
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٣ رمضان 144٢هـ، ١٥ أبريل 20٢١م

يمكنك تحميل أرامكو اليف اليوم

صفحة ٣

لتحقيق القيمة املثلى من أصول الشركة..

أرامكو السعودية تبرم صفقة استثمار في 
البنية التحتية مع ائتالف بقيادة )إي آي جي(

أرامكـو  وموظفـات  موظفـي  األعـزاء  وزميالتـي  زمالئـي 
السعودية،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وكل عام وأنتم بخير،
أن  ورغـم  والتآلـف.  والتراحـم  العطـاء  شـهر  رمضـان 
جائحـة كورونـا فرضت نفسـها فـي رمضان الماضـي، إال أن 
ذلـك ال يعنـي أبـًدا أن روح رمضـان سـتتغير، وقـد أثبتـت 
التجربـة أننـا قـادرون على ابتكار أفـكار جديـدة للتغلب على 

ذلك التحدي.
بشـكل  التفكيـر  إلـى  الماضـي اضطررنـا  رمضـان  فـي 
مختلـف، وغيرنـا نمـط حياتنـا، لنتكيـف مـع الواقـع الجديد. 
وبحمـد اهلل، نجحنا نجاًحا باهًرا، وحققنا مسـتوى موثوقية 

رسالة الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين 
بمناسبة شهر رمضان المبارك

تاريـخ  فـي  األعلـى  يُعـد  وهـو   ،%99.9 بلـغ  األعمـال  فـي 
الشـركة. ويعـود الفضـل فـي ذلـك، بعـد اهلل تعالـى، إلـى 
تفانيكـم ومرونتكـم وجهودكـم التـي كانـت َمضـِرب المثـل. 
ولذلـك اسـمحوا لي بهذه المناسـبة الكريمـة أن أتقدم إليكم 
وألفـراد أُسـركم بأطيـب التهانـي والتبريـكات بحلـول شـهر 

رمضان الكريم.
أشـعر بالفخـر حيـن أفكـر فـي الـدور الحيـوي الـذي يقوم 
بـه كٌل منكـم في موقعـه. أفتخر بفرق االسـتجابة األولية من 
رجـال اإلطفـاء والطـوارئ، الذيـن يقفـون فـي يقظـة تامـة، 
وعلـى اسـتعداد مسـتمر للتعامـل مـع أي طـارئ، وبزمالئنـا 
فـي  أُسـرهم  عـن  بعيـًدا  يعملـون  الذيـن  الشـركة  أبطـال 
المعامـل والحقـول والمنشـآت البعيـدة في البـر والبحر، كما 
فـي  تقـف  التـي  الصحيـة  الرعايـة  بفـرق  أيًضـا  أفتخـر 
الصفـوف األماميـة لمكافحـة جائحـة كوفيـد-19، ليـس فـي 
مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي فقـط، بـل فـي جميـع 
أنتـم، موظفونـا وموظفاتنـا  بكـم  أفتخـر  المملكـة.  أرجـاء 
األعـزاء فـي أرامكو السـعودية، بعـد أن ضربتـم أروع األمثلة 
فـي التكيـف سـريًعا مـع هـذه األوقـات العصيبـة التـي لـم نـَر 
مثيـاًل لهـا مـن قبـل، وبأبطالنـا مـن رجـال األمـن الصناعـي، 

ورجـال القـوات المسـلحة السـعودية الذيـن يواصلـون الليـل 
القيـام  نتمكـن مـن  والدفـاع عنَّـا، حتـى  بالنهـار لحمايتنـا 
بمهمتنـا الجوهريـة، التـي تتمثـل فـي إمـداد الوطـن والعالـم 

بالطاقة، ومواصلة النمو والتطور وصناعة المستقبل.
ومـع أننـا ال نسـتطيع حتـى اآلن التمتـع بمظاهـر وأجـواء 
التـي اعتدناهـا قبـل الجائحـة،  الكريـم بالطريقـة  الشـهر 
فإننـي آمـل أن تكـون نهايـة هـذه األزمـة قـد اقتربـت، وهـذا 
يتطلـب تضافـر جهـود الجميـع لتحقيـق تقـدم أكبـر فـي أخذ 
األيـام  فـي  أعـداد اإلصابـات  تزايـد  مـع  اللقـاح، خاصـة 
األخيـرة. وأتصـور أن كل جرعـة مـن اللقـاح، ستسـاعد بـإذن 
اهلل فـي حمايتنـا وأفـراد أُسـرنا مـن خطـر اإلصابـة بهـذا 
المـرض، وسـتقربنا خطوة من اليوم الـذي يمكننا فيه العودة 
إلـى وضـع أفضـل مما كنـا عليه قبـل الجائحة. علينـا جميًعا 
أال نتهـاون فـي تطبيق اإلجراءات االحترازيـة والبروتوكوالت 
لـم  وللذيـن  الرشـيدة.  التـي وضعتهـا حكومتنـا  الوقائيـة، 
يسـجلوا حتـى اآلن ألخـذ اللقـاح، أحثكم على المسـارعة في 
التسـجيل وعـدم تأخيـر ذلـك، وثقتـي فـي اهلل كبيـرة بأننـا 

سنتجاوز هذا األمر مًعا.
وقبـل أن أختـم، أود أن أشـير إلـى أن قسـم المواطنـة 

بالشـركة سـيطلق حملـة لجمـع التبرعـات مـن الموظفيـن، 
بغـرض دعم صندوقيـن خيريين، أحدهمـا اجتماعي واآلخر 
طبـي، مـع التركيـز علـى فئتـي األيتـام واألرامـل، باإلضافـة 
لكبـار السـن. وأنـا هنـا أدعوكـم إلـى االسـتمرار فـي تجسـيد 
روح البـذل والعطـاء مـن خـالل تبرعاتكـم السـخية، التـي 
سـتتم مماثلتهـا مـن قبـل الشـركة، وذلـك بغـرض مضاعفـة 

األثر، وتقديم الدعم للمستحقين حول المملكة.
وإننـي أتطلـع إلـى اليـوم الـذي يمكننا فيـه أن نجتمع حول 
مائـدة اإلفطـار مـن جديـد مع جميـع أحبائنا، وأدعـو اهلل أن 
يأتـي رمضـان القادم وقد زالت هـذه الجائحة، لننعم بأجواء 
رمضـان مـن جديـد. تقبـل اهلل منـا ومنكـم صالـح األعمـال، 

وكل عام وأنتم وجميع أُسركم بخير وصحة وسالمة.

أمين حسن الناصر
الرئيس، كبير اإلداريين التنفيذيين
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١٥ أبريل ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

ألن »احلاجة أم االختراع«..

التحديات تدفع عجلة االبتكار والملكية الفكرية 
في أعمال التنقيب واإلنتاج

الظهـران - حتى الجائحة العالمية ليس بإمكانها تقييد 
مـة فـي  روح اإلبـداع واالبتـكار لـدى مركـز األبحـاث المتقدِّ
إكسـبك؛ ففـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر، نجـح المركـز 
فـي تخطـي حاجـز 1000 بـراءة اختـراع ممنوحـة مـن قبـل 
مكتـب بـراءات االختـراع والعالمـات التجارية فـي الواليات 
المتحـدة األمريكيـة، وهـو إنجـاز تكمـن أهميتـه فـي أن 
المركـز أمضـى زمًنـا ليـس بالطويـل منـذ إنشـائه فـي عـام 

2006م.
ويُبـرز هـذا اإلنجـاز المكانـة الرائـدة ألرامكـو السـعودية 
في مجال البحوث والتطوير ألعمال التنقيب واإلنتاج، كما 
يشـير إلـى البيئـة الخصبـة لإلبـداع واالبتـكار التـي تسـعى 

الشركة لتعزيزها من أجل مساندة أعمالها.
مة في إكسـبك إلى العمل  ويسـعى مركز األبحاث المتقدِّ
مـع شـركائه مـن أجـل صنـع الحلـول وتطويرهـا، لمواجهـة 
التحديـات الميدانيـة الفريـدة التـي تعتـرض الشـركة عبـر 
مختلـف نطاقات األعمال في قطاع التنقيب واإلنتاج. ومن 
منطلـق هـذه الحاجـة، ومـن خـالل مسـاندة مختلـف دوائـر 
األعمـال فـي القطـاع، نجـح المركـز فـي خلـق بيئـة منتجـة 
لتحقيـق االختراقـات البحثيـة وتطويـر التقنيـات المبتكرة، 

من أجل معالجة تلك التحديات.
وقـد نجح الباحثون فـي المركز في تأمين الحماية لهذه 
بـراءات  بواسـطة  رة  المطـوَّ والحلـول  والطـرق  األفـكار 
االختـراع، التي تلعب دوًرا بارًزا ضمن دورة حياة التقنيات، 
ـن أرامكـو السـعودية مـن االسـتفادة  بمـا مـن شـأنه أن يمكِّ
بشـكل حصـري مـن المنتجـات والعمليـات التـي تحظـى 
تقنياتهـا  القيمـة عبـر  وبالتالـي صنـع  تنافسـية،  بمزايـا 

المبتكرة.
وفـي هـذا الصـدد، أشـار مديـر إدارة مركـز األبحـاث 
المتقدمـة فـي إكسـبك، األسـتاذ أشـرف الطحينـي، إلى أن 
النتائـج تؤكـد ريـادة أرامكـو السـعودية فـي مجـال البحـث 
والتطويـر لقطاع التنقيب واإلنتـاج، وتوضح البيئة الخصبة 

لإلبداع واالبتكار التي ترعاها الشركة لدعم أعمالها.
وقـال الطحينـي: »يُعد تطويـر التقنية أمـًرا بالغ األهمية 
لتحقيـق أهداف الشـركة اإلسـتراتيجية في قطـاع التنقيب 

واإلنتاج«.
وأضـاف قائـاًل: »إننا من خـالل بـراءات االختراع نحمي 
أصـول الملكية الفكريـة الخاصة بالشـركة، وندعم تقدمها 
التنافسـي، كمـا نحافـظ علـى موقعنـا القيـادي فـي مجـال 

البحث والتطوير فيما يرتبط بأعمال التنقيب واإلنتاج«.

شغٌف والتزام
وفـي عـام 2010م، كانـت أرامكـو السـعودية قـد احتفـت 
بحصولهـا علـى بـراءة االختـراع رقـم 100 مـن قبـل مكتـب 
الواليـات  فـي  التجاريـة  والعالمـات  االختـراع  بـراءات 
المتحـدة األمريكيـة. أمـا بعـد عشـرة أعـوام، فقـد نجحـت 
الشـركة فـي اسـتالم أكثـر مـن 650 بـراءة اختـراع ُسـجلت 
عبـر هـذا المكتـب في غضـون عـام 2020م وحـده، لتُصبح 

بذلك إحدى أكثر شركات النفط والغاز العالمية ابتكاًرا.القافلة األسبوعية
أكثـر من نصـف براءات االختراع هذه هي نتاج ألنشـطة 
ترتبـط بقطاع التنقيب واإلنتـاج، حيث يقف مركز األبحاث 
المتقدمة في إكسـبك، وبمشـاركة قوية من مراكز األبحاث 
العالميـة التابعـة للشـركة فـي أمريـكا الشـمالية وأوروبـا 
وآسـيا، خلـف أكثـر مـن ثلـث بـراءات االختـراع المملوكـة 

للشركة في مكتب براءات االختراع األمريكي.
وفـي عـام 2020م، نجـح مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي 
إكسـبك فـي الحصـول على معدل سـت بـراءات اختـراع كل 

أسبوع.
وأكـد نائب الرئيس لهندسـة البتـرول والتطوير بالوكالة، 
األسـتاذ عبدالحميـد الرشـيد، أن ما حققه مركـز األبحاث 
ـن موقًعـا رائـًدا لقطـاع التنقيب  مـة فـي إكسـبك يؤمِّ المتقدِّ

واإلنتاج في مجال االبتكار.
وقـال الرشـيد: »حينمـا تنافـس علـى الريـادة، ال يمكنـك 
االكتفاء بأمجادك السـابقة، لذا فإن براءات االختراع هذه 

تظهر شغفنا والتزامنا تجاه تطوير التقنية«.

ريادٌة على صعيد القطاع
وال تـزال محفظـة مركـز األبحاث المتقدمة في إكسـبك 
ر باسـتمرار،  فـي مجـال التقنيـة والملكيـة الفكريـة تتطـوَّ
وتتوسـع لتعالـج التعقيـدات المتغيـرة باسـتمرار فـي أعمال 

الشركة.
ويظهـر ذلـك جلّيًا من خـالل تزايد التقنيـات التي تجني 
فوائـد الثـورة الصناعيـة الرابعـة، مثـل البيانـات الضخمـة، 
والـذكاء االصطناعـي، والروبوتـات، والمحـاكاة المتقدمـة، 
والحواسـيب فائقـة القـوة، حيـث يُعـد المركـز أحـد رواد 
القطـاع عندما يتعلق األمـر بتطوير هذه التقنيات وتفعيلها 

على أرض الواقع.
وبالمثـل، وكجـزء مـن التـزام الشـركة تجـاه البيئـة، فقـد 
ازداد التركيـز بشـكل كبيـر علـى التقنيـات التـي تتنـاول 
القليلـة  السـنوات  فـي  الخضـراء  والحلـول  االسـتدامة 

الماضية.
وفـي هـذا الصدد، قـال النائـب األعلى للرئيـس للتنقيب 
واإلنتـاج، األسـتاذ ناصـر النعيمـي: »إن االسـتثمار فـي هذه 
المجاالت الناشئة هي شهادة على المرونة التي يتحلى بها 
مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك فـي تنويـع محفظـة 
التنقيـب  بـه، لدعـم أعمـال  الخاصـة  والتطويـر  البحـث 

واإلنتاج مع تحسين بصمتها الكربونية«.
وأضاف النعيمي: »إن دورة حياة أصول الملكية الفكرية 
على المدى الطويل، وقيمتها المحتملة لألعمال التجارية، 
تفـرض علينـا اتبـاع إسـتراتيجية محكمـة ومرنـة لحمايـة 

تقنياتنا«.
ال شـك أن االبتـكار جـزء مـن الحمـض النـووي ألرامكـو 
السـعودية. ولهـذا، يمضـي مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي 
إكسـبك فـي جهـوده لدعـم أعمـال التنقيـب واإلنتـاج فـي 
البحـث  فـي  رائـدة  كمنظومـة  مكانتـه  وتعزيـز  الشـركة، 

والتطوير، من خالل تسجيل حلول مبتكرة جديدة.

حاضنٌة لألفكار.. منصة لالبتكار
■  خالل عام 2020م، حصل مركز األبحاث المتقدمة في إكسبك على براءة اختراع واحدة كل يوم تقريًبا.

■  تتحـول ابتـكارات المركـز إلـى تقنيـات يمكـن تطبيقهـا علـى أرض الواقـع لتصنـع القيمـة فـي أعمـال التنقيـب 
واإلنتاج.

مها المركز،  نـت القائمـة القصيرة لمجلـة )وورلد أويل( لعـام 2020م عدًدا من األفكار االبتكاريـة التي قدَّ ■  تضمَّ
ليتمكن من تسجيل رقم قياسي على صعيد مشاركته ضمن هذه المسابقة.

■  حصـل أحـد االبتـكارات التـي سـجلها المركز علـى جائـزة )آي أو تـي وورلد(، متفوًقـا على عمالقـة التقنية في 
وادي السيليكون في والية كاليفورنيا األمريكية.

رسم تمثيلي ُيظهر المبنى الجديد لمركز األبحاث المتقدمة في 
إكسبك، الذي يجري العمل على إنشائه في الظهران.
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لتحقيق القيمة املثلى من أصول الشركة..

أرامكو السعودية تبرم صفقة استثمار في 
البنية التحتية مع ائتالف بقيادة )إي آي جي(

أحد مشاريع الشركة للمسؤولية االجتماعية التي تُعنى بدعم الصناعات الصغيرة ومتكني املرأة..

أرامكو السعودية تدشن مصنع الورد الطائفي »روزيار«

الظهــران - أبرمــت أرامكــو الســعودية يــوم الجمعــة، 27 
شــعبان 1442هـــ )9 أبريــل 2021م(، صفقــة مــع ائتــالف 
بقيــادة شــركة )إي آي جــي غلوبــال إنرجــي بارتنــرز(، )إي 
آي جــي(، إحــدى أبــرز المســتثمرين العالمييــن فــي البنــى 
التحتيــة فــي قطــاع الطاقــة، وذلك لتحقيــق القيمــة المثلى 
مــن أصــول الشــركة، مــن خــالل اتفاقيــة اســتئجار وإعــادة 
تأجيــر متعلقــة بشــبكة خطــوط األنابيــب للزيــت الخــام 

ز التابعة لها. المركَّ
وعنــد إتمــام الصفقة، ســتحصل أرامكو الســعودية على 
ــل  ــا يكف ــار دوالر، بم ــي 12.4 ملي ر بحوال ــدَّ متحصــالت تُق
تعزيــز مركزهــا المالــي مــن خــالل إحــدى أكبــر صفقــات 
البنــى التحتيــة فــي قطــاع الطاقــة العالمــي، التــي تأتي في 
ظــلِّ إســتراتيجية الشــركة الراميــة إلــى االســتثمار األمثــل 
إلمكانــات أصولهــا وتعظيــم القيمــة لمســاهميها، كمــا أنهــا 
تُعــزز الــدور الــذي تضطلــع بــه أرامكــو الســعودية فــي 

تحفيز وجذب االستثمارات األجنبية الضخمة للمملكة.
وبموجــب هــذه الصفقــة، تقــوم شــركة )أرامكــو إلمــداد 
الزيــت الخــام(، وهــي شــركٌة تابعــة ألرامكــو الســعودية تــم 
تأسيســها مؤخــًرا، باســتئجار حقــوق اســتخدام شــبكة 
ــز التابعــة ألرامكــو  خطــوط أنابيــب الزيــت الخــام المركَّ
25 عاًمــا. وبدورهــا، تحصــل شــركة  الســعودية لمــدة 
)أرامكــو إلمــداد الزيــت الخــام( علــى تعرفــة مدفوعــة مــن 
ــز التــي  أرامكــو الســعودية عــن كميــات الزيــت الخــام المركَّ
تتدفــق عبــر الشــبكة، وتكــون تلــك التعرفــة مرتبطــة بحــد 

أدنى لحجم تلك الكميات.
ــة نســبتها  ــو الســعودية بحصــة أغلبي وســتحتفظ أرامك
%51 فــي الشــركة الجديــدة، فيمــا يحتفظ االئتــالف الذي 
تقــوده )إي آي جــي( بحصــة %49. وفــي الوقــت نفســه، 
ســتظل أرامكــو الســعودية محتفظــًة بملكية شــبكة خطوط 
األنابيــب بشــكل كامــل، وســتظل لهــا الســيطرة التشــغيلية 
التامــة عليهــا. كمــا لــن تفــرض هــذه الصفقــة أي قيــود 
علــى الشــركة مــن حيــث كميــة اإلنتــاج الفعلــي للزيــت 
الخــام، التــي تخضــع لقــرارات اإلنتــاج التــي تتخذهــا 

الدولة.

األربعـاء  يـوم  السـعودية  أرامكـو  دشـنت   - الظهـران 
الماضـي 26 شـعبان 1442هــ )8 أبريـل 2021م(، مصنـع 
الـورد الطائفـي »روزيـار« بمحافظـة الطائـف، وهـو أحـد 
مشـاريع أرامكـو السـعودية للمسـؤولية االجتماعيـة التـي 
تعنـى بدعـم الصناعـات الصغيـرة وتمكيـن المـرأة. كمـا تـم 
تدشـين الموقـع اإللكترونـي، الـذي يُعـد منفـًذا مهًمـا لبيـع 

منتجات روزيار، والتي يتم إنتاجها عن طريق المصنع.
وبهـذه المناسـبة صـّرح نائـب الرئيـس لشـؤون أرامكـو 
السـعودية، األسـتاذ نبيـل النعيـم قائـاًل: »إن الشـركة وعبـر 
تاريخهـا الممتـد ألكثـر مـن 80 عاًمـا، تؤمـن بـأن التنميـة 
بمفهومهـا الشـامل مسـؤولية مشـتركة، تقـوم علـى تكاتـف 
المجتمـع بـكل فئاتـه، حيـث كان ومـازال دورهـا بـارًزا فـي 
تجسيد قيم المواطنة والمسؤولية االجتماعية منذ نشأتها 
وحتـى اليـوم، واستشـعاًرا منهـا للمسـؤولية الملقـاة علـى 
عاتقهـا لخدمـة المجتمـع والنهـوض بـه عبـر سلسـلة مـن 
المبـادرات والمشـاريع والبرامـج المجتمعيـة التـي تنفذهـا 
لدعـم الفئـات المسـتهدفة مـن أصحـاب الدخـل المحدود، 
بحيـث تؤهلهـم من خـالل هذه المبـادرات وتمنحهـم فرًصا 

لدعم أنفسهم وأُسرهم«.

القافلة األسبوعية

القافلة األسبوعية

استكشاف الفرص واستثمارها
ح رئيـس أرامكـو السـعودية، كبيـر  وبهـذه المناسـبة، صـرَّ
إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسـن الناصر، قائاًل: 
ل هـذه الصفقة التاريخيـة نقلة في مجال االسـتثمار  »تُشـكِّ
المرتبـط بتحسـين محفظـة أعمالنا، مـن خالل االسـتفادة 
وبشـكل  أيًضـا  تتوافـق  التـي  الجديـدة،  الفـرص  مـن 
إسـتراتيجي مـع مبـادرة برنامـج )شـريك( الـذي أطلقتـه 
المملكـة، مؤخـًرا، لتعزيـز اسـتثمارات القطـاع الخـاص 

واستقطاب رأس المال األجنبي«.
وأضـاف الناصـر: »سـتعزز هـذه الصفقـة هيـكل رأس 
المـال القـوي ألرامكـو السـعودية، وستسـاعد بدورهـا فـي 
تعظيـم العوائـد لمسـاهمينا. وسيسـتفيد شـركاؤنا علـى 
المـدى الطويـل في هـذه الصفقة من االسـتثمار في إحدى 
أقوى وأهم البنى التحتية على مسـتوى العالم. وبعون اهلل، 
تدعـم  التـي  الفـرص  واقتنـاص  استكشـاف  سـنواصل 
المـدى  علـى  القيمـة  خلـق  إلـى  الهادفـة  إسـتراتيجيتنا 

الطويل«.
للتطويـر  للرئيـس  األعلـى  النائـب  قـال  جهتـه،  مـن 
المؤسسي، األستاذ عبدالعزيز محمد القديمي: »باإلضافة 
إلـى تعزيـز مركزنـا المالي، فـإن هذه الصفقة تضـع معياًرا 
جديًدا لصفقات البنى التحتية في المنطقة وعلى مستوى 
العالـم أيًضـا، وهـي شـهادة على ثقـة )إي آي جـي( وغيرها 
من المستثمرين ذوي المكانة المرموقة في تطلعاتنا بعيدة 
المـدى، وتعكـس التقـدم الكبيـر الـذي نحرزه فـي برنامجنا 

لتحسين أعمال الشركة ومشاريعها«.
وأضـاف قائـاًل: »إنهـا صفقـة تحقـق قيمـة مضافـة مـن 
ز مـا تتمتـع بـه أرامكـو السـعودية من  أصـول الشـركة، وتعـزِّ
مرونـة وقـدرة علـى التكّيـف والتجـاوب مـع أحـوال السـوق 

المتغيِّرة«.
من جهته، قال رئيس شركة )إي آي جي(، كبير إدارييها 
فنا الشـراكة  التنفيذيين، السـيد روبرت بلير توماس: »تُشـرِّ
مع أرامكو السـعودية في هذه الصفقة التاريخية، بوصفها 
الشـركة الرائـدة دون منـازع فـي قطاعهـا. وتُعـد شـبكة 
خطـوط أنابيـب الزيـت فـي أرامكـو السـعودية إحـدى أبـرز 
أصـول البنـى التحتية عالمًيـا، ونحن نتطلع لالسـتثمار في 
هـذه البنيـة التحتية بالغة األهمية لالقتصـاد العالمي، كما 

وأشــار النعيــم إلــى أن أرامكــو الســعودية تعمــل علــى 
االســتفادة مــن المقومــات الطبيعيــة فــي مناطــق المملكــة 
المختلفــة إلحــداث تأثيــر إيجابــي وملمــوس علــى حيــاة 
األفــراد ومجتمعاتهــم، مبيًنــا أن تدشــين هــذا المصنــع 
التــي  المجتمعيــة  المبــادرات  لسلســلة  امتــداًدا  يأتــي 
تقدمهــا الشــركة لتعزيــز مفهــوم المواطنــة كإحــدى قيمهــا 
األســاس، ومــن هــذه المبــادرات، علــى ســبيل المثــال، 
ــة النحــل  ــة جــازان، وتربي ــن فــي منطق ــادرة زراعــة الب مب
ــع وبيــش،  ــن فــي ينب فــي منطقــة الباحــة، ودعــم الصيادي
المنطقــة  فــي  والتطريــز  للخياطــة  قيطــان  ومركــز 

الشرقية.

تمكين دور المرأة في المجتمع
مـن جهته قال مدير قسـم المواطنـة بالوكالة في أرامكو 
السـعودية، فهد الغامـدي: »هـذه أول انطالقة للمعمل عبر 
متجـره اإللكترونـي، فهـو بمثابـة السـوق البديـل ويُعـد مـن 
أهم قنوات التسـويق، كما أن هذا المشـروع النسـائي الذي 
أُطلق بأيٍد سـعودية يهدف لتمكين دور المرأة في المجتمع 
ومسؤولياتها االجتماعية وفق األهداف الوطنية الطموحة، 
وباألخـص تمكينها في المجـال الصناعي وتطوير مهاراتها 

نتطلع لتعزيز القيمة لمستثمرينا في جميع أنحاء العالم«.
ويُبـِرُز االسـتثمار بعيـد المـدى لشـركة )إي آي جـي( 
الجاذبـة  االسـتثمارية  الفرصـة  والمسـتثمرين اآلخريـن 
المتمثِّلـة فـي أصـول خطـوط أنابيـب أرامكـو السـعودية، 
ونظـرة الشـركة بعيـدة المـدى، وجاذبيـة المملكـة كوجهـة 

اإلنتاجية والقيادية في آن واحد«.
جديـٌر بالذكـر أن الشـركة قدمت الدعم الـالزم لعمليات 
اإلنشاء والتدريب والصيانة والتشغيل لمصنع روزيار ليُنتج 
مايصـل إلـى 100 ألـف وحـدة سـنوًيا، مـن منتجـات العنايـة 
بالجسـم بأيـٍد سـعودية وبمـا يتماشـى مـع المواصفـات 
النسـاء  وتوظيـف  تدريـب  ويتـم  العالميـة.  والمقاييـس 
السـعوديات لتطويـر منتجـات للعنايـة بالجسـم باسـتخدام 
زيـت الـورد الطائفـي المحلـي فـي توّجـٍه لدعـم المـوارد 

الطبيعيـة والمواهـب فـي المملكـة إلنشـاء نظـام تجـاري 
مسـتدام، باإلضافـة إلـى المحافظة على الثقافـة والتقاليد 
وتعزيـز فـرص نمـو المجتمـع المحلـي هـل باإلمـكان تكـون 

فقرة مستقلة؟.
ولمزيـد مـن المعلومـات حـول مصنـع الـورد الطائفـي 

. www.roseyar.com يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

اسـتثمارية مرغوبـة مـن قبـل المسـتثمرين العالمييـن. ومن 
المتوقـع إتمـام الصفقـة فـي الفتـرة القريبـة المقبلـة، رهًنا 
المتعـارف عليهـا إلتمـام مثـل هـذه  الشـروط  باسـتيفاء 
الصفقـات، بمـا فـي ذلـك ضوابـط االندمـاج المطلوبـة، 

والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.

حول )إي آي جي(
شـركة )إي آي جـي( هـي مؤسسـة اسـتثمار رائـدة فـي قطـاع الطاقـة العالمـي برأسـمال يبلـغ 22.0 مليـار دوالر 
ـص الشـركة فـي االسـتثمارات الخاصـة فـي الطاقـة، والبنيـة  تحـت إدارتهـا كمـا فـي 31 ديسـمبر 2020م. وتتخصَّ

التحتية المتعلقة بها على الصعيد العالمي.
صت الشـركة أكثر مـن 34.9 مليـار دوالر لقطـاع الطاقة  وخـالل مسـيرتها التاريخيـة علـى مـدى 39 عاًمـا، خصَّ
من خالل أكثر من 365 مشـروًعا وشـركة، في 36 دولة تتوزَّع في سـت قارات. وتشـمل قاعدة عمالء )إي آي جي( 
عديًدا من برامج التقاعد الرائدة وشـركات التأمين واألوقاف والمؤسسـات وصناديق الثروة السـيادية، في كل من 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة وآسـيا وأوروبـا. ويقـع المقـر الرئيـس للشـركة فـي مدينة واشـنطن، ولهـا مكاتب في 

هيوستن ولندن وسيدني وريو دي جانيرو وهونغ كونغ وسيول.

شاهد فيلم عن المصنع
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محطات رمضانية وليالي رمضان .. جتارب مشوقة يقدمها املركز  لزّواره ..

»إثراء« يقّدم حزمة من البرامج المتنوعة 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

األرقام في ازدياد.. وصحتنا رهن أيدينا!

الظهـران - يحتفـل مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( بقـدوم شـهر رمضان المبـارك ابتـداًء من 
يـوم الثالثاء 1 رمضـان 1442هـ )الموافق 13 أبريل 2021م(، 
وذلـك عبـر تنظيـم مجموعـة مـن الفعاليـات الثقافيـة التي 
تهـدف إلـى تعزيـز القيـم والمالمـح التراثيـة الوطنيـة، إلـى 
جانـب استكشـاف حـرف ومهـارات فريـدة، عبـر التعليـم 

والتصنيع واالبتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة.
ويتضمـن البرنامـج، فعاليـات ثقافيـة وتفاعليـة وورش 
عمـل متنوعـة وباقـة مـن األنشـطة المعرفية الموجهـة إلى 
مختلف الفئات العمرية، إلى جانب المحطات الرمضانية، 
والجوالت الفنية التي تعكس رسالة المركز إللهام الشغف 

باإلبداع والتواصل عبر الثقافات.
كمـا يقـدم البرنامـج رحلـة مشـّوقة تأخـذ الـزّوار إلـى 
مـن  عبـر حزمـة  الرمضانيـة  المحطـات  مـن  مجموعـة 
الرمضانيـة،  الهويـة  مـن  المسـتوحاة  الفنيـة  األعمـال 
وسـيتعرف الـزّوار علـى 12 قطعـة فنيـة بـارزة تـم دمجهـا 
الفنـي،  بالتصميـم المعمـاري مـن خـالل جولـة اإللهـام 
والتعـّرف على أسـرار المركـز وتفاصيل المـكان من خالل 
جـوالت إثـراء المتنوعـة، إضافـًة إلـى تقديـم سلسـلة مـن 
اللقـاءات الثقافية والمعرفية عبر »مجلس إثراء الثقافي«، 

ونحـن نعيـش أجـواء األيـام األولـى مـن شـهر رمضـان 
المبـارك، يحـق لنـا أن نتوقـف بضـع لحظـات لنتأمـل بعيـن 
التقديـر واإلكبـار كلَّ مـا قمنـا بـه حتـى اآلن فـي سـبيل 
المحافظـة علـى سـالمة أنفسـنا، وسـالمة أفـراد أُسـرنا 

وزمالئنا ومجتمعاتنا.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن حـاالت اإلصابـة بفيـروس 
الفتـرة  فـي  المملكـة  فـي  تتصاعـد  أخـذت  كوفيـد-19 
األخيـرة، ولذلـك، فـإن علينـا االسـتمرار في توخـي الحذر، 
قـت فـي  والحـرص علـى أالَّ نفـرِّط بالمكتسـبات التـي تحقَّ

إطار مكافحة هذه الجائحة العالمية.
منـذ عـام مضـى، وبينمـا كان كوفيـد-19 يجتـاح العالـم 
بأجمعـه، نجـح موظفـو أرامكـو السـعودية وموظفاتهـا فـي 
إجـراء تغييـر سـريع علـى بعـض السـلوكيات اليوميـة التـي 

القافلة األسبوعية
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وبرنامـج »زوايـا مضيئـة« الـذي يقدمـه إمـام مسـجد إثـراء 
محمد السعوي. 

برامج مصممة بشكل ابتكاري 
وسـيلهم البرنامـج رّواده الصغـار عبـر تقديـم برامـج 
ُصممـت بشـكل ابتـكاري؛ لتقـّدم بطابع تعليمـي متمثل في 
استكشاف تاريخ الخط العربي، ورواية قصص القرقيعان 
المصحوبـة بأنشـطة تفاعليـة متنوعـة، ومشـاهدة عـرض 
»فـن الترخيـم«، وتعلّـم الخـط  واللغـة العربيـة والتصميـم 
عبـر شـجر مكون من حروف عربية معلقـة بأبعاد وأحجام 
مختلفة، والتي تأتي إسـهاًما في إشـباع شغف الزّوار وبناء 

مهاراتهم.
وسـيحظى الـزّوار بتجربـة عديـد من المطاعـم الفاخرة 
التي تلّبي كاّفة األذواق، مثل: »أنتروكوت كافيه دو باريس« 
و»بونزاي« و »سكشـن بي«، إضافًة إلى االستمتاع بالقائمة 
المميـزة التـي يقدمهـا مطعـم »إيـوان«، إلـى جانـب زيـارة 
بـازار »ليالـي رمضـان«، واالسـتمتاع بالتسـوق فـي ليالـي 
رمضـان عبـر األكشـاك المتنوعـة خـالل سـاعات عمـل 
المركـز فـي شـهر رمضـان المبـارك والتـي سـتمتد مـن 
السـاعة 9:00 مسـاًء وحتـى السـاعة 2:00 بعـد منتصـف 

الليل .

اعتدنـا عليهـا، مـن أجل تجنـب تعريض أنفسـنا ومن حولنا 
للخطر.

لقـد أظهرنـا جميًعـا حرصنـا علـى ارتـداء الكمامـات، 
دنـا غسـل أيدينـا وتعقيمهـا، وكذلـك تعقيـم مكاتـب  وتعوَّ
العمـل، كما قمنا بتجنب التجمعات الكبيرة، وحافظنا على 
مسـافة آمنة بيننا وبين اآلخرين. وقد سـاعد تبني كل هذه 
التدابيـر كعادات نلتـزم بها في تمكيننا من اإلسـهام بدورنا 
فـي تعزيـز صحـة مجتمعنـا وسـالمته، وهـو مـا أدى فـي 
النهايـة إلـى تخفيف حـدة االرتفاع في انتشـار العـدوى هنا 

في المملكة.
لقـد نجحنـا فـي تحقيـق كل ذلك، لكـن هناك مزيـًدا من 
العمـل فـي انتظارنـا؛ فمـع أن المملكـة تكثِّـف جهودهـا فـي 
توفيـر اللقـاح، ومـن ضمنهـا جهـود مركـز جونـز هوبكنـز 
أرامكـو الطبـي فـي هـذا المجـال، وذلـك بهـدف صنـع قـدر 
مـن المناعـة فـي مواجهـة الفيـروس، إال أننـا ال نـزال علـى 

المناعـة  إلـى  الوصـول  مـن  بالقصيـرة  ليسـت  مسـافة 
المجتمعية.

وعلـى العكـس مـن ذلـك، فإننـا نشـهد خـالل األسـابيع 
األخيـرة ارتفاًعـا فـي معـدل اإلصابـة بالفيـروس. وال يـزال 
مسـؤولو الصحـة يحـذرون مـن أننـا ال نـزال فـي خطـر 
التعـرض لموجـة أخـرى مـن اإلصابـات، فـي الوقـت نفسـه 

الذي يبدو أننا في طريقنا إلحراز تقدم.
مـن أجـل ذلـك، وبينما نحتفـي جميًعـا برمضـان الكريم، 
فـإن مـن الواجـب علينـا أن نحتفـي به علـى وجه آمـن. ومن 
الضـروري هنـا أن نسـتمر فـي االلتـزام بالتدابيـر التـي 
أسـهمت في حماية سـالمتنا، بإذن اهلل، حتـى اآلن. وعلينا 
أن نتذكـر التعليمـات بشـأن التجمعـات المخالفـة، واتخـاذ 

جميع االحترازات الالزمة لتجنبها.
ولنتذكر في جميع األحوال أن نلتزم بهذه األمور:

■  ارتداء الكمامة.

2 m

حافظ على سالمتك
وصحة أحبائك في رمضان

حافظ على التباعد 
االجتماعي

تجنب التجمعات التي ارتِد كمامة الوجه
تزيد عن 20 شخًصا

■  غسل األيدي لمدة تتراوح بين 40 و 60 ثانية.
■  تجنُّـب المصافحـة باليـد أو أي نوع آخـر من االتصال 

المباشر.
■  المحافظـة علـى مسـافة متريـن بينـك وبيـن اآلخرين، 

سواء في األماكن المغلقة أو المفتوحة.
■  تجنُّـب التجمعـات الكبيـرة التـي تضـم أكثـر مـن 20 

فرًدا.
ر اهلل،  ■  إذا اعتقـدت أنـك مصـاب بالفيـروس، ال قـدَّ
فبـادر إلـى الحصـول علـى استشـارة طبيـة مـن وزارة 
الصحـة، أو من مزود الرعايـة الصحية الخاص بك، 
نفسـك  يـة  لحما مـة  لالز ا ت  ا لخطـو ا فـة  لمعر

واآلخرين.
أحبائنـا  فحيـاة  األهميـة،  غايـة  فـي  قضيـة  إنهـا 
واألشـخاص األكثـر ُعرضـة للخطـر مـن أفـراد أسـرنا هـي 

بين أيدينا، وتقع على عاتقنا جميًعا.
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التفكير الذكي ُيسفر عن سجل مثالي للسالمة 
خالل أعمال االختبار والمعاينة في شدقم

شـدقم - خالل عام 2020م، عمل أكثر من 1150 موظًفا 
ومقـاواًل فـي إدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار علـى مـدار 
السـاعة وطيلـة أيـام األسـبوع، وذلـك إلجـراء ثـالث دورات 
مـن أعمـال االختبـار والمعاينـة فـي شـدقم، مـن دون وجود 
أي حوادث تتعلق بالسالمة، أو أي حاالت مسجلة لإلصابة 

بكوفيد-19.
ونجـح فريـق العمـل في إكمال هـذه الـدورات الثالث في 
معامـل فصـل الغـاز مـن الزيـت رقـم 1 و4 و5 فـي شـدقم. 
ـق هـذا اإلنجـاز الرائـع علـى صعيـدي الصحـة  وقـد تحقَّ
آنـذاك،  الرغـم مـن صعوبـة الظـروف  والسـالمة، علـى 
والصيانـة  التشـغيل  فريـق  العتمـاد  مباشـرة  كنتيجـة 
يُعـرف  الـذي  الذكـي،  اإلدارة  أسـلوب  علـى  والهندسـة 

اختصاًرا باسم )سمارت(.
ووفًقـا لهـذا األسـلوب، فقد تأكد فريـق العمل المرن من 
كـون جميـع األنشـطة محـددة، وقابلـة للقيـاس، ويمكـن 

تحقيقها، وواقعية أو ذات صلة، ولها إطار زمني.

احتياطات الجائحة
وتـم تنفيـذ مـا مجموعـه 438 مهمـة ضمـن إجـراءات 
جميـع  بهـدف ضمـان سـالمة  وذلـك  التشـغيل،  إيقـاف 
الالزمـة ذات  اتخـاذ االحتياطـات  المعنييـن مـن خـالل 
األهميـة القصـوى، ال سـيما فـي ظـل اسـتمرار جائحـة 

كوفيد-19.
نت االحتياطات المعتمدة ما يلي: وتضمَّ

■  مضاعفـة عـدد حافـالت النقـل ومواقـع الراحـة، امتثـااًل 
للقيود المتعلقة بالقدرة االستيعابية.

■  تركيـب أجهـزة قيـاس الحـرارة، ومعقمـات األيـدي التـي 
تعمل بال لمس، عند مداخل المعامل الثالثة.

ـع القوى  ■  تقسـيم األنشـطة إلـى مناطق عمـل لتجنب تجمُّ

العاملة في منطقة واحدة في أي وقت من األوقات.القافلة األسبوعية
■  تقسيم أوقات الراحة على فترات لتجنب االزدحام.

■  تعييـن موظفيـن مختصيـن بالسـالمة، لضمـان اتخـاذ 
جميـع تدابيـر السـالمة والتباعـد االجتماعـي، وتنفيـذ 
إجـراءات الشـركة االحترازيـة الخاصـة بالجائحـة فـي 

جميع األوقات.
■  التأكـد مـن أن يكـون لـدى جميـع المقاوليـن فـي الموقـع 
إجـراءات إلدارة اسـتمرارية األعمـال فـي ظـل جائحـة 
كوفيـد-19، ممـا يضمـن وجـود قـوى عاملـة احتياطيـة 

خالل 24 ساعة في حالة حدوث العدوى.
■  اشـتراط أن يأتـي الموظفـون الرئيسـون واالحتياطيـون 
مـن مقـرات مختلفـة، لضمـان عـدم حـدوث اختـالط 

بينهم.
■  توصيـة المقاوليـن بإجـراء فحص كوفيد-19 مـرة واحدة 
بـدء كل دورة مـن أعمـال االختبـار  قبـل  األقـل  علـى 

والمعاينة.
■  عقـد جـوالت تدريـب للحـاالت الطارئـة فـي كل منشـأة، 
إجـراءات  يخـص  فيمـا  االسـتعداد  مـدى  لقيـاس 

كوفيد-19.

أفضل التدابير
واعتمـدت إدارة اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار مجموعـة من 
أفضـل اإلجـراءات التي سـاعدت اإلدارة على تنفيذ دورات 

أعمال االختبار والمعاينة بأمان ونجاح.
وفـي إطـار الجهـود لتحقيـق متطلبـات برنامـج التجنُّـب 
الكامـل للنفايـات الصناعيـة، تـم اسـترداد جميـع الميـاه 
الزيتيـة مـن معـدات التشـغيل، وإعـادة تدويرهـا ضمـن 
منشـآت أخـرى مـن منشـآت الهيدروكربونـات فـي شـمال 
الغوار. وقد سـاعد ذلك اإلدارة على االسـتفادة من كميات 

كبيرة من هذه المياه بدل التخلُّص منها.
باإلضافـة إلـى ذلـك، فقـد أُعيـد أيًضـا اسـتخدام مـواد 

التزييـت المسـتخدمة فـي مضخـات الحقـن وضواغـط 
الغـاز فـي أنشـطة صناعيـة أخـرى، مـا أسـهم فـي خفـض 

التكاليف.

التنظيف بالبخار
أعمـال  فاعليـة  لتحسـين  المبذولـة  الجهـود  وضمـن 
تنظيـف الرواسـب والميـاه الزيتيـة وإزالتهـا، جربَّـت إدارة 
اإلنتـاج فـي شـمال الغـوار حاًل جديـًدا في مجـال التنظيف 
بالبخار، من شـأنه أن يُسـهم في الحد من اآلثار المحتملة 

على البيئة.
وبـداًل مـن اسـتخدام الديزل، تـم اسـتخدام مركب مائي، 

نجح فريق العمل في إجراء ثالث دورات من أعمال االختبار والمعاينة في شدقم، من دون وجود أي حوادث تتعلق بالسالمة، أو 
أي حاالت مسجلة لإلصابة بكوفيد-19.

ك  معتمـد علـى الصعيد الدولـي وفًقا لمعايير اآليـزو. ويفكِّ
هـذا المركـب بشـكل فاعـل الرواسـب فـي غضـون وقـت 
قصيـر، ممـا يقلـل مـن وقت العمـل داخـل الوعـاء، في حين 
تسـتغرق التقنية التقليدية المعتمدة على اسـتعمال الديزل 

ومزيل التشحيم عادةً وقًتا طوياًل.
تـم اختبـار تقنيـة متقدمـة جديـدة  إلـى جانـب ذلـك، 
مصممـة إلجـراء الفحـوص ثالثيـة األبعـاد عاليـة الجـودة 
ل ذلـك تفتيـش المعـدات الضيقـة، أو التي  بدقـة. وقـد سـهَّ
يصعـب الوصـول إليهـا، بهـدف المحافظـة علـى سـالمتها 
الميكانيكية. وقد اسـتُخدمت هـذه التقنية بالخصوص في 
فحـص المبردات الهوائيـة التي يصعب فحصها عادة، مما 
ر يوًما كاماًل من الزمن الذي تستغرقه أعمال التفتيش. وفَّ

ال تنتظر ألخذ اللقاح!
احصل على الجرعة األولى في نفس اليوم أو اليوم التالي

كل يـوم يمـر دون حصولـك على اللقـاح، يزيد من خطر 
تعرضك لــإلصابة بفيروس كوفيد-19 من خالل العدوى، 
وبالنتيجـة، قـد تكـون سـبًبا فـي انتشـار الفيـروس بيـن 

أفراد مجتمعك.
ق بالحصول  ومـن أجـل تقديـم خدمـة أفضـل فيمـا يتعلَـّ
علـى اللقـاح، قـام مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي 
بتسـهيل خطـوات التسـجيل، فلـم يعد إبـداء الرغبـة بأخذ 
اللقـاح مطلوًبـا فـي نمـوذج التسـجيل اإللكترونـي، أو عبـر 

منصة )ماي تشارت(.
لييـن  لحا ا ية  د لسـعو ا مكـو  ا ر أ لموظفـي  يمكـن  و
والمتقاعدين، وكذلك أفراد أسـرهم المسـتحقين للرعاية 
الصحيـة مـن البالغيـن 18 عاًمـا أو أكثـر، الحصـول علـى 
اللقـاح، لحمايـة أنفسـهم ومـن حولهـم مـن خطـر اإلصابـة 

بالفيروس.

■  لمزيـد مـن المعلومـات حـول األحقيـة بأخـذ اللقـاح، 
وسـاعات العمـل، واإلرشـادات، واألسـئلة الشـائعة، 

.JHAH.com يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمركز
■  يمكـن لألفـراد المسـجلين فـي المركـز حجـز موعـد 
التطعيـم عـن طريـق حسـاب )مـاي تشـارت( الخاص 

بهم.
يـــة  للرعا المســـتحقين  لجميـــع  أيًضـــا  ■  يمكـــن 
الصحيـــة حجـــز موعـــد عـــن طريـــق االتصـــال 
علـــى  الطبـــي  أرامكـــو  بمركـــز جونـــز هوبكنـــز 

الهاتف رقم 800-305-4444.

مناعة المجتمع رهن تعاون الجميع
المناعـــة  عـــن  المعلومـــات  مـــن  مزيـــد  لمعرفـــة 

ر المركز اللقاح عبر المواقع التالية: يوفِّ
■  المبنـــى رقـــم 133 في الظهران.

■  مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي فـــي 
الظهـــران، مبنـــى الرعاية األولية.

■  مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي فـــي 
األحساء.

■  مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي فـــي 
بقيق.

■  مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي فـــي 
رأس تنورة.

■  عيـــادة تناقيـــب للمناطـــق النائية.

المجتمعيـــة، وبرنامـــج اللقـــاح الخـــاص بالمركـــز، يُرجـــى 
زيـــارة الموقـــع اإللكترونـــي الخـــاص بالمركـــز، واتبـــاع 

الخطوات التالية:
األخبـــار   > والفعاليـــات  األخبـــار   >  JHAH.com

والمقاالت < مخاطر االنتظار ألخذ لقاح كورونا
ــة  ــى الجرعـ ــه علـ ــل فيـ ــه الـــذي تحصـ ــوم نفسـ ــي اليـ فـ
ــد  ــًدا لموعـ ــتتلقى تأكيـ ــد-19، سـ ــاح كوفيـ ــن لقـ ــى مـ األولـ
الجرعـــة الثانيـــة. ســـيكون ذلـــك بعـــد 12 أســـبوًعا مـــن 

توقيت الجرعة األولى، وفًقا لتوصيات وزارة الصحة.
لقـــاح  تلقـــي جرعـــات  فـــي  بـــدأت  قـــد  كنـــت  وإذا 
كوفيـــد-19 مـــع وزارة الصحـــة، فيجـــب عليـــك الحصـــول 
علـــى جرعتـــك الثانيـــة فـــي مراكـــز اللقـــاح الخاصـــة 
بالـــوزارة، وذلـــك مـــن أجـــل ســـالمتك، وضمـــان تلقيـــك 

الرعاية المناسبة.



صحتك

 Inquiries@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 التالي
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته. كما أن النصائح ُتقدم 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.

صحُتنا
في رمضان..

كيـف يمكنـك أن تحافـظ علـى صحتـك خـالل شـهر 
رمضـان المبارك لهـذا العام؟ كيف يمكنك االسـتمرار في 
حمايـة نفسـك ومجتمعـك فـي ظـل اختـالف نمـط الحيـاة 
فـي الشـهر الكريـم؟ بيـن يديـك بعـض النصائـح مـن مركز 
تتنـاول األسـئلة األكثـر  الطبـي،  أرامكـو  جونـز هوبكنـز 

شيوًعا فيما يرتبط بصحتنا خالل شهر الخير.

●  كيـف نحمي أنفسـنا من كوفيد-19 خالل شـهر 
رمضان؟

ال يـزال كوفيـد-19 يشـكل خطـًرا على حياتنـا، لذا، من 
الوقائيـة  بالتدابيـر  االلتـزام  فـي  تسـتمر  أن  المهـم 
واالحترازيـة، عـن طريـق اتبـاع األلفـات الثالثـة إليقـاف 
أو  يديـك  واغسـل  كمامـة،  البـس  كوفيـد-19:  انتشـار 

عقمهما، واترك مسافة آمنة بينك وبين اآلخرين.
وفـي هـذا الشـهر، كثيـًرا مـا يجتمـع األهـل واألصدقـاء 
حـول مائـدة اإلفطـار أو السـحور. هذه التجمعـات ال مانع 
منهـا مـا دامـت تلتـزم بالتدابيـر واالحتـرازات التـي تُشـير 
إليهـا وزراة الصحـة. وللمحافظـة علـى سـالمتك وسـالمة 
مـن حولـك، تجنَّـب مشـاركة الطعـام واألوانـي، وحـاول 
ـر فيهـا تهوية جيـدة أو في  التجمـع فـي األماكـن التـي تتوفَّ
الهـواء الطلـق، وحافـظ علـى المسـافة اآلمنـة بينـك وبيـن 
اآلخريـن، وارتـِد الكمامـة فـي جميـع األوقـات، وتجنَّـب 

لمس وجهك.

●  هل بإمكاني أخذ اللقاح وأنا صائم؟
بإمكانـك أخـذ لقاح كوفيـد-19 أثناء صيامـك، حيث إن 

اللقاح ال يفطر الصائم.
ولمزيـد مـن المعلومـات حـول برنامـج لقـاح كوفيـد-19 
فـي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي، يُرجـى زيـارة 
الموقـع اإللكترونـي الخـاص بالمركـز، واتبـاع الخطـوات 

التالية:
JHAH.com < لقاح كوفيد < فيروس كورونا الجديد

●  ما هي بعض الفوائد الصحية للصيام؟

يسـاعد الصـوم فـي ضبـط الشـهية، ألن تقليـل الطعـام 
المسـتهلك خـالل سـاعات الصيـام يـؤدي إلـى انكمـاش 
المعـدة تدريجًيـا، ممـا يعنـي تنـاول كميـة أقل مـن الطعام، 
والشـعور بالشـبع بسـرعة. كما أن عدم تنـاول الماء خالل 
النهـار يقلـل من السـوائل في الجسـم، ممـا يوفـر للكليتين 
فتـرة راحـة للتخلـص من الفضالت، ويخفـض ضغط الدم 
بدرجـة بسـيطة. أيًضـا، يقلـل الصيـام مـن نسـبة الشـحوم 
ـط الخاليـا  فـي الجسـم، ومنهـا شـحوم الكبـد، ممـا ينشِّ
الكبدية، ويسـاعد في إزالة السـموم من الجسم، وتنظيف 
الجهـاز الهضمـي خـالل النهـار. ويالَحـظ خـالل الصـوم 
انخفـاض نسـبة السـكر فـي الـدم ألدنـى المعـدالت، مـا 

يريح غدة البنكرياس من إفراز هرمون اإلنسولين.

ًبـا  مصا كنـت  ا  ذ إ م  لصيـا ا يمكننـي  ●  كيـف 
بالسكري؟

إذا كنـت مصاًبا بالسـكري وتتبع حمية غذائية صارمة، 
فعليـك استشـارة الطبيـب قبـل صيـام شـهر رمضـان. فإن 
سـمح لـك بالصيـام، فعليـك اتبـاع خطـة غذائيـة محـددة، 
المسـاء  فـي  وجبـة  وجبـات:  ثـالث  تنـاول  تشـمل  قـد 
والفجـر  لليـل  ا منتصـف  فـي  ووجبتـان  )اإلفطـار(، 
)السـحور(. وعليـك تنـاول وجبـة اإلفطـار مباشـرة بعـد 
غروب الشـمس من دون تأخير، تالفًيا النخفاض مسـتوى 
السـكر فـي الـدم، بينمـا يجـب تناول وجبـة السـحور قريًبا 

من الفجر قبيل موعد اإلمساك عن الطعام والشراب.
ومـن الضروري مراقبة مسـتويات السـكر فـي الدم قبل 
تنـاول األدويـة واإلنسـولين،  الغذائيـة، وقبـل  الوجبـات 
لطبيـب  ا مـع  قشـتها  ومنا لفحـص  ا ئـج  نتا وتسـجيل 
المختـص، أو المسـؤول عـن الثقافة الصحيـة حول مرض 

السكري.

●  هل يمكننـي اتباع نظام غذائي لخسـارة الوزن 
الرياضيـة خـالل شـهر  التماريـن  أو ممارسـة 

رمضان؟
ال يُنصـح باتبـاع نظـام غذائـي لخسـارة الـوزن خـالل 

شـهر رمضـان. بـداًل مـن ذلـك حـاول تغييـر نمـط حياتـك 
بتنـاول األطعمـة الصحيـة، وتجنـب اإلفـراط فـي تنـاول 

الطعام، واتباع خطة الوجبة المتوازنة.
أن  عليـك  فيجـب  الرياضـة،  لممارسـة  بالنسـبة  أمـا 
تحـاول أن تبقـى الئًقـا بدنًيـا خـالل هـذا الشـهر، ولكـن 
تجنب التمارين الرياضية الشـاقة خالل سـاعات الصيام، 
مثـل الجـري أو رفـع األثقـال، حيـث إنهـا قـد تـؤدي إلـى 
الجفاف والتعب وانخفاض نسـبة السـكر في الدم. انتظر 
لمـدة سـاعتين بعـد وجبتـي اإلفطـار والسـحور، إلعطـاء 
الجسـم فرصـة لهضـم الطعـام. احـرص علـى ممارسـة 
بعـض األنشـطة الرياضيـة البسـيطة، مثـل المشـي إلـى 

المسجد بداًل من استخدام السيارة.

تحسـين  يمكننـي  كيـف  باالكتئـاب،  ●  أشـعر 
صحتي النفسية خالل شهر رمضان؟

هـل تعاني مـن االكتئاب أو القلـق؟ يمكنك االطالع على 
الدليـل اإلرشـادي للمركـز حـول الصحـة النفسـية، باتبـاع 

هذه الخطوات:
JHAH.com < فيـروس كورونا الجديد < مصادر مفيدة 
< المرضى والزوار < الدليل اإلرشادي للصحة النفسية

يمكنـك  الدعـم،  مـن  لمزيـد  حاجـة  فـي  كنـت  وإذا 
االتصال بخط الدعم النفسي على 013-870-1919.

المعلومـات  مـن  مزيـد  عـن  تبحـث  كنـت  حـال  وفـي 
الصحيـة  الموسـوعة  بزيـارة  قـم  الرمضانيـة،  الصحيـة 

للمركز:
JHAH.com < الصحة والعافية < الموسوعة الصحية

< الدليل اإلرشادي للصحة النفسية

■  ال تمتنـــع أو تغيِّـــر أي جرعـــة من دوائـــك باالعتماد 
علـــى نفســـك. ناقـــش األمر مـــع طبيبـــك للحصول 

على النصائح والتوصيات الالزمة.
اليوميـــة  الجرعـــة  ذات  األدويـــة  تنـــاول  ■  يمكنـــك 
الواحـــدة، التـــي اعتـــدت أخذها مســـاًء، فـــي وقت 

السحور.
■  أمـــا األدويـــة ذات الجرعـــة اليومية الواحـــدة، التي 
اعتـــدت تناولها صباًحـــا، فيمكنـــك تناولها في وقت 

المغرب عند اإلفطار.
■  األدويـــة التـــي اعتدت أخـــذ جرعتيـــن منهـــا يومًيا، 
يمكنك تنـــاول الجرعة الصباحية منهـــا في المغرب 
عند اإلفطـــار، والجرعـــة الثانيـــة قبـــل الفجر عند 

السحور.
■  األدوية التـــي اعتدت تناول 3 جرعـــات أو أكثر منها 
يومًيـــا، فيجب مناقشـــة مواعيد تناولهـــا مع طبيبك 
الخـــاص، للحصـــول علـــى النصائـــح والتوصيـــات 

الالزمة.
■  إن االمتنـاع عـن تنـاول الطعـام لفترات زمنيـة طويلـة، 
وتعاطــــي أدويـــة معينــــة لعـــالج مـــرض الســــكري 
كاإلنسولين أو أدوية الســــكري الفمويـة، هي عوامل 
خطــــر معروفة قـــد تـــؤدي بالمريض إلـــى اإلصابة 
بالهيبوغالســـيميا )أي انخفاض مســـتوى السكر في 
الدم(. لذا، قد يتوجب على بعض مرضى الســـكري 
إدخال تعديالت على جرعات اإلنســـولين أو األدوية 
الفمويـــة الخاصـــة بالســـكري. يجـــب مناقشـــة هذا 
األمـــر مع أخصائـــي العنايـــة اإلكلينيكيـــة، للحصول 

على النصائح والتوصيات الالزمة.
■  من المهـــم للغاية مراقبة وضعـــك الصحي عن كثب 
خالل شـــهر رمضان، واستشـــارة أخصائـــي الرعاية 
الصحيـــة علـــى الفور فـــي حـــال تعرضـــك لمتاعب 

صحية.
■  يمكنـــك جدولـــة مواعيـــد االستشـــارة الصحية بعد 
رمضـــان، لمناقشـــة كافـــة التعديـــالت الضروريـــة 

الخاصة بأدويتك.

نصائح وإرشادات
لتناول األدوية

خالل رمضان

سـلطة الفتـوش تمتـاز بطعمهـا الرائـع والمنعـش، 
وهي غنية باأللياف ومضادات األكسدة والفيتامينات، 

ويمكن تحضيرها عدة مرات خالل شهر رمضان.

المقادير
)٦ حصص، كوب لكل حصة(

إلـى  المقطـع  القمـح  كامـل  الخبـز  مـن  أكـواب   3  ■
مربعات.

■  كوب من الطماطم المقطعة.
■  كوب من الخيار المقطع.
■  ربع كوب من البقدونس.

■  ربع كوب من البصل األخضر المفروم.

■  ربع كوب من الفلفل األخضر المقطع.
■  كوبان من الخس المفروم.

■  3 فصوص من الثوم المسحوق والمقطع ناعًما.
■  نصف كوب من عصير الليمون.
■  ملعقتا طعام من زيت الزيتون.

■  ربع كوب من النعناع الطازج المفروم.
■  ملعقة صغيرة من السماق.

■  فلفل أسود للتتبيل.

طريقة التحضير
■  سخن الفرن لدرجة حرارة 300 فهرنهايت.

كبيـرة،  فـي صينيـة شـواء  الخبـز األسـمر  ■  ضـع 

الذهبـي  إلـى  لونهـا  يتحـول  أن  إلـى  نها  وسـخِّ
وتصبح مقرمشة.

الخـس والخبـز والخيـار  امـزج  إنـاء كبيـر،  ■  فـي 
لبصـل  ا و خضـر  أل ا لفلفـل  ا و طـم  لطما ا و

والبقدونس.
■  فـي إنـاء صغيـر، امـزج الثـوم المسـحوق وزيـت 
والسـماق  والنعنـاع  الليمـون  وعصيـر  الزيتـون 
بشـكل جيـد، ثـم اسـكب المزيـج فـوق السـلطة، 

وقلبها جيًدا قبل التقديم.
■  يمكـن تقديـم الطبـق مـع الخبـز األسـمر والفاكهـة 
الطازجـة، أو الزبـادي أو اللبنـة، الخالييـن مـن 
الدسـم أو قليلـي الدسـم، ليصبـح الطبـق مغذًيـا 

وأكثر توازًنا.

وصفة صحية: سلطة الفتوش
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الموسيقيون الماهرون:
ما هو سر النجاح

السعادة التي تغمرنا بأنوارها!

»العالمـة التي تدل على التقـّدم الحقيقي في كل عمل 
إبداعـي هـي اللـذة التـي نحصـل عليهـا خاللـه، ومـن ثـم 
نـرى أن العمـل وحـده هـو الشـيء الممتـع، وهـو وحـده 

يكفي«.
يشـير أرسـطو فـي عبارتـه هـذه إلـى مفهـوم تناولـه 
الفالسـفة عبـر قـرون متتاليـة، لكونـه شـغل الفـرد منـذ 
األزل، أال وهـو معنـى »السـعادة« التـي تتأتـى مـن خـالل 
»اللـذة«، و»المتعـة«. وكال اإلحساسـين المشـار إليهمـا، 
ليسـا مجـرد شـعور روحي مجـرد أو فعاًل جسـدًيا حسـيَّا 
بالذهـن  مباشـرة  يرتبطــان  بـل  لـه،  معنـى  ال  عبثًيـا 
والتفكيـر، أي تلـك الطريقـة التي من خاللهـا يصل المرء 

إلى سعادته.
بيـت شـعر للمتنبـي، قطعـة موسـيقية لمـوزارت، وربما 
لوح شـكوالتة، طبٌق شـهي طهي على مهل، ِفلْم سينمائي، 
معادلة علمية، رقصة، أو مداعبة الشـمس سـاعة ظهيرة 
تمنحـك سـعادتك  قـد  أشـياء  كلهـا  مـاء،  بركـة  بجانـب 
أفـراد  بعينهـا  يمارسـها  قـد  أشـياء  وهـي  المنشـودة. 
متعـّددون، لكنهـم ال يصلـون إلـى النتيجـة نفسـها، أو ال 
يتحصلـون علـى متعـة كاملـة، بـل ربمـا يجـد بعـض فيهـا 

ضرًبا من البالدة تحيله إلى الُمِمل.
هـذا التفـاوت فـي التأثير، فضاًل عن كونـه صادًرا عن 
الفروقـات الفرديـة مـن شـخص آلخـر، وتجربـــة وأخـرى، 
إال أنـه يعـود فـي جـزء رئيـس منـه إلـى أن »السـعادة« 

هنــاك إجمــاع بيــن العلمــاء علــى أن بــدء التدريــب مبكــًرا 
منــذ الطفولــة هــو ضــرورٌي للوصــول إلــى مســتوى عــاٍل مــن 
المهــارة والخبــرة فــي عديــد مــن المجــاالت، خاصــة فــي 
الموســيقى والرياضــة. كمــا أجمعــوا حــول ســبب ذلــك قبــل 

أن يفترقوا حديًثا.
فمنــذ أواخــر القــرن الماضــي، أظهــرت دراســات علمية 
مــن مختلــف التخصصــات، أن الســبب الرئيــس لذلــك هــو 
فتــرة حساســة فــي الطفولــة المبكــرة، وهي فتــرة محدودة 
ر، تكــون خاللهــا تأثيــرات التجربــة علــى الدماغ  مــن التطــُوّ
قويــة بشــكل غيــر عــادي. وتماشــًيا مــع هــذا المفهــوم، 
اقترحــت األبحــاث أن التدريــب الموســيقي خــالل هــذه 
الدوائــر  إعــادة تشــكيل  إلــى  يــؤدي  الفتــرة يمكــن أن 
العصبيــة مــع فوائــد طويلــة األمــد علــى صعيــد األداء فــي 

بحسـب أرسـطو ترتبـط أيًضا بـ »الحكمـة« التي تحاُز من حسن املصطفى 
خـالل التأمـل. والتأمـل يعنـي اسـتغراقنا فـي األشـياء، 
تماهينـا مع اللحظـة، وبحثنا عن البهجـة في اآلن، وليس 
مـا بعـد العمـل. إنـه فعـل يجعـل الواحـد منـا منهمـًكا فـي 
زمانـه المعيـش، ال فـي أحالمـه التـي يريـد لهـا أن تكـون 

يوًما ما!
فرائحة العطر، عندما نعمُل حواسـنا في استشعارها، 
ونشـُمه ليـس بأنفنـا فقـط، وإنمـا عبـر الـروح والعقـل. 
حيـن تعـرف تاريخ هذا النثار المتدفق على جسـدك: من 
أتـى، وكيـف تكـّون، وأي أعشـاب وزيـوت كريمـة،  أيـن 
ومـزارع غنَّـاء، أو جبـال شـاهقة ُجلـب منهـا. حينهـا، كل 
هـذا التاريـخ سيسـتحيل سـردية تستشـعرها فـي روحـك 
فـي برهـة سـريعة من الزمـن، تنجذب لهـا، وتجعل لحظة 

التطيب بالعطر، وكأنها معانقة أبدية بين عاشقين!
لهـذا، ليـس فـي ذلـك تعقيـد لمعنـى »السـعادة« التـي 
ال  المجتمـع  مـن  وألفـراد  النـاس،  ألبسـط  تتحصـل 
يحسـنون القـراءة أو الكتابـة. لكنهـا طريـق أخـرى فـي 
الوصـــول إلى النبـــع، إلى األعالي، غير تلك التي يسلكها 
تتـواءم  التـي  العاديـون، فلـكل شـخص سـعادته  النـاس 

وشأنه.
وبالعـودة إلـى مفهـوم »التأمـل«، يـرى سـقراط أنـه 
»ليـس للسـعادة حـدود أخـرى إال حـدود التأمـل. حيث 
تطـّورت  التأمـل،  علـى  قدرتنـا  تطـّورت  كلمـا  إنـه 
إمكانـات سـعادتنا«، معتبـًرا أن هذه العالقـة »أمر غير 
حاصـل بالصدفـة، ولكنـه مـن صميـم التأمـل، إلى حد 

وقت الحق من الحياة.
لكــن، ومنــذ عــام 2019م، بــدأت تظهــر شــكوك بهــذه 
النتائــج، تأكــدت فــي دراســة حديثــة واســعة مــن »جمعيــة 
مجلــة  فــي  نشــرت   ، » يكيــة ألمر ا لنفســية  ا م  لعلــو ا
أثبتــت  2020م،  فــي ديســمبر  »ســيكولوجيكال ســاينس« 
أهميــة التدريــب المبكــر، لكــن أســباب ذلــك هي غيــر ما كان 

يُعتقد سابًقا، بل إنه أبسط من ذلك.
ولتفكيــك المؤثــرات فــي النبــوغ الموســيقي، جنــدت لــورا 
فــي  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  وزمالؤهــا  ويسســيلتجيك 
مختلــف  مــن  محترفيــن  موســيقيين   310 أمســتردام، 
المؤسســات الموســيقية الســويدية، مثل مدارس األوركسترا 
مــن  بسلســلة  المشــاركين  اختبــار  تــم  ثــم  والموســيقى. 
األســئلة التــي تقيــس عــدد المــرات التــي يمارســون فيهــا 

يمكن معه القول إن السعادة نوع من التأمل«.
التأمـل نـوع مـن الرياضـة الروحيـة والذهنيـــة، تعتمـد 
علـى المـراس وتطويـع الـذات. ومـن خاللـه تسـتطيع أن 
أمـواج  أو  المشـتعلة  الغابـات  وسـط  السـعادة  تبصـر 

المحيط المتالطمة.
هـذا الِمـراُن ال عالقـة له بمـا يحاول بعـُض المحدثين 
ه لــ »اإليجابيـة«،  الترويـج لـه، عبـر مفهـوم مجتـزأ ومشـوَّ
التـي باتـت مجـرد منتـج اسـتهالكي يسـّوق بابتـذال فـج. 
وكتابـات سـطحية بعيدة عـن التأمل والدرايـة، تعمُل على 
نمذجـة اإلنسـان، وتحويلنـا إلـى بلهـاء نرسـم ابتسـامات 
بـالدة،  أكثـر  لهـا، ونوثقهـا بعدسـات  صفـراء ال معنـى 
ونتداولهـا علـى وسـائل التواصـل االجتماعـي، بوصفهـا 

لحظات سعيدة باذخة الفرح.
لقـد تحّولـت السـعادة مـن لحظـة تُعـاش، تقتنـص لكـي 
تغمرنا بأنوارها ومتعها، إلى صورة توضع في إنسـتغرام، 
مـا إن تصطادهـا الكاميـرات الصلـدة، حتـى ينسـكب دم 

الغزال!
أو  اآللـة،  تطبعهـا  ذكريـات  إلـى  تحتـاج  السـعادة ال 
الــة، بل أن ندع أرواحنا  فيديوهات تتداولها الهواتف النقَّ
تسـافر فـي عليائهـا، تتماهـى مـع مـا يطربهـا، أن تكـون 
هـي، ال مـا يريـده اآلخـرون، حتـى لـو أن هـذه الـروح 
وحيـدة، فبإمكانهـا أن تكـون فـي نشـوة مسـتديمة مـا دام 
اإلنسـان يعـرف الطريق، ويـدرُك من أين يحتسـي، وكيف 

يحتسي فنجانه.
نشر في مجلة القافلة عدد نوفمبر/ ديسمبر 2018م

التدريــب وعمــر بــدء التدريــب الموســيقي وغيــر ذلــك. 
واســتخدم الباحثــون أيًضــا بيانــات مــن أبحــاث ســابقة حــول 
مــت معلومــات وراثيــة وعالقتهــا  التوائــم الكبــار التــي قَدّ
بالمهــارات. وخلصــوا إلــى أن ســن البــدء المبكــر مرتبــط 
بالكفــاءة الموســيقية، ســواء لــدى الهــواة أو الموســيقيين 
المحترفيــن، حتــى بعــد التحكــم فــي وقــت التدريــب المتراكم 

الحًقا.
ــة،  ــل الوراثي ــى أن العوام ــج الدراســة إل ــا أشــارت نتائ كم
المتعلقــة بالشــغف والموهبــة للموســيقيين، لهــا تأثيــر كبيــر 
علــى عمــر األفــراد الذيــن يبــدؤون فــي ممارســة الموســيقى 
واســتعدادهم فــي المســتقبل. وهكذا فــإن العوامل األســرية، 
أي التأثيــرات الجينيــة والبيئيــة المشــتركة، مثــل البيئــة 
المنزليــة المشــبعة بالموســيقى، هــي العامــل الرئيــس. ولــم 

يكــن هنــاك ارتبــاط إضافــي، كالدوائــر العصبيــة فــي الدماغ 
وغيرها، بين سن البداية المبكرة والموسيقى.

أن  هــو  النتائــج  لهــذه  المحتمــل  التفســير  يكــون  قــد 
ــًدا مــن المواهــب فــي مجــال  ــن يظهــرون مزي ــال الذي األطف
معيَّــن، مثــل الموســيقى، يتــم تشــجيعهم علــى البــدء فــي 
التدريــب فــي وقــت مبكــر. واالحتمــال اآلخــر هــو أن األســرة 
النشــطة والموهوبــة موســيقًيا توفــر بيئــة موســيقية للطفــل، 
إضافــة إلــى توريــث ميولهــا الموســيقية جينًيــا إليــه. إذن 
الســبيل إلــى النجــاح فــي مجــال الموســيقى هــي العوامــل 
األســرية الجينيــة والبيئيــة وليــس التحــُوّالت فــي الخاليــا 

العصبية في الدماغ.

نشر في مجلة القافلة عدد يناير/ فبراير2021 م



الخميس ٣ رمضان 144٢هـ، ١٥ أبريل 20٢١م

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر: 
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 ُتذكر كمصدر.

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

رمضـــان هـــو شـــيخ الشـــهور ودرتهـــا وواســـطة عقدهـــا 
والواحـــة التـــي نتفيؤهـــا كل عـــام لتكـــون مـــالًذا ألرواحنـــا 
ومـــورًدا لقلوبنـــا ومســـتراًحا لنفوســـنا ممـــا حملتـــه مـــن أعبـــاء 
روحيـــة ونفســـية وجســـدية فـــي مـــا يســـبقه مـــن الشـــهور. هـــو 
الشـــهر الـــذي نســـتقبله فرحيـــن كبـــاًرا وصغـــاًرا ونودعـــه 
ـــرى  ـــه فرحـــة كب ـــى وإن كان ختام ـــه، حت ـــى فراق ـــن عل محزوني

هي العيد.
رمضـــان هـــو شـــهر الطاعـــة والعبـــادة واالقتـــراب مـــن اهلل 
ــروح  ــل معـــدن الـ ــهوات وتهذيـــب النفـــس وصقـ ــة الشـ ومغالبـ
ــن  ــه مـ ــق بـ ــا لحـ ــدأ ومـ ــن صـ ــه مـ ــق بـ ــا علـ ــاوى مـ ــى يتهـ حتـ
قـــذى. رمضـــان هـــو شـــهر العـــودة للنهـــل مـــن نميـــر القـــرآن 
ـــه  ـــا لشـــديد األســـف وينشـــغل عن ـــذي ينســـاه أغلبن ـــم، ال الكري
طـــوال شـــهور العـــام، ليكـــون لنـــا موعـــد ال نخلفـــه معـــه 
فنرتلـــه آنـــاء الليـــل وأطـــراف النهـــار وتلهـــج بـــه ألســـنتنا 

وتعبق به أنفاسنا وتسمو بمعانيه نفوسنا. 
ورمضـــان أيًضـــا هـــو الشـــهر الـــذي نمنـــح فيـــه ألجســـادنا 
الفرصـــة لتلقـــي عـــن كاهلهـــا مـــا ألحقنـــاه بهـــا مـــن األذى 
واإلهمـــال وإدخـــال الطعـــام علـــى الطعـــام حتـــى أصبحـــت 
أجســـادنا مراتـــع لألســـقام واآلالم التـــي يجرهـــا علينـــا فـــي 
األغلـــب ضعفنـــا أمـــام مـــا يســـيل لـــه لعابنـــا مـــن المـــآكل 

والمشارب التي ال تكف عن إغوائنا على مدار العام.
رمضـــان أيًضـــا هـــو فرصتنـــا لنخـــوض تجربـــة مـــن ال 
يجـــدون قـــوت يومهـــم ومـــن يباتـــون علـــى الطـــوى ومـــن ال 
ــون  ــد العـ ــم يـ ــد إليهـ ــل، لنمـ ــل القليـ ــم إال بأقـ ــون أودهـ يقيمـ
ونقـــول لهـــم إننـــا نحـــس بمـــا تحســـون بـــه ونشـــعر بمـــا 
ــم  ــا إليهـ ــد أيدينـ ــم، فنمـ ــف معكـ ــا نتعاطـ ــه، وإننـ ــعرون بـ تشـ
ـــة، كلٌّ بحســـب  ـــة والمادي ـــا مـــن المســـاعدات العيني بمـــا يمكنن

استطاعته.
غيـــر أن المالحـــظ لشـــديد األســـف أن رمضـــان ال يعنـــي 
لفئـــة مـــن النـــاس إال الحرمـــان مـــن الطعـــام والشـــراب ومـــا 
المـــزاج وســـوء المعاملـــة مـــع  يلحـــق بذلـــك مـــن تعكـــر 
اآلخريـــن وربمـــا إلحـــاق األذى النفســـي وربمـــا الجســـدي 
بهـــم، فتـــرى الواحـــد مـــن هـــؤالء عابـــس الوجـــه مكفهـــر 
القســـمات، وإن تكلـــم كانـــت ألفاظـــه وعباراتـــه ســـهاًما 
ـــا،  ـــن لطرائده مســـددة تبحـــث عـــن فرائســـها، وضـــواري تكم
ســـواء أكان ذلـــك فـــي البيـــت مـــع أفـــراد أســـرته، أو فـــي 
ــن  ــات حيـ ــى الطرقـ ــى علـ ــه، أو حتـ ــع زمالئـ ــل مـ ــكان العمـ مـ
يجلـــس الواحـــد منهـــم وراء مقـــود ســـيارته. ومـــن المالحـــظ 
بهـــذا الشـــأن أن »ســـلوكيات« بعـــض الســـائقين، هداهـــم اهلل، 
تصبـــح أكثـــر ســـوًءا وشـــطًطا وخطـــًرا فـــي ســـاعات النهـــار، 
وفـــي الفتـــرة التـــي تســـبق موعـــد اإلفطـــار علـــى وجـــه 
المـــرء توخـــي أقصـــى  ليكـــون علـــى  الخصـــوص، حتـــى 
درجـــات الحـــذر فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن اليـــوم علـــى وجـــه 
التحديـــد كـــي ال يطالـــه شـــيء مـــن شـــرر هـــؤالء الذيـــن لـــم 
يقفـــوا مـــن الصيـــام إال علـــى قشـــوره ولـــم يبلغـــوا جوهـــر 

مكنونه الذي ما كلفنا اهلل بالصيام إال لبلوغه.
الصيـــام لـــدى بعـــض النـــاس »تعذيـــب« للجســـد، ولـــدى 

بعضهم اآلخر »تهذيب« للنفس، فمن أي الفريقين أنت؟ 

رمضان بين 
التعذيب والتهذيب

عبدالوهاب أبو زيد *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا
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* شاعر وكاتب سعودي 


