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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

الناصر يفوز بشخصية العام التنفيذية
في مجال الطاقة لعام 2020م
صفحة ٢

إنعاش احلياة يف وادي السهباء..

ُ
الشجيرات ُتز ِّين األرض في حرض
بين رمال الدهناء ،تنتثر الصخور
العتيقة فوق أرض وادي السهباء.
وهناك ،يسعى فريق العمل في معمل
الغاز في حرض ،ومن بينهم
عبدالرحمن لشكر ،إلى إنعاش روح
الطبيعة ،من خالل منطقة بيئية
تحتضن التنوع الحيوي ،تبلغ
مساحتها  250ألف متر مربع.
تصوير :محمد آل ابن الشيخ

صفحة  ٦و٧

في

هذا العدد

متابعة أعمال التنسيق والتكامل
يف قمة قيادية ألرامكو السعودية
وسابك

استهدفت القمة القيادية بني أرامكو
السعودية وسابك تعزيز التعاون
والتنسيق بينهما ،مبا يُسهم يف تطوير
خطط إستراتيجية تفتح اآلفاق أمام
الفرص الشاملة إليجاد القيمة لكافة
األطراف.

صفحة ٣

احملافظة على الصحة النفسية يف
أوقات الشدة

بينما تُستأنف األعمال واألنشطة
اليومية ،من املهم أن نستمر يف
مراقبة صحتنا النفسية واالهتمام
بها ،وأن نتذكر أن الشعور بالقلق
يف مثل هذه األوقات املضطربة أمر
طبيعي.

صفحة  ٨و٩

إثراء يطلق النسخة الثالثة من
موسم تنوين ..أكبر حدث إبداعي
يف اململكة

يُطلق مركز (إثراء) ،موسم (تنوين)
بنسخته الثالثة حتت شعار (القادم
اجلديد) ،حيث سيضم نخبة من
املتحدثني وورش العمل والدورات
التدريبية ،التي تهدف إلى دعم
وتطوير املجاالت اإلبداعية.

صفحة ٥

سرطان الثدي ..األعراض ُ
وطرق
الوقاية

يُع ُّد سرطان الثدي من أكثر أنواع
األمراض السرطانية انتشا ًرا بني
ويكن للمحافظة
النساء يف اململكةُ .
على الصحة والفحص أن يُسهما يف
احل ِّد من مخاطر هذا املرض.

صفحة ١٠
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القافلة األسبوعية

التكرمي هو انعكاس ملكانة الشركة وتقدير عاملي ملوظفيها..

الناصر يفوز بشخصية العام التنفيذية في مجال
الطاقة لعام 2020م

خالل كلمته في منتدى
إنيرجي إنتيليجينس،
الذي شهد تتويجه
بشخصية العام
التنفيذية في مجال
الطاقة لعام 2020م،
أوضح الناصر أن هذه
الجائزة هي خير شاهد
على ثقافة العمل
الجماعي في أرامكو
السعودية ،ونتاج العمل
الجاد في مجابهة عدد ال
ُيحصى من التحديات
التي تواجه القطاع.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -اختــارت لجنــة مك ّونــة مــن كبــار مســؤولي
الطاقــة التنفيذييــن فــي العالــم رئيــس أرامكــو الســعودية،
كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن
الناصــر ،لينــال جائــزة شــخصية العــام التنفيذيــة فــي
مجــال الطاقــة لعــام 2020م .وقــد تســلّم الجائــزة التــي
رشــحه لهــا زمــاؤه العاملــون فــي القطــاع ،ثــم ألقــى كلمــة
خــال الجلســة االفتتاحيــة لمنتــدى شــركة إنيرجــي
إنتيليجنــس 2020م ،الــذي يُعقــد عــن بُعــد فــي الفتــرة مــن
 13إلى  15أكتوبر.
وقـال المهنـدس أميـن الناصـر فـي خطابـه الـذي ألقـاه
عـن بُعـد مـن الظهـران" :أشـعر بفخـر كبيـر وحقيقـي
النتمائـي الرامكـو السـعودية والنتمائـي لصناعـة الطاقـة.
ولقـد رأى النـاس جمي ًعـا  -حتـى أولئـك الذيـن ال تربطهم
صالت شـخصية بأرامكو السـعودية  -كيف كانت الشركة
تسـهم فـي تغييـر حيـاة النـاس إلـى األفضـل ،وكيـف كانـت
تتحلـى بالمسـؤولية والنزاهـة فـي جميـع أعمالهـا ،وكيـف
كانـت تسـهم في تحقيق الصالـح العام للمملكـة .وهذا هو
كلـه مـا تـرك فينـا أعظـم األثـر ،وجعلنـا فخوريـن بأرامكـو
السـعودية .كمـا أن موظفـي الشـركة يدركـون أننـا ال نعمل
ونحقـق إنجـازات تخـص الحاضـر فقـط ،ولكننـا نبنـي
صروحـا للمسـتقبل ،وهـو األمـر نفسـه الـذي عملتـه
ً
مـر
علـى
تبقـى
وصـروح
إنجـازات
سـبقتنا:
التـي
األجيـال
ّ
األيـام والسـنين ،تمتـد فائدتهـا ومنفعتهـا ألجيـال
المستقبل".

فخر بأرامكو السعودية
وموظفيها وإنجازاتها
وأضـاف الناصـر" :مـن أسـباب فخـري بأرامكـو
السـعودية االنطباعـات المبكـرة التـي تركهـا والـدي فـي
ً
طفلا .عمـل والـدي ،رحمـه اهلل ،فـي
نفسـي منـذ كنـت
الشـركة ( )42عا ًمـا ،كان معظمهـا فـي درجـات وظيفيـة
متواضعـة وطيلـة هذه المدة ،لم يتأخـر يو ًما عن الحضور
صباحـا ،حتـى فـي آخـر يـوم
إلـى عملـه السـاعة السـابعة
ً
عمـل لـه في الشـركة .ولكنـه عندما يعود هـو وزمالؤه إلى
بيوتهـم َّ
كل يـوم بعـد جهـد طويـل ،كانـوا كاألسـود فـي
اعتزازهـم بأعمالهـم ووظائفهـم ،ولمـا يلقونـه مـن احتـرام
مـن المجتمـع ،ولشـعورهم العميـق فـي قـرارة أنفسـهم
بأنهـم جـزء مـن منظومـة متكاملـة تسـعى إلـى تحقيـق

خطاب الرئيس ،وفقرات
منتدى (إنيرجي
توج
إنتيليجينس) ،الذي َّ
الناصر بالجائزة.

جائزةٌ تتزامن مع إنجازات
حققتها الشركة في فترة
َّ
وجيزة.

أهداف سامية للمجتمع المحلي والعالم األوسع".
وأضـاف الناصـر" :فمهمـا كانـت وظيفتـك فـي أرامكـو
السـعودية ومهمـا كان موقـع عملـك ،كان هنـاك شـعور
غامـر بالشـرف والكبريـاء يسـتحث الموظفيـن علـى بـذل
أقصـى جهـد ممكـن مـن العمـل والجهـد لجنـي أجـرة ذلك
اليوم من عرق جبينهم .وكان الموظفون يشعرون بالتميز
لقدرتهـم علـى توفيـر سـبل العيـش الكريـم مـن ملبـس
ومـأكل ومشـرب لوالديهـم وأبنائهـم علـى ح ّد سـواء .وبعد
ً
قررت فـي مرحلة
ناظـر َّي،
ماثلا أمـام
رأيـت ذلـك كلـه
أن
ُ
ُ
َ
مبكـرة مـن عمـري أننـي حيـن أكبـر سـألتحق بأرامكـو
السعودية".
عبـر الناصـر عـن فخـره واعتـزازه بالـدور الـذي
كمـا ّ
يضطلـع به قطـاع الطاقة على السـاحة العالمية .وأضاف
الناصـر" :يبقـى قطـاع الطاقـة هـو القـوة الدافعـة الفاعلة
والمسـؤولة خلـف النشـاط االقتصـادي العالمـي ،وخلـف
التطـور واالزدهـار االجتماعـي؛ فنحـن فـي هـذا القطـاع
نعالـج موضوعـات تتعلـق بانبعاثـات الكربـون والتغ ُّيـر
المناخـي مـن موقـع قيـادي اسـتباقي ،ومـن خلال التعاون
بيـن جميـع الجهـات العاملـة فـي هـذا القطـاع .ونحـن
نُسـخّ ر جميـع التطـورات التقنيـة وروح االبتـكار لجعـل
قطـاع الطاقـة أكثـر موثوقيـة وفاعليـة .وقـد نجحنا خالل
األشـهر القليلـة األخيـرة فـي التغلـب علـى التحديـات
التشـغيلية التـي فرضتهـا جائحـة فيـروس كورونـا
المستجد".

مناقشة قضايا الطاقة الملحة
وقـد شـارك الناصـر فـي جلسـة نقاشـية إلـى جانـب
الرئيـس التنفيـذي لشـركة إنيرجـي إنتيليجنـس ،إليكـس
شـيندلر ،تطرقـا خاللهـا إلـى مجموعـة مـن القضايـا،
تضمنت إسـتراتيجيات الشـركة المستقبلية ،والتحول في
ّ

"لم يكن لمنتدى إنيرجي إنتيليجنس أن يظفر
باختيار أفضل من أمين الناصر لجائزته .لقد
خدم الناصر أرامكو السعودية لعديد من األعوام،
رئيسا في جعلها أكبر شركة
ولعب دو ًرا قياد ًيا
ً
طاقة في العالم .لطالما كنت معج ًبا بطريقة
تفكيره اإلستراتيجية ،وقدرته على تنمية
العالقات ..وعلى مدى السنوات الماضية ،تعلَّمت
كثي ًرا من خالل تفاعلي معه"
موكيش أمباني
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ريالينس
إندستريز ليميتد

موظفو الشركة يدركون
أننا ال نعمل ونحقق
إنجازات تخص الحاضر فقط،
صروحا
ولكننا نبني
ً
للمستقبل ،وهو األمر
نفسه الذي عملته األجيال
التي سبقتنا :إنجازات
وصروح تبقى على م ّر األيام
والسنين ،تمتد فائدتها
ومنفعتها ألجيال
المستقبل

" إننا جمي ًعا في غاية الفخر لتلقيه هذه الجائزة.
إنها جائزة مستحقة وبجدارة ،ليس فقط لما
حقَّقه أمين الناصر في عام واحد ،بل لحياة كاملة
من اإلنجازات .يمتلك الناصر المواصفات الالزمة
التي تجعله قاد ًرا على مواجهة التحديات ،وعدم
الخضوع للظروف الصعبة واألزمات .إنه مصدر
إلهام ،وباألخص لألجيال الشابة من الرجال
والنساء ،الذين ينظرون إليه كمصدر لإلرشاد
والتوجيه" .
صاحب السمو الملكي ،األمير عبدالعزيز بن
سلمان آل سعود
وزير الطاقة في المملكة

أمين الناصر

مجـال الطاقـة ،واالسـتثمار فـي التقنيـة والبنيـة التحتيـة،
والتوسـع فـي األنشـطة التجاريـة وقطـاع التكريـر
والمعالجـة والتسـويق ،إلـى جانـب اآلثـار التـي خلفتهـا
الجائحة.
يُشـار إلـى أن منتـدى شـركة إنيرجـي إنتيليجنـس
2020م يقـ ّد م منبـ ًر ا لصنـاع القـرار وقـادة الفكـر
والمبتكريـن مـن مختلـف عوالـم الطاقـة والتمويـل
والسياسـة واألعمـال التجاريـة ،بغيـة بحـث ومناقشـة
وتطويـر حلـول مسـتدامة لتحديـات الطاقة التـي يواجهها
القـرن الواحـد والعشـرون .وقـد درس المنتـدى ،الـذي
ُعقـد عـن بُعـد هذا العـام ،تأثير الوبـاء الذي لم يسـبق له
مثيـل علـى قطـاع الطاقـة ،إلـى جانـب البحـث المسـتمر
عـن حلـول جديـدة للطاقـة ،وذلـك تحـت عنـوان (إحـداث
تغييـر جـذري فـي قطـاع الطاقـة :كوفيـد ،المنـاخ،
التبِعات).

"تهاني الخالصة للناصر على هذه الجائزة
المرموقة والمستحقة؛ فتحت قيادته ،عزَّزت
أرامكو السعودية دورها كقائد في قطاع الطاقة
العالمي ،وكمحرك رئيس للتح ُّوالت االجتماعية
االقتصادية التي تجري في المملكة .تق ِّدر شركة
إكسون موبيل شراكتها القوية وطويلة األمد مع
أرامكو السعودية ،فهي شراكة مبنية على االحترام
المتبادل ،والمنفعة المتبادلة ،والتاريخ المشترك"
دارن وودز
الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة
إكسون موبيل

"ال أحد يستحق الجائزة أكثر من أمين الناصر؛
إنه شخصية عمالقة في قطاع الطاقة ،وهو دائ ًما
مدفوعا بفعل األمر الصحيح ألرامكو
ما يكون
ً
السعودية ،ولوطنه ،ولقطاع الطاقة بأكمله.
جسد كفاءة
الناصر رج ٌل في غاية المهنية ،وهو يُ ِّ
أرامكو السعودية وقدراتها بكل ما للكلمة من
معنى"
بن فان بويردين
كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة رويال دتش شيل

"هذه الجائزة تم ِّثل إقرا ًرا ضخ ًما بإنجازات
الناصر وإسهاماته نحو قطاع الطاقة؛ فتحت
قيادته ،تم َّكنت أرامكو السعودية بنجاح من إنجاز
ووسعت من نطاق
أكبر اكتتاب على اإلطالقَّ ،
أعمالها عبر صفقات استحواذ وشراكات رئيسة.
لقد تم َّكن الناصر من اجتياز أحداث صعبة وغير
متوقعة على صعيد المملكة والعالم"
مايك ويرث
الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين لشركة
شيفرون
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القافلة األسبوعية
الظهـران  -خلال قمـة قياديـة ُعقـدت فـي مدينـة
الظهـران ،م َّؤ خـ ًر ا ،بيـن أرامكـو السـعودية والشـركة
السـعودية للصناعـات األساسـية (سـابك) ،قـال رئيـس
الشـركة ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسـن
الناصـر ،إن التعـاون الوثيـق والتنسـيق بيـن الشـركتين
يُسـهم فـي تطوير خطـط إسـتراتيجية من شـأنها أن تفتح
آفا ًقـا أوسـع أمـام الفـرص الشـاملة إليجـاد القيمـة لكافـة
األطراف.
القمــة القياديــة ،التــي ُعقــدت افتراض ًيــا ،جمعــت
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة الرئيســين والخبــراء المهنييــن
مــن كال الطرفيــن ،وفــي مقدمتهــم رئيــس أرامكــو
الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن
الناصــر ،والنائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة
والتســويق ،األســتاذ محمــد القحطانــي ،والنائــب األعلــى
للرئيــس للماليــة واإلســتراتيجية والتطويــر فــي أرامكــو
الســعودية ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســابك ،األســتاذ
خالــد الدبــاغ ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســابك
ورئيسها التنفيذي ،األستاذ يوسف البنيان.
وكانــت أرامكــو الســعودية قــد اســتحوذت ،فــي شــهر
يونيــو الماضــي ،علــى حصــة تبلــغ  %70مــن ملكيــة شــركة
ســابك ،التــي تُعــ ُّد إحــدى أضخــم الشــركات فــي قطــاع
البتروكيميائيــات ،فــي إحــدى أكبــر الصفقــات فــي هــذا
القطاع على مستوى العالم.

َّ
محطة مهمة
ووصــف الناصــر اســتحواذ أرامكــو الســعودية علــى
َّ
بالمحطــة مهمــة ضمــن
حصــة  %70مــن شــركة ســابك
رحلــة التكامــل للشــركة ،قائـ ًـا" :ليــس هنــاك من شــك في
أن هنــاك كثيـ ًرا مــن التح ِّديــات ،ولكــن فــي الوقــت نفســه،
هنــاك كثيـ ٌـر مــن الفــرص .أنــا واث ـ ٌق مــن أنــه مــن خــال
عمــل الفريقيــن م ًعــا فــي أرامكــو الســعودية وســابك،
يمكننا أن نُنجز كثي ًرا من األمور".
وأشــار الناصــر إلــى أنــه بينمــا أ َّثــرت جائحــة كورونــا
فــي صناعــة النفــط والغــاز فــي أغلــب فتــرات العــام
التحســنات فــي المشــهد االقتصــادي تلــوح
2020مَّ ،إل أن
ُّ
في األفق.
وقــال الناصــر" :يُبــرز إتمــام صفقــة ســابك االلتــزام

بحضور عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية والخبراء الرئيسين في أرامكو السعودية وسابك ،ركَّ زت القمة القيادية بين الطرفين على التعاون والتكامل والعمل الجماعي ،كعوامل من شأنها أن
ً
مستقبل مشرقً ا للشركتين.
تصنع
تصوير :عبدالعزيز المعيويد

اإلســتراتيجي ألرامكــو الســعودية .لقــد كانــت تلــك محطــة
مهمــة بالنســبة لنــا؛ حيــث كان باســتطاعتنا أن نُظهر مدى
الصالبــة والمرونــة التــي تتحلَّــى بهــا الشــركة فــي ظــ ِّل
الظــروف الراهنــة ،فســابك هــي جــزءٌ مهــم مــن
إستراتيجيتنا".
مــن جانبــه ،قــال البنيــان" :هــذه لحظــة تاريخيــة
بالنســبة لنــا جمي ًعــا ،وأنــا أعتقــد أن هــذه الخطــوة لــن
تجلــب مزيــ ًد ا مــن تحمــل المســؤولية فحســب ،بــل
ستشــجعنا جمي ًعــا للوفــاء بمــا نلتــزم بــه .إننــا نتطلَّــع نحــو
أن نُصبــح ذراع أرامكــو الســعودية في قطــاع الكيميائيات،
ولكننــا فــي الوقــت نفســه نطمــح للنمــو وتحقيــق التم ُّيــز
بأن نضطلع بالريادة الوطنية في هذا القطاع".
وأضــاف البنيــان" :مــن أجــل ذلــك ،ســيكون تحقيــق
المواءمــة بيــن الطرفيــن فــي غايــة األهميــة .ومــن أجــل
تحديــد النجــاح ،أعتقــد أن علينــا أن نتأكــد مــن أن هنــاك

واضحا فيما يرتبط بتوقعاتنا".
توافقًا
ً

مزيج الطاقة
مــن جانــب آخــر ،أ َّكــد الناصــر خــال االجتمــاع أن
النفــط الخــام سيســتمر فــي لعــب دور رئيــس ضمــن مزيــج
الطاقــة لعــدة عقــود ،كمــا أوضــح أن الشــركة ستســعى
جاهدة لمواجهة تغ ُّير المناخ بشكل استباقي.
وأشــار الناصــر إلــى أن الكثافــة الكربونيــة المنخفضــة
لقطــاع التنقيــب واإلنتــاج هــي ميــزة تنافســية مهمــة ،كمــا
هــو الحــال بالنســبة لإلنتــاج منخفــض التكاليــف،
واالنبعاثــات الكربونيــة المنخفضــة ،وهمــا أمــران تســعى
الشركة إلى خفضهما بشكل أكبر.
كمــا أ َّكــد الناصــر أن العمــل الجماعــي والتعــاون بيــن
الفريقين سيكون أم ًرا في غاية األهمية.

مــن جانبــه ،قــال القحطانــي" :إذا كان لــي أن أختصــر
إســتراتيجيتنا لقطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي
بضــع كلمــات ،يمكننــي القــول إننــا نســعى حثي ًثــا نحــو
التكامــل الشــامل عبــر كافــة مراحــل سلســلة القيمــة ،بــد ًءا
مــن رأس البئــر وحتــى صنــع الكيميائيــات وخزانــات
الوقــود للمســتهلكين ،وذلــك مــن خــال اســتثمار الميــزات
التنافســية ألرامكــو الســعودية ،وهــي الكفــاءة العاليــة،
والتكلفــة المنخفضــة ،واإلمــدادات اآلمنــة والموثوقــة
للنفــط الخــام والغــاز ،إلــى جانــب اإلمكانــات المذهلــة
لشــركة ســابك ،وحضورهــا فــي الســوق ،وشــبكتها
وعالمتها التجارية ،باإلضافة إلى نقاط القوة األخرى".
قــدم الدبــاغ ،بوصفــه رئيــس مجلــس إدارة
بــدورهَّ ،
ســابك ،نُبــذة موجــزة خــال القمــة ،إلــى جانــب البنيــان،
حيــث أ َّكــد كالهمــا أهميــة فــرص التعــاون والتعاضــد
والتكامل بين الشركتين.

يف حوار مع (إنيرجي إنتيليجنس)..

الناصر يناقش شؤون الطاقة وتداعيات الجائحة

بمناســـبة تتويجه بشـــخصية العـــام التنفيذية في
مجـــال الطاقة لعام 2020م ،أجرت شـــركة (إنيرجي
إنتليجينـــس) حـــوا ًرا مـــع رئيـــس الشـــركة ،كبيـــر
إدارييهـــا التنفيذييـــن ،المهنـــدس أميـــن الناصـــر،
نستعرض لكم فيما يلي أبرز ما جاء فيه.
●كي ــف تنظ ــرون إل ــى الطل ــب عل ــى النف ــط للفت ــرة
المتبقي ــة م ــن ه ــذا الع ــام ولع ــام 2021م؟ و م ــا
الجه ــود التي تبذلونه ــا إلعداد الش ــركة لتداعيات
جائحة فيروس كورونا المستجد؟
لقـــد كانـــت هـــذه الســـنة صعبـــة ،إذ تأثـــر قطاع
الطاقـــة بأكمله بجائحـــة فيروس كورنا المســـتجد.
ولكـــن ما يبعث على األمل أن نرى أن الفترة األســـوأ
قـــد انقضـــت ،وأن الطلب قـــد تعافى بقـــوة من تلك
انخفاضا استثنائ ًيا.
المستويات التي شهدت
ً
ومـــا نراه فـــي آســـيا ،خاصة فـــي الصيـــن التي
تُعد ســـوقنا األكبر ،هـــو ٍ
تعاف قوي .لقـــد عملنا في
أرامكـــو الســـعودية علـــى تكثيف جهودنـــا في ضبط
منصب حال ًيا علـــى مرونة رأس
التكاليـــف وتركيزنا
ٌّ
نهجا يتســـم بالحصافة البالغة
المـــال .كما أننا نتبع ً

فيما يتعلق باإلنفاق الرأســـمالي ،إذ نلتزم بانضباط
ً
فضـــا عـــن أننـــا نضـــع جميـــع
رأســـمالي دقيـــق.
مشـــاريعنا نصـــب أعيننا ونمـــدد أجـــل تنفيذ بعض
مشـــاريعنا غيـــر الملحة حيثمـــا دعـــت الحاجة ،مع
المحافظة في الوقت نفســـه علـــى طاقتنا اإلنتاجية
القصـــوى الثابتة بواقـــع  12مليون برميـــل في اليوم.
أيضا على توســـيع نطاق مجموعـــة أعمالنا
ونعكـــف ً
ومشاريعنا في مجال الغاز في المملكة.
●ه ــذه نقط ــة تح ــول مهم ــة بالفع ــل لقط ــاع النفط
بش ــكل عام ،تثير عند الش ــركات أس ــئلة بشأن شكل
وسرعة التحول في قطاع الطاقة .تشير التوقعات
األخي ــرة إل ــى أن الطل ــب عل ــى النف ــط ق ــد وص ــل
بالفع ــل إل ــى ذروت ــه أو ق ــد يصل إل ــى ذروت ــه قري ًبا.
كيف تنظر أرامكو اآلن إلى مسألة ذروة الطلب؟
ً
أول نحتـــل مكانـــة تنافســـية قويـــة علـــى خارطة
النفـــط نظ ًرا النخفاض تكاليفنا وانخفاض مســـتوى
كثافـــة االنبعاثـــات الكربونيـــة الناجمة عـــن إنتاجنا
مـــن النفـــط .ونعتقـــد أن الطلـــب علـــى النفـــط
ســـيحافظ على مســـتواه الجيد على المدى األبعد.

وما سيســـهم فـــي المحافظة على ذلك هـــو الجهود
التي تُبـــذل حال ًيا للحـــد من االنبعاثـــات .فثمة كثير
مـــن الجهـــود التـــي تُبـــذل حال ًيـــا للتعاطي مـــع هذا
األمر.
ونعتقـــد أن نمو قطاعات جديدة يمكن أن يســـهم
فـــي المحافظة على الميـــزة التنافســـية للنفط على
المـــدى البعيـــد .ولكنـــه لـــن يكـــون النوع نفســـه من
النفط ،فاالنبعاثات ستكون أقل بكثير.
ثمـــة عديـــد مـــن الجهـــود التـــي تُبـــذل فـــي هذا
المضمـــار مـــن قبـــل شـــركات بعينهـــا مثـــل أرامكو
الســـعودية ،باإلضافة إلـــى جهود جماعيـــة وتعاونية
تبذلهـــا جهات مثـــل مبادرة شـــركات النفـــط والغاز
بشـــأن المناخ ،التي تتعاون الشـــركات األعضاء فيها
م ًعا للحد من االنبعاثات.
●كي ــف س ــتبدو أرامك ــو الس ــعودية ع ــام 2030م،
با لنظ ــر إ ل ــى إ س ــتر ا تيجيتها ا لمتمثل ــة ف ــي
المحافظ ــة عل ــى ش ــهرتها كمنت ــج النف ــط األق ــل
تكلف ــة والتوصل في الوقت نفس ــه إلى س ــبل للحد
م ــن االنبعاث ــات الكربوني ــة الناتج ــة ع ــن مواده ــا

الهيدروكربوني ــة من أج ــل إدارة التح ــول في قطاع
الطاقة؟
سيســـتمر حضورنـــا فـــي قطـــاع النفـــط ،فلدينا
احتياطيـــات كبيـــرة توفر لنـــا ميزة تنافســـية كبرى.
وإذا ألقيتـــم نظـــرة علـــى (تقريـــر توقعـــات قطـــاع
النفـــط الصـــادر عن شـــركة آي إتـــش إس ماركت)،
وفي ظل أي سيناريو ،ســـواء أكان سيناريو السيطرة
علـــى ارتفـــاع درجـــة حـــرارة األرض عنـــد درجتيـــن
مئويتيـــن أم ســـيناريو الســـيطرة على ارتفـــاع درجة
حـــرارة األرض عنـــد درجـــة مئوية ونصف ،وســـواء
أكان العالـــم يســـتهلك  100مليون برميـــل في اليوم،
أم  120مليون برميل في اليـــوم ،أم  70مليون برميل
في اليوم ،فـــإن الطلب على إنتاج أرامكو الســـعودية
سيســـتمر ،ويرجـــع جـــزء مـــن ذلـــك إلـــى الميـــزة
التنافســـية التي نتمتع بها؛ فنحن أحـــد أقل منتجي
النفط تكلفـــة واالنبعاثات الناجمة عـــن أعمالنا هي
أيضـــا من بين األقل .ولذلك ســـيظل النفط يشـــ ّكل
ً
جز ًءا كبي ًرا من مجموعة أعمال ومشـــاريع الشـــركة
على المدى البعيد.
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القافلة األسبوعية

عبر مجموعة من املبادرات اإلنسانية..

الشركة تساند جهود المجتمعات المحلية
لمكافحة الجائحة في مختلف أنحاء آسيا
القافلة األسبوعية

بكيــن  -بــادرت أرامكــو الســعودية منــذ بدايــة تفشــي
فيــروس كوفيــد 19 -بتقديــم الدعــم اإلنســاني
للمجتمعــات فــي مختلــف أنحــاء آســيا ،ليــس ألن
رئيســا مــن إســتراتيجية الشــركة
المنطقــة تشــكل جــز ًءا
ً
العالميــة فحســب ،بــل انطال ًقــا مــن التــزام الشــركة
المســتمر بخدمــة المجتمعــات التــي تــزاول فيهــا
أعمالها.
ومــن هــذا المنطلــق ،قدمــت الشــركة كذلــك مســاعدة
اقتصاديــة للمجتمعــات فــي مختلــف أنحــاء القــارة بمــا
يكفل مساندة الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة.
وتعلي ًقــا علــى ذلــك ،قــال رئيــس شــركة أرامكــو آســيا،
األســتاذ أنــور الحجــازي« :قلوبنــا مــع كل الذيــن يعانــون
مــن الجائحــة ،وبصفتنــا شــركة دوليــة لهــا حضــور كبيــر
فــي المنطقــة ،فقــد اتخذنــا جميــع التدابيــر الالزمــة
للمحافظــة علــى اســتمرارية األعمــال مــع االهتمــام فــي
الوقــت نفســه بالمجتمعــات المحليــة ،ونــرى أننــا
ُملزمــون بمواصلــة دعمنــا الراســخ لتعزيــز النمــو
اإلقليمي واالرتقاء بصحة الناس ورفاهيتهم».
وتشــ ِّكل شــركة أرامكــو آســيا ،التــي يقــع مقرهــا
الرئيــس فــي بكيــن ،المظلــة التــي تجمــع الشــركات
التابعــة فــي ٍّ
كل مــن الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة
وسنغافورة والهند.
ويُعــ ُّد اهتمــام أرامكــو الســعودية بقيــم المواطنــة
جــز ًءا جوهر ًيــا مــن أعمالهــا ،ولطالمــا كان هــو الدافــع
الــذي يقــود جهــود الشــركة لدعــم المجتمعــات ،التــي
كان مــن ضمنهــا تقديــم تبــرع للوكالــة الوطنيــة إلدارة
الكــوارث فــي ماليزيــا .وفيمــا يلــي بعــض جهــود الشــركة
األخرى لمواجهة الفيروس في مختلف أنحاء آسيا:

الصين
عقــدت الشــركة شــراكة مــع جمعيــة الصليــب األحمــر
الصينــي ،لإلســهام فــي جهــود اإلغاثة للجائحة ،وأُنشــئ
صنــدوق لتأميــن المســتلزمات الطبيــة المهمــة ،كأجهــزة
قيــاس الحــرارة التــي تعمــل باألشــعة تحــت الحمــراء،

وأجهــزة التنفــس الصناعــي ،وأجهــزة الــرذاذ التــي تعمــل
بضغط الهواء ،وسيارات اإلسعاف.

خالل شهر يونيو
الماضي ،تعاونت
شركة أرامكو كوريا
وجمعية جسر األمل
الكورية لإلغاثة من
الكوارث في عمل
تطوعي ،لتقديم
معقمات األيدي
لمركز تشونغانغ
للرعاية االجتماعية
في العاصمة
الكورية سيئول،
وذلك في إطار
جهود الشركة
الداعمة لجهود
مكافحة الجائحة
في كوريا الجنوبية.

الهند
دخلــت الشــركة فــي شــراكة مــع جمعيــة الصليــب
األحمــر الهنــدي لشــراء معــدات الوقايــة الشــخصية،
وغيرهــا مــن المســتلزمات المرتبطــة بـــالفيروس
لطواقــم االســتجابة األوليــة والمجتمعــات المحليــة فــي
 16والية وإقلي ًما اتحاد ًيا.

كوريا الجنوبية
قدمــت الشــركة تبرعــات لجمعيــة جســر األمــل
الكوريــة لإلغاثــة مــن الكــوارث لمســاندة مــا تبذلــه مــن
جهــود إنســانية ،واشــتملت التبرعــات علــى مســاعدة
الطواقــم الطبيــة ،وتقديــم قســائم وجبــات للمتضرريــن،
وتوزيــع مناديــل مطهــرة علــى  20ألــف فصــل دراســي،
ومعقمات لأليدي على  2000مرفق رعاية.

مروة الخزيم
(يمينًا) ،العضو
المنتدب لشركة
أرامكو سنغافورة،
وعدد من موظفي
الشركة ممن
معا لتجهيز
تطوعوا ً
المستلزمات
األساس للمسنين
الضعاف
المتضررين من
الفيروس في البالد.

اليابان
تعاونــت الشــركة ،التــي تُعـ ُّد أكبــر مــورد للنفــط الخام
فــي البــاد ،مــع جمعيــة الصليــب األحمــر اليابانــي،
لتوفيــر األجهــزة الطبيــة المهمــة لمستشــفيات الصليــب
األحمــر اليابانــي وطواقمــه ،التــي تتصدر جهــود الوقاية
مــن فيــروس كورونــا والتصــدي لــه فــي المجتمعــات
المحلية.

سنغافورة
تط ـ َّوع  28موظ ًفــا وموظفــة مــن مكتــب الشــركة فــي
إطــار اتفــاق تعــاون مــع جمعيــة الصليــب األحمــر
الســنغافوري للمســاعدة فــي تجهيــز  390حقيبــة
مســتلزمات إغاثيــة ،حــوت مجموعــة مــن المــواد
الغذائيــة والطبيــة ومســتلزمات النظافــة والمســتلزمات
المنزلية ،لتسليمها لكبار السن.

استهدف املوظفني وأفراد أُسرهم..

إدارة الفُ رض بالمنطقة الغربية ِّ
تنظم
برنامجا توعو ًيا حول الجائحة
ً
ماجدة القرايف

خالل حضورهم مثل هذه البرامج التوعوية.

جـدة َّ -
نظمـت إدارة الفُـرض بالمنطقـة الغربيـة،
مؤخـ ًرا ،وبالتعـاون مـع قسـم خدمـات أحيـاء السـكن فـي
برنامجـا توعو ًيـا لموظفيهـا وأفـراد أُسـرهم حـول
جـدة،
ً
الوقايـة مـن فيـروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد )19-
بعنوان «اجعل أُسرتك أكثر أمنًا».
فمـن خلال برنامج افتراضي يعتمـد على التواصل عن
بُعـد تـم عقـد هـذا البرنامـج علـى مـدى يوميـن ،بهـدف
تعزيـز الوعـي النفسـي والصحـي ،وتهيئـة المجتمـع للعودة
إلـى الحيـاة الطبيعيـة بعـد أزمـة هـذه الجائحـة ،والقـدرة
على التكيف مع واقع عالم ما بعد كورونا.
كمـا سـعى البرنامـج إلـى تحفيـز أفـراد أُسـر الموظفين
بعـد فتـرة الحظـر على تكويـن بيئـة مجتمعيـة متفاعلة مع
برامـج الدعـم ،ونشـر الوعـي عـن طريـق اإلنترنـت مـن

تعزيز المعرفة
وقـد تضمـن البرنامـج مناقشـة عـدة جوانـب تسـتحق
التركيـز لدعـم أفـراد األسـرة نفسـ ًيا ومعرف ًيـا بمـا
يسـاعدهم علـى مواجهة خطر انتشـار هـذه الجائحة ،بما
فـي ذلـك كيفيـة التعامـل مـع شـخص مصـاب ،وكيفيـة
تعقيـم المنـازل بالطـرق الصحيحـة ،وغيـر ذلـك مـن
الجوانب.
وقـد اسـتضاف البرنامـج ثالثـة استشـاريين فـي هـذا
اإلطـار؛ حيـث تحـدث استشـاري األمـراض المعديـة،
الدكتـور محمد قاروت ،عن فيروس كوفيد  19-وأعراضه
وطـرق الوقايـة منـه ،وأجـاب عـن عديـد مـن أسـئلة
المشاركين.

كمـا تحدثـت ٌّ
كل مـن المستشـارة األسـرية والتربويـة،
األسـتاذة سـناء سـويري ،واستشـاري األمـراض النفسـية،
الدكتـور محمود عبدالمهدي ،عن أسـاليب السـيطرة على
التوتـر لـدى األطفال ،وأبرز النشـاطات التـي يجدر إلحاق
الطفـل بهـا خالل فتـرة مواجهة الجائحـة ،وكيف يمكن أن
تتحـول هـذه الفتـرة إلـى فرصـة للتعلـم واكتسـاب الثقافـة
مـن خلال الحصـول علـى دورات تعليميـة وتثقيفيـة عـن
طريـق تطبيقـات العالـم االفتراضـي ،أو إنجـاز بعـض
األعمال الفنية كاألشغال اليدوية.
وفـي ختام الفعاليات ،أ َّكد مدير إدارة الفُرض بالمنطقة
الغربيـة ،األسـتاذ صالـح الغامدي ،ضـرورة إلمـام مثل هذه
البرامج التوعوية بسبل الوقاية من هذا المرض وتداعيات
هـذه الجائحـة علـى أفـراد المجتمـع ،لتشـمل تلـك البرامج
كل أفـراد أسـرة الموظـف ،مشـي ًرا إلـى أنها تم ِّثل جـز ًءا من
برامج المواطنة في أرامكو السعودية.

القافلة األسبوعية
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ورش عمل ودورات تدريبية وحوارات مع شخصيات ُملهمة..

إثراء يطلق النسخة الثالثة من موسم تنوين..
أكبر حدث إبداعي في المملكة
القافلة األسبوعية
الظهـران  -يطلـق مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمي (إثراء) ،موسـم (تنوين) بنسـخته الثالثة تحت شعار
(القـادم الجديـد) ،وهـو الحـدث اإلبداعـي األكبـر علـى
مسـتوى المملكـة ،وذلـك خلال الفتـرة مـن  11إلـى  14ربيـع
األول 1442هـ (  31 - 28أكتوبر 2020م).
وسيضم موسم (تنوين) هذا العام نخبة من المتحدثين،
وباقـة مـن ورش العمـل الثريـة والـدورات التدريبيـة،
والحـوارات الق ّيمة التـي تهدف إلى دعم وتطوير المجاالت
اإلبداعيـة فـي المنطقـة ،وتطويـر المسـتوى التصميمـي
مصمميـن و مهنييـن
و ا إل بد ا عـي للمشـا ر كين مـن
ّ
وطالب ،حيث يحرص الموسـم على توسيع قاعدة انتشاره
وتأثيـره وجـذب مزيـد مـن الـزوار والباحثيـن ،عبـر إضافـة
مجموعـة مـن الفعاليـات االفتراضيـة ألول مـرة تماشـ ًيا مع
الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد.19-
مـن جهتـه قـال مديـر البرامـج فـي (إثـراء) ،عبـداهلل
الراشـد" :إن الهـدف األسـاس الـذي تـم مـن أجلـه إنشـاء
(إثـراء) ،هـو أن يتـم إعدادنـا جمي ًعـا للمسـتقبل ،وذلـك مـن
خلال تمكيـن األجيـال القادمـة مـن تحويـل أفـكار اليـوم إلى
واقـع الغـد .لذلـك ،ومـن خلال تطويـر اإلبـداع واالبتـكار،
يمكننـا سـد الفجـوة إليجـاد "القـادم الجديـد" عبـر تشـجيع

برامج موسم
اإلبداع
(تنوين)

وتطويـر الصناعـات اإلبداعيـة واالنطالق نحـو رؤى عالمية
بمحتوى محلي".
كما أوضح الراشـد أن موسـم (تنوين) هذا العام سيجمع
عـد ًدا مـن المبدعين والفنانيـن والمصمميـن ورواد األعمال
المحلييـن والعالمييـن ،لوضـع تصـورات لشـكل المسـتقبل
الـذي يتخيلونـه .كمـا يهـدف إلـى إلهـام المشـاركين ،وتنميـة
الصناعـات اإلبداعيـة والتفكيـر اإلبداعـي لديهـم في جميع
القطاعـات ،إذ تُظهر البيانات أن القطاع اإلبداعي هو أحد
أسـرع القطاعـات نمـ ًوا فـي االقتصـاد العالمـي ،باإلضافـة
إلـى كونـه أداة مهمـة فـي توليد مزيـد من الدخـل والوظائف
والصادرات.
وتشـير تقديـرات منظمة األمم المتحـدة للتربية والعلوم
والثقافـة (اليونسـكو) ،إلـى أن القطاعـات الثقافيـة
واإلبداعية أنتجت حوالي  2.25تريليون دوالر ،كما ضخت
مـا يزيـد علـى  250مليـار دوالر فـي االقتصـاد العالمـي،
حيـث يُتوقـع نمـو الناتـج العالمـي بمـا يزيد عـن  .٪10وفي
الوقـت ذاتـه ،يعمـل القطـاع اإلبداعـي علـى خلق مـا يقارب
 30مليون وظيفة حول العالم .حيث سيقوم تنوين بتسليط
الضـوء علـى الفـرص المتاحة في التخصصـات المختلفة،
ممـا يبرهـن علـى التأثيـر الملمـوس لإلبـداع فـي جميـع
القطاعات.
وأشـار الراشـد إلـى أن موسـم (تنويـن) العـام الماضـي،
نجـح فـي اسـتقطاب أكثـر مـن  100ألـف زائـر وباحث
عـن المعرفـة ،كمـا يُعـ ّول علـى نجـاح تنويـن هـذا
العـام من خلال الجمع بين كل مـن المواهب
المتنوعـة ،والشـغوفين بالمعرفـة والتعلـم
وبنـاء األفـكار والتسـويق والتفاعـل مـع
المحتـوى اإلبداعي ،حيث يركز الجزء
األول مـن الفعاليـة علـى تغطيـة
احتياجـات األشـخاص الذيـن
يتطلعـون لدخـول الصناعـات
اإلبداعيـة ،فيما سـيقدم الجزء
الثانـي أحـدث التطلعـات
الخاصة بالمهنييـن العاملين
في القطاع.
مـن جا نبـه قـا ل
المشـرف علـى موسـم
تنوين ،روبـرت فريث" :إن
المبدعيـن هـم أصحـاب
المستقبل القادرون على
تخ ّيـل عا لـم يتجـا و ز
الحاضـر ،إذ نحتـاج فـي
الوقـت الحالـي ،إلـى
التفكيـر بشـكل َّ
خلا ق
لكـي نسـتجيب للتغييـر
األكبـر الـذي يحدث في
حياتنـا كلهـا ،فقـد حـان
ا لو قـت ال سـتخد ا م
شغفنا ومهاراتنا لتصور
مسـتقبلنا
و خلـق
الطموح".

ويعد الحدث
جانب من الفعاليات الماضية لموسم (تنوين) ،الذي ينطلق في نسخته الثالثة تحت شعار (القادم الجديد)ُ ،
اإلبداعي األكبر على مستوى المملكة.

ورش حضورية وافتراضية
وسيشارك مبتكرو األعمال والمبدعون في ريادة األعمال
والخبـراء العالميـون معارفهـم المتنوعة ،من خلال باقة من
الحـوارات وورش العمـل والـدورات المتقدمـة ،التـي تُقـدم
بشـكل حضـوري وافتراضي هذا العام .كما سـيطرح موسـم
(تنويـن) أفـكا ًرا متجـددة تسـهم فـي تعزيـز التواصـل بيـن
المشـاركين وأصحـاب الخبـرة ،وتربـط بيـن المواهـب
والمتخصصيـن ،وذلـك عبـر لقـاءات شـخصية واستشـارات
فرديـة عبـر تطبيق زوم مدتهـا  30دقيقة ،تم ّكن المشـاركين
مـن االجتماع مع المتخصصيـن ،باإلضافة إلى توفير فرص
أكبر للتواصل وبناء األفكار.
وتسـتهل فعاليـات موسـم (تنويـن) هـذا العـام بجلسـة
حواريـة لـكل مـن الرئيـس التنفيـذي لهيئـة فنـون العمـارة
والتصميم في المملكة ،الدكتورة سـمية السـليمان ،ورئيسـة
قسـم البحـث والتصميم ألجهزة أليكسـا فـي أمـازون ،جوانا
بينيـا بيكلي ،فيما يناقش الرئيس السـابق لالبتـكار واإلبداع
فـي ديزنـي ،دنكـن واردل" ،كيف يتحقـق اإلبـداع" مع محمود
عبدالرحمـن ،مـن شـركة هيـود لإلبـداع واالستشـارات
التصميميـة .يلـي ذلـك دورة متقدمـة يقدمهـا السـير مارتـن
سـوريل ،الرائد في مجال اإلعالنات ،والذي اسـتطاع خالل
 33عا ًمـا عمـل خاللها كرئيس تنفيذي من بناء شـركة دبليو
بـي بـي ،وتحويلها من شـركة قابضة بقيمة مليـون دوالر إلى
أكبر شركة لخدمات اإلعالن والتسويق في العالم.
علـى جانـب آخـر ،سـيتحدث آالن يـاو ،مـن شـركة
واغامامـا ،عـن مسـتقبل الطعـام ،كمـا سـيتحدث المصمم
غاريـث نيـل عـن الحـرف اليدويـة ،والمصمـم السـعودي
محمـد سـمير عـن فـن الطباعـة ،بينمـا سـيناقش رئيـس
المهندسـين المعمارييـن لدى اسـتديو زُهـا حديد ،باتريك
شـوماخر ،موضوعـات حـول الهندسـة المعماريـة مـع
عبدالرحمـن المـداهلل ،مـن هيئـة تطويـر المنطقـة
الشرقية.
كما سيتم تقديم جلسات أخرى من قبل عدد من الخبراء
منهـم كارينـا نوبـس (حـول األزيـاء الرقميـة) ،وجورجيـا لوبـي
(عن تصور البيانات) ،وسـتيفان ساجمايسـتر (عن التصميم
الجرافيكي) ،وماري فوجيلزانغ (عن تصميم الطعام).
و يعكـس موسـم (تنويـن) هـذا العـام التـزام مركـز إثـراء
بتمكيـن المبدعيـن مـن النجـاح ،فمن خالل ورشـة العمل مع
المخـرج السـينمائي ،الدكتـور حكيـم جمعـة ،سيكتشـف
المشـارك أبـرز المتطلبـات كـي يكـون صاحـب عمـل حـر

ناجـح ،وذلـك عبـر اسـتعراض الجهـد اللازم ليصبـح مهن ًيـا
محترفًا.
كما سـتتحدث المخططة اإلستراتيجية للتسويق ،ريم بن
صادق ،عن بناء عالمة تجارية شـخصية ،فيما توجه خبيرة
التطويـر الذاتي ،منال السـدحان ،المشـاركين لكيفية العثور
علـى مكامـن قوتهم وإيصـال صوتهـم للعالم ،وتشـارك رائدة
األعمـال ،شـهد الشـهيل ،بحزمـة نصائـح لبـدء عمـل تجاري
إبداعـي فـي السـوق المحلـي ،وتوضـح رائـدة األعمـال
االجتماعيـة ،الدكتورة سـارة غالب ،كيفية إيجاد شـغفك في
حياتك وعملك.
مـن جانـب آخـر ،يسـتعرض تنويـن هـذا العـام باقـة مـن
أصحـاب المواهـب ،منهـم الفنانـة فتـون الذايـدي ،والفنـان
والمخـرج محمـد الفـرج ،والمؤلفـة تـاال صالـح ،ومصمـم
المنتجات طارق سنقورة.
أيضا مع عدة شـركاء محليين
يُشـار إلـى أن (إثـراء) عمل ً
فـي تنفيـذ مشـاريع تحديـات تنويـن منهـم قرمـز ،والعنايـة
بالمنتـج ،والشـرفة ،وقسـم التصميـم الجرافيكي والوسـائط
المتعـددة في كليـة التصميم بجامعة اإلمـام عبدالرحمن بن
فيصـل ،حيـث م ّثـل ذلـك فرصـة للمشـاركين تمكنهـم مـن
تطبيـق مهاراتهـم اإلبداعيـة واالبتكاريـة علـى عـدد مـن
المشـاريع بشـكل مباشـر ،وبدعـم مـن مختبـر األفـكار فـي
إثراء.
وتضمنت تحديات هذا العام تحدي إعادة تصور الحرف
اليدويـة فـي المملكـة ،وتصميـم المعلومـات الثقافيـة،
ومسـتقبل صناعـة المسـاحات اإلبداعيـة ،وتحـدي اإلبـداع
يحتـاج إليـك ،وتحـدي األثـاث الكرتونـي ،وتحـدي جديـد في
الهـواء الطلـق ،إذ يمكـن للزوار اكتشـاف التصاميـم واألفكار
الفائزة ،باإلضافة إلى العملية اإلبداعية الكامنة وراءها من
خلال معـرض (تحديـات تنويـن) المقـام فـي المركـز وعبـر
أيضا.
اإلنترنت ً
جديـر بالذكـر أن موسـم تنويـن 2019م شـهد اسـتقطاب
ٌ
سـجل المركز خلال فعاليات
أكثـر مـن  100ألـف زائـر ،كما ّ
الموسـم ،الزائـر رقـم مليـون ممـن تفاعلـوا مـع برامجـه
وأنشـطته المتنوعـة التـي تهـدف إلـى إثـارة الفضـول ،حيـث
سـلّط الضوء خالل الموسم الماضي على موضوع (اللعب)،
كمـادة تفاعلية فريدة في بيئة محفـزة وداعمة لإلبداع .ومع
(القادم الجديد) ،سـينقل موسـم تنوين 2020م هـذا اإلبداع
إلـى المسـتقبل من أجـل خلق محتوى محلـي الصنع ،عالمي
القيمـة ،فيمـا سـيركز الموسـم فـي نسـخته القادمـة عـام
2021م على موضوع (األدوات) إلى جانب بناء اإلبداع.
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إنعاش احلياة
يف وادي السهباء..

القافلة األسبوعية

الشجيرات تز ِّين
ُ

جانيت بينهيرو
ويدا ف ــي المرك ــز الجنوبي من صح ــراء الدهناء ف ــي المملكة،
ح ــرض -إذا م ــا س ــارت بك قدم ــاك ُر ً
تتهشم بلطف تحتهما.
ستلحظ الحصوات النهرية بكافة أحجامها وألوانها وأشكالها ،وهي
َّ
هن ــاك ،تنتث ــر الصخ ــور العتيق ــة ف ــوق رم ــال الدهن ــاء ف ــي أرض ال يج ــري فيها نه ــر دائ ــم ،لتحكي
بصم ــت تاريخ وادي الس ــهباء .وخالل مواس ــم األمط ــار ،يتدفق الماء خالل الوادي عل ــى امتداد 380
كيلومترا ،من الخرج إلى سبخة الحمر.
ً
يستقر معمل الغاز في حرض على تالل الوادي العتيقة الواسعة.
ومنذ عام 2004م،
ُّ
ويمت ـ ُّـد المعم ــل ،ال ــذي يتر َّبع بكل فخ ــر فوق الرم ــال الصحراوية عل ــى ُبعد  270كيلومت ـ ًـرا جنوب
عد من بين مناط ــق األعمال النائية ،حيث
ش ــرق الرياض ،على مس ــاحة تبلغ  32كيلومت ـ ًـرا
وي ُّ
مربعاُ ،
ً
ُيعالج في أغلب األحيان الغاز غير المصاحب من حقول المنطقة الجنوبية.
وبش ــكل الف ــت لألنظار ،تزدهر ف ــي الظالل البعي ــدة للمعمل ثالث ــة مخابئ مهمة للتن ــوع الحيوي
األصيل ،حيث ِّ
مربعا.
كيلومترا
تغطي مجتمعة مساحة تبلغ 8.3
ً
ً
ه ــذه المخاب ــئ ،الت ــي تق ــع فيم ــا بي ــن معم ــل الغ ــاز والمنطق ــة الس ــكنية ،تش ــهد لمعمل الغ ــاز في
بحسن إدارة الغازات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري.
حرض ُ
وبص ــورة ال ُتق ـ َّـدر بثم ــنُ ،تس ــهم الب ــذور الناتج ــة عن التن ــوع الحي ــوي األصيل ف ــي إحي ــاء المعمل
للمنطقة البيئية الجديدة ،التي تقع على مساحة  250ألف متر مربع.

استعادة التنوع الحيوي الصحراوي
في أواخر شـــهر ســـبتمبر ،تحمل الرياح الشـــمالية
طريـــة الهـــواء بيـــن نســـماتها بُشـــرى برودة الشـــتاء،
تهب عبـــر منحنيـــات المجـــرى العتيـــق لوادي
حيـــث ُّ
السهباء.
وتســـري تلـــك الريـــاح باتجـــاه معمـــل الغـــاز في
حـــرض ،لتتخلَّـــل مـــا يقـــارب  3000شـــجرة أصلية
مورقـــة ،شـــقَّت جذورهـــا بلطـــف فـــي الرمـــال
الصحراويـــة قبل  18شـــه ًرا في المنطقـــة الجديدة،
التـــي ُســـ ِّميت "منطقـــة أرامكـــو الســـعودية للتنـــوع
الحيـــوي في حرض" ،حيث تُشـــير األحـــرف األولى
مـــن االســـم فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة إلـــى وادي
السهباء.
وإلـــى جانـــب األشـــجار فـــي المنطقـــة ،ينمو 16
المهـــددة باالنقراض،
نوعا من الحشـــائش األصلية
َّ
ً
بينمـــا يجتـــذب الحـــوض الالمـــع لميـــاه الصـــرف
الصحـــي األنظـــار ،حيث يمتـــ ُّد على مســـاحة 700

متـــر مربـــع ،وينتعـــش قاعـــه بالطحالـــب الغنيـــة
بالعناصر الغذائية.
وكان نائـــب الرئيـــس ألعمـــال الغـــاز ،األســـتاذ
عبـــداهلل الغامـــدي ،قد َّ
دشـــن منطقة حـــرض للتنوع
الحيوي مطلع عام 2019م.
وقـــال الغامـــدي إن أرامكو تُســـهم ضمـــن الجهود
الوطنيـــة لمواجهـــة التصحـــر ،وحجـــز الكربـــون،
وتحسين التنوع الحيوي.
وأضـــاف الغامـــدي" :إن الجهـــود الرائـــدة لمعمـــل
الغـــاز فـــي حـــرض ،الراميـــة إلـــى اســـتعادة حيـــاة
الطبيعـــة فـــي الصحـــراء ،تأتـــي فـــي إطـــار جهـــود
المملكـــة األوســـع نطا ًقـــا لتعزيـــز التنـــوع الحيـــوي
فيها".
وقـــال الغامدي" :إلـــى جانب ذلك ،تخلـــق النباتات
واألشـــجار الجديدة مزايـــا أخرى ترتبـــط باألعمال،
كحجـــز الكربـــون ،والحد مـــن تطايـــر التربـــة باتجاه
المعمل ،وتوفير بيئة جذابة للموظفين".

التخطيط برو َّية إلعادة الحياة
ً
رئيســـا الســـتعادة التنوع
عامل
ويم ِّثـــل التخطيـــط
ً
الحيـــوي بنجـــاح .ولتحقيق االســـتدامة ،فـــإن الحياة
النباتيـــة والحيوانيـــة ،التـــي أُعيـــدت إلـــى مواطنهـــا
الطبيعيـــة ،تحتـــاج إلى العيش بانســـجام مـــع التوازن
الطبيعي في المنطقة.
لذلك ،قامت إدارة معمل الغـــاز في حرض بزراعة
األشـــجار المناســـبة ،وفـــي الوقـــت المالئـــم .وقـــد
وتضمن
اُختيرت األشـــجار المناســـبة بحذر شـــديد،
َّ
ذلك استشـــارة المختصيـــن بالزراعة حـــول االختيار
األمثـــل ألنـــواع األشـــجار ،التـــي يمكنهـــا أن تعيـــش
لتك ِّون النظام البيئي المرغوب فيه.
وبعد مراجعـــة ُمط َّولة لمئات األنـــواع من النباتات،
نوعـــا مـــن األشـــجار التـــي
وقـــع االختيـــار علـــى ً 16
اُختيـــرت بحـــذر ،وهـــي :الســـلم ،والســـمر ،والعراد،
والســـنط ،وســـنط ســـيال ،والهجليـــج المصـــري،
والخروب ،والســـنط األبيض ،والمرو سميك األوراق،

متنوع حيو ًيا ..وصديق للبيئة
وقـــد اعتُمدت منهجيـــة صديقة للبيئـــة في منطقة
صنعـــت مواقف
التنـــوع الحيـــوي في حـــرض ،حيـــث ُ
الســـيارات ومســـاراتها مـــن مكونـــات عضويـــة مـــن
السطح الصخري الطبيعي للمنطقة.
وألن المـــاء نبـــض الحيـــاة ،تـــم التأكد مـــن تجهيز
حوض ميـــاه الصرف الصحـــي في المنطقـــة البيئية،
لوحا
من خالل مضختيـــن تتز َّودان بالطاقـــة عبر ً 36
مـــن ألـــواح الطاقـــة الشمســـية لـــك ِّل واحـــدة منهما،
ليحافـــظ المـــاء علـــى الحيـــاة النباتيـــة مـــن خـــال
أنابيب الري المطمورة.
ولحماية الكائنات الليلية ،تـــم تقليص التلوث الضوئي
مـــن خـــال قصـــر اإلضـــاءة علـــى المحيـــط الخارجـــي
للمنطقة ،التي تُضاء بواسطة الطاقة الشمسية.
وعلـــى الرغم مـــن حداثة منطقـــة التنـــوع الحيوي
في حـــرض ،التي تبلغ مـــن العمر  18شـــه ًرا ،إال أنها
تُظهر سري ًعا موهبة الطبيعة في استعادة الحياة.
وقـــد أ َّثر فقدان الموائل ،ووجـــود مصادر اإلزعاج،
والرعـــي الجائـــر ،على مناطـــق عديدة فـــي المملكة.
وتُعد مناطـــق التنوع الحيـــوي ألرامكو الســـعودية من
بين أكثر المناطق ازدها ًرا بالحياة في المملكة.
وقد ُح ِّددت عشـــر مناطـــق لتكون رســـم ًيا "مناطق
لحماية التنـــوع الحيوي في أرامكو الســـعودية" ،وتبلغ
مساحتها  977كيلومت ًرا مرب ًعا.

أفضل األشجار  ..أكثرها اخضرا ًرا

لوطن أكثر اخضرا ًرا
■ ازرع شجرة.
■ تجنَّب الصيد الجائر.
ً
■ ال تقطع األشجار إطالقا.
المعبدة.
■ ال تقُد مركبتك خارج الطرق
َّ

واألثل عديم األوراق ،واألثـــل الطرفاوي ،واألثل كبير
الثمار ،والسدر ،والحناء ،واألراك.

ألواح الطاقة الشمسية ،التي تز ِّود منطقة التنوع الحيوي في حرض بالطاقة ،والتي يجري إنعاش الحياة فيها.

للصحـــراء نظام بيئـــي غني؛ ولحمايـــة البيئة فيها،
تم َّثلـــت الخطـــوة األولى لحـــرض في الســـيطرة على
المعبـــدة ،والتخلُّـــص مـــن
القيـــادة خـــارج الطـــرق
َّ
النفايات.
ويقـــول المنســـق البيئـــي فـــي معمـــل الغـــاز فـــي
حـــرض ،علوي الســـيد ،إن هنـــاك طر ًقا ســـهلة يمكن
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األرض في حرض

نفخر بمنطقة التنوع
الحيوي في حرض،
فهي ُّ
أقل ما يمكننا
القيام به كمبادرة
تُسهم في وطن أكثر
اخضرا ًرا
فهد الدوسري

مـــن خاللهـــا لألفـــراد أن يســـهموا فـــي بيئـــة أكثـــر
اخضـــرا ًرا ،مشـــي ًرا إلـــى أن المحافظـــة علـــى التنوع
الحيـــوي والحيوانات المحيطـــة بنا ،ســـتجعل حياتنا
غنيـــة باألطعمة المتنوعـــة ،وتُحدث تواز ًنـــا جي ًدا في
الحياة.
ويحث الســـيد علـــى تجنُّـــب القيادة خـــارج الطرق
ُّ
ً
يضـــر بالتنـــوع الحيوي عبر
قائـــا إن ذلك
المعبـــدة،
َّ
ُّ
تدميـــر موائل الطيور والحشـــرات ،التـــي تم ِّثل نظا ًما
ً
كامل.
بيئ ًيا

وحـــول زراعـــة البيئـــة المحيطة بنا ،يقول الســـيد:
"أفضـــل أمر هو أن نبـــادر إلى زراعة األشـــجار أينما
أمكننـــا ذلك؛ يمكـــن أن نبـــدأ بالزراعة فـــي حدائقنا
تاحـــا ،وداخـــل بيوتنـــا
وشـــوارعنا ،إذا كان ذلـــك ُم ً
أيضا".
ً

حفظ ِّ
كل قطرة ماء
ويعمـــل المنســـق البيئـــي لمعمل الغـــاز في حرض،

عبدالرحمـــن لشـــكر ،ضمـــن الفريـــق الـــذي يســـعى
الســـتعادة الحيـــاة فـــي المنطقـــة البيئـــة الجديـــدة
هناك.
تخرج من جامعـــة الملك فهد
الذي
لشـــكر،
ويقول
َّ
للبترول والمعادن ،والتحق بالشـــركة في عام 1998م:
"إنـــه ألمـــر مبهـــج للغايـــة؛ أن تـــرى منطقـــة أرامكـــو
الســـعودية للتنـــوع الحيـــوي فـــي حـــرض تعـــود إلـــى
الحياة .ســـتواصل أُســـرتي العيـــش في هـــذا العالم،
وأشـــعر أننـــي أســـهمت فـــي إرث إنعاش الحيـــاة في

بُقعة من هذا الكوكب".
ويضيـــف لشـــكر" :تخ َّيـــل األثـــر الـــذي يمكـــن أن
يحـــدث لو قـــام كل منـــا بزراعـــة ثالث أشـــجار حول
منزله".
وفي عام 2013م ،أرســـلت الشـــركة لشـــكر ليدرس
العلوم البيئية في أسكتلندا.
يقـــول لشـــكر" :الطاقـــة هـــي عصـــب الحيـــاة
العصريـــة ،وأرامكو الســـعودية تعمـــل للمحافظة على
الموارد لألجيال المستقبلية".

تشجع على حماية البيئة
الهدايا الخضراء
ِّ
تعــاون القائمــون علــى معمــل الغــاز فــي حــرض مــع
إدارة حمايــة البيئــة الســتضافة ورشــة عمــل بيئيــة على
مســتوى الشــركة ،نُظمــت علــى مــدار ســاعتين عبــر
وســائل التواصــل اإللكترونيــة ،خــال الفتــرة التــي
سبقت اليوم الوطني السعودي.
وخــال افتتــاح حملة (هديـ ٌة لوطن أكثــر اخضرا ًرا)،
قــال مديــر إدارة معمــل الغــاز فــي حــرض بالوكالــة،
األســتاذ فهــد الدوســري ،إن إحــداث أثــر ملمــوس علــى
البيئة يتمحور حول الحد من اآلثار السلبية.
وقــال الدوســري" :بالنســبة لنــا كشــركة ،يعنــي ذلــك
فتــح آفــاق المعرفــة واالبتــكار والحلــول الهندســية،
التــي تع ـزِّز كفــاءة اســتهالك الطاقــة لدينــا ،مــع الحــد
في الوقت نفسه من اآلثار البيئية ألعمالنا".
وتابــع الدوســري قائـ ًـا" :هــذا يعنــي الحــد مــن كميــة
الطاقــة التــي نســتخدمها ،وبالتالــي الحـ َّـد مــن الغــازات
المســببة لظاهــرة االحتبــاس الحــراري وانبعاثــات
المداخــن ،وتحســين البصمــة الكربونيــة ،باإلضافــة
إلــى اإلدارة المثلــى الســتخدام الميــاه الجوفيــة فــي
أعمالنــا ،ووضــع خطــط ترشــيد اســتهالك الميــاه
موضــع التنفيــذ ،وتحقيــق االســتفادة المثلــى مــن إعــادة

استخدام مياه الصرف".
وأضــاف الدوســري" :نفخــر بمنطقــة أرامكــو
الســعودية للتنــوع الحيــوي فــي حــرض ،فهــي أق ـ ُّل مــا
يمكننــا القيــام بــه كمبــادرة تُســهم فــي وطــن أكثــر
اخضرا ًرا.

في إطار اليوم الوطني
للمملكة ،و َّزعت إدارة
معمل الغاز في حرض
ستة آالف شتلة محلية
على موظفيها ،وعلى
قاطني قرية حرض،
بهدف تشجيعهم على
زراعتها في حدائقهم
المنزلية.

حلول مقتصدة التكلفة
من الطبيعة
وبوصفهــا إحــدى كبــرى شــركات الطاقــة فــي العالم،
تحــرص أرامكــو الســعودية علــى إدارة االنبعاثــات
والحد من آثارها.
الناجمة عن أعمالها
ِّ
وخــال ورشــة العمــل ،قـ َّـدم المستشــار البيئــي فــي
عرضــا تنــاول فيــه
إدارة حمايــة البيئــة ،رونالــد لفــان،
ً
المبــادرات البيئيــة الحاليــة والمســتقبلية للشــركة فــي
إطار المحافظة على الطبيعة ،مثل إعادة التشجير.
وقــال لفالنــد" :الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة تم ِّثــل
أحــد أكثــر الخيــارات اقتصــا ًدا مــن حيــث التكلفــة
لتــدارك آثــار االنبعاثــات ،باإلضافــة إلــى مــا يرافقهــا
مــن فوائــد ،مثــل حمايــة التنــوع الحيــوي ،وتوفيــر

الميــاه ،وإنشــاء المســطحات الخضــراء ،والنهــوض
بالمجتمعات".
مــن جانبهــا ،ناقشــت عالمــة البيئــة ،ســارة
الصيدالنــي ،مــن إدارة حمايــة البيئــة ،واقــع أزمــة
التنــوع الحيــوي فــي المملكــة ،ومبــادرات الشــركة

للتنوع الحيوي البري.
وسـلَّطت ســارة الضــوء علــى البيئــة الطبيعيــة عاليــة
الجــودة ضمــن نطــاق أراضــي الشــركة ،وأهميــة التنــوع
الحيــوي وســبل حمايتــه ،كمــا أشــارت إلــى أن حمايــة
التنوع الحيوي اكتسبت زخ ًما أكبر في الشركة.
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المحافظة على الصحة النفسية في أوقات
يص ــادف العاش ــر م ــن ش ــهر أكتوب ــر الي ــوم العالم ــي للصح ــة النفس ــية ،ال ــذي يه ــدف إل ــى تعزي ــز
الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع بأهميــة المحافظــة علــى الصحــة النفســية ،ويحفــز الجهــود العالميــة
لالهتمام بشؤونها ،من أجل الوصول إلى مجتمعات أكثر استقرا ًرا ،وحياة ذات جودة أفضل.
وبالنســبة لكثيــر مــن النــاس ،يم ِّثــل عــام 2020م عــام التحديــات؛ فبســبب الجائحــة وتداعياتهــا،
نشــأ لــدى كثيريــن شــعور قــوي مــن عــدم اليقيــن والخــوف بشــأن الصحــة والمــال والعــزل ،وعــدد مــن
القضايــا األخــرى .وفــي كثيــر مــن األحيــان ،يمكــن أن تــؤدي هــذه المشــاعر إلــى القلــق أو االكتئــاب،
مما يؤثر في القدرة على مزاولة حياة طبيعية في العمل والمنزل.
وق ــد س ــعت أرامك ــو الس ــعودية لضم ــان حص ــول الموظفي ــن و ُأس ــرهم عل ــى الم ــوارد الالزم ــة
لالســتجابة لمتطلبــات هــذه األوقــات الصعبــة .وبينمــا ُتســتأنف األعمــال واألنشــطة اليوميــة ،فمــن

المهم أن نستمر في مراقبة صحتنا النفسية.
وفــي خضــم ذلــك ،مــن المهــم أن تتذكــر أن الشــعور بالقلــق فــي مثــل هــذه األوقــات المضطربــة أمــر
طبيع ــي وش ــائع .وم ــع ذل ــك ،عندم ــا يب ــدأ ه ــذا الش ــعور ف ــي التس ــبب ف ــي الضي ــق والتأثي ــر ف ــي
األنش ــطة اليومي ــة ،ف ــا تت ــردد ف ــي االتص ــال بطبيب ــك لطل ــب المس ــاعدة ،ألن التعام ــل م ــع ه ــذه
مبكرا أمر بالغ األهمية لتحسين صحتك ونوعية حياتك ورفاهيتك.
األعراض
ً
وق ــد ط ـ َّـور مرك ــز جون ــز هوبكن ــز أرامك ــو الطب ــي دلي ـ ًـا إرش ــاد ًيا ش ـ ً
ـامل للصح ــة النفس ــية ،يتوفَّ ــر
عبر اإلنترنت ،ويشمل عشر طرق تفيد في التعامل األولي مع مشاعر الشك والقلق واالكتئاب.
إذا كان ــت لدي ــك أس ــئلة ع ــن آث ــار الجائح ــة طويل ــة الم ــدى بش ــأن الصح ــة النفس ــية ،فاستش ــر
طبيب الرعاية األولية أو خدمات الصحة النفسية المحلية.

كيف أعرف أنني أعاني من القلق أو االكتئاب؟

يرتبط القلق واالكتئاب عادة أحدهما باآلخر ،وتتداخل عديد من أعراضهما؛ فأعراض القلق
قد تشمل صعوبة النوم ،والقلق المستمر ،وعدم التركيز ،وضعف الشهية ،واألرق ،والمتابعة
المستمرة لوسائل التواصل االجتماعي ،بينما تشمل أعراض االكتئاب فقدان االهتمام ،والشعور
بالحزن أو الغضب ،واالنطواء ،وضعف الذاكرة والتركيز ،واليأس ،والتفكير بالموت وإهمال
النفس.

الدليل اإلرشادي للصحة النفسية

يُع ُّد الدليل اإلرشادي للصحة النفسية الخاص بكوفيد 19-مصد ًرا إلكترون ًيا للمعلومات بالنسبة
لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي ،وكذلك بالنسبة ألسرهم وأصدقائهم،
فهو يوفر إرشادات وخطوات عملية تساعد في التعامل مع صحتك االنفعالية خالل هذا الوقت
العصيب .يُمكنكم زيارة  JHAH.COM/COVID-19لالطالع على هذا الدليل.

خط الدعم النفسي

على الرغم من إدراكنا لضرورة االحتياطات ،فإن هناك قلقًا متزاي ًدا بشأن اآلثار المحتملة على
الصحة النفسية نتيجة فترات العزل أو الحجر الصحي .من أجل ذلك ،أطلق مركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي خط الدعم النفسي لألشخاص الذين أُدخلوا المستشفى للعالج ،أو يخضعون للعزل
في منشأة الحجر الصحي أو في المنزل ،حيث يوفر االستشارات فيما يخص الصحة النفسية
صباحا حتى الساعة  3مسا ًء ،من األحد إلى الخميس
عند الحاجة .أوقات الخدمة من الساعة 8
ً
(.)013-870-1919

في العمل أو في المنزل ..موظفو الشركة يعثرون على
تستمر الجائحة في اإللقاء بظاللها على مشهد الحياة،
فـي حيـن تخطـو المملكـة والعالـم بأسـره خطـوات حـذرة
نحـو وضـع طبيعـي جديـد .ومـن خلال خطـوات بسـيطة،
عثـر موظفـو أرامكـو السـعودية علـى طـرق للمحافظة على
صحتهم النفسـية وتفاؤلهم حتى مع اسـتمرار الجائحة في
التأثير على جميع جوانب الحياة تقري ًبا.

العناية بالزمالء في المناطق النائية
فـي حيـن أن العزلـة قـد تكـون ظاهـرة جديـدة بالنسـبة
للموظفيـن فـي مراكـز األعمـال الرئيسـة ،مثـل الظهـران
والدمـام ورأس تنـورة ،فإنهـا أمـر مألـوف بعض الشـيء في
حيـاة الموظفيـن المقيميـن فـي المرافـق النائيـة ،مثـل
خريص أو تناقيب أو الشيبة أو محطة الضخ رقم .10
تسـببت الجائحـة فـي تعليـق عديـد مـن
ومـع ذلـك ،فقـد َّ
األنشـطة العاديـة هنـاك ،مثـل األنشـطة الرياضيـة
واالجتماعيـة ،كمـا أُغلقـت صـاالت األلعـاب الرياضيـة
والمكتبات ومرافق الترفيه.
وفـي مواجهـة التحـدي ،اسـتجابت أرامكـو السـعودية
بطـرق حافظـت بهـا علـى اسـتمرارية األعمـال مـع حمايـة
أرواح األفراد وسالمة المجتمعات.
وفـي خريـص ،بـدأ إغلاق أماكـن التجمعـات فـي الوقـت
الـذي رفعـت فيـه الشـركة اإلنتـاج لتصـل إلـى أقصـى قدرة
مسـتدامة تزيـد عـن  12مليـون برميـل يوم ًيـا لتلبيـة الطلـب
العالمي.
وقـد أجبـر ضغـط العمل الشـديد ،إلـى جانـب متطلبات
العـزل ،اإلدارة فـي خريـص علـى اتخـاذ خطـوات إضافيـة

األهـم هـو أن نتـرك األشـياء التـي ال سـيطرة لنـا عليهـا،
ونستمتع بحياتنا كل يوم غاية االستمتاع».

يتطلب العمل في المناطق
النائية من الموظفين تطوير
عادات تحافظ على صحتهم
النفسية .وعندما أوقفت
عديدا من األنشطة
الجائحة
ً
المعتادة في وقت سابق من هذا
شمرت اإلدارات في هذه
العامَّ ،
المواقع عن ساعديها لفحص
الموظفين بانتظام ،والتأكد
من حصولهم على أيام إجازة
عند الحاجة ،وتوفير أشكال
بديلة من األنشطة ،ومن بينها
مسابقة خفيفة عزَّ زت التواصل
بين الموظفين في الشيبة من
داخل غرفهم.

للتأكـد مـن حصـول الموظفيـن علـى الدعـم النفسـي الـذي
يحتاجونه.
وقـد تفقـدت اإلدارة أحـوال الموظفيـن بانتظـام ،وبذلـت
جهـو ًدا إضافيـة لمنـح الموظفيـن ،الذيـن لـم يتمكنـوا مـن
السـفر خلال فتـرات اإلغلاق ،فتـرات راحـة وأيـام إجـازة
كافية للتعافي من نوبات العمل الطويلة.
ً
مـن جانبها ،أبدعت بعض المناطق النائية طرقا أخرى؛
ففـي الشـيبة ،سـاعدت مسـابقة خفيفـة الموظفيـن الذيـن
اشتركوا فيها على المحافظة على التواصل من غرفهم.

ا ُألسر تجد طرقً ا شتى للتكيف
مـن جانبهـا ،طـ َّو رت ا ألُسـر إسـتراتيجيات جديـدة

التمرين والخَ بز والتواصل

للمحافظة على الصحة النفسية ألفرادها.
وبالنسبة لراشمي دالل ،معلمة اليوغا في الظهران ،كان
ذلـك يعنـي السـفر داخـل المملكة إلـى مواقع بين األحسـاء
والرياض ً
بدل من السفر إلى الخارج.
أيضـا علـى بعـض اإلسـتراتيجيات
لكـن دالل اعتمـدت ً
المجربـة ،مثـل المحافظة علـى التواصل الوثيـق مع أفضل
صديقاتهـا ،واتبـاع بعـض النصائـح التي تقدمهـا لآلخرين،
مثـل إنشـاء روتيـن يومـي والمحافظـة عليـه مـع السـماح
باألمـور العفوية ،باإلضافة إلى ممارسـة الرياضة بانتظام،
والسعي وراء بعض األهداف قصيرة المدى.
تقـول دالل« :علمنـي هـذا أن آخـذ األمـور برويـة أكثـر،
يو ًمـا بيـوم ،وعـدم أخـذ أي شـيء كأمـر مسـلم بـه؛ ألن
ظروفنـا يمكـن أن تتغير في طرفة عيـن .وربما كان الدرس

وفـي المنزل ،تتمثل إحـدى الطرق المهمة التي يحافظ بها
موظفو الشركة على سالمتهم النفسية في ممارسة الرياضة.
تقـول أندريـا راضـي« :بالنسـبة لـي ،ألجـأ إلـى التمريـن
دائ ًمـا .حيـن كنـا فـي العـزل لمـدة  24سـاعة ،كنـت أتجـول
حـول منزلـي ،وأتمـرن فـي المـرآب؛ فعندمـا أتحـرك أفكـر
بشكل أفضل وأشعر بتحسن».
أمـا أدريـان بيليـر ،فقـد وافقـت أندريـا فـي الـرأي لكنهـا
أشـارت إلـى أن الجمـع بيـن التمريـن وصحبـة األسـرة عزز
قيمـة النشـاط .تقـول أدريـان« :عندمـا بـدأ كل شـيء ،كان
بعضا على
يحث أعضاؤها بعضهم ً
لدينـا مجموعة تدريـب ُّ
أداء التماريـن .وخلال ذلـك الوقـت ،كنـت أمـارس التمارين
مع أُسرتي؛ لقد كان ذلك مفي ًدا أثناء فترات العزل».
أيضا مـن بين مجموعة من األشـخاص
كمـا كانـت بيليـر ً
الذيـن اعتـادوا الخبـز للمحافظـة علـى اإلحسـاس بالحيـاة
أمر توافقها فيه زينب عمران.
الطبيعية ،وهو ٌ
تقـول زينـب« :كانـت هنـاك ثورة في خَ ــبز الخميـرة ،لقد
عالجا لحاالت اإلخفاق ولكل شيء تقري ًبا!».
كانت
ً
وبالطبـع ،كان مـن بيـن أفضـل الطـرق التـي حافـظ بهـا
األفـراد علـى صحتهـم النفسـية خلال الفتـرة العصيبة هو
اسـتخدام الوسـائط اإللكترونيـة ،مثـل سـكايب وفيسـبوك،
وشـتى التطبيقـات التـي توفـر التواصـل وج ًهـا لوجـه مـع
أشخاص على بعد آالف األميال.

القافلة األسبوعية

 ١٥أكتوبر ٢٠٢٠
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الشدة
التعامل مع الشك والقلق واالكتئاب

معرفة المشكلة

تعزيز اإلحساس باألمان

التواصل

تجنب مصادر القلق
ُّ

تحدي األفكار السيئة

اعتماد المصادر الموثوقة

حلول لتجاوز الفترة الصعبة
وعندما أُغلقت الحدود في شـهر مارس الماضي ،كانت
لينـدا جـو شـيك فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة ،وكانـت
قلقة ألشهر على زوجها الذي َّ
ظل يعمل في المملكة .وكان
التحـدث علـى الفيس تايم مرتين يوم ًيا ،جن ًبا إلى جنب مع
عديـد مـن المكالمـات األُسـرية علـى تطبيـق زوم ،عو ًنـا

ألُسـرتها فـي التغلـب علـى مشـاعر العزلـة المؤلمـة .تقـول
شيك« :كانت أحاديثنا حية كما لو كنت معهم».
وفـي النهايـة ،عـادت شـيك إلـى المملكـة ،حيـث أعربـت
عن امتنانها ألرامكو السـعودية التي سـعت نحو جمع شمل
األُسرة.

يحث زمالءه« :ال تتر َّددوا يف طلب املساعدة»
العجالني ُّ

بالنسبة لنايف العجالني،
فـإ ن ا لقـر ا ر ا لصا ئـب
لمحاربـة االكتئـاب والقلـق
يتم َّثـل فـي طلـب المسـاعدة
من خلال االسـتعانة بالطب
النفسي عند الحاجة.
العجالنـي ،الـذي يعمـل
فن ًيـا ميكانيك ًيـا فـي الشـيبة،
عانـى لسـنوات قبـل أن يتلقـى العلاج الذي سـاعده في
التخلص من اكتئاب عميق ومظلم ومرهق.
اشـتدت األمـور عليـه فـي 2015م ،عمـد
فعندمـا
َّ
العجالنـي إلـى اتخـاذ قـرار االسـتقالة بسـبب الضغوط
النفسـية علـى أمـل أن يجد معنًـى جدي ًدا للحيـاة ،حيث
َّ
خطط لترك الشركة بحلول عام 2018م.
لكـن بعـد تلقيـه المسـاعدة مـن أجـل التغلـب علـى
االكتئـاب ،تم َّكـن مـن التعافـي إلـى حـد كبيـر مـن هـذه
المشـكلة ،ليعـدل عن قرار االسـتقالة بحلـول نهاية عام
2017م.

يقـول نايـف« :قبـل أن أزور عيـادة الطـب النفسـي،
اعتقـدت أننـي سـأجد ً
قليلا من الذيـن يعانـون مثلي،
لكـن مـا وجدتـه هـو أن هنـاك عديـ ًدا مـن األشـخاص
الذيـن يحتاجـون إلـى المسـاعدة فـي التغلـب علـى
القلق واالكتئاب».
والحقًـا ،أصبحـت حربـه ضـد االكتئـاب بمثابـة
ٍ
وتحـد ممتـع لـه ،فهـو يغتنـم اآلن الفرصـة
تجربـة
لمسـاعدة أصدقائـه المكتئبيـن ،مـن خلال نصحهـم
بمراجعـة الطبيـب النفسـي ،وتحفيزهـم باألمـل،
وإسـداء النصائـح لهـم مـن شـخص خـاض التجربـة
بكل معانيها المؤلمة.
يقـول العجالنـي« :يسـألني كثيـرون عـن اسـم
الطبيـب الـذي عالجنـي ،لكننـي أقول لهـم إن الطبيب
ليـس هو سـبب التعافـي ،فالشـفاء الحقيقـي يبدأ من
داخلـك ،ويعتمـد علـى رغبتـك فـي التحسـن وحـب
الحياة».
ويضيـف العجالنـي« :لكـن عليـك أن تكـون علـى
استعداد للحصول على المساعدة عندما تحتاجها».

ممارسة الهدوء

اإليجابية تجاه اآلخرين

دورة تدريبية تعزِّز مفهوم المرونة لدى القادة
الصناعيين لمواجهة تحديات الجائحة
خلَّفـت جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد تحديات
جديـدة ومسـتويات غيـر مسـبوقة مـن التوتـر
واالضطـراب لـدى القـوى العاملـة فـي المجـال
الصناعـي؛ واسـتجاب ًة لهـذا التحـدي ،طـ َّورت إدارة
التطويـر اإلداري والمهنـي ،بالشـراكة مـع جامعـة
كورنيـل ،دورة تدريبيـة مرنـة تمتـد ألربعـة أسـابيع،
تسـتهدف إحاطة القـادة في المجال الصناعي بسـبل
تعزيز المرونة والعافية لدى موظفيهم.
وتسـعى الـدورة إلـى التركيـز علـى الحاجـة العامـة
لتقويـة المهـارات مـن أجـل تعزيـز المرونـة والرفاهية
فـي هـذا المجـال ،كمـا أنهـا تدعـم المسـؤولين عـن
قيادة الفرق بفاعلية خالل هذه األوقات الصعبة.
ونظـ ًرا ألن الصحة النفسـية للموظفيـن ورفاهيتهم
أمـران ضروريـان لتعزيـز السلامة واإلنتاجيـة ،فـإن
الدورة الجديدة تُسـهم في تطوير المهارات المطلوبة
لتقليل مخاطر األعمال وتعزيز المشاركة.
وتتضمن الدورة أربعة مجاالت رئيسة ،هي:
َّ
■إدارة اإلجهـاد :االسـتفادة مـن علـم األعصـاب

لفهـم دواعـي القلق والمهـارات المطلوبة إلدارته
بفاعلية.
■المرونـة فـي أوقـات االضطـراب :تعزيـز الوعـي
بمفهـوم المرونـة ،وتقديـم مجموعـة أدوات
لتعزيـز مرونـة األفـراد مـع إتاحـة منـاخ مناسـب
لتمكينها.
■خلـق فـرص جديـدة :تعليـم كيفية االسـتفادة من
األزمـة كفرصـة للتجديد واالبتـكار وبناء قدرات
جديدة.
■بنـاء رأس المـال االجتماعـي :اسـتخدام
االتصاالت لبناء فرق عمل صحية هادفة.
ويتـم إجـراء الـدورة التدريبيـة افتراض ًيـا ،وتتكـون
من جلسـات دراسـية يقودهـا أعضاء هيئـة التدريس،
باإلضافـة إلـى محتـوى فيديـو للدراسـة الذاتيـة،
وسلسـلة مـن المهمـات والمـوارد التكميلية ،وسـاعات
افتراضيـة يُتـاح للقـادة الصناعييـن عبرهـا التواصـل
مـع أعضـاء هيئـة التدريـس العالميين بشـأن القضايا
ذات الصلة.

بالنظر إلى بيئة اليوم الصعبة ،فقد أصبح دعم موظفي الخطوط األمامية
لدينا أكثر أهمية من أي وقت مضى .تم تصميم أحدث برامجنا ،بالشراكة
مع هيئة تدريس عالمية المستوى من جامعة كورنيل ،لتوفير مهارات
وأدوات مفيدة إلدارة اإلجهاد بشكل فاعل لألفراد والفرق

كولين سلومان
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صحتك

سرطان الثدي..
األعراض ُ
وطرق الوقاية

ﻧﺤﺎرب
اﻟﺴﺮﻃﺎن
ً
ﻣﻌﺎ
ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي
ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء.

احلد من مخاطر اإلصابة
ُّ
■ المحافظة على وزن صحي
يمكـــن لزيـــادة الـــوزن أو الســـمنة أن تزيـــد مـــن خطر
اإلصابـــة بســـرطان الثـــدي ،وخاصـــة بعـــد ســـن اليأس،
حيـــث تبـــدأ األنســـجة الدهنيـــة بإفـــراز معظـــم هرمون
األســـتروجين عند النســـاء .وبالتالي ،تؤدي الســـمنة إلى
ارتفـــاع مســـتويات هـــذا الهرمون ،مـــا يزيد مـــن احتمال
اإلصابة بسرطان الثدي.
■ اتباع نظام غذائي صحي
يجـــب تنـــاول خمـــس حصـــص غذائيـــة مـــن الخضار
فضـــل االعتمـــاد على
وحصتيـــن مـــن الفاكهـــة يوم ًيـــا .ويُ َّ
مصـــادر البروتيـــن الخاليـــة مـــن الدهـــون ،واســـتبدال
الدهـــون الحيوانيـــة بالدهـــون غيـــر المشـــبعة المتعددة،
المعالجة.
وتجنب األطعمة ُ
وألن نقـــص فيتاميـــن دي يزيـــد مـــن خطـــر اإلصابـــة
بســـرطان الثـــدي ،يجـــب أن تســـتهلك النســـاء منتجـــات
المدعمة
األلبـــان قليلة الدســـم أو الخاليـــة من الدســـمُ ،
بهذا الفيتامين .وتشـــمل المصـــادر الغذائية األخرى لهذا
الفيتاميـــن ،صفـــار البيـــض وســـمك الســـلمون والحبوب
المدعمة .ولتلبية حاجة الجســـم مـــن فيتامين دي ،يُنصح
ُ
بالتعرض مباشـــرة ألشعة الشـــمس لمدة  15دقيقة يوم ًيا،
عل ًمـــا بـــأن التعرض لها من خـــال النوافـــذ الزجاجية أو
المالبـــس ،أو مع اســـتعمال ٍ
واق من الشـــمس ،ال يســـمح
بامتصاص الفيتامين.
كمـــا يجب الحـــد مـــن اســـتهالك األطعمـــة المحروقة
والمشـــوية علـــى الفحـــم ،والتقليـــل مـــن تنـــاول اللحـــوم
عالجـــة ،والنقانـــق واألطعمـــة المخلَّلـــة
الم َ
المعلَّبـــة أو ُ
والمدخَّ نـــة ،وكذلـــك الحـــد مـــن تنـــاول الســـكر
المكـــررة ،مثـــل الحلويات والمشـــروبات
والكربوهيـــدرات
َّ
َّ
والمحلة.
السكرية
ويُعـــ ُّد الحد مـــن اإلفـــراط في تنـــاول الدهـــون خطوة
بالغـــة األهمية ،بما في ذلـــك الدهـــون الحيوانية والزبدة
والســـمن واللحوم الغنية بالدهون ومنتجات األلبان كاملة
الدســـم واألطعمة المقليـــة .ويُع ُّد طهو األطعمـــة بالبخار
أو الخَ بـــز أو الشـــواء خيـــا ًرا أكثـــر صحـــة مـــن األطعمة
المقلية أو المشوية على الفحم.
■ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
قد يـــؤدي الخمـــول البدني إلـــى زيادة خطـــر اإلصابة
بالســـرطان؛ لـــذا ،يجـــب ممارســـة التماريـــن المعتدلـــة
بمعـــدل  150دقيقـــة لـــكل أســـبوع ( %50إلـــى  %70مـــن
َّ
معـــدل لضربـــات القلـــب) ،أو التماريـــن الشـــاقة
أقصـــى
َّ
بمعـــدل  75دقيقـــة لـــكل أســـبوع ( %70إلـــى  %85مـــن
َّ
معدل لضربات القلب).
أقصى َّ

والتقييم المســـتمر للمخاطر (مرة َّ
كل  6شهور أو 12
شه ًرا).
●البـــدء بالكشـــف ســـنو ًيا عـــن ســـرطان الثـــدي
بالماموغرام في سن مبكرة.
●إضافـــة فحـــص آخـــر ،مثل تصويـــر الثـــدي بالرنين
المغناطيسي.
وتُنصـــح النســـاء الالتـــي يصلـــن إلـــى ســـن  40عا ًمـــا
بإجراء فحص الماموغرام ســـنو ًيا ،إذ يُعـــ ُّد هذا االختبار
أفضل وســـيلة للكشـــف بشـــكل مبكر عن أي تغيرات غير
طبيعيـــة في الثـــدي .كمـــا تُنصح النســـاء األكثـــر عرضة
لخطـــر اإلصابة بســـرطان الثـــدي بإجراء فحـــص الرنين
المغناطيسي مع فحص الماموغرام سنو ًيا.
■ معرفة طبيعة الجسم
يجـــب معرفـــة الوضـــع الطبيعي للجســـم بشـــكل وثيق
ودون خجـــل ،ألن ذلـــك يتيـــح اكتشـــاف التغيـــرات غيـــر
الطبيعية التي تطرأ على الجســـم في المســـتقبل .وينبغي
إبـــاغ الطبيـــب عـــن أي تغيرات غيـــر معتادة ،مثـــل بروز
الكتـــل أو تغيـــر لـــون البشـــرة فـــي بعـــض المناطـــق ،أو
الشعور باأللم عند لمسها.
■ تصحيح المعلومات الخاطئة
توفِّـــر شـــبكة اإلنترنـــت معلومـــات كثيرة عن ســـرطان
الثـــدي ،إال أن بعض هـــذه المعلومات خاطـــئ ،ويمكن أن
يشـــ ِّكل عائقًا أمـــام المعلومـــات المفيدة التي قد تُســـهم
في الحماية من هذا المرض .ينبغي التنبه إلى ما يلي:
حمـــاالت الصـــدر النســـائية مـــن خطـــر
●ال تزيـــد َّ
اإلصابة بسرطان الثدي وال تُنقصه.
●ال يســـ ِّبب الماموغرام ســـرطان الثدي ،وال يزيد من
خطر اإلصابة به.
●ال تزيد غرســـات الثدي من خطر اإلصابة بسرطان
الثـــدي .ومـــع ذلك ،فإن النســـاء الالتـــي لديهن هذه
الغرســـات يُع َددن مـــن الفئات األكثـــر عرضة لخطر
اإلصابـــة بـــه ،نظـــ ًر ا لصعوبـــة إجـــراء فحـــص
الماموغرام لهن.
■ المساندة
يضـــ ُّم مركـــز جونـــز هوبكنز أرامكـــو الطبـــي مجموعة
للمريضـــات الالتي شُ ـــفين من ســـرطان الثـــدي .ونتيجة
لتفشـــي الجائحةُ ،قلِّل عدد االجتماعات المباشـــرة لهذه
المجموعة ،لكن ســـيت ُّم توفير مجموعات دعم افتراضية.
ولمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول خدمـــات أورام ســـرطان
الثـــدي ،يُرجى زيارة مركز جونـــز هوبكنز أرامكو الطبي>
خدمات الرعايـــة الصحية> الرعايـــة التخصصية> طب
األورام واضطرابات الدم> سرطان الثدي.

وصفة صحية

سلطة
السبانخ
والتوت
البري

المكونات:

●  6أكواب سبانخ
● كوب خل رمان
● كوب توت أزرق
● كوب حب رمان

التجهيز:
● كوب جزر مقطع
● كوب توت بري مجفف
● كوب جوز محمص

نصائح لحماية البشرة
من آثار الكمامة

اﻣﺴﺢ اﻟﻜﻮد ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ينشأ سرطان الثدي عندما تبدأ الخاليا في الثدي بالتكاثر بشكل غير طبيعي ،حيث تشكِّ ل هذه الخاليا
ورمـا يمكـن الكشـف عنـه عـاد ًة عبـر تصويـر الثـدي باألشـعة السـينية (الماموغـرام) ،أو باستشـعار
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أكثر أنواع األمراض السـرطانية انتشـا ًرا بين النسـاء في المملكة .وتشـمل أعراض هذا المرض وجود كتلة أو
تهيجه.
تورم في الثدي ،واحمرار جلده أو ُّ
تقشره أو ُّ

■ الحمل
قد يـــؤدي إنجاب األطفـــال في مرحلـــة متقدمة من
الحيـــاة ،أو عـــدم اإلنجـــاب علـــى اإلطالق ،إلـــى زيادة
خطر اإلصابة بســـرطان الثدي ،إذ تنخفض مستويات
األســـتروجين أثنـــاء الحمـــل؛ فالنســـاء الالتـــي يُكملن
فتـــرة حمـــل كاملـــة قبـــل ســـن العشـــرين أقـــل عرضة
لخطـــر اإلصابة بســـرطان الثـــدي مقارنـــة بالالتي لم
يُنجبـــن ،أو الالتـــي أنجبـــن طفلهن األول بعد ســـن 35
عا ًما.
■ الرضاعة الطبيعية
تبقى مســـتويات هرمون األســـتروجين منخفضة خالل
فتـــرة الرضاعة الطبيعية؛ لـــذا ،فالنســـاء الالتي أرضعن
أطفالهـــن أقل عرضـــة لخطـــر اإلصابة بســـرطان الثدي
مقارنة بالالتي أنجبن ولم يُرضعن.
■ األدوية والعالج الهرموني
يمكن الســـتخدام العالج الهرموني بعد ســـن اليأس أن
يـــؤدي إلى زيـــادة خطـــر اإلصابـــة .ولتجنب ذلـــك ،يجب
مراجعـــة مقـــدم الرعايـــة الصحيـــة ،لمناقشـــة الخيارات
األخرى لعالج أعراض سن اليأس.
■ موانع الحمل الهرمونية
تُظهر بعض الدراســـات وجود صلـــة محتملة بين موانع
الحمـــل الهرمونيـــة وســـرطان الثدي .ويحـــدث ذلك عاد ًة
مـــع موانع الحمـــل المعتمـــدة على هرمون األســـتروجين.
يُرجـــى التحـــدث مـــع األطبـــاء في مركـــز جونـــز هوبكنز
أرامكو الطبي حول اآلثار الجانبيـــة والمخاطر المرتبطة
باســـتخدام موانـــع الحمـــل الهرمونيـــة ،الختيار األنســـب
منها.
■ اإلقالع عن التدخين
يرتبـــط التدخيـــن بخطـــر اإلصابـــة بعديـــد مـــن أنواع
الســـرطان .وقد يســـاعد اإلقالع عن التدخين على تقليل
قابلية اإلصابة بهذا المرض.
■ الفحص عن سرطان الثدي
تُنصح النســـاء بإجـــراء اختبار ذاتي كل شـــهر من أجل
الكشـــف عن أي تغيـــرات قد تطـــرأ على الجســـم ،وذلك
بعد عشـــرة أيام علـــى األقل من الدورة الشـــهرية .ويمكن
لدليـــل التوعيـــة بســـرطان الثدي أن يســـاعد علـــى تعلم
كيفية إجراء هذا الفحص.
وبالنســـبة للنســـاء األكثـــر عرضـــة لخطـــر اإلصابـــة
بســـرطان الثدي ،والالتي ال يرغبن في تنـــاول األدوية أو
الخضـــوع لعملية جراحية ،يوصي بعـــض األطباء بضرورة
المراقبة الدقيقة ،ويشمل ذلك:
●زيـــادة معـــدل الزيـــارات للطبيـــب لفحـــص الثـــدي

 ١٥أكتوبر ٢٠٢٠

القافلة األسبوعية

ضـع السـبانخ فـي وعـاء ،وقلِّبـه مـع خـل الرمـان ،ثـ َّم
أضـف بقيـة المكونات ،من الجوز والجـزر وحب الرمان
والتوت البري المجفف والتوت األزرق.

عد ارت ــداء الكمامة أم ـ ًـرا ضرور ًيا للحد من
ُي ُّ
انتش ــار في ــروس كورون ــا المس ــتجد ،إال أنه ــا قد
تتس ـ َّـبب في بعض المش ــاكل الجلدي ــة كالطفح
الجلدي ،أو البثور ،أو الحكة وعدم الراحة.
تقدمه ــا
وفيم ــا يل ــي بع ــض النصائ ــح الت ــي ِّ
أخصائي ــة األم ــراض الجلدي ــة في مرك ــز جونز
هوبكن ــز أرامك ــو الطب ــي ،الدكت ــورة نج ــاء
الدوس ــري ،التي من ش ــأنها حماية البش ــرة من
آثار الكمامة:
■تنظيـــف الوجـــه قبـــل ارتـــداء الكمامـــة
ِّ
بمنظف لطيف ٍ
خال من العطر.
■اســـتخدام ِّ
مرطـــب ٍ
واق من الشـــمس قبل
ارتـــداء الكمامة فـــي الصبـــاح ،أو ِّ
مرطب
خال من العطر عند الخروج ً
ٍ
ليل.
■وضـــع ِّ
مرطـــب الوجه عنـــد وقـــت النوم،
للمحافظـــة علـــى رطوبة وصحة البشـــرة
لليوم التالي.
■حماية الشـــفاه عـــن طريق وضـــع ِّ
مرطب
للشـــفاه يحتـــوي علـــى شـــمع مشـــتق من
البترول ،مثل الفازلين.
■عند اســـتخدام الكمامة القماشية ،ينبغي
اختيـــار قمـــاش ناعـــم على البشـــرة ،مثل
القطن.

■الســـماح للوجـــه بالتنفـــس دون كمامـــة،
بمعـــدل  15دقيقـــة لـــكل أربـــع ســـاعات،
َّ
وذلـــك عند الوصـــول للمنـــزل أو إذا كنتم
بمفردكم بعي ًدا عن الناس.
■غســـل الكمامـــة القماشـــية مـــع كل
استخدام.
■رمـــي الكمامـــة ذات االســـتخدام الواحـــد
بعد االنتهاء منها.

وف ــي ح ــال كنت ــم تعان ــون م ــن أي اضطرابات
جلدي ــة ،فاس ــتمروا بالع ــاج ال ــذي أوص ــى ب ــه
الطبي ــب ،باإلضاف ــة إل ــى النصائ ــح المذك ــورة
أعاله.
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• Facebook: Johns Hopkins Aramco
Healthcare
• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco
)Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH
لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

القافلة األسبوعية
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األحساء تتر َّبع على عرش واحات العالم
ميثم املوسوي
األحسـاء  -وأخيـ ًراَّ ،
حطـت موسـوعة غينيـس لألرقـام
القياسـية رحالهـا فـي واحـة األحسـاء ،حيـث أعلنـت عـن
تتويجهـا كأكبـر واحـة فـي العالـم .وال يأتـي هـذا اإلعلان
األخيـر كأمـر مفاجـئ ،وإنمـا هـو خطـوةٌ أخـرى في سـياق
النشـاط الـذي تشـهده المملكـة ،بقيـادة وزارة السـياحة
السـعودية ،فـي مجـال التعريـف بمـا تكتنـزه جنباتهـا مـن
تـراث وثقافـة غنيـة ومعالـم أثريـة وسـياحية متن ِّوعـة،
تضـرب بجذورهـا فـي أعمـاق اإلنسـانية بتاريخهـا
وحضارتها ،وذلك بهدف اجتذاب الس َّياح من شتى أقطار
العالم إليها.
وضمن هذا السياق ،شهد العقدان األخيران إدراج عدد
مـن المواقـع الوطنية ضمـن قائمة مواقـع التـراث العالمي،
التي ترعاها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(يونيسـكو) ،بـد ًءا من مدائن صالح في ال ُعلا ،ومرو ًرا بحي
الطريـف فـي الدرعية التاريخية ،ث َّم منطقـة جدة القديمة،
وجبـة والشـويمس فـي منطقـة حائـل ،وأخيـ ًر ا ،واحـة
َّ
األحسـاء التـي أُدرجـت ضمـن القائمـة فـي شـهر يونيـو مـن
عام 2018م.
سـجلت موسـوعة غينيـس فـي وقـت سـابق مـن هـذا
كمـا َّ
العـام مسـرح (مرايا ال ُعلا) كأكبر مبنى ُم ًّ
غطـى بالمرايا في
العالم ،ليلحق بعدد من األرقام الوطنية األخرى.

جنَّةُ السعفات
وجـاء دخـول األحسـاء لموسـوعة غينيـس بوصفهـا أكبـر
واحـة قائمـة بذاتها في العالم ،حيث تض ُّم ما يربو على 2.5

مليـون نخلـة ،تمتـ ُّد علـى مسـاحات شاسـعة تتجـاوز 85.4
كيلومتـ ًرا مرب ًعـا ،حيـث تُسـقى هـذه المسـاحات بمـاء معيـن
تُفيضـه عديـد مـن العيـون واآلبـار االرتوازيـة هنـاك .وتتوزَّع
هـذه المسـاحات بشـكل رئيـس فـي القـرى الشـمالية
والشـرقية مـن األحسـاء ،إلـى جانـب مدينتـي المبـرز
أيضا في العيون إلى شمال األحساء.
والهفوف ،كما تتكاثر ً
وتجـود واحـة النخيل ال ُكبرى بمختلـف أصناف الرطب
الشـهي ،وتمتـاز بجودتها المم َّيـزة وقيمتها
الجنـي والتمـر
ّ
ّ
الغذائيـة العاليـة ،وعلـى رأسـها الخلاص والرزيـز
والشيشـي والبرحـي والهاللـي وأم رحيـم ،وغيرهـا .وفـي
الفترة األخيرة ،نشـطت صناعة التمر في األحسـاء ،التي
المنتجـات الغذائيـة
تعتمـد علـى هـذه المحاصيـل لصنـع ُ
المختلفـة ،بمـا فيهـا الدبـس ،والتمـر المحشـ ُّو بالجـوز
واللـوز ،والمعمـول وشـوكوالتة التمـر ،حيـث تُسـ َّوق هـذه
المنتجات بشكل محدود خارج المنطقة.
ُ
كمـا يُسـتفاد مـن مكونـات النخلـة األخرى فـي كثير من
االسـتعماالت المحلية ،فتُسـتخدم الجذوع والسعفات في
العمـارة التقليديـة ،حيـث تُسـقف بهـا المبانـي الطينيـة
وتُز َّيـن بهـا المجالـس التقليديـة ،كمـا تدخـل فـي صناعـة
الحـرف اليدويـة ،فتُصنـع المـراوح اليدويـة والسلال
واألوعيـة مـن الخـوص األخضـر واليابـس .أمـا ال َك َـرب،
وهـو طـرف السـعف الـذي يربطـه بالنخلـة ،فيُعـ ُّد وقـو ًدا
جيـ ًدا يُسـتفاد منـه فـي إعـداد وجبـة (المنـدي) بنكهتهـا
المحلية.

ُ
النخل واإلنسان
مجـرد شـجرة
وتم ِّثـل النخلـة فـي األحسـاء أكثـر مـن
َّ

ُسمى اآلن
ثم سافرنا إلى مدينة َه َجر ،وت َّ
َّ ..
بالح َسا ،وهي التي ُيضرب المثل بها ف ُيقال:
َ
كجالب التمر إلى هجر ،وبها من النخيل ما
ليس ببلد سواها..

ابن بطوطة
 799 – 703هـ

تنمـو علـى قارعـة الطريـق ،بـل إنهـا تعكـس بُعـ ًدا زاخـ ًرا
المرتبطـة
يتجلَّـى فـي مختلـف جوانـب الحضـارة ُ
بالمنطقـة ،التـي يعـود أقـدم اسـتقرار بشـري فيهـا إلـى
األلفيـة الخامسـة قبـل الميلاد؛ فإلـى جانـب الزراعـة
والعمـارة والحـرف اليدويـة ،تجـد النخلة نفسـها أنشـودة
يتقمصانهـا رمزًا للخير
الشـعر واألدب ،اللذيـن ما انفـ َّكا َّ
والسلام ،وطبيعـة اإلنسـان (الحسـاوي) علـى امتـداد
العصور.
وإلـى جانـب النخيـل ،تحظـى األحسـاء بأهميـة بالغـة
لصناعـة النفـط والغـاز ،حيـث تشـتمل علـى أكبـر حقـل
للنفـط فـي العالـم ،وهـو حقـل الغـوار ،كمـا تضـ ُّم بيـن
جوانحهـا عـد ًدا من المعالم األثرية والسـياحية الشـهيرة،
ومـن بينهـا جبـل القـارة ،ومسـجد (جواثـا) التاريخـي،
وسـوق القيصريـة ،وقصـر إبراهيـم ،وكذلـك بُحيـرة

األصفـر ،ومينـاء العقيـر .وفـي كثيـر مـن هـذه المعالـم،
يلتـف النخـل كسـتار يحتضـن مسـرح الحـدث ،ويضيـف
ُّ
برونـق خُ ضرتـه السـاحرة جـ ًّوا بدي ًعـا هـو أشـبه بالبصمة
المم ِّيزة للمكان.
ويضاعـف اقتحـام األحسـاء لموسـوعة غينيـس مـن
الملقـاة علـى عاتـق أهلهـا والجهـات المعن َّيـة،
المسـؤولية ُ
فـي المحافظـة علـى طبيعـة المـكان وحمايـة البيئـة أمـام
ٍ
عـدد من التح ِّديات الجسـيمة ،التي قد تُسـهم في تراجع
َّ
النخلـة عـن صدارة المشـهد؛ ولعل من بينهـا نضوب عدد
مـن المـوارد المائيـة ،وميـل ُم َّلاك المـزارع إلـى إنشـاء
للسكنى
المباني على حسـاب المساحات الزراعية ،سوا ًء ُ
أو لالسـتثمار السـياحي ،باإلضافـة إلـى تقلُّـص عـدد
الفالحيـن المحلييـن نظـ ًرا لتراجـع العائـد االقتصـادي
لهذه المهنة.

رحلة استجمام في جنوب المملكة
محمد الغامدي
أبهـــا  -فـــي كل عـــام ن ِّ
ُخطـــط أنـــا وأُســـرتي إجـــازة
وأي بلد ســـنزوره ،لكن هذا العـــام جاء مختلفًا؛
الصيف َّ
فمـــع القيـــود التي فُرضـــت بســـبب جائحـــة كورونا في
جميع أنحـــاء المملكة ،أُلغيت مثل هـــذه الخطط .ولكن
ذلك ال يعني أننا لن نستطيع قضاء إجازة رائعة!
فبعـــد قليل مـــن البحـــث ،اخترنـــا مدينة أبهـــا لتكون
وجهتنا الســـياحية لهـــذا العـــام ،حيث تحتـــوي المدينة

َّ
الخلبة،
عديـــ ًدا مـــن المواقـــع الجميلـــة ذات الطبيعـــة
كمـــا تُجاورهـــا عدد من المعالـــم الســـياحية التي يزخر
بها في جنوب المملكة.
كانـــت تلـــك رحلـــ ًة ال تُنســـى ،حيـــث مررنـــا خـــال
مســـيرنا بســـاحل البحر األحمر ،ومدينة جيزان بمزارع
قهوتهـــا الجميلـــة فـــي أعالـــي الجبـــال ،والمتنزَّهـــات
الطبيعيـــة الجميلـــة ،ومـــزارع الزيتـــون ،واألســـواق
التقليديـــة ،وحتـــى الكهـــوف التـــي نحتها اإلنســـان في
جميع أنحاء المنطقة.

خمس وجهات سياحية في جنوب المملكة
■ جبال السودة لمالمسة الغيوم.
■ قرية رجال ألمع التقليدية.
■ قُرى بني مازن ،لتذوق األكل المحلي.
■ متنزَّه الحبلة الطبيعي.
■ شارع الفن في أبها.

ُعد قرية ذي عين األثرية في الباحة إحدى أجمل المواقع
ت ُّ
األثرية في جنوب المملكة ،وتشتهر بمبانيها التقليدية،
وبزراعة الموز البلدي والكادي ،وبعين ماء جارية على مدار
العام تسقي الوجهات الزراعية.

د .عبير بنت علي محمد رشيد

واحد ال يكفي!
يوم
ٌ
ٌ

حديث األلوان :رؤية إيقاعية

الخميس  ٢٨صفر 144٢هـ ١٥ ،أكتوبر 20٢٠م

ولد الفنان ثامر محمد رباط عام 1992م .حقق المركز األول في خمس مسابقات متتالية من مسابقات االطفال .أقيم له معرض على مستوى جدة عام 1428هـ.
شارك في الورشة التشكيلية والمعرض المصاحب مع كبار الفنانيين التي نظمتها إدارة بيت التشكيليين في شهر رمضان عام 1429هـ .حقق المركز األول على
مستوى جامعة أم القرى في مسابقة المؤتمر العلمي الرابع في التصوير التشكيلي عام 1434هـ .مشاركته في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة جاءت من
خالل مجموعة من اللوحات من مجموعة رؤية ،التي تتناول حالة الرياضة بشكل عام ،وكرة القدم بشكل خاص بأسلوب مبسط ومختزل في حركة الالعبين ،وهي
أشبه بنغمة إيقاعية تتوزع على العمل الفني بتقنيات مختلفة.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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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  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر:
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 ،شذا العتيبي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

يحتفـل العالـم بيـوم الصحـة النفسـية فـي العاشـر مـن أكتوبر من
كل عـام ،وذلـك بهـدف رفـع مسـتوى الوعـي لـدى أفـراد المجتمـع
بقضايـا الصحـة النفسـية وتكريـس الجهـود لدعـم وتعزيـز دورهـا
المهـم ذي األثـر العميـق علـي سلامة األفـراد بشـكل خـاص ،ورفـع
مستوى جودة الحياة بشكل عام.
وقـد جـاء هـذا اليـوم فـي هـذا العـام والعالـم أحـوج مـا يكـون
لمحتـواه اإليجابـي الداعـم ،فـي ظـل الحاجـة الملحـة للوعـي
بالصحـة النفسـية بعـد التغيـر المفاجـئ والجـذري الـذي أصـاب
العالـم نتيجـة لجائحـة كورونـا .فقـد شـهد العالـم منـذ انتشـار هـذه
الجائحـة فـي بدايـات العـام الحالـي عديـ ًد ا مـن التحديـات
واضحا ومباشـ ًرا علـى األفراد
والتغيـرات ،ممـا تـرك تأثيـ ًرا نفسـ ًيا
ً
والمجتمعات.
تسـببت هـذه الجائحـة فـي رفـع مسـتوى القلـق نحـو المسـتقبل
لـدى األفـراد خاصـة ،بعدمـا شـهدوا اآلثـار السـلبية الناجمـة عـن
هـذا الوبـاء علـى حياتهـم وحيـاة مـن حولهـم مـن تغيـر فـي األنظمـة
والسـلوكيات المعتادة وعزلـة اجتماعية وفقد وحـزن ورحيل أحباب
لـم يتمكنـوا فـي كثيـر مـن األحيـان مـن وداعهـم .جـاء هـذا الوبـاء
ومعـه أسـئلة كثيرة بلا أجوبة مفهومة ،فـكان هناك خـوف وضبابية
حتى أصبح القلق هو سيد الموقف.
ولـم يكـن القلـق هـو الناتـج الوحيـد لهـذه الجائحـة ،بـل إنهـا
تسـببت فـي تحريـك مـا كان راكـ ًدا مـن أزمـات وضغوطـات نفسـية
غفـا أو تغافـل عنهـا أصحابهـا فـي زحـام الحيـاة حتـى وجـدوا
أنفسـهم فـي مواجهـة أزماتهـم النفسـية أو أزمـات مـن يعيشـون
معهـم تحـت سـقف واحـد تحـت ظـروف الحجـر الصحـي
االستثنائية.
كثيـ ًرا مـا كنـا نؤكـد علـى حقيقـة أن الفـرد يكتشـف ذاتـه أكثـر
عندمـا يخـرج مـن "منطقـة الراحـة" ،حتـى جـاء هـذا الوبـاء ليقلـب
الموازيـن ويجبر األفـراد على اكتشـاف ذواتهم الحقيقيـة ومعاناتهم
النفسـية المهملـة فـي النطـاق األكثـر أمنًـا واسـتقرا ًرا لهـم ،أي فـي
منازلهم ،فظهر على السطح ما كان كامنًا في القاع.
واسـتنا ًدا إلـى التحديـات والظـروف والتغيـرات التـي عاشـتها
المجتمعـات فـي األشـهر الماضيـة ،فإنه مـن المتوقـع ازديـاد حاجة
األفـراد إلـى الدعـم فـي مجـال الصحـة النفسـية فـي هـذه الفتـرة
االسـتثنائية .وعليه فـإن التوعيـة بأهمية الصحة النفسـية أصبحت
ضـرورة لتسـاعد األفـراد علـى رفـع مسـتوى الوعـي تجـاه حاجاتهـم
وأزماتهم النفسية وفهم كيفية التعامل معها.
وتزامنًـا مـع اليـوم العالمـي للصحـة النفسـية ،فإنـه يجـب التنويـه
على أن سلامة الفـرد النفسـية هي مسـؤوليته الشـخصية بالدرجة
األولـى ،وأن إهمـال هـذا الجانـب سـيوثر سـلب ًيا علـى جوانـب كثيرة
يعتقـد الفـرد خطـأ بأنهـا األهـم .ومـن أجـل التمتع بسلامة نفسـية
جيـدة ،فإنـه مـن المهـم الوعـي بالخطـوط العريضـة التـي تعيـن
الفـرد على المحافظة على سلامته النفسـية ،ومـن أبرزها مواجهة
مخاوفه وفهم مشاعره وتقبلها وعدم تجاهلها.
كمـا ال ينبغـي إغفـال أهميـة االبتعـاد عـن القلـق الداخلـي الناتـج
عـن التفكير المفرط واالستسلام لألفكار السـلبية غيـر العقالنية،
مـع ضـرورة الحـد مـن المثاليـة المزعومـة والتنافسـية المؤذيـة،
والتوجـه نحـو التـوازن فـي توقعـات الفـرد من نفسـه ومن هـم حوله
ومن ظروف الحياة بشكل عام.
ومـن أسـرار السلامة النفسـية تعزيـز التفكيـر المنطقـي
واإليجابـي والمرونـة فـي التعامـل مـع الظـروف الخارجيـة الطارئة.
وال يخفـى علينـا أهميـة المحافظـة علـى أنمـاط سـلوكية صحيـة
سـليمة كاألكل الصحـي وممارسـة الرياضـة ،مـع تخصيـص وقـت
للنفـس لتسـترخي وتهـدأ وتمـارس هواياتهـا بعيـ ًدا عـن متطلبـات
الحياة ومسؤولياتها.
أيضـا التأكيد علـى عـدم التـردد أو التأجيل فـي طلب
مـن المهـم ً
المسـاعدة مـن المختصيـن فـي تقديـم الخدمـات النفسـية فـور
الشعور بالحاجة للمساعدة.
ختا ًمـا ،صحيـح أن اليـوم العالمـي للصحـة النفسـية هـو العاشـر
مـن أكتوبـر لكل عـام ،ولكـن صحتنا النفسـية يجـب أن تكـون هدفنا
األول اليـوم وكل يـوم؛ فلا صحـة جسـدية وال جـودة حيـاة بـدون
وجود صحة نفسية جيدة.
*أستاذ مساعد بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل
تخصص استشارة نفسية ورئيسة قسم تطوير الذات
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