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أكبر منشأة لتركيز النفط يف العالم تنضم إلى قائمة املنارات الصناعية..

معامل بقيق تستثمر تقنيات الثورة الصناعية 
الرابعة لتعزيز الكفاءة واالستدامة

»قادة السالمة المؤثرين« .. ورشة عمل لتعزيز ثقافة التمّيز في السالمة

م المنتـدى االقتصـادي العالمـي معامـل بقيـق بضمها  كـرَّ
لقائمـة المنـارات الصناعيـة العالميـة، وذلـك خـال حفـل 

افتراضي ُعقد عن بُعد في 29 سبتمبر 2021م.
وعقـب هـذا التكريـم، انضمـت معامـل بقيـق إلـى هـذه 
القائمـة المؤلفـة من 90 مرفًقا من مرافـق األعمال الرائدة 
حـول العالـم من مختلف قطاعـات التصنيع، التي تسـتخدم 
أدوات وتقنيـات الثـورة الصناعية الرابعة على نطاق واسـع، 
وعلـى نحـو مبتكـر وفاعـل، بهـدف تحسـين األعمـال بشـكل 
ملمـوس وبـارز، لتكون بذلك بمثابة نمـاذج ينبغي أن يُحتذى 

بها في القطاع.

الطريق نحو الريادة الرقمية
وأشـاد المنتـدى االقتصـادي العالمـي باإلنجـازات التـي 
حققتهـا معامـل بقيـق فـي تبنـي تقنيـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة قائـًا: »نجحـت أرامكـو السـعودية فـي بقيـق، حيث 
أكبـر معمـل لتركيز النفـط الخام فـي العالم، في االسـتفادة 
ـزة بمستشـعرات متعـددة آليـة  مـن طائـرات مسـيَّرة مجهَّ
العمـل، وذلـك بهـدف تعزيـز السـامة، ومراقبـة تسـربات 
الغـازات المسـببة لاحتبـاس الحـراري. كمـا اسـتثمرت 
م اآللـة واألتمتـة  مـة وتعلُـّ إمكانـات حلـول البيانـات المتقدِّ
وجـودة  األداء  تحسـين  مـن  أعلـى  مسـتويات  لتحقيـق 

المنتجات«.
مـن جانبه، قـال النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، 
األسـتاذ ناصـر خالـد النعيمـي: »تشـق أرامكـو السـعودية 
الصعيـد  علـى  الرائـدة  الطاقـة  شـركة  لتصبـح  طريقهـا 
الرقمـي، مـن خـال االسـتفادة مـن التقنيـة فـي تحقيـق 

مشـاريعها  فـي  السـعودية  أرامكـو  توسـع  فـي خضـم 
الطموحـة وتنـوُّع أعمالهـا، مـا يـزال األمـر الـذي يحظـى 
بالقـدر األكبـر مـن األهمية واالهتمام هو سـامة موظفيها 

وأعمالها في كل ما تُقدم عليه وتسعى إلنجازه.
وتماشـًيا مع قيمة السامة األسـاس ألرامكو السعودية، 
فقـد اتخـذْت دائًمـا موقًفـا مفـاده أن ثقافـة التميُّـز فـي 
السـامة ال يمكن تحقيقها إال من خال القيادة الحصيفة 
والفاعلـة، والتـي بدورهـا سـتؤثر بشـكل إيجابـي علـى قيـم 

الموظفين وسلوكياتهم وقراراتهم اليومية.
وتأسيًسـا علـى ذلـك وانطاًقـا منـه، تأتـي ورشـة عمـل 
قيـادة السـامة التابعـة إلدارة منـع الخسـائر )SLW( عامًا 

القافلة األسبوعية

آدم كوري

أسـاليب تشغيل وإنتاج بمستويات أعلى من الكفاءة واألمان 
والمحافظـة علـى البيئـة، إلـى جانـب تلبيـة الطلـب العالمـي 

على الطاقة«.
وأضـاف قائـًا: »هـذا التركيـز الُمنصـب علـى اعتمـاد 
المهـارات  بجانـب   الرابعـة،  الصناعيـة  الثـورة  تقنيـات 
وإمكانات االبتكار لدى مواردنا البشرية، أسفرت حتى اآلن 
عـن تكريـم ثاثـة مـن مرافـق الشـركة فـي قطـاع التنقيـب 

واإلنتاج بوصفها منارات صناعية عالمية«.

حلوٌل ترفد األعمال
وخـال عمليـة تقييـم صارمـة أجريـت للموقـع عـن بُعـد، 
واسـتمرت لمدة يومين خال شـهر يونيو 2021م، استعرض 
فريـق متعدد التخصصـات من معامل بقيق مجموعة نماذج 
لتطبيق التقنيات الجديـدة، أمام فريق المنتدى االقتصادي 
العالمـي المكـون مـن خبـراء مختصيـن فـي قطـاع الطاقـة 

ومستشارين عالميين.
وسـعى الفريـق بقيـادة مديـر إدارة أعمـال المعامـل فـي 
بقيـق، األسـتاذ خالـد الغامـدي، إلـى تسـليط الضـوء علـى 

رئيًسـا نحو ضمان أن أعضاء اإلدارة مجهزون بشـكل كاٍف 
بالمهـارات الازمـة ليصبحـوا قـادة للسـامة مـن الطـراز 

العالمي داخل دوائرهم.

التمّيز في السالمة
تـم تصميـم ورشـة العمـل المخصصـة هـذه وفًقـا ألدوار 
ومسـؤوليات المديريـن ورؤسـاء األقسـام، ويقودهـا خبـراء 
في موضوع السـامة في منع الخسـائر )LP( وتوفر أدوات 
إدارة  نظـام  تطبيـق  مـن  اإلدارة  لتمكيـن  للتنفيـذ  قابلـة 
السـامة بشـكل أفضل، وكيفية تطبيق توقعاتها على أدوار 

وأصول وعمليات محددة. 
يقـول مهندس منـع الخسـائر وأحد المدربين الرئيسـين 

رحلـة المنشـأة نحو التحـول الرقمـي، مسـتعرًضا جانًبا من 
الصناعيـة  الثـورة  تقنيـات  الرئيسـة السـتخدام  النمـاذج 

الرابعة، ومنها:
■  استخدام عدد من النماذج الحوسبية المتطورة المقترنة 
د بقـدرات تنبؤيـة، لتحسـين جـودة  بنمـوذج تحكـم مـزوَّ
المنتجـات، وتقليـل اسـتهاك الطاقـة، مـن أجـل تعزيـز 

فاعلية أعمال التشغيل.
■  تطويـر نماذج للتنبـؤ بحدوث أعطال فـي الذاكرة قصيرة 
األجـل لشـبكة التعلـم العميـق الرقميـة، بهـدف الحـد مـن 

ط لها. األعطال غير المخطَّ
■  االسـتفادة من طاقم مكون من طائرات مسيرة وروبوتات 
ذاتيـة الحركـة مجهـزة بـأدوات استشـعار متعـددة، وذلـك 
إلجـراء جـوالت تفتيـش تحاكـي مـا يقـوم بـه المشـغلون، 
عبر اتباع مسـارات تلقائية مبرمجة مسـبًقا، واالسـتفادة 
من أدوات متطورة لتحليل الفيديو تعمل بتقنية )الشـبكة 

العصبية االلتفافية(.

فـي ورشـة العمل، جيسـوس دوكابـو:  »بمعنى مـن المعاني، 
فـإن الـدورة ذات طابـع شـخصي تماًمـا، وكانـت وظيفتهـا 
األوليـة هـي تقديـم أهـداف وهيـكل نظـام إدارة السـامة، 
الـذي كان فـي حـد ذاتـه مفهوًمـا جديـًدا فـي ذلـك الوقـت. 
وتؤكد ورشة عمل قيادة السامة اليوم على أهمية أسلوب 
القيـادة الفرديـة وتأثيرها على التنفيذ الناجح لنظـام إدارة 

السامة وخلق ثقافة تنظيمية للسامة«.
وقـد ُقدمـت هـذه الورشـة، التـي تحتفـل حالًيـا بالذكـرى 
الخامسـة عشـرة لتأسيسـها، للمديريـن ورؤسـاء األقسـام، 
مـع ثاثـة أهـداف رئيسـة: أولهـا تزويـد الحضور بـاألدوات 
الازمة ليكونوا قادة سـامة فاعلين، وثانيها ضمان الفهم 
الصحيـح لنظـام إدارة السـامة التابـع للشـركة، وأخيـًرا 
المحافظـة علـى مكانـة الشـركة كشـركة عالميـة رائـدة في 

االصطناعـي،  والـذكاء  اآلالت  تعلـم  حلـول  ■  تطبيـق 
المحفوظـة  البيانـات  كبيـرة مـن  باسـتخدام مجموعـة 
وكفـاءة  المنتجـات،  جـودة  تحسـين  بهـدف  السـابقة، 

استهاك الطاقة، وتوليد الكهرباء.

جني ثمار التقنية
وأثنـاء تقييمـه للموقـع، شـهد فريـق المنتـدى االقتصادي 
العالمـي كيـف نجحـت معامـل بقيق فـي اسـتخدام البيانات 
الضخمـة، التـي توفـرت نتيجـة دمـج عديـد مـن األنظمـة 
القديمة في نظام واحد مشترك، واالستفادة من األساليب 
واألدوات المتطـورة لتحليـل البيانـات، وتوظيـف الطائـرات 
المسـيرة والروبوتات، بما أسـفر عن إنجاز أعمال التشـغيل 
جـودة  لمعاييـر  االمتثـال  وتحسـين  أفضـل،  نحـو  علـى 
المنتجات، ورفع كفاءة استهاك الطاقة، وتقليل المخاطر. 
كمـا اسـتعرض الفريـق البنيـة التحتيـة الصناعيـة لتقنيـة 
المرنـة، وجهـود  المعالجـة  إنترنـت األشـياء، وإجـراءات 
التدريـب والتطويـر، وغيرهـا مـن عوامـل التمكيـن الرئيسـة 

التي ساندت هذا التحول الرقمي في معامل بقيق.
وفـي هـذا الصـدد، قـال نائـب الرئيـس لدائـرة أعمـال 
الزيت في منطقة األعمال الجنوبية، األستاذ خالد البريك: 
»أدركـت الدائـرة أهميـة التعميـم اإلسـتراتيجي السـتخدام 
تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة، والفوائـد التـي تنطـوي 
عليهـا فيما يتصـل بتطوير الكفاءة وتلبيـة الطلب، على نحو 
ز السـامة والموثوقيـة، ويحـدُّ بأقصـى قـدر مكمـن من  يعـزِّ

انبعاث الغازات الدفيئة«.
وأضـاف قائـًا: »هـذا التكريـم هـو إشـادة بجهـود كافـة 
الفـرق المؤهلـة مـن بقيـق، التي حولـت األفـكار والتصورات 
إلـى واقـع، إلـى جانـب جهـود دوائـر الشـركة األخـرى التـي 
سـاندتها، ومنها على سـبيل المثال ال الحصر: إدارة الدعم 
األعمـال  منطقـة  فـي  الزيـت  أعمـال  دائـرة  فـي  الفنـي 
الجنوبية، والخدمات الهندسية، وتقنية المعلومات، ومكتب 

التحول الرقمي«.

مناراٌت صناعية رائدة
يسعى برنامج المنارات الصناعية الرائدة، الذي أطلقته 
منصة تشكيل مستقبل التصنيع واإلنتاج المتقدم التابعة 
للمنتدى االقتصادي العالمي في عام 2018م، إلى مساعدة 
القطـاع علـى تجـاوز المرحلـة الحاليـة الصعبـة، وتسـليط 
ت تقنيـات الثورة  الضـوء علـى المصانـع والمرافـق، التـي تبنَّ
الصناعية الرابعة فعلًيا، وقامت بتطبيقها على أكمل وجه 
ل فـي سالسـل القيمـة،  وعلـى نطـاق واسـع، إلنجـاز التحـوُّ

وتحقيق فوائد تشغيلية ومالية كبيرة.
المنـارات  قائمـة  تضـم  بقيـق،  معامـل  جانـب  وإلـى 
مرفقيـن  مرفًقـا،   90 مـن  المكونـة  العالميـة  الصناعيـة 
آخريـن مـن مرافـق أرامكو السـعودية، وهما: معمل الغاز في 

العثمانية )2019م(، وإدارة اإلنتاج في خريص )2020م(.

وفـي هـذا السـياق، يقـول كبيـر مسـؤولي التحـول الرقمـي 
فـي أرامكو السـعودية، األسـتاذ نبيل النعيـم: »حصول ثالثة 
مـن مرافـق الشـركة علـى هـذا المسـتوى مـن التكريـم، هـو 
خيـر شـاهد علـى العمـل الـدؤوب الـذي تبذلـه فـرق أرامكـو 
إسـتراتيجيات  نجـاح  علـى  ودليـل  المتعـددة،  السـعودية 
الشـركة وتركيزهـا الُمنصـب علـى اعتمـاد تقنيـات الثـورة 
مـن  لمزيـد  مسـتدام  تحقيـق  بغيـة  الرابعـة،  الصناعيـة 

الفوائد بأقل قدر ممكن من الموارد«.
مناراتنـا  لرؤيـة مجموعـة  فخـور  »أنـا  قائـاًل:  ويضيـف 
الصناعية في أرامكو السعودية وهي تنمو. وباالستفادة من 
التجارب التي نكتسبها، باإلضافة إلى التركيز على مشاركة 
المعرفـة إلحـراز مزيـد مـن التكريـم، نسـعى لالسـتمرار فـي 

رحلـة  فـي  التقـدم  مـن  مزيـد  وتحقيـق  موظفينـا،  إلهـام 
التحول الرقمي«.

نجـاح كل مـن إدارة اإلنتـاج في خريص ومعامل بقيق في 
الحصـول علـى هـذه اإلشـادة العالميـة المرموقـة، بعـد فتـرة 
رة  وجيـزة مـن التعافـي من تبعات هجمـات الطائرات المسـيَّ
علـى  شـاهد  خيـر  ُيعـد  2019م،  مـن  سـبتمبر  شـهر  فـي 
اإلمكانـات المتأصلـة لـدى أرامكـو السـعودية، ال سـيما فيما 

يرتبط بالمرونة واالبتكار المستمر.
إن أرامكـو السـعودية ماضيـٌة فـي التزامهـا الراسـخ تجـاه 
ل الرقمـي فـي قطـاع النفـط والغـاز، ومـا إدراج ثالثـة  التحـوُّ
مـن مرافقهـا ضمن قائمـة المنارات الصناعيـة العالمية إال 

انعكاس لهذا االلتزام الفاعل.

مجال السامة.
ويقـول كبير مهندسـي منع الخسـائر، غسـان أبـو الفرج: 
»إن هدفنـا الـذي نسـعى لتحقيقـه هـو المحافظـة علـى 
مكانتنـا كشـركة عالميـة رائـدة فـي مجـال السـامة مـن 
خـال ضمـان تركيزنا على اإلجـراءات الضروريـة التي من 

شأنها تحقيق النتائج المرجوة«.
ويضيـف قائـًا: »فـي أرامكـو السـعودية، نعتبـر أنـه مـن 
الضـروري أن تظـل القيـادة منخرطـة مع األشـخاص الذين 
يحـددون نجاحنـا، إذ لـم تكـن الحاجـة إلـى بيئـة عمـل آمنة 
أكبر منها في أي وقت مضى، ونعتقد أن ورشة العمل هذه 
توفـر لنـا القاعـدة لتحقيـق التميُّـز في السـامة مـن خال 
القيـادة الحصيفـة والفاعلـة، والتـي بدورهـا تؤثـر بشـكل 
إيجابي على قيم موظفينا وقراراتهم وسلوكياتهم اليومية«.

رة، إحدى تطبيقات التحول الرقمي في بقيق. الطائرات المسيَّ

خالل حفل 
ت  افتراضي، ُتوجَّ

معامل بقيق 
باإلعالن عن 

ضمها إلى قائمة 
المنارات 

الصناعية 
العالمية من قبل 

المنتدى 
االقتصادي 

العالمي.
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القافلة األسبوعية      ١ أكتوبر ٢٠٢١ 

اإلعالن عن إطار عمل األخالقيات المهنية وااللتزام

»قادة السالمة المؤثرين« .. ورشة عمل لتعزيز ثقافة التمّيز في السالمة

يُعـــد الســـلوك الائـــق واألخاقـــي للموظفيـــن الســـمة 
األبـــرز ألي شـــركة ناجحـــة. وال شـــك أن كًا منـــا لديـــه 
تصـــوره الخـــاص لمعنـــى »القيـــام بالتصـــرف الصحيـــح« 
فـــي حياتنـــا الشـــخصية والعمليـــة. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، 
ــن  ــا مـ ــذي يمكننـ ــاد، الـ ــح واإلرشـ ــا للنصـ ــاج أيًضـ نحتـ
ـــة  ـــة والقانوني ـــر مـــن المعضـــات األخاقي مواجهـــة كثي

التي قد تواجهنا في عالم دائم التغير.
وهنـــا تكمـــن أهميـــة إطـــاق أرامكـــو الســـعودية 
ــث  ــزام؛ حيـ ــة وااللتـ ــات المهنيـ ــل األخاقيـ ــار عمـ إلطـ
مـــن  مـــن مجموعـــة شـــاملة  يتكـــون هـــذا اإلطـــار 
السياســـات والتعليمـــات العامـــة المرتبطـــة بأخاقيـــات 
ـــن  ـــى األنظمـــة والقواني ـــال، باإلضافـــة إل العمـــل واالمتث
ذات العاقـــة، وذلـــك بهـــدف تعزيـــز وعـــي جميـــع 
الموظفيـــن بالمتطلبـــات القانونيـــة والتوقعـــات فيمـــا 
يتعلـــق ببيئـــة أعمالنـــا، أو باختصـــار حـــول مـــا يرتبـــط بــــ 

»القيام بالتصرف الصحيح«.

المجاالت الرئيسة لاللتزام
ويتكـــون إطـــار عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام 
بمجملـــه مـــن 12 سياســـة و19 بنـــًدا مـــن بنـــود التعليمـــات 
العامـــة، والتـــي توفـــر إرشـــادات عمليـــة تتعلـــق بســـبعة 
مجـــاالت التـــزام رئيســـة، كمـــا يوضـــح الرســـم البيانـــي. 
إطـــاع جميـــع  القادمـــة، ســـيتم  األشـــهر  وخـــال 
ـــى السياســـات والتعليمـــات العامـــة التـــي  الموظفيـــن عل
ــزام،  ــة وااللتـ ــات المهنيـ ــل األخاقيـ ــار عمـ ــكل إطـ تشـ
مـــن  مجـــال  كل  مراحـــل  علـــى  ســـيُعرض  حيـــث 

المجاالت الرئيسة لالتزام على حدة.القافلة األسبوعية
وتمثـــل )قواعـــد ســـلوكيات العمـــل( فـــي الشـــركة 
باألخاقيـــات،  االلتـــزام  لمجـــال  األســـاس  حجـــر 
وإلطـــار عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام بوجـــه 
ـــر  ـــل هـــذه القواعـــد بشـــكل عـــام المعايي عـــام. كمـــا تمث

األخاقية المطبقة في كافة مفاصل البرنامج.
وتوضـــح السياســـات والتعليمـــات العامـــة لمجـــاالت 
االلتـــزام الســـتة األخـــرى الضوابـــط المحـــددة التـــي 
ـــزم بهـــا جميـــع الموظفيـــن. وتشـــتمل تلـــك  ســـتُطبق ليلت
ـــى  ـــال وليـــس الحصـــر، عل ـــى ســـبيل المث الضوابـــط، عل
يعرضهـــا  التـــي  الهدايـــا  عـــن  لإلبـــاغ  إجـــراءات 
المـــوردون أو المقاولـــون علـــى الموظفيـــن، أو القواعـــد 
ــا  ــزام بهـ ــا وااللتـ التـــي يجـــب علـــى الموظفيـــن إدراكهـ

عند شراء أسهم أرامكو السعودية أو بيعها.
ولضمـــان توفـــر الدعـــم والمـــوارد الازمـــة للموظفيـــن 
لتطبيـــق مجـــاالت االلتـــزام المختلفـــة، تحـــت إطـــار 
عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام، تعتمـــد الشـــركة 
ــر بهـــدف تمكيـــن  ــة إلدارة التغييـ علـــى تطبيـــق منهجيـ

عملية التحول.
ـــر إدارة االستشـــارات  ـــال مدي ـــي هـــذا الســـياق، ق وف
ـــة  ـــة، األســـتاذ نايـــف العتيبـــي: »تســـعى منهجي التنظيمي
األخاقيـــات  عمـــل  إطـــار  لتقديـــم  التغييـــر  إدارة 
ـــز  ـــة تراعـــي تعزي ـــن بطريق ـــزام للموظفي ـــة وااللت المهني
وعيهـــم بصـــورة مرحليـــة، إلتاحـــة المجـــال لتوفيـــر 
التدريـــب الشـــامل وورش العمـــل فـــي هـــذا الصـــدد، 
وذلـــك لتتمكـــن جميـــع الجهـــات ذات العاقـــة مـــن 

اإلحاطة بإطار العمل هذا وتطبيقه«.
إدارة  تشـــرف  التغييـــر،  إدارة  منهجيـــة  وضمـــن 
االلتـــزام المؤسســـي، جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع إدارة 

االستشـــارات التنظيميـــة، علـــى مبـــادرة تواصـــل واســـعة 
عمـــل  بإطـــار  الموظفيـــن  وعـــي  لتعزيـــز  النطـــاق 
األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام، حيـــث ســـيتلقى جميـــع 
ـــا تعليمـــات حـــول كيفيـــة تطبيـــق إطـــار  الموظفيـــن قريًب
تتعلـــق  ومعلومـــات  إلـــى مصـــادر  العمـــل، إضافـــًة 
لمحليـــة  ا ت  ليـــا لفعا ا و ب،  لمطلـــو ا يـــب  ر لتد با
ــدوات  ــل والنـ ــل ورش العمـ ــرى، مثـ ــة األخـ واالفتراضيـ

عبر اإلنترنت المتعلقة بذلك.

ركيزٌة مهمة للنجاح
ويكتســـب إطـــار عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام 
أهميـــة فائقـــة بالنظـــر إلـــى ســـمعة أرامكـــو الســـعودية 
فـــي األســـواق العالميـــة. وفـــي تصريـــح ســـابق، قـــال 
ـــن،  ـــا التنفيذيي ـــر إدارييه ـــو الســـعودية، كبي ـــس أرامك رئي
المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر: »يُعـــد الســـلوك 
األخاقـــي لموظفينـــا وقيمـــة النزاهـــة فـــي الشـــركة 
أحـــد أهـــم مقومـــات نجاحنـــا فـــي الماضـــي والمســـتقبل. 
ــم  ــا لـ ــدة مـ ــة رائـ ــوأ مكانـ ــركة أن تتبـ ــن ألي شـ وال يمكـ
تُظهـــر مواردهـــا البشـــرية ســـلوًكا أخاقًيـــا متســـًقا 
والتزاًمـــا وثيًقـــا بقيمهـــا األســـاس. ولهـــذا الســـبب، 
ــخصي  ــلوك الشـ ــر السـ ــى معاييـ ــركة أعلـ ــت الشـ وضعـ

والمهني لموظفيها ولكل من تتعامل معهم«.
ويؤكـــد هـــذا التوجـــه النائـــب األعلـــى للرئيـــس، 
والمستشـــار القانونـــي العـــام وأميـــن ســـر مجلـــس 
اإلدارة، والراعـــي الرئيـــس إلطـــار عمـــل األخاقيـــات 
عبدالعزيـــز  نبيـــل  األســـتاذ  وااللتـــزام،  المهنيـــة 
المنصـــور قائـــًا: »فـــي الوقـــت الـــذي تواصـــل فيـــه 
أنشـــطة  فـــي  والتوســـع  التحـــول  الشـــركة مســـيرة 

وأســـواق جديـــدة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، مـــن 
الضـــروري أن نحافـــظ علـــى نهجنـــا الصـــارم فـــي 
االلتـــزام باألنظمـــة والقوانيـــن، والتوســـع فـــي هـــذا 
ـــر  ـــى معايي ـــا باســـتمرار وفـــق أعل النهـــج إلنجـــاز أعمالن

األخاق المهنية والنزاهة«.

مزيٌد من المعلومات
يمكـــن االطـــاع علـــى عـــرض توضيحـــي موجـــز 
إلطـــار عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام مـــع 
ـــى  ـــك عل ـــة وذل ـــات العام مختصـــر للسياســـات والتعليم

الصفحة المخصصة لذلك عبر موقع شارك:
https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30032426/
ERCF/Presentations/210603%20All%20
Hands%20-%20Aramco%20Group%20ERCF%20
Overview.pdf 
كمـــا يمكـــن االطـــاع علـــى جميـــع سياســـات إطـــار 
عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام، بمـــا فيهـــا 
قواعـــد ســـلوكيات العمـــل، والتعليمـــات العامـــة إلطـــار 

العمل )عند نشرها( على الرابط التالي:
https://sharek.aramco.com.sa/orgs/30032426/
ERCF/ 
ولمزيـــد مـــن المعلومـــات أو لاستفســـارات العامـــة 
المتعلقـــة بإطـــار عمـــل األخاقيـــات المهنيـــة وااللتـــزام، 

يُرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني:
ERCF-Help@aramco.com
أو االتصـــال بفريـــق الدعـــم القانونـــي الخـــاص 

بالشركة.

ُيعد السلوك 
األخالقي 

لموظفينا وقيمة 
النزاهة في 

الشركة أحد أهم 
مقومات نجاحنا 

في الماضي 
والمستقبل

أمين الناصر

■ األخالقيات
السياسات

● قواعد سلوكيات العمل
● تعارض المصالح

التعليمات العامة
● تعارض المصالح

■ األسواق المالية
السياسات

● اإلفصاحات
●  المعامـات مع األطـراف ذوي 

العاقة
●  التـداول بنـاًء علـى معلومـات 

داخلية
التعليمات العامة

● اإلفصاحات
●  المعامـات مع األطـراف ذوي 

العاقة
●  التـداول بنـاًء علـى معلومـات 

داخلية

■ الفساد
السياسات

● مكافحة الرشوة والفساد
التعليمات العامة

● التعاقد مع المقاولين  األفراد
● التبرعات

● تحمل نفقات السفر
لتسـهيل  ليـة  ما لـغ  مبا ●  دفـع 

اإلجراءات
● الهدايا، والوجبات، والترفيه

● العناية الواجبة للنزاهة

■ خصوصية البيانات
السياسات

● الخصوصية وحماية البيانات
● إدارة السجات
التعليمات العامة

● حماية الخصوصية والبيانات
●  حماية البيانات الشخصية من 

االختراق
● إدارة السجات

■ االلتزام التجاري
السياسات

● االلتزام التجاري
التعليمات العامة

● ضوابط التجارة الدولية
● االلتزام الجمركي

■ التحقيقات الرقابية
السياسات

● التحقيقات الرقابية
● اإلباغ وحماية المبلغ من االنتقام

التعليمات العامة
● التحقيقات الرقابية

●  استقبال الباغات عبر الخط 
الساخن ومعالجتها

■ المنافسة
السياسات

● المنافسة
التعليمات العامة
● قانون المنافسة
● لجان التسعير 

٧
مجاالت رئيسة 

لاللتزام

األخالقيات

األسواق 
المالية

خصوصية 
البيانات

مكافحة 
الفساد

االلتزام 
التجاري

التحقيقات المنافسة
الرقابية

مساندة رحلة القيادة
وتركــز إدارة منــع الخســائر، عبــر اســتخدام نمــوذج 
ورشــة العمــل الممتــدة لثاثــة أيــام، علــى قيــادة الســامة 
الســامة  أهــداف  وتقييــم  اإلدارات،  مســتوى  علــى 
التنظيميــة وتطويــر المهــارات الازمــة إلعــداد قــادة 

فاعلين للسامة.
ويغطـي المنهـج مجموعة من الموضوعـات بما في ذلك 
نظـرة عامـة على أهميـة المسـؤولية، وكيفية إنشـاء معايير 
سامة فاعلة داخل دائرٍة ما، وكيفية قياس نجاح السامة 

واإلجراءات الازمة لدفع التحسين المستمر.
وفي حديثه عن أهمية ورشـة عمل قيادة السـامة، قال 
نائـب رئيـس السـامة واألمـن الصناعـي، األسـتاذ عالـي 

الزهرانـي:  »سـواء أكنـت فـي بدايـة رحلة قيادتـك، أم كنت 
تسـعى للبنـاء علـى معرفتـك الحاليـة - فـإن ورشـة عمـل 
قيـادة السـامة أمـر ال بـد منـه مـن حيـث توسـيع مهاراتـك 
القياديـة  للموظفيـن فـي مؤسسـتك. إن فهـم أسـاس لماذا 
وكيـف نفعـل مـا نقـوم بـه فيمـا يتعلـق بالسـامة سـيوفر 

الوضوح والثقة في رحلتك القيادية«.
ويضيـف نائـب الرئيـس للوقـود والزيـوت، ياسـر مفتـي: 
»إن التـزام أرامكو السـعودية بالسـامة يتجـاوز االمتثال أو 
حتى التحسـين المسـتمر؛ فالسـامة ليسـت سـلعة جاهزة 
يمكـن اقتناؤهـا ببسـاطة وحـل المشـكلة، بـل إنهـا عمليـة 
مسـتمرة وال تنتهـي أبًدا، وال شـيء يُبـرز الحاجة إلى تقييم 
أفضل ممارسـات السـامة والصحـة أكثر من ورشـة قيادة 

السامة«.
يغطي منهج ورشة العمل مجموعة من الموضوعات التي ُتسهم في تطوير القيادة الفاعلة، التي يمكنها أن تؤثر بشكل إيجابي 

ز في السالمة. على قيم الموظفين وسلوكياتهم، لتعزيز ثقافة التميُّ



رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )٥(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

جانيت بنهيرو

أعمال خطوط األنابيب.. إدارة شرايين الطاقة ورعاية البيئة
الربـــع الخالـــي - بحـــٌر مـــن الكثبـــان الرمليـــة ذات 
اللـــون البنـــي المحمـــر يمثـــل أمـــام مـــرأى المشـــغل 
ــيارته  ــادر سـ ــو يغـ ــي، وهـ ــداهلل الفضلـ ــي، عبـ الميدانـ
متجًهـــا إلـــى مجمـــع لخطـــوط األنابيـــب فـــي منطقـــة 

صحراوية نائية.
ــة  ــى بطبقـ ــل المغطـ ــود الطويـ ــه األسـ ــى حذائـ وعلـ
ـــع أشـــعة الشـــمس الســـاطعة  ـــدن، تلم ـــن المع ـــة م واقي
فـــي الصبـــاح الباكـــر، بينمـــا يشـــرع هـــو وزميلـــه 
ــب  ــوط األنابيـ ــع خطـ ــي لمجمـ ــراء فحـــص روتينـ بإجـ
)عنـــد النقطـــة 9.8 كيلومتـــر( فـــي حقـــل الشـــيبة 
األخـــرى  التقاطـــع  نقـــاط  إلـــى جانـــب  النفطـــي، 
ـــد  ـــذي يمت ـــب، ال ـــداد خـــط األنابي ـــى امت ـــة عل المتفرق

لمسافة 645 كيلومتًرا.

مناٌخ صحراوي
الشاســـعة،  لـــي  لخا ا لربـــع  ا ء  صحـــرا وفـــي 
وبالتحديـــد فـــي حقـــل الشـــيبة، تتجلـــى أكبـــر مســـاحة 
رمليـــة فـــي العالـــم بطبيعتهـــا المذهلـــة، ومناخهـــا 

القاحل القاسي في مشهد مهيب.
ــٌة  ــة عمـــل الفضلـــي، وهـــي بيئـ ــراء هـــي بيئـ الصحـ
قـــد تكـــون قاســـية علـــى مـــن يفتقـــر إلـــى الخبـــرة 
الكافيـــة؛ ومهمـــة القيـــادة لمســـافات طويلـــة، لتفقـــد 
الغـــاز  الخـــام وســـوائل  النفـــط  أنابيـــب  خطـــوط 
الطبيعـــي، تتطلـــب درجـــة عاليـــة مـــن االعتمـــاد علـــى 

النفس، والقدرة على التكيف.
خطـــوط  فريـــق  أعضـــاء  أحـــد  هـــو  الفضلـــي 
األنابيـــب فـــي أرامكـــو الســـعودية، الـــذي يعمـــل أفـــراده 
عبـــر أرجـــاء المملكـــة، ويســـعون لضمـــان رحلـــة خاليـــة 
ـــة  ـــات للمـــواد الهيدروكربوني مـــن المشـــكات واالنبعاث

عبر األنابيب.
وقـــد التحـــق الفضلـــي بالعمـــل فـــي حقـــل الشـــيبة 
التدريـــب  لبرنامـــج  إكمالـــه  بعـــد  2015م،  عـــام 
ــي  ــول الفضلـ ــعودية. يقـ ــو السـ ــي أرامكـ ــي فـ الصناعـ
معرًبـــا عـــن فخـــره بإتقانـــه لعملـــه: »أشـــعر بالراحـــة 
ـــو الســـعودية،  ـــي ألرامك ـــل انضمام ـــي الصحـــراء؛ قب ف
علمنـــي والـــدي قيـــادة الســـيارة فـــي الصحـــراء، 
وخـــال ســـتة أعـــوام مـــن العمـــل فـــي الشـــيبة، لـــم 

أعلق في الرمال أبًدا«.

نقل المواد الهيدروكربونية
ــتعين أرامكـــو الســـعودية بشـــبكة واســـعة مـــن  وتسـ
ـــى  ـــة إل ـــب لنقـــل المـــواد الهيدروكربوني خطـــوط األنابي
وجهـــات مختلفـــة، وهـــذه الشـــبكة تربـــط المنتجـــات 
بمرافـــق متعـــددة لمعالجتهـــا أو تكريرهـــا، كمـــا تنقلهـــا 

إلى المستهلكين المحليين أو ُفَرض التصدير.
وتحـــرص الشـــركة فـــي أعمالهـــا منـــذ عقـــود علـــى 
ــن  ــي تتضمـ ــال التـ ــات األعمـ ــل ممارسـ ــل بأفضـ العمـ

الكشـــف والصيانـــة الوقائيـــة للمحافظـــة علـــى ســـامة 
األنابيـــب، فالعنايـــة بخطـــوط األنابيـــب تعـــود بالفائـــدة 
علـــى األعمـــال والبيئـــة علـــى حـــد ســـواء. كمـــا أن 
المحافظـــة علـــى التدفـــق الســـلس عبـــر األنابيـــب يُعـــد 
إجـــراًء رئيًســـا للحـــد مـــن االنبعاثـــات الكربونيـــة 

المسببة لاحتباس الحراري.

ثالثة خطوط رئيسة
وعندمـــا يبـــدأ الفضلـــي بإجـــراء الفحـــص الروتينـــي 
لمجمـــع األنابيـــب )عنـــد النقطـــة 9.8 كيلومتـــر(، تمتـــد 
ــى  ــة إلـ ــوط األنابيـــب المتجهـ ــن خطـ ــة مـ ــه ثاثـ أمامـ

المساحة الذهبية الشاسعة نحو الشمال.
هـــذه الخطـــوط هـــي أنابيـــب فوالذيـــة كربونيـــة 
مطمـــورة، يبلـــغ عـــرض اثنيـــن منهـــا 46 و30 بوصـــة، 
ـــًرا، حيـــث ينقـــان  ويمتـــدان علـــى مســـافة 645 كيلومت
النفـــط الخـــام عبـــر صحـــراء الربـــع الخالـــي، إلـــى 
بقيـــق.  فـــي  النفطيـــة  المنطقـــة الصناعيـــة  قلـــب 
وبمحـــاذاة هذيـــن الخطيـــن، هنـــاك خـــط أنابيـــب آخـــر 
مطمـــور بعـــرض 36 بوصـــة، ينقـــل ســـوائل الغـــاز 

الطبيعي.
وعلـــى امتـــداد خطـــوط األنابيـــب، توجـــد وحـــدات 
تحكـــم فرعيـــة مجهـــزة بـــآالت متطـــورة، تفصـــل بيـــن 

كل منها مسافة 100 كيلومتر.

وتُرســـل هـــذه الوحـــدات قـــراءات التشـــغيل فـــي 
خطـــوط األنابيـــب، بمـــا فيهـــا التدفـــق والضغـــط 
والحـــرارة، إلـــى مركـــز التحكـــم فـــي أعمـــال أرامكـــو 
الســـعودية؛ حيـــث إدارة تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد 

الزيت في مقر الشركة الرئيس بالظهران.

اتحاد اإلنسان والتقنية
وتجمـــع أعمـــال اإلنتـــاج فـــي حقـــل الشـــيبة، الـــذي 
يُعـــد أحـــد أكبـــر الحقـــول النفطيـــة فـــي العالـــم، بيـــن 
االســـتفادة مـــن التقنيـــات المتقدمـــة، واالعتمـــاد علـــى 
منهـــج أرامكـــو الســـعودية الثابـــت علـــى مـــدى عقـــود 
مـــن الزمـــن والمتمثـــل فـــي األخـــذ بكافـــة االحتـــرازات 

الازمة في بيئة العمل.
إلـــى  الفضلـــي  يشـــير  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
لشـــكل،  ا مثلثـــة  ء  الصفـــرا الطريـــق  عامـــات 
ـــب  ـــر مـــن خطـــوط األنابي ـــد كل كيلومت الموضوعـــة عن

الرئيســـة، ويضيـــف قائـــًا: »لدينـــا عديـــٌد مـــن أجهـــزة 
االستشـــعار فـــي مواقـــع محـــددة، وهـــي تســـاعد فـــي 
الكشـــف عـــن مواطـــن التســـرب والخلـــل علـــى مـــدار 

الساعة«.
ويبـــدأ الفضلـــي جولتـــه التفقديـــة لمجمـــع األنابيـــب 
ــع  ــا جميـ ــد تدريجًيـ ــم يتفقـ ــياج المحيـــط، ثـ ــن السـ مـ
المعـــدات فـــي الموقـــع، بمـــا فيهـــا أجهـــزة قيـــاس 
الضغـــط والحـــرارة، وأجهـــزة االستشـــعار اإللكترونيـــة، 
ــاز الطبيعـــي  ــوائل الغـ التـــي تراقـــب خـــط أنابيـــب سـ

ووصلة التحويل الخاصة به ألغراض السامة.
وتجمـــع إدارة تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد الزيـــت 
البيانـــات مـــن آالف وحـــدات التحكـــم الفرعيـــة عبـــر 
ـــب،  ـــا خطـــوط األنابي ـــا فيه ـــق الشـــركة، بم ـــة مراف كاف
ــاف أي  ــن اكتشـ ــاك مـ ــون هنـ ــن الموظفـ ــث يتمكـ بحيـ
خلـــل عنـــد حدوثـــه، وتنفيـــذ مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات 

التصحيحية في غضون بضع دقائق.
يقـــول الفضلـــي: »توجـــد هنـــا عديـــٌد مـــن األجهـــزة 
التـــي تغـــذي مركـــز إدارة تخطيـــط وتنظيـــم توريـــد 
ـــوح أي مؤشـــر لإلنـــذار،  الزيـــت بالبيانـــات، وعندمـــا يل

تعلم اإلدارة بذلك مباشرة«.

عبداهلل الفضلي يتفحص 
د  معدات األعمال التي ُتزوَّ
بالطاقة بواسطة األلواح 

الشمسية في مجمع خطوط 
األنابيب في الشيبة.

خط أنابيب سوائل الغاز 
الطبيعي في الشيبة.
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رحلة املواد الهيدروكربونية يف أرامكو السعودية.. )٥(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

أعمال خطوط األنابيب.. إدارة شرايين الطاقة ورعاية البيئة
خطوط األنابيب تربط 

منتجات الشركة بمختلف 
مرافق األعمال لمعالجتها 
وتكريرها، وكذلك بالعمالء 

المحليين وُفرض التصدير.

نقل المواد الهيدروكربونية

H2S

طاقٌة متجددة لحفظ النفط الخام
يـــؤدي اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة إلـــى الحـــد مـــن  
االنبعاثـــات الكربونيـــة المســـببة لاحتبـــاس الحـــراري، 
كمـــا يحفـــظ المـــوارد الهيدروكربونيـــة الثمينـــة، بحيـــث 

تُستخدم على نحو أفضل من الناحية االقتصادية.
الطاقـــة  الســـعودية أنظمـــة  أرامكـــو  وتســـتخدم 
المتجـــددة فـــي المبانـــي المكتبيـــة ومرافـــق األعمـــال، 
ـــات  ـــر مـــن عـــام 2017م أول توربين ـــت فـــي يناي كمـــا ركب
ريـــاح فـــي المملكـــة، وذلـــك فـــي مســـتودع المنتجـــات 

البترولية في طريف.
ــا لخطــوط األنابيــب ضمــن  ــا رئيًس وفــي 26 مجمًع
الطاقــة  الشمســية  األلــواح  ــر  توفِّ الشــيبة،  حقــل 
الازمــة لعمــل الصمامــات، وأنظمــة اإلنــارة، ووحــدات 
التحكــم الفرعيــة، وغيرهــا مــن المعــدات. كمــا تمتلــك 
الحمايــة  لنظــام  التابعــة  الكهروكيميائيــة  الخليــة 
الكاثوديــة ألواًحــا شمســية خاصــة بهــا، بحيــث تُســهم 

في الحد من التآكل في خطوط األنابيب.
يقــول الفضلــي: »الحــرص علــى تدفــق ســلس للمواد 
ــة؛  ــى البيئ ــي عل ــر إيجاب ــب ذو أث ــر خطــوط األنابي عب
جميعنــا نعيــش على هــذا الكوكــب، وينبغــي أن نحافظ 

عليه بطريقة مائمة ال تتسبب في أي أضرار«.

أنابيب مصنوعة من مواد المعدنية في مجمع التكرير في جازان.

خط أنابيب لسوائل الغاز الطبيعي يربط ما بين ينبع وشدقم، بطول 1170 كيلومتًرا.

األنابيب..
وتعزيز االقتصاد الدائري

CO2

تُرســـل معامـــل فـــرز الغـــاز مـــن الزيـــت فـــي 
الشـــيبة الغـــاز الغنـــي المفصـــول عـــن النفـــط الخـــام 
ــي  ــاز الطبيعـ ــوائل الغـ ــتخاص سـ ــل اسـ ــى معمـ إلـ

في الموقع.
وبعـــد إزالـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي عاليـــة 
القيمـــة، يعيـــد المعمـــل ضغـــط الغـــاز الفائـــض 
وثانـــي  الهيدروجيـــن  كبريتيـــد  المحتـــوي علـــى 
أكســـيد الكربـــون وغـــازات أخـــرى، ويُنقـــل عبـــر 

األنابيب إلعادة حقنه في المكمن.
ويُســـهم هـــذا األمـــر فـــي تقليـــل االنبعاثـــات 
الكربونيـــة المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس الحـــراري، 
كمـــا يســـاعد أيًضـــا فـــي المحافظـــة علـــى الضغـــط 

في المكمن.
الـــذي يكـــون عـــادة  ويُعـــد أســـلوب الحقـــن، 
باســـتخدام المـــاء، أحـــد الطـــرق التـــي تحفـــظ 
ــحيح  ــاء شـ ــن المـ ــن؛ لكـ ــي للمكمـ ــط الطبيعـ الضغـ

في موقع حقل الشيبة الصحراوي.
وتمثـــل إعـــادة الغـــاز الفائـــض إلـــى المكمـــن 

مكسًبا للبيئة وقطاع األعمال على حد سواء.
ــه أن  ــن لـ ــر ال يمكـ ــذا األمـ ــة أن هـ ــن البداهـ ومـ

يتحقق دون وجود أنابيب ممتدة بين المرافق.

فــي  المســتوى  عاليــة  التشــغيل  معاييــر  تُســفر 
أرامكــو الســعودية عــن خفــض كثافــة الكربــون فــي 
أعمالهــا. وخطــوط األنابيــب الممتــدة عبــر المملكــة 
ــث تنقــل مــا تُنتجــه  ــة، حي هــي جــزء مــن هــذه الرحل
والغــاز  والمكثفــات  الخــام  النفــط  مــن  الشــركة 
الطبيعــي وســوائل الغــاز الطبيعــي، علــى وجــه آمــن 

وسلس.
ــي تربــط  وتتضمــن خطــوط األنابيــب الرئيســة الت

مــا بيــن المناطــق المختلفــة كًا مــن: خــط أنابيــب 
المملكة-البحريــن، وخطــوط األنابيــب شــرق-غرب 
الغــاز  وســوائل  الطبيعــي  والغــاز  الخــام  للنفــط 

الطبيعي المتجهة إلى ينبع على البحر األحمر.
وقــد كان خــط أنابيــب ســوائل الغــاز الطبيعــي 
الــذي يربــط بيــن ينبــع وشــدقم أطــول خــط مــن نوعــه 
وأكثــر الخطــوط اســتفادة مــن التقنيــات المتقدمــة، 

حيث يبلغ طوله 1170 كيلومتًرا.

تفكيٌر مبتكر لخطوط األنابيب
ــف الناتجــة  ر التكالي ــدَّ ــث تُق ــة، حي ــآكل مشــكلة عالمي الت

عنها على مستوى العالم بما يقرب من 2.5 ترليون دوالر.
وتتسـبب مكونات سـوائل النفط المعتـادة، وغاز كبريتيد 
الهيدروجيـن، وثانـي أكسـيد الكربـون، وحتـى البكتيريـا في 
األنابيـب  ض سـامة خطـوط  يعـرِّ ممـا  التـآكل،  حـدوث 

وأمانها وموثوقيتها للخطر مع مرور الوقت.
وتحدُّ العناية الشـاملة باألنابيب، عبر الفحص والكشف 

والتصحيح والوقاية، من مخاطر التآكل وتكاليفه.
إلـى جانـب ذلـك، تفتـح األنابيـب الامعدنيـة المقاومـة 

للتـآكل آفاًقـا جديـدة أمـام مسـتقبل خطـوط األنابيـب فـي 
أعمال إنتاج النفط.

هـذه المواد المتطورة المسـتدامة، واألخـف وزًنا مقارنة 
بنظائرهـا التقليديـة، دخلـت حيـز االسـتخدام فـي معظـم 
مرافـق أرامكو السـعودية منذ أكثر من عقديـن من الزمان، 

وذلك في سبيل مكافحة التآكل.
وإلجـراء األبحاث حول التقنيـات المرتبطة بهذه المواد، 
افتتحت أرامكو السعودية مركز االبتكار للمواد الامعدنية 

في المملكة المتحدة في عام 2019م.
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مصفاة ينبع أول منشأة سعودية تحصل على 
ز عن الفئة الماسية جائزة الشيخ خليفة للتميُّ

فـي األسـبوع الماضـي، وتحـت رعايـة صاحـب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيان، ولـي عهد أبوظبي نائـب القائد األعلى 
للقوات المسـلحة، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات 
الحفـل الختامـي لجائـزة الشـيخ خليفـة لامتيـاز فـي دورتهـا 
التاسـعة عشـرة، حيـث تـم تكريـم الشـركات والمؤسسـات الفائـزة 

بالجائزة، من خال فئاتها الماسية والذهبية والفضية.
وقـد انفـردت إدارة مصفـاة ينبـع بالجائـزة عـن فئتهـا الماسـية 
من بين جميع المتنافسـين في كافة القطاعات، لتكون بذلك أول 
منشـأة سـعودية تنجـح فـي تحقيـق ذلـك. وتسـلَّم الجائـزة مديـر 
إدارة مصفاة ينبع، األسـتاذ عبداللطيف الشامي، برفقة موظفين 

من مصفاة ينبع.
وبهـذه المناسـبة، قـال الشـامي: »هـذا إنجـاز جديـد يُضـاف 
إلنجـازات الشـركة المحلية والعالمية، ولـم يكن له أن يتحقق دون 
التـزام موظفـي وموظفـات مصفاة ينبـع بأعلى معايير االسـتدامة 
والمرونـة فـي األداء، حيث تمكنـوا من المحافظة علـى نتائج أداء 
مميَّـزة على صعيد النتائج الرئيسـة، إضافـة إلى النتائج المتعلقة 

بالعماء والموارد البشرية والخدمة المجتمعية«.
وأضـاف قائـًا: »على الرغم من تحديات كورونا وما تبعها من 
ظـروف اسـتثنائية، إال أن المصفـاة ال تـزال تحقـق كثيـًرا مـن 
اإلضافـات واإلنجـازات غير المسـبوقة، في ظل اسـتثمار التحول 

الرقمي والذكي«.

تقييٌم شامل
وخضعـت المصفـاة لتقييـم مكثـف مـن قبل تسـعة مقيمين من 
مختلـف أنحـاء العالـم علـى مرحلتيـن همـا: تقييـم المسـتندات، 
والتقييـم الميدانـي الـذي اسـتمر مـدة ثاثـة أيـام، قـام خالهـا 
المقيمـون بالتحقـق مـن المسـتندات، وإجـراء عـدة مقابـات مـع 
موظفـي المصفـاة مـن كافة أقسـامها لتحليل كفـاءة أداء المنشـأة 

فريد عناني، رعد مال، وأحمد باسودان

فـي تحقيق أهدافها اإلسـتراتيجية. وقـد نجحت مصفاة ينبع من 
التقييـم فـي اسـتعراض أفضـل الممارسـات واألنظمـة  خـال 

والبرامج المستدامة التي ميَّزتها عن أقرانها.
واسـتند التقييـم إلـى نمـوذج عالمي وشـامل للتميُّز المؤسسـي 
ـزت علـى مجـاالت  مكـون مـن تسـعة معاييـر، خمسـة منهـا ركَّ
التمكيـن، وهـي: القيـادة، واإلسـتراتيجية، والمـوارد البشـرية، 
والمنتجـات  العمليـات  إلـى  إضافـة  والمـوارد،  والشـراكات 
ـزت المعاييـر األربعـة المتبقية علـى النتائج،  والخدمـات. فيمـا ركَّ
لتشمل النتائج المرتبطة بالعماء، والموارد البشرية، والمجتمع، 
ونتائـج األداء الرئيسـة. كمـا تميَّـز التقييـم ضمـن هـذه الـدورة 

بالتركيـز علـى المرونـة والسـامة المؤسسـية خاصـة فـي ظـل 
جائحة كورونا.

رحلة تطوير مستمرة
ويأتـي هـذا اإلنجـاز انطاًقـا مـن إيمـان موظفـي وموظفـات 
أرامكـو السـعودية أن التميُّـز رحلـة غيـر منتهيـة مـن مجهـودات 

التطوير المستمر لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.
وبـدأت هـذه الرحلة في مصفـاة ينبع بالحصول على شـهادات 
تحقيـق معاييـر االعتماد العالمية للتأكد مـن تحقيق أعلى معايير 

المعـارف  وتبـادل  المؤسسـية  بالتقييمـات  مـروًرا  الجـودة، 
البشـرية  المـوارد  فـي  االسـتثمار  إلـى  والممارسـات، إضافـة 
وتحفيزهـا علـى اإلبـداع واالبتـكار، وإشـراكها في وضـع األهداف 
الموظفيـن  وتبنـي  اإلنجـاز  روح  تعزيـز  علـى  يسـاعد  ممـا 

إلستراتيجيات اإلدارة.
وقد تبنَّت المصفاة إسـتراتيجيات واضحة تهدف إلى تحسين 
عـدة جوانـب، مـن بينهـا االبتـكار والخدمـة المجتمعيـة والتحـول 
الرقمـي واألمـن السـيبراني  والبيئـة والسـامة والجـودة، ممـا 
أسـفر عـن تحسـن نتائجهـا، واإلسـهام فـي إحـراز رضـا كافـة 

األطراف المعنية.

د ريادتها في مجال السالمة برعايتها  أرامكو السعودية تؤكِّ
المؤتمر السعودي الدولي للسالمة الصناعية ومنع الخسائر

الريـــاض - شـــاركت أرامكـــو الســـعودية فـــي المؤتمر 
الســـعودي الدولـــي للســـامة الصناعيـــة ومنع الخســـائر 
بصفتهـــا الراعـــي الرئيس والشـــريك المنظـــم لفعالياته، 
التـــي انطلقت يـــوم األحـــد 26 صفـــر 1443هــــ )3 أكتوبر 
2021م( فـــي الريـــاض، وذلـــك برعاية كريمـــة من صاحب 
الســـمو الملكي األمير عبدالعزيز بن ســـعود بـــن نايف بن 
عبدالعزيـــز، وزيـــر الداخلية، رئيـــس الهيئـــة العليا لألمن 
ـــن المؤتمـــر معالـــي مســـاعد وزير  الصناعـــي. وقـــد دشَّ
الداخلية لشـــؤون العمليات، الفريق أول سعيد بن عبداهلل 
القحطانـــي. وحضـــر حفـــل التدشـــين نيابة عـــن أرامكو 
الســـعودية، النائـــب األعلـــى للرئيـــس للمـــوارد البشـــرية 

والخدمات المساندة، األستاذ نبيل بن عبداهلل الجامع.
وهـــدف المؤتمر، الذي اســـتمرت فعالياتـــه أربعة أيام، 
إلـــى تعزيـــز أهميـــة الســـامة والـــدور االســــتباقي لمنع 
الخســــائر فـي جميــــع المنشآت الصناعيــــة في المملكة، 
وذلك عبر مجموعـــة من ورش العمـــل المتخصصة، التي 
قدمهـــا نخبـــة مـــن الخبـــراء والمهتميـــن، والشـــركات 
المتخصصة في مجال الســـامة من جميـــع أنحاء العالم، 
وناقشـــت أهـــم الموضوعـــات والمســـتجدات فـــي مجال 
السامة، باإلضافة إلــــى توفيـر فــــرص التدريـب المهني 
للممارسـين، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين لالتقاء 
والتحاور، وعـــرض مجموعة من المنتجـــات الخدمية في 

مجال السامة الصناعية ومنع الخسائر.

تعزيز ثقافة السالمة
م نائـــب الرئيس للســـامة  وفـــي حفـــل التدشـــين، قـــدَّ

القافلة األسبوعية

واألمـــن الصناعي فـــي أرامكو الســـعودية، األســـتاذ عالي 
ط فيه الضوء علـــى اهتمام أرامكو  الزهراني، عرًضا ســـلَّ
الســـعودية، منـــذ نشـــأتها، بتعزيـــز ثقافة الســـامة ومنع 
الخســـائر بشـــقيها المهنـــي والصناعـــي، مشـــيًرا إلى أن 
اســـتمرار الشركة في اســـتثمارها الكبير في هذا المجال 
أســـهم فـــي أن تتبوأ المركـــز الريـــادي في أداء الســـامة 

مقارنة مع شركات الطاقة الكبرى في العالم.
وجاءت مشـــاركة أرامكو الســـعودية في هـــذا المؤتمر 
تأكيـــًدا علـــى تبنِّـــي الشـــركة الســـامة كإحـــدى قيمهـــا 

المؤسســـية، وال يقتصـــر التـــزام الشـــركة علـــى حمايـــة 
موظفيهـــا فحســـب، بـــل يتعـــداه إلـــى حمايـــة المقاولين 
ديـــن الـــذي يدعمـــون أعمالهـــا، وذلـــك من خال  والموِرّ
التزامهـــا بتوفيـــر بيئة عمـــل آمنـــة للجميـــع، فضًا عن 
كونهـــا الرائـــدة عالمًيا في مجال الســـامة فـــي صناعة 
النفـــط والغـــاز منـــذ إنشـــائها قبل أكثـــر مـــن 80 عاًما، 
وذلـــك وفًقـــا لســـجلها فـــي مجـــال الســـامة فـــي كافة 
مشـــاريعها الضخمـــة، حيـــث تضـــم نخبـــة مـــن الخبراء 
المختصيـــن بتقييـــم المخاطـــر وتخفيفهـــا فـــي أصعـــب 

المواقع على اليابسة وفي البحار.
يُذكر أن فعاليات المؤتمـــر تضمنت مجموعة من ورش 
العمل التي ناقشـــت عدًدا مـــن الموضوعات المتخصصة 
فـــي مجـــال الســـامة ومنـــع الخســـائر، ومنهـــا: فحـــص 
معـــدات الرفع، والعمـــل في األماكن المرتفعـــة، والتحقيق 
فـــي الحـــوادث، وإدارة ســـامة المقاوليـــن، والريـــادة في 
دراســـة المخاطر وقابلية التشـــغيل، والصحـــة الصناعية، 
وإجراء التدقيقات ومراجعة أنظمة السامة، واالستجابة 

للحوادث، وإدارة األزمات.

فريق إدارة مصفاة 
م جائزة  ينبع يتسلَّ

الشيخ خليفة 
لالمتياز عن فئتها 
الماسية، حيث ُتعد 

المصفاة أول 
منشأة تنجح في 

ذلك على مستوى 
المملكة.

معالي الفريق أول سعيد القحطاني أثناء زيارته جناح الشركة في المؤتمر، يصحبه األستاذ نبيل الجامع.  عالي الزهراني يقدم عرًضا عن اهتمام أرامكو السعودية 
بثقافة السالمة ومنع الخسائر.
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القافلة األسبوعية      ١ أكتوبر ٢٠٢١ 

األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

التقـــت »القافلـــة األســـبوعية« مـــع مديـــر 
مـــدارس الملك ســـعود العالمية بالرياض، األســـتاذ 
محمد محرزي، لمناقشـــة بعض النقـــاط المرتبطة 
بالتعليم فـــي المراحل األولى، والمخـــاوف التي قد 
تعـــرض لألطفـــال فـــي بدايـــة رحلتهـــم الدراســـية، 

وكيفية التعامل معها.

• قـــد تســـتدعي أيـــام الدراســـة األولـــى كثيـــًرا مـــن 
المخـــاوف لدى الطفل. كيف نســـتطيع احتواء هذه 

المخاوف؟
يجب علينا تقديم لمســـة من الحنان والطمأنينة 
للطفـــل، ودعمه وتوجيهه بطريقة غير مباشـــرة، مع 
التركيـــز على نقاط القـــوة لديه. كما مـــن المهم أن 
نـــدع الطفـــل يختبـــر مخاوفـــه بالتدريـــج، وأن نثني 
عليـــه ونكافئـــه على خطواتـــه األولـــى، وأن نتحدث 
معه باهتمام ونشـــجعه أمام الجميـــع. ويمكن لآلباء 
أن يكونـــوا بمعيـــة أطفالهـــم فـــي األيـــام األولى من 
الدراســـة ولو بشـــكل جزئـــي، وذلـــك باالتفـــاق مع 

إدارة المدرسة.
إلـــى جانـــب ذلـــك، مـــن المهـــم أن نتفهـــم معنى 
الخـــوف الـــذي يصيـــب الطفـــل، فهـــو أمـــٌر طبيعي 
جـــًدا، ويجـــب علـــى الوالدين تقبُّلـــه، وأن يعلما أن 
بعـــض الخـــوف أمـــر جِيّـــد، حيـــث ينبغـــي أن يكون 
لـــدى الطفل حـــذٌر صحي. كما ينبغـــي تعليم الطفل 
كيفية مواجهة مخاوفه، باكتســـاب مهارات ســـلوكية 
تجعله قادًرا على الســـيطرة بشـــكل أكبـــر على هذه 

المخاوف.
ز؟ • ما هي أهمية االحتفاء بالطالب المميَّ

 تكريـــم المتفوقيـــن مـــن أهـــم المناســـبات التي 
تحتفـــي بهـــا معظـــم مـــدارس المملكـــة، وتُعـــد من 
األولويات اإلداريـــة لدعم التفوق والنجـــاح، ورعاية 
المتفوقيـــن بوصفهـــم الثـــروة الحقيقيـــة  ألوطانهم. 
المتفوقيـــن يشـــعرهم بالرضـــا،  كمـــا أن تحفيـــز 
ويحفزهـــم علـــى العطاء، ويعـــزز مســـتوى التنافس 

بين الطاب.
ويُعـــد مشـــروع تكريـــم الطالـــب المتفـــوق، الذي 
تنفـــذه المـــدارس، جـــزًءا مـــن المشـــاريع التكافلية 
م فيـــه الحاصلـــون علـــى  االجتماعيـــة، حيـــث يُكـــرَّ
درجـــة امتيـــاز فـــي جميـــع المراحـــل الدراســـية 

االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
• كيف يتـــم اختيار معلمين مناســـبين للصفوف 

األولى؟
فـــي حقـــل التعليم، نتفـــق على أهميـــة الصفوف 
األوليـــة، وأهمية أن يكـــون المعلمون فيهـــا مؤهلين 
بمـــا يناســـب التعليم في هـــذه المرحلـــة. ويجب أن 
يتـــم اختيارهـــم بنـــاء علـــى امتاكهـــم لخصائـــص 
وســـمات تميِّزهـــم عـــن غيرهـــم، ومنهـــا الصبـــر 
والهـــدوء، ومهـــارات التواصـــل الفاعـــل، ومهـــارات 
التعلـــم النشـــط، باإلضافـــة إلـــى توفـــر المشـــاعر 
األبويـــة الحانية، لحاجـــة تاميذ الصفـــوف األولية 

إلى معلم لديه هذه السمات.
معلـــم  إلـــى  بحاجـــة  المرحلـــة  هـــذه  تاميـــذ 
يشـــعرهم بالقرب ويتصف بحســـن التعامل، وتكون 
لديـــه مهـــارات التدريـــس باالعتماد على األنشـــطة 
الحركيـــة، واألنشـــطة المســـلية والترفيهيـــة، التـــي 
تحفـــز التاميـــذ علـــى التعلـــم عـــن طريـــق اللعب. 
وليـــس من الضـــروري أن يمتلك كل معلـــم مثل هذه 
المهـــارات والقدرات، علًمـــا أن الصعوبة في مرحلة 
الصفوف األوليـــة ال تكمن في أن المـــواد التعليمية 
صعبـــة الفهـــم، بـــل فـــي الحاجة إلـــى مهـــارات فن 
االتصـــال المعرفـــي مـــع التاميـــذ، ألنهـــا مرحلـــة 

تأسيسية مهمة في حياتهم المعرفية.

الصفوف األولى ركيزة 
أساس في بناء المعرفة

أنت وطفلك وإدمان األجهزة اإللكترونية

محمد محرزي

كيف نتصرف مع الطفل الواشي؟
يُســـهم كثيـــًرا فـــي خلـــق روح التســـامح والعفـــو عـــن 
الـــزالت لديـــه، وتعزيـــز ســـلوك جديـــد أقـــرب للوئام 

واالنسجام.

الممارسة العملية 
للتصرف الصحيح

ال يكفـــي تأنيـــب الطفـــل الواشـــي، بـــل األهـــم هو 
تعليمـــه كيفيـــة تغيير ســـلوكه غير الصحيـــح إلى آخر 
صحيـــح. قل لطفلـــك عندما يشـــي بأخيه: »بـــداًل من 
إخبـــاري بمـــا فعله أخـــوك، ما الـــذي يمكـــن أن تفعله 
أنـــت لتشـــجيعه علـــى تـــرك القبيـــح وفعـــل الجميل؟ 
برأيـــك كيـــف سيشـــعر تجاهـــك أخوك حين تشـــجعه 
علـــى الفعـــل الصحيح؟«. وليكن شـــعارك مـــع طفلك: 
»حـــاول أن تصلح، فـــإن لم تســـتطع أخبرنـــي لنتعاون 

على اإلصاح«.
إلـــى جانـــب ذلـــك، اجعـــل طفلـــك يمـــارس عملًيـــا 
التصـــرف الصحيح فـــي مثل هذه المواقف، وســـاعده 
علـــى رؤيـــة اآلثـــار اإليجابيـــة لذلك. قـــل لـــه بعد أن 
تناقشـــه وتســـاعده على معرفة تصرف بديل للوشاية: 
»اآلن عـــد ألخيـــك ونفـــذ معـــه تلـــك الفكـــرة«. أيًضا، 
احـــرص على الثناء عليه عند كل موقف يســـتطيع فيه 
أن يتعامل مـــع كل موقف مثل هـــذا دون اللجوء إليك، 

لتعزز عنده الرغبة في تجنب الوشاية.
ويمكن أيًضا إعادة تمثيل مشـــهد الوشـــاية وسببها 
وتوابعهـــا أمـــام األطفـــال، مـــع اســـتبدال الســـلوكيات 
واأللفـــاظ بالبدائـــل الصحيحـــة، وبالتالـــي نســـاعد 
الطفـــل علـــى تبني طريقـــة التصـــرف الصحيحة بداًل 
من الوشـــاية. ومثل هذه المشـــاهد يمكن لها أن تنمي 
الحصيلـــة اللغويـــة لـــدى طفلـــك، وتعطيـــه الفرصـــة 

ليضع ما تعلمه طور التنفيذ والممارسة. 

كيف يفكـــر ملًيا فـــي أفعالـــه وأقوالـــه، وبالتالي ترفع 
مـــن قدرته على اتخـــاذ قرارات أفضل في المســـتقبل 

لو تعرض لمواقف مشابهة.

إدراك مخاطر الوشاية
ســـاعد الطفل على إدراك وفهم األثر الســـلبي لهذا 
التصـــرف علـــى عاقتـــه باآلخريـــن وتقديرهـــم لـــه؛ 
فطفلك قـــد ال يـــدرك مدى اآلثـــار التـــي تتركها هذه 
التصرفـــات علـــى عاقتـــه األســـرية واالجتماعيـــة 
مســـتقبًا. ومـــن هنـــا علينـــا أن نبين للطفـــل خطورة 
القصـــص  ببعـــض  االســـتعانة  ويمكـــن  الوشـــاية. 
المناســـبة، التي تمكنـــه من إدراك هـــذا األمر، وتترك 

في نفسه أثًرا يدفعه إلى تجنب هذا السلوك.
كما يمكـــن االســـتعانة بالنقـــاش لتعزيز فهـــم ابنك 
لخطورة الوشـــاية. قل له مثًا: »يـــا حبيبي كيف تظن 
أن أخـــاك يشـــعر عندما تشـــي أنـــت به؟ هـــل يقربك 
ذلـــك منـــه أكثـــر أم يبعـــده عنك؟ بمـــاذا تشـــعر حين 

يشي أحدهم بك؟«.
وهكـــذا نلفـــت انتبـــاه الطفـــل إلـــى أهميـــة مراعاة 
العاقـــة بينه وبيـــن أخيه أو أختـــه أو أصدقائه، وهذا 

هناك أســـباب كثيرة تدفع الطفل لممارســـة أسلوب 
الوشـــاية، فبعـــض األطفـــال تحـــدوه الرغبة فـــي دفع 
األذى الذي يمارســـه أحـــد إخوته على ســـبيل المثال، 
فهدفـــه هنا هـــو اإلصاح وهـــو صادق فـــي نيته، لكن 
أحًدا لم يعلمـــه الطريقة المناســـبة للتصرف في مثل 

هذه المواقف.
كمـــا أن بعـــض األطفال يمـــارس الوشـــاية للتخلص 
مـــن عقـــاب الوالدين، أو يســـتخدم ذلك كـــورق ضغط 
على أخيـــه أو أخته، يلجأ إليها عنـــد الحاجة. وهناك 
صنٌف مـــن األطفال يشـــي بإخوته أمًا فـــي الحصول 
علـــى الثنـــاء أو المكافأة، حيـــث يظهر بصفـــة الطفل 

حسن السلوك، مقابل أخيه سيء السلوك.
إلـــى جانـــب ذلـــك، قـــد يســـتخدم الطفل الوشـــاية 
ليلفـــت األنظـــار نحـــوه، ويحصـــل علـــى مزيـــد مـــن 

االهتمام من قبل والديه.

معرفة الدافع نصف الحل
مـــن المهم فـــي البدايـــة أن تحـــدد دوافع الوشـــاية 
عند طفلك وســـبب اســـتخدامه لها، لتعمـــل بعد ذلك 

على معالجة هذه المشكلة.
ويســـاعد الحوار مع الطفـــل ومناقشـــته عن طريق 
الســـؤال علـــى فهـــم هـــذه الدوافع؛ فـــإذا جـــاءك مرة 
ليشـــي بأخيه أو أخته، قل له: »صغيري هل يســـعدك 
أن يتعـــرض أخـــوك أو أختـــك للمشـــكات؟ مـــا الذي 
ترغـــب فـــي أن تحصل عليـــه بإخباري بما قلتـــه للتو؟ 
مـــاذا تريدنـــي أن أفعل مـــع أخيك أو أختـــك، ولماذا؟ 
هـــل تعرف مـــاذا ســـيحصل ألخيـــك أو أختـــك نتيجة 

ذلك؟«.
وهكـــذا تســـتطيع معرفـــة دوافـــع الطفـــل والتعامل 
معهـــا، كما تســـاعده هو علـــى فهـــم دوافعـــه، وتعلمه 

إذا كنـــت تكثـــر مـــن قضـــاء الوقـــت فـــي المنـــزل على 
الحاســـوب، أو غيره مـــن األجهزة اإللكترونيـــة، فقد تجد 
أن طفلـــك يتأثـــر بذلـــك فيكثـــر مـــن اســـتخدام هـــذه 

األجهزة، مما قد ينعكس عليه بأضرار جسيمة.

وبرغـــم أنك قد تكـــون مضطًرا لقضاء ســـاعات طويلة 
على إحـــدى هـــذه األجهـــزة، نظـــًرا لطبيعة عملـــك على 
ســـبيل المثال، إال أنـــه من الضـــروري أن تحرص على أن 
يبقى اســـتخدام أطفالـــك لهذه األجهـــزة متوازًنا؛ فطفلك 
فـــي حاجـــة إلـــى قضـــاء بعـــض الوقـــت فـــي اللعـــب مع 
األطفـــال اآلخريـــن، وكذلـــك فـــي ممارســـة األنشـــطة 
الرياضية التي تُســـهم في نمو جســـمه وتحفيز عقله. كما 
أنـــه يحتاج إلـــى التفاعل مـــع العالم الحقيقـــي من حوله، 
مـــن خـــال مشـــاهدة الصـــور وســـماع األصـــوات، التـــي 

تساعد في تنمية معرفته وتعزيز تجاربه.

كمـــا أن الحـــد مـــن الوقـــت الـــذي يقضيـــه الطفل في 
ممارســـة األلعاب اإللكترونيـــة ليحظى بفرصة ممارســـة 
بعض األنشـــطة البدنيـــة األخرى، يســـاعد علـــى تجنيب 
طفلك المعاناة من الســـمنة في طفولته، وآثارها الســـلبية 

على الصحة.

ر الطفل أهمية العادات  ونظًرا لصغر ســـنه، قد ال يُقـــدِّ
الصحيـــة في اســـتخدام هـــذه األجهـــزة، لكنه مـــع مرور 
الوقـــت ســـيتعرف علـــى فوائد هـــذا األمـــر. وفيمـــا يلي 
بعـــض النصائـــح التي قـــد تعينـــك على ضبط اســـتخدام 

لطفلك لمثل هذه األجهزة.
نصائح مفيدة

■  التقليـــل قـــدر اإلمـــكان مـــن اســـتخدام لألجهـــزة 
اإللكترونية مع وجود أطفالك الصغار بقربك.

■  تحديـــد وقت معيـــن الســـتخدام األطفـــال لألجهزة 
اإللكترونية.

■  اســـتخدام المؤقت لضبـــط الوقت الـــذي يجب فيه 
التوقف عن استخدام هذه األجهزة.

■  توفيـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن المـــوارد المحفـــزة 
مثـــل  أنشـــطة مختلفـــة،  ممارســـة  علـــى  لطفلـــك 
القصـــص المصورة، والـــورق وكتب وأقـــام التلوين، 
ولـــوازم الفنون والحـــرف اليدوية، وأدوات ممارســـة 

الرياضات المختلفة.

■  تخصيـــص بعـــض الوقـــت لمشـــاركة أطفالـــك فـــي 
أنشـــطة رياضية وفكرية ممتعة ال تتضمن استخدام 

هذه األجهزة.

■  مراقبة محتوى ألعـــاب الفيديو واألجهزة اإللكترونية 
قبل الســـماح لطفلك باســـتخدامها، والتأكد من أنها 
ال تتضمـــن أي محتـــوى غير مناســـب، كالســـلوكيات 
العنيفـــة أو العادات غير الســـليمة، ومـــن أنها تبعث 
برســـائل إيجابيـــة، وتســـاعد قـــدر المســـتطاع فـــي 

تنمية خيال طفلك ومعرفته.
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

ُأمة الصحراءضوء وحرف:

شــرح  يتــمُّ  الحيــاء، حيــن  بمفــردة  ــا  لغوّيً الخجــل  ارتبــط 
معنــاه، ومــن هــذه الشــروح مــا قالــه الزبيــدي فــي تــاج العــروس: 
ــر  )َخِجــَل َخَجــاًل: َفعــل فعــاًل اســتحيا منــه.. الخجــل: التحيُّ
َهــش.. َخِجــل الرجــل إذا بقــي ســاكًتا.. الخجــل أخــص مــن  والدَّ
ــه ال يكــون إال بعــد صــدور أمــر زائــد، ال يريــده  الحيــاء؛ فإنَّ
القائــم بــه، بخــالف الحيــاء، فإنــه قــد يكــون لمــا لــم يقــع فيــه، 
فُيتــَرك ألجلــه.. والخجــل أن يلتِبــس األمــر علــى الرجــل، فــال 

يدري كيف المخرج منه؟!(.
مــع  ــا  ترادفّيً ربًطــا  الخجــل  ربطــت  لغويــة  خالصــة  هــذه 
فــإنَّ  وبالتأكيــد  الحيــاء،  مــع  اختــالٍف  وربــَط  االســتحياء، 
الحيــاء واالســتحياء بينهمــا اختــالف دقيــق أيًضــا مــن حيــث 
الداللــة اللغويــة، وليــس هــذا موضوعنــا، ولكــن ال بــدَّ أن أشــير 
بــة، وقيمــة أخالقيــة حميــدة؛ لذلــك  إلــى أنَّ الحيــاء صفــة محبَّ
ــرت عنــه المعاجــم اللغويــة بالِحشــَمة وانقبــاض النفــس عــن  عبَّ
ــب، ومــن  بينمــا الخجــل ســلوك مَرضــيٌّ غيــر محبَّ القبائــح، 

مظاهره )السكوت، والحيرة( كما مرَّ في اللغة.
ــة،  أن يبقــى المــرء ســاكًتا فــي المجالــس ليــس حالــًة طبيعيَّ
عــن  التعبيــر  عــدم  أي  ث؛  التحــدُّ بخجــل  يعــرف  مــا  وهــو 
المشــاعر وإبــداء الــرأي، وكذلــك التبــاس األمــر علــى المــرء 
وعــدم معرفــة المخــرج منــه، واســتالب اإلرادة تجــاه حــدٍث مــا 

نتيجة الخجل الذي ينتابه. 
هــذه  تحــدث  لمــاذا  ولكــن  اللغــة.  رصدتهــا  معــاٍن  هــذه 
األشــياء؟ وكيــف ينشــأ الخجــل؟ يولــد اإلنســان وتولــد معــه 
اللــوم  كثــرة  منهــا  مؤثــرات،  لعــدة  يتعــرض  ثــم  الحريــة، 
ربمــا  أو  لــه،  اآلخريــن  تقبــل  بعــدم  الشــعور  أو  والتقريــع، 
االهتمــام المفــرط مــن قبــل والديــه حــد زعزعــة ثقتــه بنفســه. 
ته؛ فهــو  كل هــذه المؤثــرات الخارجيــة وغيرهــا تشــّكل شــخصيَّ
هــذا  حركــة  يعرقــل  مــا  فــأول  مــا،  ســلوك  فــي  يشــرع  حيــن 
ــن حولــه،  الســلوك داخلــه هــو الشــعور بالخــوف واإلحــراج ممَّ
أو  المفــرط،  والتوبيــخ  الــردع  بســبب  ن  تكــوَّ الــذي  الخــوف 

االستهزاء والتعيير، أو عدم اكتراثهم وتقديرهم بما يصنع.
هكــذا يبــدأ التفكيــر معــه فــي كل ســلوك، فيفّضــل الصمــت 
عــن  العزلــة  حــد  األمــر  معــه  يتطــور  بــل  التفاعــل،  وعــدم 
اآلخريــن، وبالتالــي تضمــر هــذه الطاقــة إلــى أن تتعطــل أســالك 
ــل لديــه  التفاعــل مــع اآلخريــن، واألشــد مــن ذلــك أن يتعطَّ

التفاعل مع ذاته.
ــن لنــا أســباب التــردد والتوقــف عــن األفعــال  مــن هنــا تتبيَّ
واألقــوال، حيــث تفكيــره مشــغول بالــردود الســيئة التــي يتوقعها 
مــن اآلخريــن؛ نتيجــة تجــارب ســابقة، وعليــه فهــو بحاجــة إلــى 
ــى إال مــن خــالل برنامــج  تعزيــز الثقــة فــي النفــس، وهــذا ال يتأتَّ
ث  د الطفــل الخجــول مثــاًل علــى التحــدُّ ــر، كأن نعــوِّ عالجــي مبكِّ
فــه بــأن الخطــأ  أمــام اآلخريــن فــي أكثــر مــن موقــف، وأن نثقِّ
الــذي يخشــى منــه فــي كل مــا يصــدر منــه ال يشــّكل حرًجــا إذا 
الممكــن  ومــن  يقصــده  لــم  هــو خطــأ  اآلخريــن،  أمــام  ظهــر 
تصحيحــه، وال يســتدعي كل هــذه الحساســية، وأنَّ التوقعــات 

السيئة ال تحدُّ من االنطالقة.  
البرنامــج العالجــي لــن يعطــي مفعــواًل ســريًعا، إذ ال بــدَّ مــن 
الخجــل  جــدران  تتداعــى  حتــى  وصبــر  وتدريــب  محــاوالت 

وتتهاوى حصونه.

الخجل سجن الذات

حسن الربيح *

بشبهة كرسيٍّ على الرمِل أزرِق
وقفُت وقلُت اآلن يا روُح أورقي!

هنا ُأمُة الصحراِء جاءْت جميُعها
إليِك وقالْت: ها هنا الرمُل..حّدقي!

لكي تبصري أصَل الوجوِد وتقرأي 
نهايته حيث النهاياُت تلتقي

هنا الرمُل يحنو..ينحني، حيثما مشْت
عليه خطى من صدَّ عنه ومن بقي/

لديه لكي يؤويه حيُث تفّتقْت 
به واحٌة من قبُل لم تتفتِق

هنا يتجلى اهلُل جلَّ جالله
فكن مؤمًنا بالمعجزاِت وصّدِق! 

ضوء: مصلح جميل

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

* شاعر وكاتب سعودي. 


