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القافلة األسبوعية

مؤك ًدا دعم الشركة الكامل لهم يف أزمة كوفيد  19خالل مكاملة فيديو جماعية..

يطمئن على صحة وسالمة طالب أرامكو
الناصر
ُّ
السعودية الدارسين في الخارج
جانيت بنهيرو
الظهـران  -تأكيـ ًدا علـى حرص الشـركة الدائم والمسـتمر
علـى موظفيهـا والمبتعثيـن مـن طالبهـا فـي كل أنحـاء العالم،
قـام رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن،
المهنـدس أميـن حسـن الناصـر بزيـارة «افتراضيـة» إلـى ٍّ
كل
من المملكة المتحدة ،وأوروبا ،والواليات المتحدة األمريكية،
وأسـتراليا ،لالطمئنـان علـى صحـة وسلامة الطلاب الذيـن
يدرسـون فـي الخارج ضمن برنامـج االبتعـاث الخارجي الذي
ترعاه الشركة.
وزار الناصـر مركـز مسـاندة أزمـة كوفيـد  ،19التابع لدائرة
التدريـب والتطوير في الظهران ،حيث رافقه في هذه الزيارة
النائـب األعلـى للرئيس للتشـغيل وخدمات األعمـال بالوكالة،
رئيـس فريـق عمل كوفيد  ،19األسـتاذ نبيل الجامع ،حيث قام
الناصـر خلال الزيـارة بإجـراء مكالمـة فيديـو جماعيـة عبـر
اإلنترنت مع بعض الطالب.
وشـارك الطلاب مـن مقـار إقامتهم في بلـدان مختلفة في
المحادثـة ،حيـث تمكـن الناصـر مـن االطمئنـان مباشـرة على
الطلاب واالطلاع عـن قـرب على مـا تق ّدمه الشـركة لهم من
دعم ورعاية خالل األزمة التي سـببها انتشـار فيروس كورونا
حول العالم.

ويشـار إلـى أن مركـز مسـاندة كوفيـد  ،19التابـع لدائـرة
التطوير والتدريب ،الذي تم إنشـاؤه في منتصف شـهر مارس
معنـي بتقديـم
الماضـي ،والـذي يعمـل علـى مـدار  24سـاعة،
ٌّ
المسـاعدة الالزمـة الناتجـة عـن آثار انتشـار الوبـاء إلى آالف
الطالب الذي ابتعثتهم أرامكو السعودية حول العالم تدعمهم
أرامكو السعودية في جميع أنحاء المملكة والعالم.

االطمئنان على الطالب
وأكد الناصر لمجموعة الطالب الذين شاركوا في مكالمة
الفيديـو ،أن أرامكـو السـعودية حاضرة دو ًما لمسـاعدتهم في
جميـع األوقـات ،كمـا حـثَّ الطلاب علـى ضـرورة محافظتهـم
علـى الـروح المعنويـة العاليـة بصـورة مسـتمرة ،مشـد ًدا علـى
أهمية الصحة النفسية والعقلية خالل هذا الوقت.
وقـال الناصـر« :مـن المهـم للغايـة بالنسـبة لنـا االطمئنـان
على أوضاع جميع طالبنا ،مع إبقائهم على المسـار التعليمي
الصحيـح» .كمـا أكد للطالب أن صحتهم هـي األولوية األولى
للشـركة ،وحـثَّ الطلاب علـى اتبـاع اإلرشـادات الوقائيـة مـن
كوفيـد  19فـي جميع األوقـات ،بغض النظر عـن المكان الذي
يوجدون فيه.
أيضـا عـن كيفية تخطـى الشـركة لألزمة
وتحـدث الناصـر ً

قالوا عن اللقاء

أمين الناصر خالل حديثه عبر اإلنترنت مع بعض طالب الشركة الذين يدرسون في أماكن مختلفة حول
العالم.

إضـــاءة

أميمة الجاراهلل

omima.jarallah@aramco.com

إدارة االتصال المؤسسي

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

في الوقت الذي تحرص
أرامكو السعودية على
المحافظة على المسار
التعليمي الصحيح لطالبها
الدارسين في الخارج ،فإن
صحتهم هي األولوية األولى
للشركة ،وفي الجزء العلوي
من الصورة يبدو أمين
الناصر وهو يتبادل الحديث
مع بعض طالب الشركة
الذين يدرسون في مواقع
مختلفة في جميع أنحاء
العالم.

وتقديره الكبير للتجارب الشـخصية للطالب للبقاء إيجابيين
فـي ظـل الظـروف الحالية ،وأعرب عن تقديـره لعمل موظفي
مركـز المسـاندة التابـع لدائـرة التطويـر والتدريـب ،الذيـن
يقومـون بإجـراء اآلالف مـن المكالمـات الهاتفيـة للطلاب،
ً
قائلا إن إجـراء مكالمـة هاتفيـة مـع طالـب يـدرس فـي دولـة
أجنبية يُمكن أن يترك أث ًرا إيجاب ًياعميقًا لدى ذلك الطالب.
ّ
واطلـع الناصـر خلال زيارتـه علـى شـرح لبرنامـج اإلعـداد

وبعــد محادثــة الطــاب مــن مختلــف بقــاع العالــم مــع رئيــس
أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،تح ّدثــت (القافلــة
األســبوعية) مــع اثنيــن مــن الطــاب ،حيــث قــال المهنــدس فــي
إدارة دعــم األمــن الصناعــي ،هشــام المســعودي ،متح ّد ًثــا مــن شــقته
فــي مدينــة نيويــورك ،إنــه يشــعر بكثيــر مــن الرعايــة واالهتمــام
والدعم من قبل أرامكو السعودية.
يــدرس المســعودي فــي الفصــل الثانــي مــن برنامــج ماجســتير
علــوم اإلدارة والهندســة فــي جامعــة كولومبيــا ،الــذي تمولــه أرامكــو
الســعودية ،وترافقــه زوجتــه وطفــاه ،حيــث لــم يغــادروا شــقتهم
الواقعة في ضاحية مانهاتن منذ أسبوعين.
وقــال المســعودي« :رغــم أن جائحــة كوفيــد  19الحاليــة تمثــل
حالــة غيــر مســبوقة علــى مســتوى العالــم ،إال أننــا كأســرة نلتــزم
باإلرشــادات المتعلقــة بالتعامــل معــه ،خاصــة فيمــا يتعلــق بعــزل

الجامعـي االفتراضـي ،الـذي يق ّدمـه المركـز حال ًيـا عبـر
اإلنترنت لحوالي  360طال ًبا.
وتفخـر أرامكـو السـعودية بتاريـخ يمتـد لثمانيـة عقـود مـن
الجهـود فـي مجـال التعليـم ،وتمتلـك منظومة قويـة في مجال
التدريـب والتطويـر ،تغطـي التدريـب المهنـي ،والشـهادات
الجامعيـة ،واتفاقيـات شـراكة علـى مسـتوى المملكـة مـع 16
مركزًا للتدريب ،و 14مركزًا.

أنفســنا فــي بيوتنــا طــوال الوقــت .وعــن نفســي ،فأنــا أواصــل
دراســتي عبــر اإلنترنــت» ،مضيفًــا« :ال شــك أن أرامكــو الســعودية
تراقــب عــن كثــب مــا يحــدث ،وكلنــا ثقــة بأنهــا كالعائلــة التــي تق ـ ّدم
ك ّل شيء لمساعدة أبنائها».
مــن جانبــه ،يــدرس ممثــل تطويــر األعمــال فــي إدارة تطويــر
األعمــال الجديــدة  ،محمــد الســماري ،فــي إســبانيا منــذ  18شــه ًرا.
وهــو بصــدد إتمــام برنامــج الماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي كليــة
عبــر عــن ســعادته البالغــة بتمكنــه مــن
آي إي أس إي لألعمــال ،وقــد ّ
الحديث مع رئيس الشركة عبر تطبيق سكايبي.
وقــال الســماري« :تعكــس المكالمــة التــي أجريــت والحــرص علــى
االطمئنــان فيمــا تق ّدمــه الشــركة لنــا مــن رعايــة ،والوقــوف علــى
احتياجاتنا،القيــ َم األصيلــة المتجــذرة فــي الشــركة مــن اهتمــام
ورعاية لموظفيها ،وذلك ليس باألمر المستغرب أو الجديد».

صباح الخير يا وطني
غمرنــي صبــاح اليــوم شــعور امتنــان عظيــم ألننــي
إنســان أعيــش تحــت ســماء هــذا الوطــن الحبيــب،
المملكة العربية السعودية.
«إنســان» ..تلــك القيمــة التــي تغنــت بهــا الكثيــر مــن
الــدول ،وانتقدتنــا بهــا ألننــا نطبقهــا وف ًقــا لديننــا ولتراثنــا
وشــخصيتنا وتطــور تاريخنــا الخــاص ،ثــم عجــزت تما ًمــا
عــن تطبيقهــا وقــت الشــدة .تذكــرت هنــا مقولــة
للكوميــدي األمريكــي جــون ســتيوارت« :إذا لــم تلتــزم
بقيمــك عنــد اختبارهــا ،فهــي ليســت قي ًمــا بــل مجــرد
هوايــات» ،ولــك المجــال عزيــزي القــارئ أن تبحــث عــن
فشــل كثيــر مــن تلــك الــدول فــي التعامــل مــع هــذه القيمــة
خــال هــذه األزمــة الصحيــة العالميــة الراهنــة ،ولــن
أســهب فــي ذلــك ،فغرضــي اليــوم أن أتأمــل موقــف
المملكــة العربيــة الســعودية فــي مواجهــة تحــدي
كوفيــد ،١٩-والتــي ضربــت فــي مواجهتــه أروع مثــال فــي
الحفاظ على صحة «اإلنسان».
لقــد تجلــت حكمــة قيادتنــا فــي التعامــل المبكــر مــع
هــذه الجائحــة ،فأغلقــت المنافــذ البريــة والجويــة
والطــرق بيــن مناطــق المملكــة دون تنقــات األفــراد،
وذلــك من ًعــا النتشــار الوبــاء ،وعلقــت الحضــور لمقــار كل
مــن العمــل والتعليــم بفرعيهمــا العــام والخــاص .وبالرغــم
مــن أن تلــك القــرارات تكلــف الدولــة الشــيء الكثيــر ،إال
أن قيادتنــا الحكيمــة تضــع قيمــة اإلنســان فــوق أي قيمــة

مادية.
نعمــل مــن منازلنــا ،وأطفالنــا كذلــك يدرســون تحــت
عنايتنــا مــن منازلهــم بــكل أمــان ويســر فــي ظــل بنيــة
اتصــاالت عاليــة الكفــاءة .وفــي ظــل حزمــة قــرارات
تكامليــة مواكبــة تضمــن األمــان واالســتقرار المالــي
واالقتصــادي لألفــراد والمؤسســات والشــركات فــي هــذه
الظــروف العصيبــة؛ طمأنــت حكومتنــا الرشــيدة المواطــن
بتحقيــق األمــن المالــي والغذائــي لــه ومنــع االحتــكار
والتضخــم وأطلقــت يــد المرونــة فــي نشــر الخدمــات
اللوجســتية لتوصيــل احتياجــات األفــراد إلــى مقارهــم،
فلــم نشــاهد حركــة تســوق محمومــة قلقــة تقضــي علــى
المخــزون دون مبــرر كتلــك المشــاهد التــي نقلتهــا لنــا
الشاشــات مــن حــول العالــم ،ألن َمــ ْن يعــش علــى هــذه
األرض الطيبــة يعلــم يقي ًنــا أنــه فــي بلــد الخيــر والرفــاه
واألمن واألمان.
وتواصلــت حكومــة المملكــة مــع أقطــاب العالــم أجمــع
استشــعا ًرا لدورهــا القيــادي والمســؤول وجهودهــا التــي
تبحــث خيــر اإلنســان علــى هــذه البســيطة وأمن مســتقبله
الصحــي واالقتصــادي ،فترأســت قمــة أزمــة طارئــة لــدول
مجموعــة العشــرين لمناقشــة الســبل الكفيلــة بــدرء
مخاطــر الركــود االقتصــاد العالمــي علــى خلفيــة هــذه
الجائحــة ،ودعــم مســاعي منظمــة الصحــة العالميــة فــي
هذا الخصوص.

مشــاهد البطولــة ومياديــن الشــرف تنيــر مــن حولنــا
كل مــكان وســط عتمــة هــذه األزمــة؛ فهــا هنــا هــم أبطــال
ا لصحــة  ،يعملــو ن بــا تو قــف فــي ا لمحا جــر
والمستشــفيات مــن أجــل صحــة المواطــن والمقيــم،
ً
حفاظــا
وهنــاك رجــال األمــن يجوبــون الطــرق والشــوارع
علــى أمننــا وأمــن صحتنــا .وفــي المعامــل وحقــول الزيــت
والغــاز واألعمــال المســاندة يعمــل أبطــال أرامكــو
الســعودية بــا كلــل أو ملــل ،ليؤمنــوا لنــا الطاقــة لننعــم
بهــا فــي حياتنــا الحديثــة .وفــي الوقــت نفســه هنالــك مــن
دفاعــا عنــي وعنــك فــي الحــد الجنوبــي،
يخاطــر بنفســة
ً
وآخــرون مــن قــوات الدفــاع الجــوي يحرســون ســماءنا
ويصــدون عــدوان عدونــا .كل ذلــك وأنــا وأنــت آمنيــن
مطمئنيــن ،ندعــو اهلل أن يحمينــا ويحمــي بالدنــا ،وننشــد
للوطن« :سارعي للمجد والعلياء».
مــن شــرفات منازلنــا ..نســهر مــع أهلنــا ،نقــرأ
األخبــار ،ونتحــدث مــع أصدقائنــا فــي مواقــع التواصــل
االجتماعي ،ثم نعود ليومنا وكأن شي ًئا لم يكن.
هــذا غيــض مــن فيــض ..مجــرد اقتباســات قليلــة مــن
الموقــف اإلنســاني الجليــل الــذي اتخذتــه المملكــة
العربية السعودية وكتبته بأحرف من نور للتاريخ.
فشــك ًرا مــن األعمــاق لوطنــي وملكــي الحبيــب ..شــك ًرا
من األعماق ..والحمد هلل ً
أول وآخ ًرا.
فاض القلب ح ًبا ،وعجزت الكلمات.

القافلة األسبوعية

 ٢أبريل ٢٠٢٠
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أبطالنا يصنعون إجنا ًزا تاريخ ًيا جدي ًدا..

أرامكو السعودية ترفع إنتاجها اليومي إلى 12
مليون برميل من النفط واإلمدادات تصل إلى
 12.3مليون برميل يوم ًيا
ميثم املوسوي

الظهــران  -كان يــوم أمــس األربعــاء  6شــعبان  1441هـــ (1
أبريــل 2020م) يو ًمــا تاريخ ًيــا جديــ ًدا شــهد إنجــازًا غيــر
مســبوق خــال تاريــخ أرامكــو الســعودية العريــق ،حيــث
مــرة أخــرى قُدرتهــا الفائقــة علــى الوفــاء
أثبتــت الشــركة َّ
بالتزامهــا تجــاه عمالئهــا فــي أرجــاء العالــم ،وعــ َّززت
مكانتهــا الرائــدة بوصفهــا المــو ِّرد األكثــر موثوقيــة فــي
صناعــة الطاقــة ،وذلــك مــن خــال نجاحهــا فــي رفــع
مســتوى اإلنتــاج إلــى  12مليــون برميــل فــي اليــوم مــن النفــط
الخــام واإلمــدادات  12.3مليــون برميــل يوم ًيــا بــد ًء مــن 1
أبريل .2020
ومــن خــال هــذا اإلنجــاز ،المســت أرامكــو الســعودية
ســقفًا جديـ ًدا لإلنتــاج لــم يســبق لهــا مثيلــه خــال تاريخهــا
الممتــد ألكثــر مــن  85عا ًمــا ،والــذي لــم تعرف خالله ســقفًا
لطموحها الذي يجاو ُز عنان السماء.
أيضــا كونــه يتطلــب جهــ ًدا
هــذا اإلنجــاز هــو إعجــاز ً
جبــا ًرا فــي األوقــات الطبيعيــة ،ولكنــه يتحقــق اآلن فــي وقت
يعانــي فيــه العالــم بأســره مــن كثيــر مــن القيــود بســبب
تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد .ولــم يكــن هــذا اإلنجــاز
الجبــار ليتحقــق لــوال توفيــق اهلل ً
أول ثــم ثمــرة للجهــود
المضنيــة التــي يبذلهــا فريــق هائــل مــن موظفــي الشــركة
ُ
وموظفاتهــا عبــر جميــع قطاعــات األعمــال فيهــا ،وبخاصــة
دوائــر هندســة البتــرول واإلنتــاج والمعالجــة والفــرض
والتسويق.
ولالحتفــاء بهــذا اإلنجــاز ،قــام رئيــس أرامكــو الســعودية،
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر،
يــوم الثالثــاء الماضــي بزيــارة إلــى مركــز األعمــال الرئيــس
فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت فــي الظهــران،
رافقــه فيهــا النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج،
األســتاذ محمــد يحيــى القحطانــي ،والنائــب األعلــى
للرئيــس للتكريــر والمعالجــة والتســويق ،األســتاذ عبدالعزيز
محمــد القديمــي ،إلــى جانــب عــدد مــن أعضــاء اإلدارة
التنفيذية للشركة.

ٌ
أبطال يصنعون اإلنجاز
عبــر أميــن الناصــر عــن فخــره
وخــال زيارتــه األخيــرةَّ ،
الكبيــر واعتــزازه بهــذا اإلنجــاز التاريخـ َّـي الضخــم مشــي ًرا
إلــى أنــه ليــس فقــط إنجــازًا ألرامكــو بــل هــو إنجــاز للوطــن
ببلــوغ مســتوى لــم تحققــه أي شــركة نفــط أخــرى فــي
العالــم ،شــاك ًرا جميــع الموظفيــن والموظفــات ومؤكــ ًدا أن
ذلــك اإلنجــاز هــو رمــز لموثوقيــة الشــركة ومرونتهــا ونتــاج
منظومــة أعمــال دقيقــة ومتطــورة وشــاملة ومتكاملــة تــم
االســتثمار فيهــا علــى مــدى ســنوات وال تتوفــر  ،بفضل اهلل،
إال لــدى أرامكــو الســعودية .وتضــم هــذه المنظومــة عــد ًدا
هائ ـ ً
ا مــن المرافــق والمنشــآت والتقنيــات التــي يشــغلها
ويديرهــا أبطــال أرامكــو الســعودية فــي البــر والبحــر عبــر
أرجــاء المملكــة وفــي أنحــاء العالــم فــي شــتى الظــروف

المهندس أمين الناصر ،واألستاذ محمد القحطاني ،واألستاذ عبدالعزيز القديمي ،خالل زيارتهم لمركز األعمال الرئيس في إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت في الظهران ،وفي الصورة
الثانية يستمعون إلى نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط التوريد ،األستاذ أحمد السبيعي الذي تحدث عن دور المركز في التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية في الشركة لتحقيق
هذا اإلنجاز الكبير.
تصوير :أحمد العيتاني

والمصاعــب ،وتبــدأ مــن تطويــر اآلبــار ،وتنتهــي بالتســليم
للعمــاء والوصــول للمســتهلكين ،بمــا فــي ذلــك جميــع
أعمــال المســاندة التــي تعضــد هــذه الجهــود علــى امتــداد
سلسلة القيمة الهيدروكربونية.
وقــال الناصــر« :إن الرقــم الــذي تُظهــره شاشــة مراقبــة
مجــرد ِّ
مؤشــر علــى مســتوى إنتــاج غيــر
األعمــال ،ليــس
َّ
مســبوق علــى مــدى تاريــخ أرامكــو الســعودية ،بــل هــو فــي
حقيقــة أمــره دليــ ٌل ناصــع علــى أن أبطــال الشــركة هــم
مور ُد هــا األهــم علــى اإلطــاق ،ومــن خــال جهودهــم
سنستمر في صنع التاريخ وتحقيق مزيد من اإلنجازات».
وأضــاف الناصــر« :هــذا الرقــم هــو مــرآة تعكــس أعلــى
مســتويات التعــاون والتنســيق بيــن جميــع أفــراد أُســرة
أرامكــو الســعودية ،وهــو يمثــل جهــود أبطالنــا فــي مختلــف
القطاعــات الرئيســة ومرافــق األعمــال المســاندة بمــا فيهــا
مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ،حيــث لــم يألــوا
الجميــع ُجهــ ًدا فــي بــذل كل مــا فــي وســعهم مــن أجــل
المستوى من اإلنتاج».
وصولنا إلى هذا ُ
وأشــار الناصــر إلــى أن مــا يزيــد هــذا اإلنجــاز تم ُّيـزًا هــو
أنــه يأتــي خــال األوقــات الصعبــة التــي يعيشــها العالــم
حال ًيــا ،قائـ ًـا« :إنهــا لحظــة فخــر أخــرى نشــهدها جمي ًعــا،
وهــي تأتــي فــي وقــت صعــب ،حيــث نتكاتــف م ًعــا مــن أجــل
مجابهــة األزمــة الراهنــة لفيــروس كورونــا؛ وأنــا واث ـ ٌق مــن
أننــا مــن خــال تحلِّينــا بــروح الفريــق نفســها ،وكذلــك
بالمرونــة والثبــات الذيــن لطالمــا أظهرناهمــا عبــر تاريخنــا
قــادرون علــى تجــاوز هــذه المرحلــة الصعبــة ،كمــا فعلنــا
ذلــك مؤَّخــ ًرا خــال الهجمــات التــي اســتهدفت مرافــق
الشركة في بقيق وخريص».
وقــدم الناصــر تهنأتــه لجميــع أفــراد الفريــق فــي إدارة
َّ
تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت ،التــي لعبــت دور قائــد
الفرقــة الكبــرى لضمــان تناغــم العمليــات ،مــن خــال
تنســيقها لجميــع الجهــود عبــر جميــع مرافــق أعمــال

الشــركة للوصــول إلــى هــذا المســتوى مــن اإلنتــاج ،والوفــاء
بااللتــزام الــذي أعلنــت عنــه الشــركة خــال الشــهر
الماضي ،مشد ًدا على أهمية التركيز على السالمة.

جهودهــا ،مــن اســتكمال جميــع هــذه التحضيــرات الالزمــة
فــي ظــرف زمنــي فــي غايــة ِ
القصــر ،متجــاوزة جميــع
التحديــات التــي زاد مــن تعقيدهــا األزمــة الراهنــة لفيــروس
ِّ
كورونــا ،التــي فرضــت قيــو ًدا حقيقيــة علــى الطريقــة التــي
تُؤ َّدى بها األعمال.

وتطلَّــب رفــع مســتوى إنتــاج النفــط إلــى  12مليــون برميــل
فــي اليــوم ،عديـ ًدا مــن التحضيــرات للتأكــد مــن تجــاوز أي
وتضمنــت هــذه التحضيــرات
عقبــة تقــف فــي طريــق ذلــك.
َّ
أعمــال التخطيــط التــي قــام بهــا مهندســو الشــركة
المثلــى لرفــع اإلنتــاج مــن
الســبُل ُ
والجيولوجيــون لبحــث ُ
خالل موارد الشركة المتوفرة في جميع حقولها وآبارها.
مــن جانــب آخــر ،اســتلزم األمــر ُجهـ ًدا ضخ ًمــا مــن جميع
مرافــق اإلنتــاج والمعالجــة فــي مناطــق أعمــال الشــركة
البريــة والمغمــورة ،مــن أجل إنهــاء أعمال الصيانــة الالزمة،
والتأكــد مــن جاهزيــة هــذه المرافــق إلنتــاج الكميــات
المطلوبــة مــن النفــط بشــكل آمــن وموثــوق ،واســتيعاب هــذه
ا لكميــا ت فــو ر إ نتا جهــا  ،و معا لجتهــا بحيــث تفــي
باالشتراطات المطلوبة لتصدير ُمنتجات النفط الخام.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان هنــاك مزيــد مــن العمــل المهــم
للتأكــد مــن جاهزيــة شــبكات األنابيــب لنقــل النفــط الخــام
عبــر المملكــة ،وقــدرة مرافــق تخزيــن النفــط وتصديــره
للعمــاء علــى اســتيعاب كميــات النفــط المعالــج ونقلهــا إلــى
عمــاء أرامكــو الســعودية حــول العالــم ،وذلــك ف ًقــا ألعلــى
اشــتراطات الســامة والجــودة التــي تحــرص الشــركة علــى
االلتزام بها في جميع األوقات.
وتضمنــت مرحلــة التحضيــر ،التي اســتغرقت أقــل من 21
َّ
يو ًمــا ،رفــع الطاقــة االســتيعابية لمرافــق التخزيــن من خالل
تأميــن ناقــات نفــط عمالقــة إضافيــة ،لتخزيــن الكميــات
المنتجة من النفط فور إنتاجها ومعالجتها.
ُ
وقــد نجحــت إدارات أرامكــو الســعودية بتضافــر

المستقبل
مزيد من العمل من أجل ُ

اتحاد الجهود لتحقيق الهدف

وفــي غضــون هــذه الفتــرة القصيــرة ،تــم رفــع ُمســتوى
إنتــاج النفــط بشــكل تدريجــي مــن أجــل خلــق الطاقــة
االســتيعابية المطلوبــة تدريج ًيــا ،ليرتفــع اإلنتــاج ويتجــاوز
المســتمر في أرامكو الســعودية
الســقف األعلــى من اإلنتــاج ُ
خــال تاريخهــا ،حيــث كان الســقف الســابق يتم َّثــل فــي 11.1
مليــون برميــل فــي اليــوم ،وذلــك خــال شــهر نوفمبــر مــن
عــام 2018م .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم رفــع مســتوى شــحن
النفــط الخــام مــن الفُــرض إلــى  11.5مليــون برميــل فــي
أيضا رقم غير مسبوق.
اليوم ،وهو ً
وفــي قلــب ك ِّل هــذه الجهــود ،كانــت إدارة تخطيــط
وتنظيــم توريــد الزيــت تلعــب دور التخطيــط والتنظيــم
والتنســيق بيــن جميــع مرافــق األعمــال ،للتأكــد مــن تحقيــق
اإلنتــاج المطلــوب بشــكل آمــن وموثــوق .يقــول مديــر إدارة
تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت ،األســتاذ محمــد الملحــم:
«إنــه إنجــاز جماعــي بــك ِّل مــا للكلمــة مــن معنــى؛ فقــد عملنــا
جمي ًعــا كفريــق واحــد مــن أجــل ِّ
تخطــي جميــع التح ِّديــات
الماثلــة أمامنــا ،والتأكيــد مجـ َّـد ًدا علــى أننــا نســتطيع الوفــاء
بالتزاماتنــا وإمــداد العالــم بالطاقــة التــي يحتاجهــا بشــكل
موثوق وآمن».
ويضيــف الملحــم« :ال يــزال أمامنــا مزيـ ٌد مــن العمــل فــي
المقبلــة ،للمحافظــة علــى هــذا المســتوى مــن اإلنتاج
الفتــرة ُ
َّ
واســتمرار موثوقيتــه ،وهــو هــدف يتطلــب تعــاون جميــع
اإلدارات في أرامكو السعودية من أجل تحقيقه بنجاح».
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االستجابة لكوفيد ١٩

 ٢أبريل ٢٠٢٠

القافلة األسبوعية

األخذ بزمام المبادرة لحماية موظفينا ومرافقنا..
تفشـي فيـروس كورونـا المسـتجد
قامـت أرامكـو السـعودية ،بجهـود غيـر مسـبوقة ،فـي التصـدي لخطـر ّ
( ،)COVID-19وذلـك مـن أجـل حمايـة موظفـي الشـركة وأفـراد أسـرهم وكذلـك موظفـي المقاولين ،حيث
إنها أطلقت فريق عمل خاص لإلشـراف على األنشـطة المتعلقة بالجهود المبذولة وسـميت الفرقة CS
 ،COVID-19 Centerوتركـزت جهودهـا علـى المجـاالت المهمـة كالتوعيـة بالفيـروس ،واالسـتجابة
السريعة وغير المتوقعة ،خطة الطوارئ وضمان استمرارية األعمال.

االستجابة

التوعية والوقاية
متنوعة من األدوات لتوعية الموظفين ،بما في ذلك:
استخدام مجموعة
ّ

■ 1,416شاشة رقمية في مكاتب العمل واألحياء
السكنية.

■توزيع  100,000مادة متعددة اللغات في المدارس
ومكاتب العمل ومرافق الشركة ،لتثقيف الناس حول
الفيروس.

تنفيذ عدد من اإلجراءات
لتحسين االستجابة لتفشي
فيروس كورونا ،وهي:

■توزيع  23,000تقري ًبا من المستلزمات الطبية
الوقائية للعاملين في مكاتب الشركة.

تطوير إجراءات التنظيف والتعقيم من خالل ما يلي:
■العمل مع إدارة حماية البيئة ومركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ،لوضع إرشادات توجيهية لتنظيف
وتعقيم المناطق المزدحمة وتلك التي يُشتبه بتلوثها.
■ترقيـة خطـط االسـتجابة لحـاالت الطـوارئ
لتتضمن سيناريوهات تفشي المرض إلى جائحة.
■تدريب  23فريقًا من فرق االستجابة السريعة
وفق بروتوكول التعقيم والتطهير للمناطق الملوثة.
■القيام بالتدريبات بشكل منتظم.

تنفيذ جهود المحافظة على المسافة اآلمنة بين األفراد
تفعيل خطط الطوارئ

■تقليل الحجوزات لغرف االجتماعات ،لتجنب
التجمع في األماكن المغلقة.

■تقديم ثالثة خيارات مختلفة من سالل المواد التموينية الرئيسة
المعدة مسبقًا لالستالم الفوري.
ُ

■تنفيذ أساليب جديدة أثناء الوقوف في
طوابير ،وتركيب ملصقات إرشادية في أكثر
من  60مصع ًدا في مرافق العمل وذلك للحد
من عدد المستخدمين.

تعزيز جهود التطهير على مستوى الشركة:
■ 3,800من مطهرات
اليدين و 25,000من
عبوات التطهير ،تم نشرها
في المدارس الحكومية
التي أنشأتها الشركة،
ومرافق العمل التابعة
لدائرة خدمات أحياء
السكن ،وكذلك في
المرافق السكنية والمراكز
التموينية.

■تنفيذ أكثر من 1,500
إجراءات التعقيم
والتطهير الروتيني حتى
اآلن داخل المباني
وخارجها ،وذلك ضمن
برنامج التعقيم لجميع
المناطق ذات الحركة
الكثيفة في مرافق أحياء
السكن.

اتخاذ تدابير من أجل تفقّ د أعمال النظافة الصحية واإلجراءات الصحية ،ويشمل ذلك:
■التفتيش الصحي في مرافق دائرة خدمات
أحياء السكن وغيرها (للتأكد من االلتزام
بقائمة التدقيق الخاصة بأعمال النظافة
والتعقيم) ،وذلك في:
■ 637مكتب عمل ( 154في مرافق خدمات
أحياء السكن ،و 483في غيرها).
■ 366سكنًا لمقاولين ( 86في مرافق خدمات
أحياء السكن ،و 280في غيرها).
■ 141مدرسة حكومية أُنشئت من ِق َبل أرامكو
السعودية.
■ 279منشأة أخرى.

■إجراء الفحص الحراري
اليومي في  50منطقة
مختلفة تتضمن أكثر من
 20000مستخدم،
وذلك في المكاتب
وقاعات الطعام في
مناطق العمل النائية
والمراكز التموينية.

■التأكـد مـن ضمـان اإلمـداد المسـتمر للمـؤن
الرئيسـة فـي مراكـز التمويـن وقاعـات الطعـام،
باإلضافـة إلـى مـواد التنظيـف الضروريـة وقطـع
الغيـار سـريعة االسـتهالك الالزمـة ألعمـال
الصيانة.

القافلة األسبوعية

 ٢أبريل ٢٠٢٠

االستجابة لكوفيد ١٩

أبطالنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي..
رينيه فان هويسنت
الظهــران  -لطالمــا كان موظفــو أرامكــو الســعودية في
مجــد ًدا
صــدارة أولوياتهــا؛ وهــذا األمــر يظهــر بجــاء
َّ
بينمــا يضــرب أبطــال الرعايــة الصحيــة فــي مركــز جونــز
هوبكنــز أرامكــو الطبــي أروع األمثلــة ،مــن خــال
تقديمهــم خدمــات صحيــة مــن الطــراز الرفيــع فــي
مواجهة جائحة كورونا.
ومــن حديــث خاطــف لكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن
لمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ،الدكتــور دانيــال
ريغامونتــي ،يُــدرك المــرء مــن الوهلــة األولــى أن هنــاك
إحساســا عال ًيــا بالمســؤولية ،واستشــعا ًرا عمي ًقــا للعطف
ً
يعمــان جميــع أفــراد الفريــق الطبــي فــي
والرحمــة،
َّ
المركز.
يقــول ريغامونتــي« :نحــن هنــا مــن أجــل تعزيــز وحمايــة
صحــة الموظفيــن وأُســرهم ،وأنــا فــي غايــة الفخــر إزاء
الجهــود التــي يبذلهــا فريقنــا الطبــي ،والتــي تتجــاوز
حــدود مــا يفرضــه عليهــم نــداء الواجــب .إن رؤيــة
إحساســهم المتنامــي بالمــودة وحرصهــم علــى العمــل
الجماعي واالبتكار هو أمر في غاية الروعة».
ويضيــف ريغامونتــي« :جميــع أفــراد الفريــق يهيئــون
أنفســهم لتقديــم المســاعدة بطــرق غيــر ُمعتــادة ،حتى أن
الجرّاحيــن يبــادرون إلــى تقديــم العــون عبر خــط الرعاية
الجديــدة الخــاص بفيــروس كورونــا ( ،)COVID-19متــى
أمر ملهم بحق».
ما سنحت لهم الفرصة لذلك؛ إنه ٌ

االبتكار ُينقذ األرواح
رئيســة قســم األورام ،الدكتــورة نفيســة الفــارس،
ً
مثــال بــارزًا لتلــك الــروح
يجســدون
وأفــراد فريقهــا
ِّ
الملهمــة؛ فبينمــا يبقــى عــدد مــن أفــراد فريقهــا فــي
القطيــف نظــ ًرا للتعليــق االحتــرازي المؤقــت للخــروج
والدخــول هنــاك ،عمــدت نفيســة وأفــراد طاقهمــا إلــى
إعــداد عيــادة فرعيــة داخــل القطيــف ،لالســتمرار فــي
تقديــم العنايــة الضروريــة لمرضــى الســرطان الذيــن ال
يمكنهم مغادرة المحافظة.
المبتكــرة الدعــم
تقــول الفــارس« :تلقــت هــذه الفكــرة ُ
المباشــر مــن اإلدارة ،وتطلَّبــت تنســيقًا حقيق ًيــا بيــن
الجميــع ،بمــا فــي ذلــك أخصائيــو األورام والممرضــون
وأخصائيــو العــاج باألشــعة والصيدليــون اإلكلينيكيــون،
وكذلــك موظفــو تقنيــة المعلومــات وخدمــات إرســال
الشحنات واستقبالها».
ومــا يبعــث علــى الدهشــة ،أن الفتــرة الفاصلــة بيــن
اقتــراح هــذه الفكــرة ،وبيــن جعلهــا أمـ ًرا ماثـ ًـا على أرض
الواقع من خالل تشغيل العيادة ،كان ستة أيام فقط.

ضطــر
واحــدة فقــط مــن إجــل إكمالهــا ،مــن دون أن يُ
َّ
الشخص الخاضع للفحص حتى لمغادرة سيارته.
ويجــري مشــاركة هــذا النمــوذج ،الــذي بــدأ تطبيقــه
فــي مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ،فــي أماكــن
أخــرى مــن المملكــة للمســاعدة فــي تعقــب الفيــروس
واحتوائه.
يقــول العنــزي« :األمــر الــذي أثــار إعجابــي ،هــو
ينســق بهــا أعضــاء فريقنــا فيمــا
الطريقــة الســهلة التــي ِّ
بينهــم للتأكــد مــن االســتفادة القُصــوى مــن جميــع
المهــارات التــي يمتلكهــا الفريــق .اإلدارة مــن جانبهــا
قامــت بتمكيننــا مــن صنــع أفضــل الحلــول فــي هــذه
األوقــات العصيبــة ،ومســار الفحــص هــذا مثــال رائــع
لذلك».

التدابير الوقائية والتحضيرات
يقــود الدكتــور دفــع اهلل موســى قســم الطــوارئ فــي
مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ،وهــو الجهــة األولى
التــي بــدأت فــي تطبيــق إجــراءات الفــرز بحســب
األعــراض الظاهــرة ،واتخــاذ تدابيــر الفحــص الطبــي
للوقايــة مــن العــدوى عنــد بوابــات الدخــول ،وهــي
إجــراءات وتدابيــر تــم تعميمهــا لتشــمل جميــع مرافــق
مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي .هــذا األســلوب مــن
شــأنه أن يضمــن أن المرضــى الذيــن يُحتمــل إصابتهــم
بالفيــروس معزولــون عــن بقيــة المرضــى أينمــا كانــت
وجهتهم داخل المستشفى.
إلــى جانــب ذلــك ،يط ِّبــق قســم الطــوارئ ،الــذي تــم
إعــادة تصميمــه بالكامــل ،مفهــوم الضغــط العكســي ،أو

يقود الدكتور دفع اهلل موسى قسم الطوارئ في المركز ،حيث
يتخذُّ فريقه كافة اإلجراءات والتدابير التي من شأنها أن
تضمن أن المرضى الذين ُيحتمل إصابتهم بالفيروس
معزولون عن اآلخرين أينما كانت وجهتهم داخل المستشفى.
يقول موسى« :ال ُيمكنني إطراء أعضاء فريقنا بما
جميعا بإلغاء إجازاتهم السنوية،
يستحقونه؛ لقد قاموا
ً
وأبدوا استعدادهم التام لفعل أي أمر تقتضيه الضرورة».

إحدى الممرضات في مركز أرامكو جونز هوبكنز الطبي تقوم بتسليم مسحة من أحد المرضى لتحليلها ،وذلك في الغرفة
المخصصة لمرضى كوفيد  19في قسم الرعاية األولية ،حيث تم تزويد هذه الغرفة بمرشحات خاصة ،كما تخضع بصفة
تصوير :حاتم عويضة
						
مستمرة لعمليات تعقيم مستمرة.

مــا يُعــرف بالعــزل الهوائــي ،فــي غــرف الفــرز الصحــي
وغرف االنتظار في مرافق المركز.
ويؤ ِّكــد موســى أن حالــة االســتعداد للوقايــة مــن
العــدوى والســيطرة عليهــا جــرى تعزيزهــا نظيــر الــدور
الرائــد الــذي لعبــه مركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي
فــي مكافحــة متالزمــة الشــرق األوســط التنفســية مــن
فيروس كورونا ( )MERS-CoVفي عام 2012م.
وفــي هــذا الصــدد ،كان المستشــفى قــد قــام بتطبيــق
تدريبــات االســتجابة لحــاالت الوبــاء ،مــن أجــل اختبــار
الجاهزيــة لمثــل هــذه الحــاالت ،وذلــك قبــل شــهر مــن
اإلعــان عــن اكتشــاف فيــروس كورونــا المســتجد فــي
مدينة ووهان الصينية.
يقــول موســى« :ال يُمكننــي إطــراء أعضــاء فريقنــا بمــا
يســتحقونه؛ لقــد قاموا جمي ًعــا بإلغاء إجازاتهم الســنوية،
وأبــدوا اســتعدادهم التــام لفعــل أي أمــر تقتضيــه
الضرورة».
مــن جانــب آخــر ،تتضمــن مســؤوليات موســى وفريقــه
اإلشــراف علــى  56عيــادة تابعــة لمركــز جونــز هوبكنــز
أرامكــو الطبــي فــي المناطــق النائيــة ،من أجــل التأكد أن
تلــك المناطــق ،المنتشــرة علــى امتــداد نطــاق أعمــال
أرامكــو الســعودية ،تحظــى برعايــة صحيــة آمنــة
ومالئمة.

مسا ٌر للفحص الطبي عبر السيارات

تعزيز اإليجابية

فكــرة أخــرى مبتكــرة مــن شــأنها أن تغ ِّيــر مــن قواعــد
اللعبــة فــي مجابهــة الفيــروس ،تم َّثلــت فــي إنشــاء مســار
إلجــراء الفحــص الطبــي لمســتخدمي الســيارات ،وهــي
تجربــة تُعــ ُّد األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة ،قــام
بتنفيذهــا أخصائــي طــب األســرة ،الدكتــور هــادي
العنزي ،وفريق الرعاية الطبية األولية.
المســار تــم تصميمــه إلجــراء فحــص ســريع ألولئــك
الذيــن اختلطــوا بحــاالت تأكــدت إصابتهــا بفيــروس
كورونــا المســتجد .ويحصــل األشــخاص ،الذيــن
يخضعــون للفحــص عبــر هــذا المســار ،علــى االستشــارة
الطبيــة عبــر الهاتــف قبــل مجيئهــم إلــى المركــز ،ممــا
يعنــي أن عمليــة الفحــص تتطلــب مــا يقــرب مــن دقيقــة

مــن الطبيعــي أن فكــرة قضــاء بعــض الوقــت فــي غرف
العــزل فــي المستشــفى ال تُعــ ُّد فكــرة ُمستســاغة علــى
اإلطــاق ،حتــى وإن كان ذلــك لفتــرة وجيــزة؛ لكــن
أخصائــي طــب المستشــفيات ،ورئيــس المســؤولين عــن
ســامة المرضــى ،الدكتــور ســمير مصلــح ،إلــى جانــب
زمالئــه مــن فريــق التمريــض ،يــكادون مــن خــال
المضنيــة أن ينجحــوا فــي تحقيــق المســتحيل،
جهودهــم ُ
مــن خــال خلــق جــ ٍّو ُمفعــم باإليجابيــة ،تُضفيــه
المشــرقة وعنايتهــم النابعــة مــن القلــب
ابتســاماتهم ُ
بالمرضى في جناح نُزُل المرضى.
هنــاك ،يُ َّ
ضطــر أفــراد فريــق التمريــض إلــى لبــس
معـ َّـدات الوقايــة ألكثــر مــن  15مــرة فــي اليــوم ،مــن أجــل

كيت أورتيجا ،إحدى ممرضات الخطوط األمامية في مركز
أرامكو جونز هوبكنز الطبي ترتدي مالبس الحماية
الشخصية ،حيث تعمل مع فريق األطباء والتمريض على
الحد من انتشار الفيروس كما تساعد بقية زمالئها في الرد
على أسئلة المتصلين على خط استفسارات كوفيد  19في
المركز .تصوير عصام سرقبي

خط الرعاية الخاص بفيروس
كورونا ()COVID-19

خاصا إلجراء
أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مسا ًرا ً
ُعد األولى
الفحص الطبي لمستخدمي السيارات ،في خطوة ت ُّ
من نوعها في المملكة ،وذلك بهدف إجراء فحص سريع
ألولئك الذين اختلطوا بحاالت تأكدت إصابتها بفيروس
كورونا المستجد من دون أن يغادروا سياراتهم.
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دشَّ ـن مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي خدمـة
جديـدة ،يمكنـك مـن خاللها االستفسـار عـن ك ِّل ما يتعلَّق
بالجوانـب الطبيـة حول فيـروس كورونا المسـتجد ،ليقوم
فريـق خبيـر مـن األطبـاء والممرضيـن ،الحريصيـن علـى
العناية بك ،بمد يد العون والمساعدة.
اتصـل بــ  ،4444-305-800واختـر الرقـم  .3يقـ ِّدم
خـط الرعايـة هـذا خدماتـه مـن األحـد وحتـى الخميـس،
صباحا والساعة  3:00عص ًرا.
بين الساعة 7:00
ً

مواعيد طبية عبر االتصال المرئي
في إطار االستجابة لمستوى الخطر المرتفع لفيروس
كورونـا ( ،)COVID-19قـام مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو
الطبي باسـتباق الخُ طى من أجل إطالق خدمة المواعيد
الطبيـة عبر الفيديـو ،من خالل منصته اإللكترونية (ماي
تشـارت) ،حيث تم ِّكن هذه الخدمة الجديدة المستفيدين
مـن التواصـل المباشـر مـع أطبـاء الرعايـة األوليـة بشـكل
آمـن .بإمكانكـم االسـتفادة مـن هـذه الخدمـة مـن خلال
المعتـادة عبـر منصـة (مـاي
حجـز مواعيدكـم بالطريقـة ُ
تشـارت) ،كما يُمكنكم معرفة مزيد من المعلومات حولها
عـن طريق زيـارة الموقع اإللكترونـي لمركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي.

خالل ستة أيام فقط ،أنشأت الدكتورة نفيسة الفارس وأفراد
فريقها عيادة فرعية داخل القطيف ،لالستمرار في تقديم
العناية الضرورية لمرضى السرطان الذين ال يمكنهم مغادرة
المحافظة ،في مبادرة ُملهمة تطلَّبت أعلى مستويات التنسيق
بين جميع المشاركين فيها.

يلتزم األطباء وطاقم التمريض في مركز أرامكو جونز
هوبكنز الطبي بأقصى إجراءات مكافحة العدوى في المنطقة
المخصصة لمرضى كوفيد  19في قسم الرعاية األولية.

تقديــم الرعايــة الالزمــة للمرضــى؛ وهــو مــا قــد
يســتغرقهم أكثــر مــن خمســة دقائــق فــي كل مــرة يقومــون
فيها بذلك.
يقــول مصلــح« :أولويتنــا هــي ســامة مرضانــا
وصحتهــم؛ نُــدرك تما ًمــا أن العــزل وفتــرة االنتظــار التــي
ترتبــط بــه قــد تكــون مزعجــة ،ولذلــك نبــذل مــا فــي
ُوســعنا مــن أجــل إضفــاء الراحــة والرضــا قــدر اإلمــكان
على هذه التجربة».

تعزيز الصحة النفسية
في مواجهة كورونا
يوفِّـر الدليـل اإلرشـادي للصحـة النفسـية الخـاص
بفيـروس كورونـا ( )COVID-19مرج ًعـا إلكترون ًيـا ألولئـك
الذيـن يخضعـون للعـزل فـي المنشـآت الطبيـة أو للحجـر
المنزلـي الوقائـي ،ولجميـع أفـراد أسـرهم وأصدقائهـم.
ويق ِّدم هذا الدليل إرشـادات وخطوات عملية تُسـاعد في
المحافظـة علـى الصحـة العاطفيـة خلال هـذه األوقـات
العصيبـة .يُرجـى زيـارة JHAH.com/ar/COVID-19
لمعرفة مزيد من المعلومات بشأن هذا الدليل.

 ٢أبريل ٢٠٢٠

االستجابة لكوفيد ١٩
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القافلة األسبوعية

ضمن مبادرته املجتمعية إثراء التواصل

إثراء يطلق حملة (#إثراء_معك) عبر باقة من
البرامج التفاعلية عبر منصاته الرقمية
القافلة األسبوعية

الظهــران  -أطلــق مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي
العالمي(إثـــراء) ،يـــوم األربعـــاء الماضـــي  1شـــعبان
1441هـــ 25( ،مـــارس 2020م) ،باقـــة مـــن البرامـــج
التفاعليـــة ضمـــن مبـــادرة «إثـــراء التواصـــل» والتـــي
تتضمـــن مجموعـــة متن ّوعـــة مـــن البرامـــج التعليميـــة
ّ
والثقافي ــة والت ــي تُق ـ ّـدم لجمي ــع فئ ــات المجتم ــع عب ــر
منصاته الرقمية.
وقــال مديــر مركــز إثــراء األســتاذ حســين حنبظاظــة:
«اســتجاب ًة لدعــوة حكومتنــا الرشــيدة ببقــاء المواطنيــن
ف ــي المن ــزل للحف ــاظ عل ــى الصح ــة العام ــة ،والتزا ًم ــا
بواجبن ــا الوطن ــي تج ــاه المجتم ــع ،أطل ــق المرك ــز بواب ــة
«إث ــراء التواص ــل» ،تعزيــزًا لجه ــود المملك ــة ف ــي الح ــد
مـــن انتشـــار فايـــروس كورونـــا ( كوفيـــد  ،)19عبـــر
اس ــتثمار الوق ــت وتنمي ــة جوان ــب اإلب ــداع ف ــي حق ــول
الفكــر والثقافــة ،كمــا قــرر المركــز فتــح بــاب االســتعارة
م ــن المكتب ــة اإللكتروني ــة لجمي ــع أف ــراد المجتم ــع عب ــر
عضوي ــة مجاني ــة مؤقت ــة بع ــد أن كان ــت مقتص ــرة عل ــى
مـــن يملكـــون «عضويـــة إثـــراء» تضامنًـــا مـــع حملـــة
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#كلنا_مسؤول».
وســـيكون المحتـــوى الرقمـــي متوفـــ ًرا عبـــر الموقـــع
اإللكترونـــي للمركـــز إلـــى جانـــب مواقـــع التواصـــل
االجتماعـــي يوتيـــوب وســـناب شـــات ومدونـــة إثـــراء
وتويتـــر عبـــر وســـم #إثراء_معـــك ،لتقديـــم برامـــج
تفاعليـــة متن ّوعـــة ذات ثـــراء معرفـــي وفكـــري تغطـــي
المس ــارات الخمس ــة الت ــي تق ــوم عليه ــا برام ــج المرك ــز
وهـــي :اإلبـــداع ،والثقافـــة ،والمعرفـــة ،والفـــن،
والمجتمع.

برامج جديدة

متنوعة للجميع
أنشطة
ِّ

To our Ithra community,
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ســـتوفر منصـــة إثـــراء عبـــر اإلنترنـــت المحتـــوى
لألطف ــال واألس ــر والمبدعي ــن وه ــواة الف ــن ،والمهنيي ــن
تتضمــن البرامــج
علــى مختلــف مســتوياتهم واهتمامتهــم.
ّ
الجديـــدة مجموعـــة متن ّوعـــة مـــن الموضوعـــات التـــي
والفـــنWhat are،
األدب ،والتقنيـــةIthra ،
ĆēĴĠčĦŨēĴĖŽűĔŨ
والعمـــارة،
تر ّكـــز علـــى
Connect
Programs
?
ȗŦŀēŵĝŤē
والمس ــرح ،والتصمي ــم ،والتعل ــم واالبت ــكار .كم ــا تتوس ــع
ف ــي الفت ــرة المقبل ــة لتش ــمل ع ــروض الكت ــب الصوتي ــة
1

ĆēĴĠčţĔřňĉ

2
3

أطفال إثراء
أطفــال إثــراء :يهــدف برنامــج أطفــال
إثــراء إلــى إلهام العقــول الصغيــرة وخلق
بيئــة تفاعليــة مــع األطفــال عبــر تعليمهم
مــن خالل حكايــة القصــص ،والتصميم،
والرســم والجلســات التعليميــة العميقــة.
ويشــتمل البرنامــج علــى خبيــر نفســي
لألطفــال ،ودورات تعليميــة وفنيــة
وإبداعية.

ĦŨēĴĖ
programs
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مبدعا
أن تكون
ً
تفتــح بوابــة إثــراء آفا ًقــا واســعة
للــزوار لالطــاع علــى اإلبــداع الداخلــي
فــي إثــراء ،وتمثــل منصــة افتراضيــة
تفا عليــة تقــ ّد م للجمهــو ر فر صــة
االســتفادة مــن خبرائنــا ومبدعينــا فــي
مختلــف ا لمجــا ال ت  ،مــن خــا ل
المحاضــرات والــدورات التعليميــة؛
بصفــة تفاعليــة تخلــق الحــوار وتثــري
ا لمعر فــة بيــن جمهــو ر إ ثــر ا ء
والمختصين.
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لألطف ــال ،ومجموع ــات التعل ــم ،ولق ــاءات ش ــهرية عب ــر
اإلنترنـــت لمجتمعـــات إثـــراء  -مثـــل مجتمـــع أفـــام
إثراء،ومجتمـــع مســـرح إثـــراء ،ونـــادي كتـــاب إثـــراء،
ولقـــاءات مختبـــر األفـــكار ،والمســـابقات األســـبوعية.
ستشـــمل العـــروض اليوميـــة األخـــرى البودكاســـت،
ومقاط ــع الفيدي ــو والمق ــاالت والكت ــب والمقاب ــات م ــع
خبـــراء ،وكذلـــك محاضـــرات ونـــدوات عبـــر اإلنترنـــت،
وعــدد كبيــر مــن العــروض والجــوالت االفتراضيــة وأكثــر
من ذلك.
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ŦŀēŵĝŤēĆēĴĠč

0[OYH=PY[\HS;V\Y

[0[OYH*VUULJ

ĆēĴĠčŒũĝĥŨ

ĆēĴĠčĞĸĔŠįŵĖ

`[0[OYH*VTT\UP
ĚŝżŜįŽŘĕĔĝŠ
()VVRPUH4PU\[L

ŹĩŅŤēźĔļ

مجتمع إثراء
يعقــد مجتمــع إثــراء لقــاءات خاصــة
بصفــة شــهرية ،ويتنــاول موضوعــات
متخصصــة فــي الفنــون واإلبــداع
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يمنــح إثــراء لجمهــوره عضويــة
مجانيــة لوقــت محــدود ،يتيــح لهــم
الوصــول إلــى مكتبــة إثــراء االفتراضيــة
علــى اإلنترنــت ،التــي تضــم آالف الكتــب
الرقميــة بمــا يجعلهــا وجهــ ًة مفضلــة
لمحبــي القــراءة ،لإلبحــار فــي عالــم
الكتــب واختيــار مــا يناســب اهتماماتهــم
فــي مجــاالت الهندســة والعلــوم والفــن
والثقافة والفلسفة واألدب.
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عضوية مكتبة إثراء
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والثقافــة ،وتهــدف هــذه اللقــاءات إلــى
خلــق الحــوار وتبــادل الثقافــات بيــن
أوســاط المهتميــن فــي مجــاالت مختلفة
كا لســينما و ا لمســر ح  ،أ و ا لعلــو م
واالبتكار ،أو الثقافة والكتب المعرفية.

مكونــات المركــز المختلفــة باإلضافــة
للتفاصيــل التــي شــ ّكلت إثــراء كمبنــى
ويتضمــن ذلــك المتحــف،
وكمعنــى،
ّ
والبرامــج ،وروائــع التصميــم المعمــاري
للمبنى.

دقيقة قراءة

بودكاست إثراء

هــي مســابقة إلكترونيــة ينظمهــا
المركــز ،وتقــوم علــى تقديــم محتــوى
تفاعلــي يشــارك فيــه األطفــال والشــباب
بمواد قرائية بشكل أسبوعي.

تدوينــة صوتيــة تتنــاول عــد ًدا مــن
ا لمو ضو عــا ت ا لمختفلــة و تطــر ح
مجموعــة مــن األســئلة التــي يتــم االجابــة
عنهــا عــن طريــق قصــص معلوماتيــة
تثري المستمع وتفتح له آفا ًقا جديدة.

ما خلف القصة
يأخــذ إثــراء زواره عبــر القصــص
المدهشــة واإللهــام الكامــن وراء

لمتابعــة مزيــد مــن الفعاليــات ،تفضل
بزيارة موقع إثراء
www.ithra.com

القافلة األسبوعية

الخميس  ٩شعبان 144١هـ ٢ ،أبريل 20٢٠م

معك في كل مكان

أرامكو السعودية تدعم صندوق الوقف الصحي
بمبلغ  200مليون ريال
القافلة االسبوعية
الظهران  -استشـعا ًرا للمسـؤولية الوطنية،
أعلنـت أرامكـو السـعودية وشـركاتها التابعـة
لهـا أمـس األربعـاء  8شـعبان 1441هــ ( 1أبريل
2020م) ،عـن دعـم صنـدوق الوقـف الصحـي
فـي وزارة الصحـة بمبلـغ  200مليـون ريـال،
وذلك تماشـ ًيا مع الجهـود التي تبذلها حكومة
خـادم الحرميـن الشـريفين لمكافحـة تفشّ ـي
فيـروس كورونا المسـتجد ،ومـؤازر ًة لمبادرات
وزارة الصحـة لمواجهـة هذه األزمـة العالمية.
كما يأتي ذلك امتدا ًدا لدور أرامكو السـعودية
الوطني وأدا ًءا لمسؤوليتها تجاه المجتمع.
ويهـدف مـا تق ّد مـه أرامكـو السـعودية

لصنـدوق الوقـف الصحـي اإلسـهام فـي دعـم
مبـادرة أجهـزة التنفـس الصناعيـة لغـرف
العنايـة المر ّكـزة ،ومبادرة أجهـزة تنقية الهواء
عاليـة الكفـاءة للمحاجـر الصحيـة ،ومبـادرة
أ د و ا ت ا لو قا يـة للمما ر سـين ا لصحييـن
والمرضى.
وباإلضافـة إلـى هـذا الدعـم لصنـدوق
الوقـف الصحـي فـي وزارة الصحـة ،أطلقـت
أرامكـو السـعودية حملـة تبرعـات بيـن
موظفيها تسـتهدف مسـاندة األيتـام واألرامل
فـي مو ا جهـة تبعـا ت فا يـر و س كو ر و نـا
المسـتجد ،بتوفيـر مـواد غذائيـة أساسـية،
وأدوات الوقايـة ونشـرات توعويـة ومـواد
تثقيفيـة .وقـد التزمـت الشـركة بدفـع مبلـغ

مماثـل لمـا سـيق ّد مه موظفوهـا فـي هـذه
الحملـة ،تشـجي ًعا منهـا ومضاعفـة ألثـر
تبرعهم.
يُذكـر أن الشـركة اتخـذت عـد ًد ا مـن
اإلجـراءات لضمـان اسـتمرارية أعمالهـا،
والتـي تشـكل دعامـة لالقتصاديـن الوطنـي
والعالمـي ،مـع المحافظـة علـى سلامة
موظفيهـا وبيئـات عملهـم .وتشـمل تلـك
اإلجـراءات توجيـه عديـد مـن الموظفيـن
والموظفـات بالعمـل عـن بُعـد مـن منازلهـم،
و تكثيـف جهـو د ا لتعقيـم فـي ا لمكا تـب
والمرافـق ،وااللتـزام بالممارسـات الصحيـة
النموذجيـة فـي مواقـع العمـل وفقًـا لتعليمـات
الجهات المختصة.

حديث األلوان :إعادة كتابة التاريخ

الفنانة غادة الحسن من مواليد عام 1970م ،وهي خريجة كلية اآلداب بجامعة الدمام ،وقد شاركت في عدد من المعارض الجماعية داخل وخارج
عددا من المعارض
المملكة منذ عام 2002م .أقامت المعرض الشخصي األول بعنوان (هنا ،منذ األزل) عام 2009م في القطيف ،كما أقامت ً
وحصلت على عدد من الجوائز المحلية واإلقليمية ،جاء إسهامها مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة عبر لوحتين -هذه إحداها -تحمالن
أزليا لإلنسان يقرأ من خالله وجوده ويشرع في البحث عن إجاباته الخاصة ،منذ أن
عنوان (أبدية) ،وتتمحور فكرة العمل في أن التاريخ ظل
هاجسا ً
ً
شرع ينقش على األلواح الطينية مرو ًرا بكل أشكال التعبير .واإلنسان اليوم ،مع كل التغيرات المتسارعة حوله بحاجة ألن يعيد نقش تاريخه بذات
الروح القديمة ،بحثً ا عن اكتمال دورة ال تستقر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

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 تُذكر كمصدر.

معتز باهلل عبد الفتاح *

لماذا ال ينقذ
البشرية العبو الكرة

العالـم يواجـه أزمـة فيـروس كورونـا بدرجـات متفاوتـة ،هـذا
الفيـروس الـذي نتـج عنـه خسـائر بشـرية واقتصاديـة ونفسـية هائلـة.
وقد انتشـرت على وسـائل التواصل الرقمـي بكل لغات العالـم معلومات
وأفـكار ونصائـح بيـن مـا هـو صحيـح ومـا هـو خاطـئ علم ًيـا عـن هـذا
الفيـروس .واحـدة مـن الرسـائل كانـت منسـوبة إلـى باحثـة تعمـل فـي
مجـال دراسـة الميكروبـات فـي إحـدى الـدول األوروبيـة ،تقـول فيهـا:
لمـاذا ال تطلبـون من العبي الكـرة الذين تجعلـون ثرواتهـم بالماليين أن
عالجا لهذا المرض اللعين .اآلن تذكرتم العلماء والباحثين؟
يجدوا
ً
لفتـت هـذه الدراسـة نظـر كثيرييـن بدليـل أنهـا أُرسـلت لـي ورأيتهـا
عديـ ًدا مـن المـرات مـع أصدقـاء .ومـع عـدم علمـي بمـن القائلـة لكنـه
سؤال قديم حديث بل ومستمر وسيستمر.
تقـول دراسـة حديثة عن بنـك كريدي سـويس إن  1بالمائة من سـكان
العالـم يمتلكـون نصـف ثـروة العالـم الماليـة ،وتشـير تقاريـر أخـرى إلـى
الظاهـرة نفسـها .ال جديـد فـي الظاهـرة ،فهـي موجـودة مـن زمـن ،بـل
إن هنـاك مـن تنبـأ وحـذّر منهـا فـي المجتمعـات الرأسـمالية مثـل جـون
ستيوارت ميل وتوماس جرين وكارل ماركس.
كارل ماركـس تحديـ ًدا قـ ّدم لنـا هـذه التفرقـة بيـن القيمـة التبادليـة
للسـلعة أو الخدمـة وبيـن القيمـة االسـتعمالية لهمـا .والفـرق ال يختلـف
كثيـ ًرا عـن الهـواء (قيمتـه االسـتعمالية عالية للغايـة ألن البديـل عنه هو
المـوت) ،لكنـه متوفـر بكثـرة لدرجـة أنـه ال ثمن لـه .فـي حيـن أن أنواع
معينـة مـن العطـور تبـاع بمبالـغ هائلـة لندرتهـا (إذن هـي ذات قيمـة
تبادليـة عاليـة) ،رغـم أن غيابهـا لـن يؤثـر كثيـ ًرا فـي حياتنـا مقارنـة
بغياب الهواء الذي نتنفسه.
المعضلـة كمـا رآهـا هـؤالء الفالسـفة الثالثـة ،ك ٌل مـن منظـوره ،أن
النظـام الرأسـمالي يحـدد ثمـن السـلعة والخدمـة (نظريـة الثمـن
الرأسمالية) وفقًا لقيمتها التبادلية أكثر من قيمتها االستعمالية.
باختصـار فـإن مـا هـو نـادر وعليـه قـدر مـن الطلـب سـيكون ثمنـه
عال ًيـا جـ ًدا ،حتـى وإن كانـت قيمتـه االسـتعمالية الحقيقيـة فـي حيـاة
النـاس بسـيطة للغايـةً .
مثلا  ،كـرة القـدم وأقـدام الالعبيـن التـي
أشـخاصا أصحـاب قيمـة تبادليـة عاليـة
ومنهـم
تتقاذفهـا تجعـل منهـا
ً
رغم عن أن القيمة االستعمالية ليست بالقدر نفسه.
انتقـال أحـد العبـي الصف األول مـن ٍ
ناد إلـى آخر يكون بعشـرات أو
مئـات المالييـن مـن الـدوالرات ألنـه «نـادر» يقـ ّد م خدمـة «نـادرة»
ومطلوبـة ،إنـه مثـل قطعـة األلمـاس أو الجوهـرة أو العطر النـادر ،الذي
ربمـا ال نحتاج أ ًيـا منه طـول حياتنا ،ولكنه نـادر بحيث أن اقتنـاء أحدنا
له يجعلنا مميزين ومختلفين وغير عاديين.
كـم األمـوال التـي تنفـق علـى الالعبيـن والمدربيـن والمحلليـن فـي
مجـال كـرة القـدم أضعـاف مـا ينفقـه المجتمـع الرأسـمالي علـى
المدرسـين واألطبـاء والمهندسـين ،كمـا أن انتقـال مـدرس أو أسـتاذ
جامعـي أو باحـث مرمـوق مـن مـكان عمـل إلـى مـكان عمـل ال يحظـى
بالزخـم المالـي نفسـه ألنـه غيـر «نـادر» بالقـدر الكافـي ،أو أن خدمتـه
التـي يق ّدمهـا ليسـت «نـادرة» بالقـدر الكافـي كـي يُقابـل بمقابـل مالـي
أكبـر مـن نظيـره فـي مجـال كـرة القـدم .إن العلمـاء والباحثيـن مثـل
الهـواء والمـاء الـذي ال نسـتطيع أن نعيـش بدونـه ولكنـه متوفـر ،لذلـك
فهو رخيص الثمن مقارنة بما هو نادر.
بعـض دول العالـم الرأسـمالي ال تـزال تعيش فـي أزماته التـي تحدث
عنهـا منظرو الرأسـمالية من قـرون والتي جعلـت «نظرية الثمـن» قائمة
علـى العـرض والطلـب دون النظـر للقيمـة االجتماعيـة واألخالقيـة
للخدمات والسلع.
ً
حلـول تسـتحق الدراسـة
والحقيقـة أن بعـض المجتمعـات ق ّد مـت
فيمـا ُعـرف باسـم «مـا بعـد الرأسـمالية» إلعـادة االعتبـار للقيـم
األخالقيـة واالجتماعيـة للسـلع والخدمـات ،مثـل ألمانيـا والـدول
االسكندنافية واليابان وكندا.
لن يتقـ ّدم المجتمع بالنظر فقـط للقيمة التبادلية للسـلع والخدمات،
وال بـد للـدول أن تتدخـل بالتشـريع والتثقيـف ،حتـى ال تفقـد السـلع
والخدمـات ذات القيمـة االسـتعمالية العاليـة مكانتهـا في سـلم أولويات
المجتمع ،وليحيا العلم والعلماء دائ ًما وأب ًدا.
* أستاذ العلوم السياسية وكاتب مصري

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة ،فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم ،وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa
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