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أرامكو السعودية و»سابك« تعلنان عن خططهما 
إلعادة ترتيب أنشطة التسويق

أعلنت أرامكو السعودية و«سابك« يوم الخميس 16 رمضان 1442هـ )28 أبريل 2021م(، عزمهما نقل مسؤولية 
تسويق وبيع عدد من منتجات أرامكو السعودية البتروكيميائية ومنتجات البوليمرات إلى شركة سابك، إلى جانب 

نقل مسؤولية مبيعات وتسويق عدٍد من منتجات »سابك« لشركة أرامكو للتجارة.

الناصر يشيد بالموظفين خالل 
جولته الرمضانية في مرافق األعمال

قام رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين 
حسن الناصر، رفقة عدد من أعضاء اإلدارة الُعليا، بجولة في مرافق 
األعمال التابعة للشركة خالل شهر رمضان المبارك، حيث زاروا خاللها 
تنورة والشيبة  الموظفين في كلٍّ من بقيق ومنيفة والمرجان ورأس 
م الناصر شكره للموظفين إزاء  وشدقم وجازان. وخالل هذه الجولة، قدَّ

جهودهم وتفانيهم.
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أرامكو السعودية و»سابك« تعلنان عن خططهما إلعادة 
ترتيب أنشطة التسويق والمبيعات واألعمال التجارية 

وسلسلة اإلمداد لتحقيق الكفاءة وزيادة القيمة

الظهران - أعلنت أرامكو السعودية و«سابك« يوم الخميس 16 
رمضـان 1442هــ )28 أبريـل 2021م(، عزمهمـا نقـل مسـؤولية 
تسـويق وبيـع عدد مـن منتجـات أرامكـو السـعودية البتروكيميائية 
ومنتجات البوليمرات إلى شـركة سابك، إلى جانب نقل مسؤولية 
مبيعـات وتسـويق عـدٍد مـن منتجـات »سـابك« لشـركة أرامكـو 

للتجارة. 
وسـتؤّدي هـذه التغييرات، التي يُخطـط العمل بها على مراحل 
خـال عـام 2021م بعـد الحصـول علـى الموافقات المطلوبـة، إلى 
أن ينصب تركيز »سـابك« على تسـويق منتجات البتروكيميائيات، 
فيما تركز شركة أرامكو للتجارة على منتجات الوقود والمنتجات 

العطرية. 
وتأتـي هـذه الخطـوة المهمـة فـي سـبيل تحقيـق التوافـق بيـن 
إسـتراتيجيتي »سـابك« وأرامكـو السـعودية، وذلـك بعـد شـراء 

األخيرة حصة تبلغ 70% من »سابك« في يونيو 2020م. 
كمـا سـتواصل أرامكـو السـعودية و»سـابك« مراجعـة الخيارات 
المتاحة لمزيد من عمليات نقل التسـويق والمبيعات العالمية من 
أعمـال  للمنتجـات ضمـن محفظـة  المنتجـة  الشـركات  خـال 

مجموعة أرامكو السعودية.

الفائدة للعمالء
سـتؤدي التغييرات المخطط لها إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، 
وتقويـة العامـات التجاريـة لكلتا الشـركتين، وتحسـين المنتجات 
المدمجـة والخدمـات الموفـرة، بما يسـاعد علـى المحافظة على 
التنافسـية. وسيسـتفيد العمـاء مـن التحّسـن الذي سـيطرأ على 
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مجموعـة المنتجـات وتوفرهـا، وطريقـة طلبهـا، ونقـاط البيـع، 
وسلسـلة اإلمـداد، وموثوقيـة الشـحن، وخدمـات وحلـول مـا بعـد 

البيع. 
وتعليًقـا علـى ذلـك، صرح الرئيـس وكبير اإلدارييـن التنفيذيين 
لشـركة أرامكـو للتجـارة، األسـتاذ إبراهيـم البوعينيـن، قائـًا: 
»يعكـس نقـل المسـؤوليات التزامنـا المشـترك لاسـتفادة مـن 
الطبيعـة التكامليـة بيـن أرامكـو السـعودية و»سـابك« فيمـا يتعلـق 
بمجموعة المنتجات، حيث نسـعى جاهدين إليجاد قيمة مضافة 

لعمائنا ومساهمينا«. 
وأضـاف البوعينيـن: »ذلـك مـن شـأنه أن يعـزز تركيـز شـركة 
أرامكـو للتجـارة و»سـابك« لتوفيـر خدمـات ومنتجـات عالميـة 
المسـتوى لعمائهمـا، وسـتزيد هـذه التغييـرات مـن قـوة موقعنـا 

لتقديم قيمة وابتكارات ال مثيل لها في السوق«. 
مـن جانبـه، قـال نائـب الرئيـس التنفيـذي للبتروكيماويـات فـي 
»سـابك«، األسـتاذ عبدالرحمـن الفقيـه: »ستفسـح االسـتفادة مـن 
مجموعـة المنتجـات التكامليـة المجـال لنـا إليجاد مركـز مبيعات 
شـامل يسـتفيد منه عماؤنـا على الصعيد العالمـي، بما في ذلك 
المناطـق الجغرافيـة ذات األهميـة اإلسـتراتيجية، خصوًصـا فـي 

قارة آسيا«. 
يـــؤدي نقـــل مســـؤولية  وأضـــاف الفقيـــه: »نســـتهدف أن 
المبيعـــات والتســـويق إلـــى تقريبنـــا مـــن األســـواق بشـــكٍل أكبـــر، 
وتعزيـــز مرونتنـــا وبراعتنـــا لتحقيـــق قيمـــة مضافـــة للعمـــاء 

والمساعدة في تحقيق طموحاتهم«. 

حول التغييرات ونقل مسؤوليات 
التسويق والمبيعات 

ستنتقل مسؤولية التسويق والمبيعات العالمية لبعض منتجات 
أرامكو السعودية من البتروكيميائيات والبوليمرات وتلك الخاصة 
بمشاريعها المشتركة والشركات التابعة لها إلى شركة سابك، مع 
التركيز بشكٍل أساٍس على: شركة بينغرانغ بتروكيميكال كومباني 
وشـركة صـدارة  )بريفكيـم(،  دي  إتـش.  بـي.  إن.  دي.  إس. 

للكيميائيات )صدارة(، وشركة إس-أويل )كوريا الجنوبية(.
بعد اسـتكمال دمج المنتجات البتروكيميائية، ستعمل »سابك« 
علـى تسـويق المنتجـات التاليـة، والتـي تشـمل كًا مـن المنتجـات 
الحاليـة والمضافـة إلى محفظتهـا: البولي إيثيلين عالـي الكثافة، 
إيثيليـن  والبولـي  الكثافـة،  إيثيليـن الخطـي منخفـض  والبولـي 
منخفـض الكثافـة، وبوليمـر البولـي بروبليـن المشـترك، وبوليمـر 
البولـي بروبليـن المتناظـر، وبوليمـر البولـي بروبليـن الثاثـي، 
وبوليميثيـل  المشـترك،  اإليثيليـن  فنيـل  أسـيتات  وبوليمـر 
ميثاكريـات، وبولـي كابروالكتـام، والغايكـول أحـادي اإلثيليـن، 
والغايكـول ثنائـي اإلثيليـن، والغايكـول ثاثـي اإلثيليـن، والمونـو 
إيثانـول أميـن، والـداي إيثانـول أميـن، والتـراي إيثانـول أميـن، 
واإليثيليـن داي أميـن، والـداي إيثيلين تـراي أميـن، وأورثو-تولوين 

أيسـوكانات،  داي  ديفينيـل  ميثيليـن  والبوليمريـك  أميـن،  داي 
والتولوين داي أيسوكانات، وغايكوالت البروبيلين، والبولويوالت، 
وأكسـيد البروبيليـن، والميثيـل ميثاكرايايـت، وبيوتيـل غايكـول 

إيثر، واألسيتون، والفينول.
وبمـوازاة ذلـك، سـتنتقل مسـؤولية شـراء وإعـادة بيـع وتوريـد 
عـدد مـن منتجـات وقـود »سـابك« الحاليـة علـى مسـتوى العالـم 
)مـادة البنزيـن، وميثيـل ثالثـي بوتيـل األيثـر، ومكونـات خليـط 
الغازوليـن، ولقيـم وحـدات التكسـير فـي أوروبـا( من »سـابك« إلى 
شـركة أرامكـو للتجـارة التـي سـتبقى معهـا أيًضـا مبيعـات أرامكـو 

السعودية من البارازيلين. 
يتم تطبيق عدد من استثناءات نقل التسويق والمبيعات حالًيا، 

وبالتالي ال توجد تغييرات مخطط لها على ما يلي:
■ أرامكو السعودية: فائض إنتاج األوليفينات.

■ أرالنكسيو: مجموعة منتجات )المطاط واللدائن(.
بروبيليـن  )سيكلوهكسـان،  منتجـات  مجموعـة  موتيفـا:   ■

وإيثيلين(.
■ إس - أويـل: مسـؤولية التسـويق المحلـي والمبيعـات فـي 

كوريا.

حول عمليات النقل والتغييرات في 
النشاط التجاري وسلسلة اإلمداد

الجوانـب  المسـؤولية عـن  للتجـارة  أرامكـو  سـتتولى شـركة 
التجاريـة لخدمـات الشـحن البحـري للمنتجـات السـائلة )بما في 
ذلـك المـواد الكيميائيـة والمـواد األولية(، بينما سـتتولى »سـابك« 
المسؤولية عن شحن جميع المنتجات الصلبة، وتسليم المنتجات 

للعماء.

إطالق مبادرة البطاقة الرقمية 
الظهـران - فـي مواكبـة حثيثـة لرقمنـة الخدمـات فـي 
الرقميـة  البطاقـة  مبـادرة  أُطلقـت  السـعودية،  أرامكـو 
الجديـدة، التـي تتيـح للموظفيـن عبـور بوابـات األمـان مـن 
باسـتعمال  بالشـركة  الخاصـة  بطاقاتهـم  مسـح  خـال 
هواتفهـم الذكيـة للدخـول إلـى عـدد مـن مناطـق الشـركة 

المهمة.
نتـاج  وهـي   - الجديـدة  الرقميـة  البطاقـة  وستسـمح 
الشـراكة بيـن إدارتـي مسـاندة أعمـال األمـن الصناعـي 
وتقنيـة المعلومـات- للموظفيـن بتفعيلهـا وإلغـاء تفعيلهـا، 

وعبور بوابات األمان بوابات األمان من خالها.
الجديـد، مؤخـًرا، مـن قبـل  النظـام  تـم تدشـين  وقـد 
النائب األعلى للرئيس لقطاع الموارد البشـرية والخدمات 
المسـاندة، األسـتاذ نبيـل عبـداهلل الجامع، ونائـب الرئيس 
للسـامة واألمـن الصناعـي، األسـتاذ عالـي الزهرانـي، 
ونائب الرئيس لتقنية المعلومات، األستاذ يوسف العليان.

وبالتـوازي مـع إسـتراتيجية الشـركة للتحـول الرقمـي، 
بـدأت إدارة مسـاندة أعمـال األمـن الصناعـي وإدارة تقنية 
المعلومـات بتطبيـق النظـام فـي بعـض المناطـق المهمـة، 

مثل مبنى البرج في الظهران.

السالمة من كوفيد-١9
كمـا سـيعزز هـذا التطـور مـن الجهـود المكثفـة التـي 
تبذلهـا أرامكـو السـعودية في الوقاية مـن كوفيد-19، حيث 
أن البطاقـة الرقميـة تعمـل بنظـام التواصـل دون الحاجـة 

إلى التامس مع بوابات التحكم بالعبور.
وتَُعـدُّ البطاقـة الرقميـة حـًا سلسـًا ومائًمـا لتوفيـر 
خيـار رقمـي للبطاقـة العادية فـي الهواتف الذكيـة للدخول 

إلى مرافق الشركة.

بديل رقمي
هويـة  بمثابـة  تكـون  أن  الرقميـة  للبطاقـة  ويمكـن 
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للموظـف، حيـث يمكـن أن تُسـتخدم للدخـول بساسـة إلى 
مرافق الشـركة المسـتهدفة، ويمكن اسـتخدامها أيًضا من 
قبـل األمـن للتحقـق مـن هويـة الموظفيـن. وكمـا أن هنـاك 
أيًضـا  هنـاك  فـإن  بـكل موظـف،  رقميـة خاصـة  بطاقـة 
بطاقـة خاصـة بـكل جهـاز ذكـي فـي حـال تعـدد أجهـزة 

الموظف، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات األمان.

األستاذ نبيل عبداهلل الجامع، الثاني من اليمين، واألستاذ عالي الزهراني، الثالث من اليمين، واألستاذ يوسف العليان، خالل تدشين النظام الجديد.

ثالث خطوات سهلة للتحول الرقمي لبطاقتك:
mySecurity قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق ■

■  انقـر علـى أيقونـة )البطاقة الرقميـة( واقـرأ التعليمات 
وصادق عليها

■  سـتكون بطاقتـك الرقمية جاهزة للعمـل، فقط انتظر 10 
دقائق بعد تفعيلها قبل استعمالها للدخول من البوابات.

عند البوابة:
■  اضغـط علـى »أظهـر البطاقـة الرقميـة« فـي الصفحـة 

mySecurity الرئيسة من تطبيق
■ أبرز هاتفك بالقرب من القارئ عند البوابة

■ اضغط »استعمل البطاقة الرقمية«



ــة  ــن كلِّ ثمانيـ ــن بيـ ــًدا مـ ــعودية واحـ ــو السـ ــج أرامكـ تُنتـ
ــر  ــا أكثـ ــا يجعلهـ ــم، ومـ ــي العالـ ــام فـ ــط الخـ ــل للنفـ براميـ
شـــركات الطاقـــة المتكاملـــة قيمـــة علـــى الصعيـــد العالمـــي 
هـــو الطاقـــات البشـــرية التـــي تحظـــى بهـــا؛ فعلـــى مـــدار 

العـــام، يقـــوم موظفـــو الشـــركة وموظفاتهـــا بإنتـــاج إمـــدادات 
الطاقـــة، التـــي تُعـــد بمثابـــة األســـاس الـــذي يرتكـــز عليـــه 
االقتصـــاد العالمـــي، حيـــث يقطـــع كثيـــٌر مـــن هـــؤالء 
مســـافات واســـعة بعيـــًدا عـــن منازلهـــم فـــي بيئـــة صعبـــة، 
مظهريـــن حرًصـــا أكيـــًدا للمحافظـــة علـــى الســـامة 

والصحة.
ـــب العمـــل فـــي المناطـــق النائيـــة التزاًمـــا مـــن نـــوع  ويتطلَّ

خـــاص؛ وتقديـــًرا لمثـــل هـــذا االلتـــزام، قـــام رئيـــس أرامكـــو 
الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن 
حســـن الناصـــر، رفقـــة عـــدد مـــن أعضـــاء اإلدارة الُعليـــا، 
بجولـــة فـــي مرافـــق األعمـــال التابعـــة للشـــركة خـــال شـــهر 
ــا الموظفيـــن فـــي  رمضـــان المبـــارك، حيـــث زاروا خالهـ
كلٍّ مـــن بقيـــق ومنيفـــة والمرجـــان ورأس تنـــورة والشـــيبة 

وشدقم وجازان.

م الناصـــر شـــكره للموظفيـــن  وخـــال هـــذه الجولـــة، قـــدَّ
ـــًدا لهـــم أن عملهـــم سيســـتمر  إزاء جهودهـــم وتفانيهـــم، مؤكِّ
ـــاج مصـــدر  ـــرى مـــن خـــال إنت ـــة ُكب فـــي االضطـــاع بأهمي
ــر  ــك بتوفيـ ــدة، وكذلـ ــم بشـ ــه العالـ ــذي يحتاجـ ــة الـ الطاقـ
اللقيـــم للصناعـــات المحليـــة والعالميـــة، بمـــا مـــن شـــأنه أن 
ـــن مـــن التنميـــة االقتصاديـــة فـــي المملكـــة وحـــول  يمكِّ

العالم.
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الرئيس يقوم بجولة رمضانية لزيارة 
موظفي الشركة في مرافق األعمال

رئيس الشركة، المهندس أمين حسن الناصر، يتحدث مع الموظفين في غرفة الحاسب اآللي للمهندسين في مصفاة رأس 
تنورة، ذلك خالل زيارة اإلدارة العليا للمرافق خالل شهر رمضان المبارك.

رئيس الشركة، المهندس أمين حسن الناصر، متحدًثا مع الموظفين في معامل شيبة، مشيًرا إلى الجهود الجبارة واالستجابة 
إلى تحديات عديدة، من ضمنها المحافظة على السالمة التشغيلية خالل جائحة كوفيد-19 وإعادة المعامل إلى اإلنتاج بعد 

تعرضها للهجمات اإلرهابية في 2020م.

خالل زيارته إلى غرفة التحكم في إدارة اإلنتاج في مرجان، أبدى الرئيس، كبير اإلداريين التنفيذيين تقديره للجهود الجبارة 
والتفاني من قبل الموظفين العاملين في المناطق النائية.

رئيس الشركة، المهندس أمين حسن الناصر، متحدًثا مع الموظفين في معمل الغاز في شدقم خالل جولة في المرافق.

رئيس الشركة، المهندس أمين حسن الناصر، في حديث مع موظفي معامل بقيق في زيارة حديثة لإلدارة العليا لمرافق الشركة 
خالل شهر رمضان المبارك. وقد أشاد الناصر بتفانيهم في أعقاب الهجمات اإلرهابية على بقيق في سبتمبر 2019م.

رئيس الشركة، المهندس أمين حسن الناصر، محيًيا الموظفين خالل زيارته مؤخًرا إلى مركز التحكم في إدارة اإلنتاج في 
منيفة. مؤكًدا في زيارته على أهمية التنبه إلى صحة الموظفين والمحافظة على السالمة في موقع العمل خالل الشهر 

الكريم.
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ن البيئة االقتصادية  ارتفاع صايف الدخل بنسبة 30% على أساس سنوي نظًرا لتحسُّ

أرامكو السعودية تعلن
نتائج الربع األول من عام 2021

العربيـة السـعودية  الزيـت  الظهـران - أعلنـت شـركة 
 22 الثاثـاء  يـوم  »الشـركة«(  أو  السـعودية«  )»أرامكـو 
رمضـان 1442هــ )4 مايـو 2021م( نتائجهـا الماليـة عـن 
الربـع األول مـن عـام 2021م، حيـث كشـفت عـن تحقيـق 
زيـادة بنسـبة 30% علـى أسـاس سـنوي في صافـي الدخل 
الـذي بلـغ 81.4 مليـار ريـال سـعودي )21.7 مليـار دوالر 
أمريكـي(، وتوزيعات أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال سـعودي 
)18.8 مليـار دوالر أمريكـي( سـتدفعها خـال الربـع الثاني 
مـن هـذا العـام. وتُعـزى هـذه النتائـج إلـى ارتفـاع أسـعار 
ـن البيئـة االقتصاديـة فـي الشـهور الثاثـة  النفـط وتحسُّ

األولى من عام 2021م.
وتعليًقـا علـى نتائـج الربـع األول، قـال رئيـس أرامكـو 
أميـن  المهنـدس  التنفيذييـن،  إدارييهـا  السـعودية، كبيـر 

حسن الناصر:
»بحمـد اهلل أظهـرت نتائجنـا الماليـة والتشـغيلية فـي 
الربـع األول من عام 2021م مسـتويات قويـة ومتمّيزة جًدا، 
فـي  ممّثلـة  التشـغيلية  البيئـة  ـن  لتحسُّ انعكاًسـا  وكانـت 
االتجاهـات اإليجابيـة التـي تشـهدها العديـد مـن مناطـق 
العالـم نحـو العـودة التدريجيـة للتعافي االقتصـادي وتوازن 
أسـواق النفـط التي تأثـرت بالجائحة. كما عكسـت النتائج 
االلتـزام الـدؤوب مـن جانـب موظفـي الشـركة وموظفاتهـا 
ر  البتـكا وا ة  ء لكفـا ا مـن  زة  ممتـا مسـتويات  لتحقيـق 
والموثوقيـة. وقـد أثبتـت أرامكـو السـعودية أنهـا بالفعـل 
المـوّرد المفّضـل لعمائهـا، كمـا أننـا واصلنـا تقديـم توزيع 

األرباح لمساهمينا.
بذلنـا، بفضـل اهلل، مزيـًدا مـن  الربـع األول،  خـال 
فنـا  ا هد أ لتحقيـق  ميـة  ا لر ا نـا  د جهو فـي  م  لتقـد ا
اإلسـتراتيجية. فبرنامـج تحسـين محفظـة األعمـال الـذي 
تنفـذه الشـركة يواصـل تحديـد فرص إيجـاد القيمـة، وقد 
البنيـة  فـي  رائـدة  اسـتثمارية  فـي صفقـة  ذلـك  تجلّـى 
التحتيـة بقيمـة 46.5 مليـار ريـال سـعودي )12.4 مليـار 
دوالر أمريكـي( وهـي صفقـة خطـوط أنابيـب النفـط التي 
أعلّنـا عنهـا مطلـع الربـع الثانـي. ومـن جانـٍب آخـر، يحمل 
برنامـج )شـريك( في المملكة آفاًقـا واعدة إلطاق العنان 
أمـام فـرص جديـدة فـي السـوق المحليـة ستُسـهم، بـإذن 
اهلل، في تعزيز موثوقية الشـركة واسـتدامتها، وفي الوقت 
نفسـه، سـيكون لهـا تأثيـٌر إيجابـٌي علـى تطويـر قـدرات 

القافلة األسبوعية

القطـاع الخـاص والبيئـة االسـتثمارية واالقتصاديـة فـي 
المملكة.

وبالنظـر إلـى المؤشـرات اإليجابيـة لمسـتويات الطلـب 
يحملـه  بمـا  متفائـل  فأنـا  2021م،  لعـام  الطاقـة  علـى 
المسـتقبل، ورغـم أنـه ال تـزال هنـاك بعض التحديـات، إال 
أنـه ومـع بـدء تعافـي االقتصـاد العالمـي، سـتكون أرامكـو 
السـعودية علـى أهّبـة االسـتعداد لتلبيـة احتياجـات العالـم 

المتزايدة من الطاقة«.

أهم المعلومات المالية
بلـغ صافـي دخـل أرامكـو السـعودية 81.4 مليـار ريـال 
سـعودي )21.7 مليـار دوالر أمريكـي( خـال الربـع األول، 
بزيـادة نسـبتها %30 مقارنـة بــ 62.5 مليـار ريـال سـعودي 
)16.7 مليـار دوالر أمريكـي( فـي الربـع األول مـن عـام 
2020م. ويُعـزى ذلـك لوجـود سـوٍق قويـة للنفـط الخـام، 
وارتفـاع هوامـش أربـاح التكريـر والكيميائيـات، ويقابلـه 

بشكٍل جزئي انخفاض اإلنتاج.
وحققـت الشـركة تدفقـات نقديـة مـن أنشـطة التشـغيل 
دوالر  مليـار   26.5( سـعودي  ريـال  مليـار   99.3 بلغـت 
أمريكـي(، وتدفقـات نقديـة حـرة* بلغـت 68.5 مليـار ريـال 
سـعودي )18.3 مليار دوالر أمريكي( خال الربع األول من 

هـذا العـام. في حين بلـغ حجم النفقات الرأسـمالية خال 
الربـع األول 30.8 مليـار ريـال سـعودي )8.2 مليـار دوالر 

أمريكي(.
وقـد بقيت نسـبة مديونية الشـركة* كما هـي عند %23 

في 31 مارس 2021 مقارنة مع 31 ديسمبر 2020م.
وأعلنـت الشـركة عـن توزيعـات أربـاح بقيمـة 70.3 مليار 
ريـال سـعودي )18.8 مليـار دوالر أمريكـي( خـال الربـع 

األول من عام 2021م، سيتم دفعها خال الربع الثاني. 

أهم المعلومات التشغيلية
حافظـت أرامكـو السـعودية علـى موثوقيـة أداء قطـاع 
التنقيـب واإلنتـاج فيهـا، حيـث بلـغ متوسـط إجمالـي إنتـاج 
المـواد الهيدروكربونيـة 11.5 مليـون برميـل مكافـئ نفطـي 
فـي اليـوم خـال الربـع األول مـن عـام 2021م، منهـا 8.6 

مليون برميل في اليوم من النفط الخام. 
كما حافظت الشـركة على سـجلها الحافل واالسـتثنائي 
بوصفهـا أحـد مـوردي الطاقـة علـى مسـتوى العالـم، إذ 
بلغـت نسـبة موثوقيـة تسـليمها الشـحنات للعمـاء خـال 

الربع األول %100.
وفـي ينايـر، دخلـت أرامكـو السـعودية فـي شـراكة مـع 
شـركة االتصاالت السـعودية، الشـركة الرائدة في خدمات 

فائـق  جديـد  حاسـوٍب  إلطـاق  والتقنيـة،  االتصـاالت 
أقـوى  بيـن  مـن  يُعـّد  »الدمـام7«  اسـم  حمـل  السـرعة 
الحواسـيب فـي العالـم، بقـدرة حوسـبية فائقـة األداء تبلـغ 
يتيـح فرًصـا جديـدة فـي  الـذي  بيتافلـوب، األمـر   55.4
مجال التنقيب والتطوير، ويعّزز قدرات الشـركة في التنبؤ 
بمواقـع االحتياطيات الجديدة من خال اسـتخدام أحدث 
تقنيـات التصويـر والتَعلُّم العميق عبر الذكاء االصطناعي. 
ويُعـّد إطـاق الحاسـوب »الدمـام 7« خطـوة متقدمـة ضمن 
إسـتراتيجية التحـّول الرقمـي فـي أرامكـو السـعودية، التـي 
تضـم مجموعـة تقنيـات متطـورة تُسـهم فـي إعـادة تشـكيل 
ريـادة  وتمكيـن  الكفـاءة،  وتعزيـز  الرئيسـة،  العمليـات 

الشركة.
وخـال الربـع األول، أعلنـت أرامكـو السـعودية وداو 
صـدارة  شـركة  فـي  الشـريكتان  نـي،  كومبا كيميـكال 
للكيميائيـات، نجاحهمـا فـي إعـادة هيكلـة تمويـل الديـون 
الممتـازة علـى شـركة صـدارة، والتـي تضمنت تمديـد فترة 
سـداد الديـون وفترة سـماح لمدفوعات الفائـدة وضمانات 
الكفيـل، إلـى جانـب تنفيـذ اتفاقيـات أخـرى تتعلـق بشـراء 
اللقيم، وحقوق تسويق المنتجات النهائية لشركة صدارة. 
وقـد تمّكنـت أرامكـو السـعودية مـن زرع أكثـر مـن 500 
ألـف شـجرة خـال الربـع األول، وبذلـك تسـتكمل الشـركة 
يهـدف  الـذي  مليـون شـجرة،  لزراعـة  برنامجهـا  بنجـاح 
للتخفيـف مـن التصحـر، واحتجـاز الكربون، وتعزيـز التنوع 
البيولوجـي المحلـي. وتتوافـق مبـادرة المليـون شـجرة مـع 
أهـداف التنمية المسـتدامة للتنوع البيولوجي واالسـتدامة 
لألمـم المتحـدة، وهـي جـزء مـن التـزام الشـركة بحمايـة 

البيئة.
مـن جهـة ثانيـة، أسـهمت الشـركة فـي جهـود إعطـاء 
لقاحـات فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد-19( خـال 
الربـع األول مـن العـام، لحمايـة قواهـا العاملـة وبيئتهـا 
االجتماعيـة مـن مخاطـر العـدوى. ففـي نهايـة شـهر أبريل 
مـن  أكثـر  اللقـاح  جرعـات  تلقـوا  مـن  عـدد  بلـغ   ،2021
السـعودية والمتقاعديـن  أرامكـو  178٫000 مـن موظفـي 
وعائاتهـم، وذلـك يشـمل 85% مـن موظفي الشـركة. وقد 
برنامـج  خـال  مـن  إمـا  اللقاحـات  هـذه  جدولـة  تمـت 
التطعيـم بأرامكـو السـعودية، والـذي يتـم إجـراؤه فـي 16 
موقًعـا فـي مرافـق الشـركة بكافـة أنحـاء المملكـة بالتعاون 
مـع شـريكها الطبي مركز جونز هوبكنـز أرامكو الطبي، أو 

من خال برنامج التطعيم الحكومي.

الباحثون يتسابقون لخفض البصمة 
الكربونية في مسابقة االبتكار الجديدة

الظهـران - أعلـن مركـز األبحـاث المتقدمة في إكسـبك  
عـن الفائزيـن فـي النسـخة األولـى مـن مسـابقة )ابتـكار(، 
التـي تهـدف إلـى إيجـاد طـرق مبتكـرة لخفـض البصمـة 

الكربونية في أعمال التنقيب واإلنتاج. 
التخصصـات  جميـع  ضّمـت  فرًقـا  الباحثـون  وشـكل 
والمواقـع الجغرافيـة، مـا تمخـض عـن 65 مقترًحـا بحثًيـا. 
وقـد جـاء 40 مـن هـذه المقترحـات مـن الظهـران، و10 من 
الواليـات المتحـدة األمريكيـة، فيمـا قـّدم الباحثـون مـن 
موسـكو 6 مقترحـات، ومـن بكيـن 6 مقترحـات، كمـا كان 

هناك مقترحان من أبردين، ومقترح واحد من دلفت. 
 وقد وضع فريق من الخبراء أربعة من هذه المقترحات 
فـي القائمـة القصيرة، وقد اشـتملت عناصر التحكيم على 
تأثيـر الحلـول المقترحـة علـى األعمـال، وتأثيرهـا علـى 
األهـداف اإلسـتراتيجية للشـركة، وأصالـة الفكـرة، ومـدى 
قـدرة الحـل علـى خفـض انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون، 

وإمكانيـة تطويـر الفكـرة وتطبيقهـا. كما اشـتملت مواضيع القافلة األسبوعية
المقترحـات علـى ابتـكار طـرق جديـدة لعـزل ثانـي أكسـيد 
الكربـون، والحـد مـن انقطـاع الميـاه، وتحسـين الكفـاءة 
التشـغيلية، والحد من االسـتهاك الكيميائي، ورفع القدرة 

على إعادة التدوير.

تحديد المسار
وقّدم المرشحون األربعة األوائل من الظهران وهيوستن 
وأبرديـن حلولهـم المبتكـرة إلـى لجنـة التحكيـم فـي الجولة 
األخيـرة التـي عقدت عن بعد، وقد شـهدت الجولة حضور 
اإلدارة العليـا لهندسـة البتـرول والتطويـر، وحضـور علمـاء 
ومهندسـي الشـركة مـن شـتى أنحـاء العالم. وسـيتم إطاق 

أفضل ثاث مقترحات كمشاريع جديدة.
وأشار نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير بالوكالة، 
إلـى أن مركـز األبحـاث  األسـتاذ عبدالحميـد الرشـيد، 
المتقدمـة فـي إكسـبك يمثـل حاضنـة عظيمـة لألفـكار، 

وقال: »أنا على تمام الثقة من أن عقول الباحثين المبدعة 
لديهـا القـدرة التـي ال يرقـى إليهـا الشـك علـى اختـراع 
وتطويـر وإنجـاز حلـول ينعكـس أثرهـا ليـس علـى شـركتنا 
والمملكـة فحسـب، بـل علـى العالـم أجمـع«. وأضـاف: »إن 
باحثـي مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك يحظـون 
بالتحفيـز السـتغال فضولهـم ومعرفتهم البتـكار حلول من 

شأنها دعم مستهدفات الشركة النهائية«.

تمهيد الطريق
ومنـذ إنشـاء مركـز األبحـاث المتقدمـة فـي إكسـبك، ال 
يـزال مضطلًعـا بمهمـة تطويـر الحلـول المبتكـرة للتحديات 
الفريـدة التـي تواجههـا أعمـال التنقيـب واإلنتـاج. وقـد 
اسـتفادت مسـابقة )ابتكار( مـن هذا اإلبـداع لتطوير حلول 
عاليـة التأثيـر يمكـن تطويرهـا إلـى تقنيـات قابلـة للتطبيـق 
خـال فترة تتراوح بين ثاث إلى خمس سـنوات. وسـيكون 
للمسـابقة فـي كل عـام محـور محـدد يرتبـط بالتحديـات 

المباشرة التي تواجه أعمال التنقيب واإلنتاج.
المتقدمـة فـي إكسـبك،  وقـال مديـر مركـز األبحـاث 
األسـتاذ أشـرف الطحينـي: »تعمـل )ابتـكار( واألنشـطة 
المشـابهة لها كمحفز الستكشـاف حلول مبتكرة، من خارج 
أطـر التفكيـر التقليـدي، للتحديـات المهمـة التـي تواجههـا 

الصناعة«. 

المقترحات الفائزة
■  فقاعات ثاني أكسيد الكربون النانوية من أجل عزل 

واستغالل الكربون بشكل أمثل )المركز األول(
الطاقـة فـي منصـات الحفـر وضبـط  ■  كفـاءة نظـام 

االنبعاثات )الوصيف األول(
األرض  تحـت  الملتقـط  الكربـون  ومعالجـة  ■  عـزل 

)الوصيف الثاني(
إلـى سـائل فـي الموقـع بغـرض  ■  التحويـل مـن غـاز 

االستخالص النموذجي للغاز )الوصيف الثالث(



علـى مـدى قرون مضت، اعتاد النـاس التوجه إلى الطائف 
فـي أعلـى جبـال السـروات، هرًبا من حـرارة الصيـف، وطمًعا 
في االستمتاع بالمناظر الجميلة والُخضرة واألجواء الرائعة. 
لكـن هذه المدينة الجنوبية الغربية تضجُّ بالحياة حًقا عندما 
تُرفـع السـتارة عـن أهـم حـدث فـي العـام هنـاك، أال وهـو 

مهرجان الورود السنوي.
والكتشـاف أكثـر الجوانـب متعًة في هـذا المهرجان، ذهبنا 
فـي جولـة برفقة الدليل المحلي، أحمد الجعيد، الذي أوضح 
لنـا أن منشـأ هـذا المهرجـان يرجـع إلـى الطبيعـة الزراعيـة 
للمدينـة، التـي تشـتهر فـي الوقـت الراهـن بورودهـا أكثـر مـن 
بالـورود  بـدأت فكـرة االحتفـاء  فاكهتهـا وخضارهـا. وقـد 
ـم فـي عـام 2005م، حيـث يُقـام اآلن فـي  بمهرجـان خـاص نُظِّ

شهر أبريل من كل عام.

اج دمشق هدايا ُحجَّ
تشـتهر الـورود التـي تنمـو فـي الطائـف بعطرهـا الجميـل، 
وتُدعـى بالـورد الطائفـي، ويُقـال إن موطنهـا األصلـي هـو 
دمشـق. وهنـاك كثيـر مـن القصـص التـي تُنسـج حـول هـذه 
الـورود، تقـول إحداهـا إن الحجـاج اعتـادوا فـي الماضـي 

تقديمها كهدايا لحكام مكة المكرمة القريبة من الطائف.
وتفتـح مـزارع الـورد والمصانـع أبوابهـا للـزوار منـذ األيـام 
األولـى لشـهر مـارس ولغايـة منتصـف شـهر مايـو، الـذي يُعـد 
نهايـة الموسـم. ويُقـام المهرجـان لمـدة أسـبوعين فـي أكبـر 
الحدائـق، حيـث تُعـرض الـورود المميَّـزة ومنتجاتهـا، وتُقـام 

المسابقات وتُعرض المسرحيات.
ويُسـتقبل السـياح بنثاٍر من أوراق الـورود، وبالقهوة العربية 
والشـاي الممـزوج بماء الـورد، والوجبات التقليديـة، واألغاني 
والعـروض الشـعبية. ويزداد عدد الـزوار عاًما بعد عام، حيث 

يحضر المهرجان أكثر من 50 ألف شخص كلَّ يوم.
ولسـوء الحـظ، أُلغي المهرجـان هذا العام والعـام الماضي 
بسـبب جائحة كوفيد-19. لكن المزارع والمصانع تستمر في 
والسـامة  الصحـة  تدابيـر  تطبيـق  مـع  الـزوار  اسـتقبال 

المائمة.

أعمار الزهور.. وأزكى العطور
يمـر الـورد الطائفـي بـدورة حيـاة تبـدأ فـي شـهر ديسـمبر، 
عندمـا يقـوم المزارعـون بتقليـم شـجيرات الـورد، وتجهيزهـا 
للموسم بوضع األسمدة. وفي بداية شهر مارس، يبدأ موسم 
الحصاد في كل صباح، حيث تُنقل رؤوس الورود بسـرعة إلى 

المصانع التقليدية.
وال تـزال الـورود تُـوزن بالطريقـة التقليديـة باسـتخدام 
جـرت  الطريقـة،  وبـذات  والسـال.  اليدويـة  الموازيـن 
المحافظـة على مبـدأ التفاوض على األسـعار بين المزارعين 
ـن السـعر بمبلـغ معيـن لقـاء كلِّ  ومالكـي المصانـع، حيـث يُثمَّ
ألـف وردة. وضمـن عملية اإلنتاج التقليدية، توضع الورود في 
أوعيـة نحاسـية مغلفـة تحتوي على المـاء، وتُغلى لمـدة ثماني 
سـاعات إلنتـاج المـاء وعطـر الـورد الطبيعـي بـدون إضافـات 

كيميائية.

في حديقة الحجاز.. الورد في حديقة الحجاز.. الورد 
الطائفي يفوح بالعبيرالطائفي يفوح بالعبير
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كيارا شيامبريكوتي

العبق واإلحساس
ويـزداد عـدد المنتجـات المصنوعـة مـن الـورود كل عـام 
بفضـل تطوير الصناعة، واسـتخدام تقنيات جديدة، وتختلف 
أسـعارها كثيـًرا بنـاًء علـى تركيزهـا وعمليـة التقطيـر. ويُعـد 
عطـر الـورد األنقـى األعلـى سـعًرا بيـن المنتجات، حيـث يبلغ 
سـعر 10 مليملتـرات منـه 1500 ريـال، ويليـه فـي السـعر مـاء 
الورد النقي للبشرة، وماء الورد للشرب، ومن ثم الشامبوهات 

والكريمات والبخور والعطور والمعقمات.

وقـال الجعيـد، الـذي يعمـل دليـًا منـذ عـام 2007م، إن 
هنـاك برنامًجـا يومًيـا للمهرجـان يبـدأ بزيـارة المزرعـة فـي 
الصبـاح الباكـر، ويتضمـن إفطـاًرا محلًيـا، ومـن ثـم زيـارة 
المصنع لمشـاهدة عملية اإلنتاج، وأخيـًرا الذهاب للمهرجان 

نفسه في المساء.
ويُعـد مهرجـان ورود الطائـف احتفـااًل حيوًيـا باأللـوان 
والعطـور؛ وعندما تفتح غطـاء زجاجة لدهن ورد اقتنيتها من 
هنـاك، فـإن عبيرهـا يطـوي بـك األرض لتجـد نفسـك عنـد 

حديقة الحجاز.

ضمن برامج االستدامة البيئية واملواطنة 

أرامكو السعودية تختبر تقنية الزراعة الرأسية 
إلنتاج المحاصيل في مشتل الظهران 

الظهران - يخطط القائمون على مشـتل الحي السـكني 
150 كيلوجراًمـا مـن الخضـراوات  فـي الظهـران إلنتـاج 
والفواكـه الطازجـة يومًيـا فـي إطـار مشـروع جديـد بتقنيـة 

الزراعة الرأسية.
وقـد خصصـت لهـذا المشـروع ثمانيـة بيـوت محميـة 
وثاثـة أنظمـة زراعـة مائيـة مسـتقلة لزراعـة الخضـراوات 
الورقيـة. ويسـعى المشـروع إلنتـاج  والفواكـه والخضـار 
محاصيـل تشـكل الخضـار الورقيـة منهـا نسـبة 60% فيما 
تشـكل الفواكه منها نسـبة 20%، وخضروات أخرى بنسـبة 

.»%20
الطماطـم  مـن  متوقعـة  المشـروع محاصيـل  وسـينتج 
والفراولـة والريحـان والخـس والنعنـاع والجرجيـر والفلفـل 

الحلو والفلفل الحار والباذنجان.

التوعية بأهمية المياه
وتُعـد االسـتدامة البيئيـة والمواطنة من القيـم المتجذرة 
فـي أرامكـو السـعودية، وتأتـي الزراعـة الرأسـية مـن بيـن 
عديـد مـن المبـادرات التـي تبرهـن علـى هـذا االلتـزام. 
ويُسـهم تكييـف هـذه التقنيـة، التـي يمكـن تطبيقهـا فـي 
الظـروف البيئيـة الجافة والمناطق الحضريـة، في التوعية 

بأهميـة ترشـيد اسـتهاك الميـاه بيـن الموظفيـن وأفـراد القافلة األسبوعية
عائاتهم وأفراد المجتمع.

ومـن المتوقـع أن يشـهد العالـم تقلًصـا فـي المسـاحات 
يـوم بسـبب  المخصصـة لألراضـي الزراعيـة يوًمـا بعـد 

التنمية الصناعية والتطوير الحضري.

تقنية زراعة دون تربة
النمـو  بسـبب  الغـذاء  علـى  الطلـب  ارتفـاع  ويفـرض 
السـكاني وتقلـص مسـاحة األراضـي الزراعيـة واحـًدا مـن 
أكبـر التحديـات التـي تواجـه واقـع األمـن الغذائـي. ولذلـك 
تُعد الزراعة الرأسـية تقنية زراعية إستراتيجية تعمل على 
فـوق  المحاصيـل ضمـن طبقـات عموديـة مرتبـة  تنميـة 
بعضها البعض في بيئة خالية من التربة تخضع لمستويات 

مضبوطة من الحرارة والضوء والرطوبة.
وتشـتمل فوائـد هـذه التقنية على اسـتهاك كميـات أقل 
من المياه وإنتاج محاصيل على مدار السـنة باإلضافة إلى 
واالنبعاثـات  الكيميائيـة  المـواد  اسـتخدام  مـن  الحـد 

المرتبطة بالنقل.
وتعكـف أرامكـو السـعودية حالًيـا علـى اختبـار تقنيـة 
الزراعة الرأسـية في موقعين أولهما الموقع الذي بوشـرت 
فيـه أعمـال الزراعـة التجريبيـة فـي مشـتل الحـي السـكني 
فـي الظهـران فيمـا ال يـزال الموقـع الثاني قيـد التنفيذ في 

المتنزه البيئي 3 في الشركة.

الدلو الهولندي 
يسـتخدم القائمون على مشروع مشتل الحي السكني في 
الظهـران ثاثـة أنظمـة زراعـة مائيـة مختلفـة، فالنـوع األول 
هـو الدلـو الهولنـدي )Dutch buckets( الـذي يسـتخدم إلنتاج 
المحاصيـل المتسـلقة، والنـوع الثانـي هـو أسـلوب الغشـاء 
المغـذي الـذي يسـتخدم للنباتـات الصغيـرة السـريعة النمـو 
مثـل الخـس واألعشـاب، أمـا النـوع الثالـث فهـو أوانـي البرج 
التي تستخدم إلنتاج كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات 

في األماكن الصغيرة.
وتعتـزم الشـركة، بالتعـاون مـع األطـراف المعنيـة المحلية 
المناطـق  فـي  التجـارب  هـذه  نطـاق  توسـيع  والعالميـة، 
الحضريـة فـي شـتى أنحـاء المملكـة بحيـث يـدرك النـاس 

أهمية المنتجات الطازجة المزروعة في أحيائهم.
وتُعد تقنيات الزراعة الرأسـية حديثة نسـبًيا في المملكة، 
حيث تخطط الشركات الزراعية إلنتاج محاصيل على نطاق 
واسـع بنجـاح باسـتخدام هـذا النمـط الزراعي، وتُبـذل جهود 

في الوقت الحالي لجعلها مجدية من الناحية االقتصادية. 
ويؤمن القائمون على مشـروع تقنية الزراعة الرأسـية في 
البيـوت المحميـة فـي الظهـران أن أداءه ونتائجـه سـتبلور 

تصوًرا أفضل لتذليل العقبات الزراعية في المستقبل.

يستخدم القائمون على مشروع مشتل الحي السكني في 
الظهران ثالثة أنظمة زراعة مائية مختلفة، منها الدلو 

الهولندي )Dutch buckets( الذي يستخدم إلنتاج 
المحاصيل المتسلقة.
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األسرة
إعداد: سارة مطر

ضيف لألسرة

مـن  كثيـر  يجـد  لمبـارك،  ا رمضـان  شـهر  فـي 
ق  تتعلَـّ نصائـح  إلـى  حاجـة  فـي  أنفسـهم  الصائميـن 
الكيلوغرامـات  التخلـص مـن  الـوزن، وكيفيـة  بزيـادة 

المضافة بسبب طبيعة الطعام على سفرة اإلفطار.
وللحديـث حـول هـذا الموضـوع، التقـت القافلـة 
نصيـر،  رميـز  لتغذيـة،  ا ئيـة  بأخصا األسـبوعية 
الحاصلـة علـى بكالوريـوس فـي التغذيـة مـن جامعـة 
مانشسـتر متروبوليتـان فـي المملكـة المتحـدة، وعلـى 
الملـك  جامعـة  مـن  التغذيـة  فـي  الماجسـتير  درجـة 
لحميـة  معتمـدة  مدربـة  أيًضـا  وهـي  عبدالعزيـز، 
الكيتوجينـك والصيـام المتقطـع مـن أكاديميـة دكتـور 

بيرغ.
• فـي الفتـرة الحاليـة، هنـاك هـوٌس بالحصـول على 
جسـم متناسـق، حيـث يلجـأ بعـض األفـراد إلـى تطبيـق 
حميـة مضـرة بالصحـة، فمـا النصائـح التـي تقدمينهـا 

لهؤالء؟
هـذه  يعيـش  أن  إلـى  يسـعى  أن  كل شـخص  علـى 
الحيـاة بتـوازن، وأن يتبـع نظاًمـا غذائًيـا يحافـظ علـى 
الصحـة الجيـدة والشـكل المثالـي، ألن الصـواب هـو 
اتبـاع نظـام غذائـي صحـي وآمـن كنمـط حيـاة، وليـس 
خسـارة  د  مجـرَّ منهـا  الهـدف  مؤقتـة  حميـات  اتبـاع 

الوزن، بغض النظر عن مدى تأثيرها على الصحة.
من المهم أيًضا االهتمام بشـكل الجسـم ومقاسـاته، 
لكـن مـن األخطاء الشـائعة االهتمام بالـوزن كرقم على 
الميـزان، ألنـه ليـس مؤشـًرا دقيًقـا علـى مـا يحتويـه 
الجسـم، مـن كميـة عضـات ودهـون وأعضـاء ومـاء 
وأنسـجة وغيرهـا، ومـن خالـه ال نعرف حقيقـًة إذا ما 

كنا نخسر عضات أم دهوًنا!
• كيف لنا أن نختار الحمية المناسبة؟

السـر فـي اختيـار النظـام الصحـي المناسـب هـو 
التركيـز علـى المأكـوالت التـي تضبـط الهرمونـات فـي 
جسـم اإلنسـان، ومـن أهمهـا هرمـون اإلنسـولين، فهـو 

المفتاح الذي يضبط جميع هرمونات الجسم.
كميـة  يحتـوي  الـذي  الطعـام  المثـال،  علـى سـبيل 
عاليـة مـن الكربوهيـدرات يتسـبب فـي ارتفـاع هرمـون 
اإلنسـولين، ألن الكربوهيـدرات تتحـول إلـى سـكر بعـد 
هضمها، وبالتالي يصعب على الجسـم التحكم بالسكر 
فـي الـدم. وللمحافظـة على تـوازن هرمون اإلنسـولين، 
علينـا أن نتبـع األنظمـة الغذائية قليلـة الكربوهيدرات، 

التي تُسهم في ضبط هذا الهرمون.
• هل الرياضة كافية إلنقاص الوزن الزائد؟

الرياضـة مهمـة فـي حياتنـا للحصـول علـى لياقـة 
مـن  ولكـن  جيـدة،  بصحـة  لتمتـع  وا ليـة  عا بدنيـة 
الرياضـة  لمعرفـة  المختصيـن  استشـارة  الضـروري 
الحالـة  علـى  يعتمـد  وذلـك  لـكل شـخص،  المناسـبة 

الصحية والعمر والوزن، والهدف أيًضا.
كعـادة  نتبناهـا  أن  علينـا  ويجـب  مهمـة  الرياضـة 
أسـاس فـي حياتنـا، لكنهـا ال تغنـي عـن االلتـزام بنظـام 
غذائـي صحـي، فهنـاك قاعـدة رئيسـة للوصـول إلـى 
الهـدف مـن أجـل إنقـاص الـوزن أو المحافظـة علـى 
مظهـر الجسـم، حيـث يشـكل النظـام الغذائـي الصحي 

80%، بينما -تشكل الرياضة- 20% فقط.
• بمـا أننـا ال نـزال فـي شـهر رمضـان، مـا النصائـح 

ب زيادة الوزن؟ التي يمكن لها أن تساعد في تجنُّ
عنـد اإلفطـار نبـدأ بشـرب المـاء، وبالنسـبة للتمـر 
ـل عدم اإلكثار منـه، واالبتعاد تماًما عن الحلويات  يُفضَّ
ويُنصـح  السـكر.  عاليـة  والعصيـرات  والمعجنـات 
وأطبـاق  لمتنوعـة  ا لسـلطات  ا أكل  مـن  ر  باإلكثـا
مـن  حصتنـا  ننسـى  ال  وأن  الشـهية،  الخضـراوات 
البروتين مثل الدجاج أو اللحم أو السـمك، وأن نشـرب 
لتريـن مـن المـاء، بحيـث تكـون موزعـة علـى طـول فترة 
اإلفطـار. ويُفضـل شـرب الشـاي والقهـوة دون سـكر أو 

إضافات، ومن الضروري تخصيص وقت للرياضة.

الوزن ليس 
د رقم  مجرَّ

على الميزان!

لماذا يقول األطفال الصغار »ال« لوالديهم؟
ط شعرِك ا أمشِّ هيَّ

األم: هيا بنا ألمشط شعرِك.
الطفلة: ال أريد أن أفعل ذلك.

نـــورة تبلـــغ مـــن العمر خمســـة أعـــوام، وتعانـــي والدتها 
بشـــكل يومـــي في مســـألة تهذيب شـــعر ابنتها وتمشـــيطه، 
فكلمـــا حاولـــت األم أن تمشـــط شـــعرها، تبكـــي ابنتهـــا أو 

تصرخ.
ماذا يجب عليك أن تفعلي:

■ ضعـــي قاعـــدة تنـــص علـــى أن شـــعر طفلـــك يجـــب 
تصفيفه أو تمشيطه كل يوم.

■ خصصي وقًتا طويًا لتمشـــيط شـــعر طفلك، حتى ال 
تتعجلي عند القيام بذلك.

■ اختاري األمشاط والفرش التي يسهل استخدامها.
■ دعـــي طفلك يشـــارك في اتخـــاذ القـــرارات المتعلقة 

بتسريحة الشعر.

شارك اآلخرين ألعابك
األب: شارك أصدقاءك ألعابك.

الطفل: ال، ال أريد ذلك.
أحـــد أكثـــر األمـــور إثـــارة لاهتمام هـــي الكيفيـــة التي 
يتطـــور بهـــا األطفـــال وفًقـــا لجـــدول زمني يحـــدد مراحل 
نموهـــم، حيـــث يـــدرك بعضهم مفهوم المشـــاركة في ســـن 
الثانيـــة، بينمـــا قـــد ال يتمكـــن آخـــرون مـــن اكتســـاب هذه 
المهـــارة حتـــى ســـن الرابعـــة أو الخامســـة. اجعـــل هدفك 
تشـــجيع المشـــاركة لـــدى األطفـــال فـــي جميـــع األعمـــار، 

واعلم أنها مهارة يحتاج كل طفل إلى تعزيزها باستمرار.

ماذا يجب عليك أن تفعل:
■ ضع قواعد للمشـــاركة؛ على ســـبيل المثـــال، »عندما 
تضـــع اللعبة علـــى األرض، يمكـــن ألي شـــخص اللعب بها، 

ولكن حين تمسكها بيدك، فستظل معك وحدك«.
■ عوِّد طفلك على المشـــاركة من خـــال ضرب األمثلة، 
م إليـــه حصة مـــن طعامـــك، أو اســـمح لـــه أن  فمثـــًا قـــدِّ

يرتدي حذاء شقيقه.
■ ابـــدأ برنامًجـــا للتوعية األســـرية من خال مشـــاركة 
األلعـــاب والمابـــس غيـــر المســـتخدمة مـــع األشـــخاص 

المحتاجين.

قد تبدو هذه األســـاليب مبررة عندما يقـــول الوالدان 
إن عـــدم تعاون طفلهمـــا يُعـــد تحدًيا لهما. وقد يخشـــى 
الوالدان أال يســـتمع الطفـــل إلى توجيهاتهمـــا مطلًقا، أو 
أال يكـــون قـــادًرا أبًدا علـــى التعايش مع اآلخريـــن، أو أال 
يتعلـــم اتبـــاع التوجيهـــات في المدرســـة. كما قـــد يصدر 
الوالـــدان ردود األفعـــال نفســـها بشـــكل تلقائـــي عندمـــا 
يشـــعران أنهمـــا فـــي مـــأزق أمـــام طفـــل يأبـــى التعـــاون 
معهما، أو عندما يعتقـــدان أن طفلهما يظهرهما كوالدين 

سيئين.
وينبـــع هـــذا التفكير الذاتـــي غير المنطقـــي من خوف 
الوالديـــن مـــن أنهمـــا ال يســـيطران على ســـلوك طفلهما، 
ثان أنفســـهما بأنهما يجـــب أن يتحكما في طفلهما،  فيحدِّ

وإال ستنتج عن ذلك عواقب وخيمة!
والغضـــب الـــذي يشـــعر بـــه الوالـــدان هنا هـــو عامة 
على أنهما فـــي حاجة إلـــى تغيير حديثهمـــا الذاتي. وقد 
أظهـــرت األبحـــاث أن الحديـــث المنطقي لـــدى الوالدين 
يمكـــن أن يتغلب علـــى ردود األفعال غيـــر المنطقية التي 
ر أنهـــا تنفع في تقويم ســـلوك الطفـــل؛ فتفكير  قـــد يُتصوَّ
الوالديـــن بأن ســـلوك طفلهما هـــو أمر مناســـب لمرحلة 
نمـــوه، يتيـــح لهمـــا إعـــادة صياغـــة الموقف والنظـــر إليه 
علـــى أنـــه فرصـــة تعليـــم، مـــا يمكنهما مـــن التعـــاون مع 

طفلهما بداًل من معاقبته والعمل ضده.
ولن تتأتـــى أي نتائج إيجابية مـــن التذمر من الطفل أو 
رشـــوته أو تهديـــده، ألنـــه قـــد يفعل مـــا ُطلب منـــه بدافع 
الخـــوف أو الشـــعور بالذنـــب أو الخجـــل، لكنه لـــن يتعلم 
المهـــارات الازمـــة لمواكبـــة العالـــم كإنســـان مســـؤول 
ومكتـــٍف ذاتًيـــا ومـــراٍع لشـــعور اآلخريـــن، بل إنه ســـوف 
يتعلـــم العكس تماًما، أي ســـيتعلم كيفيـــة تخويف اآلخرين 

لحملهم على فعل ما يريده.

يعيش األطفـــال في مرحلتـــي الحبو وريـــاض األطفال 
في عالـــم يكونون هم محـــوره، فهم يريـــدون أن يفعلوا ما 
يريدونه وقتمـــا يريدون. وفي الواقع، يُعـــد التصرف على 
هـــذا النحـــو مائًما لنمو شـــخصياتهم. كمـــا أنهم يحبون 
أيًضـــا الثبات على مواقفهـــم، والتعرف علـــى األمور التي 

سيقومون بها.
ولذلـــك، فهـــم يقولون »ال« مـــن أجل تفـــادي المجهول، 
على ســـبيل المثـــال: »ال أريـــد أن أركب الطائـــرة«، أو من 
أجـــل تجنـــب التغيير، مثـــًا: »ال أريـــد أن أذهـــب إلى دار 
ريـــاض جديدة«. وحينمـــا يريد الطفل أن يتجنب الفشـــل 
يقـــول مثـــًا: »ال أريد أن أتـــدرب على لعب الكـــرة«، ومن 
أجـــل تجنب فقـــدان الســـيطرة، تقول الطفلة على ســـبيل 

المثال: »ال أريد أن ألبس هذا الفستان«.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، غالًبا ما يشـــجع الوالـــدان دون 
قصـــد عـــدم التعـــاون لـــدى أطفالهمـــا، وذلك مـــن خال 
تجاهلهم عندمـــا يتعاونون، وتركيز االنتبـــاه عليهم عندما 
ال يفعلـــون ذلك. وهـــذا ما يجعل األطفال يدركون ســـريًعا 
أن عـــدم التعـــاون هـــي الطريقـــة األكثـــر ســـهولة لجذب 

انتباه والديهم.
وأخيـــًرا، ال يـــرى األطفـــال الصغـــار عـــادة الصـــورة 
الكبيـــرة التـــي يضعهـــا الوالـــدان فـــي الحســـبان عندمـــا 
يقومـــان بتقديـــم األوامـــر، كمـــا ال يتملكهم أي إحســـاس 
بالوقـــت، لـــذا فإنهـــم ال يتفهمـــون إلحـــاح الوالديـــن فـــي 

عديد من المواقف.

أساليب خاطئة للتحفيز
مـــن الطبيعـــي أن تشـــعر األســـر بالغضـــب عندمـــا ال 
يتعـــاون أطفالهـــا. وهـــذا الغضـــب يـــؤدي فـــي كثيـــر من 
األحيان إلـــى التذمر، »كم مرة يجـــب أن أقول لك ذلك؟«، 
أو الوصم ببعض الصفات الســـيئة، »أنت كســـول للغاية«، 
أو التوســـل، »افعـــل ذلك من أجـــل أمك«، أو إلقـــاء اللوم، 
»ال تؤخرنـــي مـــرة أخـــرى«، أو التوبيخ، »لقد خـــاب أملي 

فيك«.
وعندمـــا ال تؤتـــي هـــذه اإلســـتراتيجيات ثمارهـــا، قد 
يختار اآلباء أســـلوب الرشـــوة واإلغراء، مثل: »إذا ارتديت 
حـــذاءك، فســـأعطيك بعـــض الحلـــوى«، أو يلجـــؤون في 
النهايـــة إلـــى التهديـــد، »إذا لـــم ترتـــد حـــذاءك فســـوف 

أضربك بشدة«.

حـــان الوقت لطفلك البالغ مـــن العمر عاميـــن أن ينتقل من مهده الصغير إلى ســـرير 
أكبر يناسبه، فما هي الطريقة المائمة لجعل هذا االنتقال أمًرا محبًَّبا إلى الطفل؟

أواًل، ذكري نفســـك بأن التغيير أمر مرهق بالنســـبة إلى األطفال الصغار، وأن الطفل 

قد يســـتاء الضطـــراره إلى الخـــروج من منطقـــة الراحة الخاصـــة به، ولذلـــك مهِّدي له 
من خال الحديث اإليجابي معه حول ذلك لمدة أسبوعين على األقل قبل االنتقال.

ويمكنـــك أن تخططـــي إلجـــراء عديد مـــن التغييرات الرئيســـة مـــرة واحـــدة، لتجنب 
إجبـــاره علـــى التكيـــف مع كل منهـــا على حـــدة. على ســـبيل المثـــال، انقلـــي طفلك إلى 
الســـرير الكبيـــر، وأعيـــدي ترتيب غرفتـــه، وعلقـــي الســـتائر الجديدة، كل ذلـــك في آن 

واحد.
وفـــي حـــال كنـــت تعتقديـــن أن طفلك ســـيكون فـــي حـــال أفضـــل بإجـــراء عديد من 
التغييـــرات الطفيفة علـــى نحو تدريجي، فاتبعي هذا األســـلوب، ألنـــك أفضل من يعرف 

طبيعة طفلك.

نصائح مفيدة
■  تأكدي من أن طفلك يمكنه النوم في ســـرير كبير دون الســـقوط منـــه. وإذا لزم األمر، 
ضعـــي حاجًزا مؤقتًـــا على الســـرير لحمايته. وتجنبـــي وضعه في القســـم األعلى من 

السرير المكون من طبقين، حتى يبلغ عمره ست سنوات على األقل.
■  اســـمحي لطفلك بأخـــذ لعبة من ألعابه لتكون معه في الســـرير، مثـــل دمى الحيوانات 

أو العرائس أو غيرها، لمساعدته في التكيف على الوضع الجديد.
■  يمكنك شـــراء بعـــض المـــاءات ذات األلوان المفضلـــة لدى طفلك، أو تلك المرســـوم 

عليها شخصيته الكرتونية المفضلة، لجعل التغيير أكثر جاذبية بالنسبة إليه.

االنتقال بطفلك من المهد إلى السرير



Donate Now
CSR@aramco.com 

تبرع اآلن

تبرع اليوم 

MyHome من خالل

خالل هذا الشهر الكرمي، ندعوكم لصنع الفارق يف 

حياة الفئات املستهدفة عبر التبرع للصناديق التالية:

أنت تتبرع، والشركة تماثل
تبرعك فيتضاعف األثر.

الطبي
  توفير أجهزة فحص السكري وعالجه

  توفير محاليل الغسيل الكلوي
  دعم مرضى السرطان

  عالج ضعف البصر

االجتماعي
  دعم األيتام

  ترميم المنازل وتوفير األجهزة الكهربائية
  اإلسهام في دفع الفواتير

  توفير الغذاء للمحتاجين

ألنها ال تملك مايكفي،

قد تعيش هي وأبناؤها في الظالم.
تعاني الكثير من األسر المحتاجة من انقطاع الماء والكهرباء وذلك لعدم قدرتها على 

سداد الفواتير المتراكمة. نستطيع أن نغير ذلك.

7
القافلة األسبوعية      ٦ مايو ٢٠٢١ 

الساهرون لدى بوابة الفجر  في كورنيش الخبر

مشـهد ال يمكنـك أن تـراه إال فـي ليالـي رمضـان التـي ال 
تشـبهها أي ليـاٍل! السـاعة الثالثـة صبـاح يـوم الجمعـة الثامـن 
المـكان ممتلـئ  عشـر مـن رمضـان علـى كورنيـش الخبـر، 
بالنـاس، علـى الرغـم من أنه لم يتبـق على موعـد أذان الفجر 

إال دقائق قليلة. 

حيثمـا أجلـت بصـرك، تـرى عديـًدا مـن النـاس، صغـاًرا مصلح اخلثعمي
وكباًرا، ومن مختلف الجنسيات يتجولون بدراجاتهم الهوائية، 
بينمـا يمـارس هواة التزلـج على األلواح هوايتهـم تحت أضواء 
مجسـم جمالـي قبالـة بـرج الخبـر، وهنـاك عـدد مـن األسـر  
ممـن افترشـوا األرض لتنـاول سـحورهم، وآخـرون مجتمعـون 
حـول طـاوالت المطاعـم التـي تسـتقبل الزبائـن حتـى تلـك 

الساعة المتأخرة، حيث ال صوت يعلو فوق صوت السهر!

وحيـن لـم يتبَق إال دقائق قليلة قبل وقت رفع األذان، اختار 
للمشـي  المخصـص  المسـار  علـى  التجـول  النـاس  بعـض 
واالسـتمتاع بنسـمات هـواء بـاردة جاد بهـا البحـر لزائريه في 

تلك اللحظات. 
وبجولـة سـريعة علـى األقـدام بامتـداد الكورنيـش، يمكنـك 
سـماع أحاديـث عابـرة هدفهـا تزجيـة الوقـت وأخـرى تبـدو 
بينمـا وجـد آخـرون فرصـة لقضـاء وقـت إضافـي  جـادة. 

وحيدين أمام شاشات جوالتهم. 
تقتـرب السـاعة مـن موعـد أذان الفجـر، ويبـدو أن هنـاك 
السـهرة  تلـك  إنهـاء  كيفيـة  علـى  الكثيريـن  بيـن  اختاًفـا 
الصباحيـة الرمضانيـة، حيـث ثمـة أعـداد قليلـة مـن النـاس 
والمصليـات  للمسـاجد  تتجـه  وأخـرى  الكورنيـش،  تغـادر 
األرض  علـى  أماكنهـم  فـي  آخـرون  مكـث  بينمـا  القريبـة، 

مجتمعين حول ما تبقى من سفرة السحور.



الخميس ٢٤ رمضان 144٢هـ، ٦ مايو 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 بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
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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1 2
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3 7 8 6 5 1 4 9 2
2 5 9 3 4 7 1 6 8

* حل العدد الماضي

فيه شفاٌء للناس التقط صورة:

عالم النحل مدهش ومثير، ومليء باألسرار، والمعجزات التي تدل على قدرة الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكائن العجيب، وجعل من أمته مثااًل يحتذي في 
التعاون والنظام، والبراعة واإلتقان.

.Huawei P30 Pro الزميل مجاهد أحمد القصاب من إدارة أعمال الحاسب اآللي في إكسبك التقط هذه الصورة بواسطة جواله

تبـــدأ الحكايـــة مـــن لحظـــة البحـــث عـــن هـــال مخفـــي، 
ومـــن وجـــود ســـباق حميمـــي فـــي الحـــارات الصغيـــرة يعقـــده 
األهالـــي ابتهاًجـــا بالعثـــور عليـــه، وذلـــك بتعليـــق الزينـــة 
كمـــا تضـــيء  المـــكان  التـــي تضـــيء  الفوانيـــس  وإشـــعال 

الفرحُة في النفوس.
ال شـــيء غيـــر الشـــعور بلـــذة البدايـــات يُطفـــئ لهيـــب 
الصيـــف الحـــارق، والتـــواري أحياًنـــا الرتشـــاف قطـــرة مـــاء 
بـــاردة، بعيـــًدا عـــن أعيـــن الرقبـــاء، ثـــم الخـــروج لمتابعـــة 
مشـــهد األطبـــاق الطائـــرة مـــن دار إلـــى دار، علـــى أكـــف 
األطفـــال الذيـــن يعملـــون مندوبيـــن ألمهاتهـــم، وأعنـــي بهـــا 
أطبـــاق األكل الســـاخنة ذات الروائـــح الشـــهية، التـــي يتبادلهـــا 
الجيـــران فيصنعـــون منهـــا مهرجاًنـــا أهلًيـــا عفوًيـــا لصلـــة 

الرحم والتكاتف والتعاضد دون أي تكلف أو عناء. 
ومـــا إن يهطـــل صـــوت الطهـــر مـــن المئذنـــة القريبـــة علـــى 
البيوتـــات المجـــاورة، حتـــى تســـيل خطـــاي علـــى  ســـطح 
ــّمي  ــذا أسـ ــة، أو هكـ ــوى إلـــى الجنـ ــود سـ الـــدرب الـــذي ال يقـ
ــس  ــي ألمـ ــًيا وكأننـ ــه، منتشـ ــي إليـ ــي طريقـ ــا فـ ــجد وأنـ المسـ
الســـماء الرحيمـــة براحـــة كفـــي، حتـــى تتهلـــل النفـــس بعـــد 
الفريضـــة فرًحـــا باجتمـــاع األهـــل علـــى المائـــدة، التـــي ال 
ــة  ــنة النبويـ ــا بالسـ ًنـ ــر تيمُّ ــا بالتمـ ــوى أن أبدأهـ ــُع أمـــي سـ يُقنـ
الطنطـــاوي  علـــي  الشـــيخ  بصـــوت  الشـــريفة، مصحوبـــة 
)رحمـــه اهلل( يفيـــض روحانيـــة وطهـــًرا، مـــن بيـــن جنبـــات 
الشاشـــة الصغيـــرة، ليتحلـــق اآلبـــاء مـــن الجيـــران بعدهـــا 
إنصاًتـــا لصـــوت الذكـــر الحكيـــم يرتلـــه شـــيخ الحـــارة فـــي 
مجلســـنا الـــذي أراه كل العالـــم حيـــن يضمهـــم )إخواًنـــا علـــى 
ســـرر متقابليـــن( والذيـــن يجـــّرون روحـــي بخيـــط الحديـــث 
ــي  ــوت )َحّجـ ــوى صـ ــا سـ ــي منهـ ــّتى، ال يعنينـ ــز شـ ــى دهاليـ إلـ
ناصـــر(، وهـــو يـــردد: »الشـــياطين مربوطـــة فـــي هـــذا الشـــهر«، 
ـــدروب  ـــا أجـــوز ال ـــي وأن ـــي تنتابن ـــع الت ـــة الهل ـــى نوب فيقضـــي عل
المظلمـــة، فأحمـــل هـــذه البشـــارة إلـــى رفاقـــي حينمـــا نلتقـــي 
ــنن  ــن سـ ــد أن نتحـــدث عـ ــل بعـ ــهر الطويـ ــاف السـ ــى ضفـ علـ
الصـــوم، وهـــل شـــرب المـــاء مـــع صـــوت األذان جائـــز، و«هـــل 

بلع الريق يفّطر«؟ 
وربمـــا غفلنـــا لحظـــة، فانســـاقت خطانـــا خلـــف )لعبـــة 
الغميمـــة( إلـــى وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل، حيـــث يداهمنـــا 
ــذي  ــة( الـ ــو طبيلـ ــحراتي( أو )أبـ ــل )المسـ ــارع الطبـ ــوت قـ صـ
يـــرش الـــدروب تهليـــًا وتســـبيًحا، فيغســـل أرواحنـــا ونحـــن 
ـــى اهلل  ـــا نرتفـــع إل ـــار مـــن خلفـــه، وكأنن ـــق ســـرًبا مـــن األطي نحلَ
علـــى أصـــداء دعائـــه. ألعـــود بعدهـــا خفيًفـــا إلـــى ســـطح 
الـــدار وأتمـــدد للراحـــة قليـــًا علـــى فراشـــي البـــارد مكشـــوًفا 
تحـــت ســـماء مكشـــوفة ترصعهـــا النجـــوم التـــي أشـــعر بهـــا 
تحدثنـــي وأتحســـس قربهـــا منـــي أكثـــر مـــن قـــرب أختـــي 
ــق  ــي تعلّـ ــر، وهـ ــن ال أكثـ ــافة متريـ ــأى مسـ ــي تنـ ــة( التـ )فاطمـ

أمنيات العمر هائمة على حبل الغسيل.
وهنـــا أمـــي، الجنـــة التـــي تحـــت أقدامهـــا الجنـــة، فمـــا لبثـــت 
تعجـــن أرغفـــة الدعـــاء وتطعـــم روحـــي، وأمـــا أبـــي الـــذي جعـــل 
ورود الفضيلـــة تتفتـــح داخلـــي منـــذ صبـــاي، فمنـــذ ســـبعة 
ـــذ ســـبعة عشـــر  ـــت من ـــا زل ـــم أتخـــّل، فم ـــى ول ـــا تخل عشـــر عاًم
ــدة  ــى مائـ ــاغًرا علـ ــًدا شـ ــوم مقعـ ــواري كل يـ ــز جـ ــا أحجـ عاًمـ

اإلفطار.

فانوس الذكريات
جاسم عساكر *

* شاعر وكاتب سعودي. 

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا


