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٣٠ أبريل ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

.. ويطلق حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن

املتطوعون يساهمون يف تعئبة ٢٠ ألف سلة غذائية

)إثراء( يقدم 210 ساعة تطّوعية يومًيا عبر 35 
متطوًعا لمواجهة كوفيد 19

الظهـران - أطلـق مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( مجلـة »إثرائيـات« الثقافيـة فـي إصدارهـا 
األول، والتـي تهـدف إلـى إلهـام العقـول وتنميـة جوانـب 
اإلبـداع وإثـراء المجتمـع الثقافـي، مـن خالل تشـكيل لوحة 
مـن الحكايـات والموضوعـات ذات الزخـم المعرفـي، حيـث 
تهتم المجلة في صياغة فكر تنويري ، مرتكًزا على قضايا 
األدب والثقافة والفنون والحوار مع المبدعين والموهوبين، 
لرسم صورة كاملة المعالم للقّراء المتعطشين لالرتواء من 
ينابيـع المعرفة ، كما تشـاركهم أوقـات ُعزلتهم بغنى فكري 

ومعرفة واسعة.
و أوضحت رئيسـة قسـم التواصل والشـراكات في مركز 
»إثراء« رانيا بلتاجي، أن مجلة »إثرائيات« ستصدر شهرًيا، 
مـن مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي، وسـيحمل 
سـعودي  مبتكـر  أو  لفنـان  فنًيـا  عمـاًل  عـدد  كل  غـالف 
ُمسـتضاف تحـت موضـوع معيـن وببصمـة إثـراء الخاصـة، 
حيـث سـيتم التركيـز علـى إبـراز عنصـر مميـز فـي تصميم 

العالــم  الــذي يواجــه فيــه  الوقــت  الظهــران - فــي 
جائحــة »كوفيــد19«، يواصــل مركــز الملــك عبدالعزيــز 
ــة ذات  ــم فرصــه التطوعي ــراء( تقدي الثقافــي العالمــي )إث
األهميــة والمواكبــة الحتياجــات المجتمــع، وذلــك عبــر 
تقديــم 210 ســاعة تطوعيــة يومًيــا مــن خــالل 35 متطــوع 
ومتطوعــة مــن متطوعــي إثــراء، يســاهمون فــي تعبئــة ٢٠ 
ــل،  ــات تطبيقــات التوصي ــة طلب ــة، وتعبئ ــف ســلة غذائي أل
عــالوة علــى تنظيم الحشــود، واســتقبال وحجــز المواعيد، 
والتأكــد مــن ســالمة الزائريــن عبــر قيــاس درجــة الحــرارة 

قبل دخول مراكز التموين الغذائي.

فرص تطوعّية مستدامة
الشــباب  المتطوعيــن  »إثــراء«  مركــز  يســتهدف 
والشــابات والفــرق التطوعيــة والجهــات المهتمــة بالعمــل 
ــة  ــة إثرائي ــم فــرص تطوعّي ــر تقدي ــك عب التطوعــي، وذل
تســهم فــي بنــاء وتطويــر المهــارات الشــخصية و تبــادل 
المعلومــات، إلــى جانــب توفيــر الخبــرات العملّيــة، وذلــك 
وهــي  التطوعيــة  »إثــراء«  رؤيــة  لتحقيــق  اســتكماالً 
االســتدامة وتلبيــة احتياجــات المجتمــع عبــر برامــج 
المركــز لرفــع الوعــي وترســيخ ثقافــة التطــوع فــي جميــع 
مناطــق المملكــة، وتمكيــن الشــباب مــن المبــادرة فــي 
أنشــطة المجتمــع عــن طريــق توفيــر فعاليــات ثريــة 
وبرامــج تطوعيــة، تعزيــًزا  ألهميــة مشــاركة الجمهــور 
مــن كافــة الفئــات العمريــة لبرامــج المركــز وتوعيــة 
المجتمــع المحلــي والعالمــي بجهــود ومبــادرات الشــباب 

السعودي.

الظهـران - أطلـق مركز الملـك عبدالعزيز الثقافي العالمـي )إثراء( 
حملة #أبطالكم_أبطال_الوطن، التي تهدف إلى مشاركة المجتمع 
فـي تقديـم نمـاذج مشـّرفة لرفـع الـروح المعنويـة فـي هـذه األوقـات 
العصيبـة، عبـر تشـجيع العاملين فـي القطاع الصحـي، وأفـراد األمن، 
والقطـاع التعليمـي، وكافـة القطاعـات الذيـن يبذلون جهوًدا اسـتثنائية 
لمواجهـة جائحـة )كوفيد 19( المسـتجد للحفاظ على سـالمة الوطن، 
من خالل وضع صورهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى )إثراء(.

القافلة األسبوعية 

القافلة األسبوعية 

سمية آل اسماعيل

وذكر مدير مركز )إثراء(، األسـتاذ حسـين حنبظاظة: »أنه في هذه 
األوقـات العصيبـة تتجسـد أهميـة مثـل هـذه المبـادرات الراميـة إلـى 
رفـع الـروح المعنويـة والنظـر بإيجابيـة خصوًصـا في ظل هـذه األزمة 
التـي تعصـف بالعالـم أجمـع، والتـي تُلـزم أفـراد المجتمـع بالعزلـة 

المنزلية«.
واضاف قائاًل: »كل عائلة في المملكة العربية السعودية لديها بطل 
تفخـر وتعتـز بـه، وهنـا يأتـي دور )إثـراء( في تجسـيد هـذا الفخر عبر 

هذه الحملة، فكلنا نفتخر بأبطال الوطن« 
وكانـت الحملـة قـد انطلقـت يـوم األحـد عبـر وسـم #أبطالكـم _

الغـالف وجعلـه رمـًزا إلرسـال رسـالة ثقافيـة للعالـم، إلـى 
مـن  وطموحيـن  مشـهورين  لفنانيـن  اسـتضافتها  جانـب 
المملكـة ، مشـيرة إلى أنـه تم في العدد الجديد اسـتضافة 

الفنانة التشكيلية تغريد البقشي.
وقالـت بلتاجـي، »إن اإلصـدار األول، تنـاول تطـورات 
األحـداث الحاليـة ومـا يحيـط بنـا بنسـق ثقافـي وانعـكاس 
ذلـك علـى حياتنـا كالعزلـة، إلـى جانـب لحظـات التأمـل 
والتواصل، والتي تعد كلها مشـاعر يشـعر بها معظمنا هذه 
األيـام، إثـر جائحـة »كوفيـد19« التـي أجبـرت العالـم علـى 
المكـوث فـي المنـزل والتباعـد االجتماعـي، فـي وقـٍت كان 

يوصف بأنه »مليء باألشغال« قبل بضعة أشهر فقط.
تجـدر اإلشـارة الـى أن مركـز الملك عبدالعزيـز الثقافي 
العالمـي »إثـراء« يحـرص علـى التفـرد فـي مجـاالت الفنون 
والعلوم واالبتكار وتقديمها بقوالب ممتعة وثرّية، حيث يعّد 
وجهـة ثقافيـة متعـددة األبعـاد، تهـدف إلـى إلهـام وتحفيـز 
رّوادهـا كـي يصبحـوا رواداً للمملكـة فـي مسـيرة التحـول 
الرقمـي، عبر مجاالت متعـددة، وتمكيـن المواهب الوطنية 

وإبراز تقدمها على المستوى العالمي .

ــل  ــن قبـ ــا مـ ــزام  بهـ ــا  وااللتـ ــب اتباعهـ ــات الواجـ التعليمـ
المتطوعين أثناء تأدية المهام التطوعية.

تيسير المواعيد
أكــد المتطــوع ســعود الهــالل أن الفريــق التطوعــي 
أنهــم  موضحــا  عملــه،  أثنــاء  معوقــات  أي  اليواجــه 
يســاهمون عبــر مركــز االتصــال فــي تيســير مواعيــد 
الــزّوار لدخــول مراكــز التمويــن مــن خــالل تخصيــص 
المتطوعــون  30 شــخًصا، كمــا يســتقبل  لــكل  ســاعة  
طلبــات تطبيقــات التوصيــل مــن خــالل مركــز االتصــال 

أبطال_الوطـن ليتسـنى للجمهـور ترشـيح أبطالهـم، ويتـم بعـد ذلـك 
جمـع المشـاركات مـن قبل القائميـن على الحملة فـي »إثـراء« واختيار 

الصور الخاصة بهؤالء األبطال وعرضها على مبنى )إثراء(.
وتأتـي مشـاركة المركـز اسـتكماالً لمبـادرة #إثـراء_ معـك التـي 
أطلقهـا المركـز مؤخـراً تماشـياً مع اإلجـراءات االحترازيـة المجتمعية 
التـي قامـت بهـا المملكـة تحـت شـعار )كلنا مسـؤول( لمواجهـة جائحة 
كورونـا )كوفيـد 19( والتي تحث على التباعـد االجتماعي وااللتزام في 
البقـاء فـي المنازل ضمن سلسـلة جهـود متخذة للحد من انتشـار هذا 

الوباء.

لموصلــي  وتســليمها  بتجهيزهــا،  الفريــق  يقــوم  حيــث 
الخدمة لتوصيل الطلبات في أسرع وقت ممكن.

جاهزية العمل 
أبــدت المتطوعــة نــورة بالطيــور ســعادتها بمــا تقــوم بــه 
مــن تطــوع لمواجهــة آثــار فيــروس كوفيــد 19، مؤكــدة علــى 
ــان  ــد العطــاء والســعادة وجه ــا يع أن التطــوع عطــاء، فيم
أبــدوا  المتطوعيــن  أن  إلــى  مشــيرة  واحــدة،  لعملــة 
جاهزيتهــم للعمــل بــكل شــغف لدعــم جهــود  الوطــن فــي 

مكافحة جائحة »كوفيد 19« والحد من انتشارها.

متطلبات السالمة
الفريـــق  »إن  الجعيلـــي:  دعـــاء  المتطوعـــة  قالـــت 
التطوعـــي  يعمـــل مـــن خـــالل زيـــارة مخـــزن تمويـــن الشـــركة 
ــث  ــة، حيـ ــواد الغذائيـ ــد المـ ــة توريـ ــي عمليـ ــاهمة فـ المسـ
يتـــم تعبئـــة ســـالل الخيـــر فـــي مقـــر المخـــزن، بعـــد ذلـــك 
ــالل  ــل الّسـ ــؤولين لتوصيـ ــل المسـ ــن قبـ ــل مـ ــم التواصـ يتـ
للفئـــات المســـتهدفة، وذلـــك بحســـب األســـماء المدرجـــة 
لديهـــم«، وأوضحـــت أن مركـــز »إثـــراء« وّفـــر للفريـــق جميـــع 
متطلبـــات العمـــل التطوعـــي، مـــن خـــالل التدريـــب علـــى 
أبـــرز  19« و  طـــرق الســـالمة والوقايـــة مـــن »كوفيـــد 
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لقراءة هذه الكتب واستعارتها باإلضافة إلى 

اآلالف من الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية 

باللغتين العربية واإلنجليزية، يمكنك زيارة 

صفحة عضوية إثراء اإللكترونية،

والبدء في قراءة ما تحب مجانا.

ديوان ُلبيد بن ربيعة

حيث لغة البالغة والمحسنات البديعية 

التي تميز ديوان لبيد بن ربيعة والذي 

يملك لغة مدهشة، فشعُر ُلبيد يعكس 

جغرافية المكان قريٌب جًدا من ذاكرة 

األمكنة، ويقّربنا أكثر من اللغة العربية 

األولى لذا فهو يستحق النظر والتأمل. 

مدينة الحوائط الالنهائية

حيث يبدو لوهلة أن اإلنسان في هذا 

الوقت يحتاج أن يزور عالم متخّيل 

بالكامل، ويملك الكتاب من الفرادة 

مايجعله كنص عربي؛ األكثر تميًزا في 

المكتبة العربية منُذ عقد من السنين.

مئة عام من الُعزلة

لغابرييل غارسيا ماركيز وهو أول كتاب 

ُيقرأ في نادي القّراء بمكتبة "إثراء"، بقدرة 

هائلة على فهم كيفية تكوين المجتمعات 

البشرية من خالل تجمعات صغيرة، 

ويمكن اعتبار هذه الرواية من أعظم 

الكتب في القرن العشرين من خالل قدرة 

ماركيز الهائلة على السرد، فالرواية ممتدة 

بشكل مبهر جًدا لكنها أيضا مؤطرة في 

١٠٠ عام فضًال على أنها النموذج األبرز 

لتيار الواقعية السحرية.

.. ويدشن مجلة ثقافية شهرية جديدة على اإلنترنت 
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نحو التحوُّل من االقتصاد اخلطي إلى االقتصاد القائم على تدوير الكربون..

مبادرة جديدة ُتعيد استخدام إطارات السيارات 
في سفلتة الُطُرق

الظهـران - تعتـزم أرامكـو السـعودية مـن خـالل تبنـي 
مفهـوم االقتصـاد القائـم علـى تدويـر الكربـون واألهـداف 
الـواردة فـي رؤيـة المملكـة 2030، تنفيـذ ابتـكار يقـوم علـى 
المسـتعملة،  اإلطـارات  مـن  الناتجـة  المخلفـات  تحويـل 

للمساعدة في إنشاء الطرق السريعة في المملكة.
وهنـاك مـا يقـرب مـن 20 مليـون إطـار يُتلـف سـنوًيا فـي 
د  جميع أنحاء المملكة، األمر الذي يُثير أعباء محتملة تهدِّ
البيئة والسالمة، فيما يُعاد استخدام حوالي %5 فقط من 

هذه اإلطارات بطريقة ما في الوقت الراهن.
مـت أرامكو السـعودية مفهوًما جديـًدا يتطلَّع  ولذلـك، قدَّ
إلـى تحويل هـذه اإلطـارات التالفة إلى مـوارد؛ ويتمثَّل هذه 
المفهـوم المبتكـر فـي تحويـل فتـات المطـاط الناتـج مـن 
اإلطـارات إلـى نـوع مـن أنـواع األسـفلت، هـو األسـفلت 

المطاطي، ليُستخدم في سفلتة الطرق وصيانتها.
ويُعـدَّ هـذا االبتـكار أحـد عـدة مشـاريع ضمـن برنامـج 
الشـركة للطاقة الخضراء، الذي تُشـرف عليه إدارة حماية 
البيئـة، إذ إن اسـتخدام اإلطـارات المعـاد تدويرهـا فـي 
سـفلتة الطرق له فوائد بيئية هامة، باإلضافة إلى إسـهامه 
فـي تحسـين السـالمة علـى الُطرقـات وخفـض تكاليـف 

الصيانة.
نفايـات  مـن  المطاطـي  األسـفلت  اسـتخدام  ل  ويقلِـّ
اإلطارات، ما يُسهم بالتالي في التقليل من أكوام اإلطارات 
التالفـة، التـي تُعـدُّ أرًضـا خصبـة لمجموعـة مختلفـة مـن 
اآلفـات، كالبعـوض وغيـره من الحشـرات. إلـى جانب ذلك، 
تمثِّـل أكـوام اإلطـارات التالفـة أحـد األشـكال الرئيسـة 
ص مـن النفايات بطريقـة غير نظامية، ومصـدًرا من  للتخلُـّ

مصادر تلوُّث الهواء عند حرقها.
وفـي إطـار اعتمادهـا لمبـادئ االقتصـاد القائـم علـى 
ـن أربعـة مراحـل، هـي خفـض  تدويـر الكربـون، الـذي يتضمَّ
الكربـون وانبعاثاتـه وإعـادة اسـتخدامه وإعـادة تدويـره 
ـًرا، مـع كل مـن  وإزالتـه، تعاونـت إدارة حمايـة البيئـة، مؤخَّ
إدارة الخدمـات االستشـارية، وإدارة التوزيـع فـي المنطقـة 
الغربيـة، وإدارة مشـاريع التوزيـع والُفـرض، وإدارة خدمـات 
للرصـف  تجريبـي  مشـروع  لتنفيـذ  والمعـدات،  النقـل 
وذلـك ضمـن مشـروع  المطاطـي،  األسـفلت  باسـتخدام 

توسعة مستودع منتجات البترول في شمال جدة.
ر رصفـه بطـول 160 متـًرا،  وكان الجـزء التجريبـي الُمقـرَّ
وعـرض خمسـة أمتـار، فيمـا كان ُسـمك طبقـة الرصـف 7 
ن الرصف باألسفلت المطاطي محتوى  سنتيمترات. وتضمَّ
مطاطًيا، ُرفعت نسـبته من المسـتوى القياسي البالغ 10%، 

ليصل إلى %20 من إجمالي وزن األسفلت.
وأُنتـج خليـط األسـفلت المطاطـي باسـتخدام طريقـة 
ل(، التـي لـم يسـبق أن ُجربـت فـي  )الخلـط الجـاف الُمعـدَّ
نـت هـذه الطريقـة  إنتـاج واسـع النطـاق مـن قبـل. وقـد مكَّ
التحضيـري  الخلـط  االسـتغناء عـن عمليـة  مـن  الفريـق 
لألسـفلت والمطاط ومن ثمَّ نقل الخليط؛ إذ يُضاف فتات 

المطاط مباشرة في معمل خلط األسفلت الساخن.
فصـل  طـوال  المرصـوف  الجـزء  مراقبـة  وسـتجري 
الصيـف، للتأكـد مـن أداء األسـفلت ومتانتـه فـي الظـروف 

القافلة األسبوعية 

د اعتماد هذه الطريقـة الجديدة،  الجويـة القاسـية. وبمجـرَّ
سـيتم  كمـا  السـعودية،  أرامكـو  معاييـر  سـتُدرج ضمـن 
التواصـل فيمـا بعـد مـع الجهـات المعنيـة لتطبيقهـا علـى 

مستوى المملكة.
منتج يرى النور بفضل التقنية

ومنـذ سـتينيات القـرن الماضـي، اسـتُخدمت فـي أنحـاء 
مـن  المنتجـة  األسـفلت  مخاليـط  العالـم،  مـن  مختلفـة 
ل بمطـاط اإلطـارات المعـاد تدويرهـا،  البيتوميـن، المعـدَّ
كحلـول لمشـكالت مختلفـة متعلقـة بالجـودة. وعلـى الرغـم 
الطريقـة  هـذه  أثبتـت  السـلبيات،  مـن  عـدد  وجـود  مـن 
فاعليتها في تعزيز أداء رصف الُطُرق في ُمعظم الحاالت.

المـواد  مـن  خـاص  نـوع  هـو  المطاطـي  واألسـفلت 
األسـفلتية الُمسـتخَدمة في الرصف، يحتوي على أكثر من 
%15 مـن فتـات المطـاط الناتـج عـن إعـادة تدويـر إطـارات 

المركبات.
تقنيـة  ـر  توفِّ الُطـرق،  رصـف  هندسـة  منظـور  ومـن 
علـى  ق  تتفـوَّ ميكانيكيـة  المطاطـي خصائـص  األسـفلت 
األسـفلت التقليـدي. علـى سـبيل المثـال، يتمتَّـع األسـفلت 
المطاطـي بمقاومة أفضل للتشـوهات الدائمـة، التي نراها 
علـى صـورة منخفضـات مزعجـة علـى الطريـق، وتظهـر 
غالًبا في مسارات الشاحنات. ويمتلك األسفلت المطاطي 
قات  أيًضـا مقاومـة أكبـر لألكسـدة، ممـا يعنـي حدوث تشـقُّ
أقـل للطـرق. كمـا تُسـهم أرصفـة األسـفلت المطاطـي فـي 

التخفيـف مـن ضجيـج حركـة السـيارات، باإلضافـة إلـى 
مظهرها األكثر سواًدا ولمعاًنا.

يات  وتنطـوي عملية إنتاج األسـفلت المطاطي علـى تحدِّ
خاصـة، فاحتـواؤه علـى نسـبة عاليـة مـن فتـات المطـاط 
يجعلـه أكثـر لزوجة من البيتومين التقليدي، ولذلك يصعب 

ات المتاحة في المملكة. التعامل معه باستخدام المعدَّ
ب علـى هـذا التحـدي، أجـرى مهندسـو أرامكـو  وللتغلُـّ
السعودية أبحاًثا، ونجحوا في تطوير طريقة مبتكرة إلنتاج 
ـع أن  المزيـج دون الحاجـة إلـى اسـتثمارات كبـرى. ويُتوقَّ
باألسـفلت  المرصوفـة  للطـرق  التشـغيلي  العمـر  يكـون 
الجـودة  فـي  ملحـوظ  تحسـن  مـع  أطـول،  المطاطـي 

المستدامة.

نظرٌة عن قرب على االبتكار
ث محمـد الريـس، مـن إدارة التوزيـع فـي المنطقة  وتحـدَّ
الرصـف  عمليـة  ـذ  نفَّ الـذي  الفريـق  وعضـو  الغربيـة، 
باسـتخدام األسـفلت المطاطي، حول هـذا االبتكار المميَّز 
مـن منظـوره الشـخصي، قائـاًل: »كان إنجـاز هذا المشـروع 
الناجـح تجربـة فريدة من نوعهـا. حظيُت بالعمـل مع فريق 
ذي قـدرات تقنيـة قويـة، لتطبيـق تقنية الرصف باألسـفلت 
المطاطـي، باسـتخدام طريقـة مميَّـزة تُطبَّـق ألول مـرة فـي 

أرامكو السعودية والمملكة«.
ويضيـف الريـس: »أثنـاء فترة عملـي مـع إدارة الخدمات 
االستشـارية، بـدأت بالبحـث عـن الجوانـب االقتصاديـة 
والتقنيـة لهـذا التحـدي، مـن أجل تحديـد الفوائد الرئيسـة 
والعقبـات المحتملـة لتطبيـق طريقـة جديـدة، تمثَّلـت فـي 
إضافـة نسـبة عاليـة مـن فتـات المطـاط فـي الخليـط بمـا 

يقرب من 20%«.
يات التي تواجه تنفيذ  وعمـل الريس علـى معالجة التحدِّ
هـذه التقنيـة، مثـل محدوديـة الطلـب فـي السـوق المحليـة 
علـى اإلطـارات المسـتعملة، وتطويـر عمليـة خلـط جديدة. 
يقـول الريـس: »لقـد عـادت هـذه الجهـود علـي بمنافع على 
المسـتوى الشـخصي، حيـث طـوَّرت مـن مهاراتـي البحثيـة 
فـي تحديـد المشـكالت، وإعـداد قائمـة بالحلـول البديلـة 
للتحديـات التقنيـة. وتمثَّـل أحـد الحلـول الرئيسـة التـي 
وجدناهـا فـي عملية الخلـط الجاف لألسـفلت، التي تمكنَّا 
من خاللها من تفادي مشـاكل بروز األسـفلت التي تتسـبب 

فيها عملية الخلط السائلة«.
ـح الريـس أنـه أثنـاء عملـه علـى دراسـة الجـدوى  ويوضِّ
الخاصـة بتقنيـة األسـفلت المطاطـي، الحـظ فرًصـا هائلة 

لتعزيز إعادة التدوير في مختلف مناطق المملكة.

التعاون والعمل الجماعي والتواصل
مـن جانبـه، بيَّـن نبيـل حجـازي، رئيـس مشـروع مبـادرة 
الرصـف باألسـفلت المطاطـي فـي إدارة حمايـة البيئـة، أن 
المبادرة اتَّصفت منذ يومها األول بأهم خصائص االبتكار، 
وهـي التعاون والعمل الجماعي والتواصل، وهي أمور تمثِّل 
المميَّـزة للشـركة؛ وقـد جعـل ذلـك مـن  أيًضـا السـمات 

التنفيذ الناجح للمشروع التجريبي أمًرا سهاًل.
ـر فرصـة  وأوضـح حجـازي أن المشـروع التجريبـي يوفِّ
الستخدام طريقة بناء ُمستدامة تتماشى مع هدف التنمية 
واإلنتـاج  )االسـتهالك  بعنـوان   12 رقـم  الُمسـتدامة 
المسـؤوالن(، وهـو واحد مـن 17 هدًفا للتنمية المسـتدامة، 
تُعـرف أيًضـا باسـم األهـداف العالميـة، وقـد تبنَّاهـا جميـع 
أعضـاء منظمـة األمـم المتحـدة فـي عـام 2015م، كنـداء 
وحمايـة  الفقـر  علـى  القضـاء  أجـل  مـن  للعمـل  عالمـي 
الكوكـب، وضمـان تمتـع جميـع النـاس بالسـالم واالزدهـار 

بحلول عام 2030م.

ل فتات المطاط الناتج عن اإلطارات إلى أسفلت، لُيستخدم في سفلتة الطرق  ل في تحويل نفايات اإلطارات إلى مورد، من خال ابتكار يحوِّ تسعى أرامكو السعودية لتطبيق مفهوم جديد يتمثَّ
وصيانتها. وقد جرى تنفيذ هذا االبتكار بشكل تجريبي ألول مرة في المملكة، أثناء سفلتة الُطُرق في مشروع توسعة مستودع منتجات البترول شمال جدة.

تصوير: أحمد العيتاني

في كل عام، يتم إتاف ما يقرب من 20 مليون إطار في جميع أنحاء 
د البيئة والسامة، فيما ُيعاد  المملكة، األمر الذي يثير أعباء محتملة تهدِّ

استخدام حوالي 5% فقط من هذه اإلطارات بطريقة ما في الوقت الراهن.

االستجابة لكوفيد ١٩
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مواعيد الرعاية األولّية عبر الهاتف ..
خيار آخر للرعاية الصحية عن ُبعد

للمحافظـــة علـــى اســـتمرارية الرعايـــة عاليـــة 
الجـــودة ولدعـــم الصحـــة والعافيـــة أثنـــاء فتـــرة 
تطبيـــق احتياطـــات التباعـــد الجســـدي لكوفيـــد19- 
الحاليـــة، يســـر مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 
الطبـــي أن يعلـــن عـــن خيـــار جديـــد للخدمـــات 
المواعيـــد  طريـــق  عـــن  بعـــد  عـــن  الصحيـــة 

الهاتفية.
ــادة  ــع عيـ ــي مـ ــد هاتفـ ــز موعـ ــك اآلن حجـ  يمكنـ
الرعايـــة األوليـــة باالتصـــال علـــى 800-305-4444 
واختيـــار الخيـــار 1 خـــالل ســـاعات عمـــل مركزنـــا، أو 
يمكنـــك حجـــز موعـــد عـــن طريـــق دخولـــك إلـــى 

 )MyChart( حسابك في ماي تشارت
تعـــّد مواعيـــد الرعايـــة األوليـــة عبـــر الهاتـــف 

خياًرا ممتاًزا يناسب:
- المرضى البالغين واألطفال*

مواعيـــد  أو  الجديـــدة  الكشـــف  مواعيـــد   -
المتابعة أو تجديد الوصفة الطبية

ـــى عـــالج متخصـــص، ســـنقوم  ـــاج إل ـــت تحت إذا كن
وبيـــن  لـــك  الالزمـــة  الرعايـــة  بيـــن  بالتنســـيق 
ـــز  ـــز هوبكن ـــز جون ـــي مرك ـــة ف ـــات التخصصي الخدم
أكثـــر  الطبـــي. ســـتحصل علـــى عـــالج  أرامكـــو 
فاعليـــة مـــن ِقبـــل فريـــق الرعايـــة الطبيـــة لدينـــا 
بفضـــل المعرفـــة الخبيـــرة والفهـــم الطويـــل األمـــد 

لتاريخك الطبي وخلفيتك الصحية.
مـــا هـــي االســـتعدادات الالزمـــة قبـــل الموعـــد 

الهاتفي؟
-  الحـــرص علـــى شـــحن الهاتـــف المحمـــول أو 

استعمال خط أرضي
االتصـــال  معلومـــات  صّحـــة  مـــن  -  التأكـــد 
الموجـــودة فـــي ملفـــات مركـــز جونـــز هوبكنـــز 

أرامكو الطبّي وتحديثها
-  تجهيـــز الهويـــة الوطنيـــة أو اإلقامـــة ووضعهـــا 

في متناول اليد لتأكيد الهوية عبر الهاتف
كيف تبدأ المواعيد الهاتفية؟

مكالمـــة  ســـتتلقون  الموعـــد،  توقيـــت  -  فـــي 
هاتفيـــة مـــن مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو 

احرص على الحصول على قسٍط كاٍف من 
النوم يتراوح ما بين 7-9 ساعات 

تجنب التدخين اإليجابي والسلبي مارس التمارين الرياضية بانتظام

تناول وجبات صحية مليئة 
بالفيتامينات 

تجنب السكريات والوجبات السريعة تناول وجبات خفيفة صحية كاللبن 
خالي الدسم أو الفاكهة أو اللوز 

نصائح لنمط صحي خالل شهر رمضان

بالبيت #خليك ـ
#كلنا ـمسؤول

المرضى والزوار
 كيف يؤّثر فيروس كوفيد-19 على مواعيد

المرضى والخدمات العالجّية الُمقّدمة

حافظ على صحتك وابق على اطالع
نحن هنا من أجلك عبر شبكة اإلنترنت

jhah.com/video-visit

JHAH.COM/COVID-19
تعرف على مواعيد الفيديو واالستشارات الهاتفية

مواعيد الفيديو
 مواعيد الفيديو واالستشارات الهاتفية

متاحة اآلن في جاها

حقائق رئيسّية
 تعرف على عالمات وأعراض كوفيد-19

ومن هم األكثر عرضة للخطر والمزيد

مصادر مفيدة
تصفح المحتوى التوعوي بكل ما يتعلق

بفيروس كوفيد-19 والمتوّفر بعدة لغات

االستجابة لكوفيد ١٩

الطبي.
يرجـــى مالحظـــة مـــا يلـــي: فـــي حـــال لـــم تتـــم 
اإلجابـــة علـــى المكالمـــة خـــالل الوقـــت المحـــدد 
التـــزام  لموعدكـــم، ســـتفقدون الموعـــد بســـبب 
ـــد  ـــاء المواعي ـــن إلغ ـــن. يمك ـــب بمرضـــى آخري الطبي

ـــا باســـتخدام MyChart أو  ـــل ســـاعة مـــن توقيته قب
االتصال على

خـــالل   1 الرقـــم  واختيـــار   800-305-4444
إلـــى  الدخـــول  تســـجيل  أو  الـــدوام  ســـاعات 

.MyChart

ــا  ــاعدة فيمـ ــى المسـ ــة إلـ ــم بحاجـ ــال كنتـ ــي حـ فـ
يتعلـــق بالمواعيـــد الهاتفيـــة، يُرجـــى التواصـــل مـــع 
مركـــز جونـــز هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي علـــى 4444-

305-800 واختيار الرقم 1.
فـــي حـــال كان لديكـــم استفســـار يتعلـــق بخدمـــة 
العمـــالء، يرجـــى التواصـــل مـــع قســـم عالقـــات 
 800-305-4444 المرضـــى أو االتصـــال علـــى 

واختيار الرقم 6.
فـــي حـــال لـــم تتطلـــب حالتكـــم موعـــد هاتفـــي 

ولكن احتجتم استشارة طبية:
أو  المتعلقـــة بكوفيـــد - 19  الطبيـــة  لألســـئلة 
لطاقمنـــا  يمكـــن  المتعلقـــة بصحتكـــم،  األســـئلة 
لكـــم.  المســـاعدة  تقديـــم  والتمريضـــي  الطبـــي 
نســـتقبل االتصـــاالت علـــى خـــط الرعايـــة مـــن 
األحـــد إلـــى الخميـــس، بـــدًءا مـــن الســـاعة 9 صباًحـــا 
حتـــى الســـاعة 3 عصـــًرا )مواعيـــد شـــهر رمضـــان(. 
 800-305-4444 تتـــرددوا باالتصـــال علـــى  ال 

واختيار الرقم 3.

ـــو  ـــز أرامك ـــز هوبكن ـــز جون *تســـتلزم سياســـة مرك
الطبـــّي تواُجـــد ولـــّي أمـــر خـــالل المكالمـــة الهاتفيـــة 
المواعيـــد  عاًمـــا.   18 الــــ  ســـّن  دون  للمرضـــى 

الهاتفية متوفرة للمرضى األطفال.

الموقعالفئة العمرية لألطفال

الظهران12 عاًما أو أقل

األحساء والعضيلية14 عاًما أو أقل

بقيق ورأس تنورة6 أعوام أو أقل
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االستجابة لكوفيد ١٩القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ 

مركز احللول الذكية للموارد البشرية 

بيانات الموارد البشرية 
لتلبية احتياجات 

األعمال في مواجهة 
كوفيد 19

الظهـــران - غيـــرت بدايـــة األزمـــة الماليـــة العالميـــة 
فـــي عـــام 2008م إلـــى األبـــد دور المديـــر المالـــي فـــي 
الشـــركات والمؤسســـات، مـــن مـــزود معلومـــات إلـــى 
مؤثـــر وقائـــد. وفـــي عـــام 2020م، فّعلـــت أزمـــة تفشـــي 
نفـــس  المســـتجد )كوفيـــد - 19(  فيـــروس كورونـــا 
ــي  ــرية فـ ــوارد البشـ ــر المـ ــدور مديـ ــبة لـ ــيء بالنسـ الشـ
الشـــركات والبلـــدان حـــول العالـــم، فأصبـــح القـــادة 
يعتمـــدون علـــى البيانـــات البشـــرية الحيويـــة مـــن أجـــل 
اتخـــاذ القـــرارات الســـريعة والضروريـــة فـــي هـــذه 

األزمة.
اســـتجابًة لحاجـــة الشـــركات إلـــى مركـــز بيانـــات أكثـــر 
قـــوة، طـــّورت إدارة المـــوارد البشـــرية، مركـــز الحلـــول 
الذكيـــة للمـــوارد البشـــرية )HRISC(، ليكـــون بمثابـــة 
محطـــة واحـــدة لجميـــع التدابيـــر المتعلقـــة بالقـــوى 
ـــة فـــي الوقـــت  ـــة، حيـــث يوفـــر رؤيـــة للقـــوى العامل العامل
والقيـــاس،  مختلفـــة،  ســـيناريوهات  مـــع  الحقيقـــي 
والقـــدرة علـــى تقديـــم عـــروض بيانـــات متعـــددة، ويهـــدف 
المركـــز إلـــى تقديـــم نظـــرة شـــاملة عـــن الشـــركة، تغطـــي 
العـــرض الداخلـــي والخارجـــي، والطلـــب مـــن القـــوى 
العاملـــة لدعـــم عمليـــات صنـــع القـــرار -المســـتندة علـــى 

الحقائق- لإلدارة.
وفـــي هـــذ الســـياق، قـــال نائـــب الرئيـــس للمـــوارد 
ـــر  ـــا ننخـــرط أكث ـــل: »بينم ـــل الدب البشـــرية، األســـتاذ نبي
فـــي الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، فـــإن وظيفـــة المـــوارد 
البشـــرية تحولـــت مـــن مقـــدم خدمـــة إلـــى محـــرك 
أعمـــال مهـــم«. وأضـــاف: إن أزمـــة تفشـــي جائحـــة 
ــل  ــة عمـ ــدى أهميـ ــار مـ ــة إلظهـ ــا، أعطـــت فرصـ كورونـ
المـــوارد البشـــرية، لـــذا فـــإن مركـــز الحلـــول الذكيـــة 
للمـــوارد البشـــرية ليـــس ســـوى خطـــوة واحـــدة مـــن 
ـــأن  ـــا ب ـــق رؤيتن ـــوم بتنفيذهـــا لتحقي ـــدة نق خطـــوات عدي

نكون أفضل مكان للعمل في كل مكان نخدم فيه«.
ــع  ــات لرفـ ــن التقنيـ ــدد مـ ــى عـ ــز علـ ــوي المركـ ويحتـ
اســـتقبال  يتـــم  لغرفـــة،  ا دخـــول  فعنـــد  ء،  األدا

المســـتخدمين بعشـــر شاشـــات مقـــاس 70 بوصـــة تغطي القافلة األسبوعية
الجـــدار األمامـــي، تعـــرض هـــذه الشاشـــات الضخمـــة 
ــا  ــن قراءتهـ ــي يمكـ ــي والتـ ــت الفعلـ ــي الوقـ ــات فـ البيانـ
بســـهولة والرجـــوع إليهـــا مـــن جانـــب أكثـــر مـــن شـــخص 
فـــي وقـــت واحـــد، كمـــا يتضمـــن أحـــدث التقنيـــات 
الخاصـــة باجتماعـــات الفيديـــو للتفاعـــل مـــع األشـــخاص 
حـــول العالـــم، وعلـــى جانبـــي المركـــز يوجـــد شاشـــتان 
تفاعليتـــان للســـماح باختيـــار الســـيناريو مـــن قبـــل 
المســـتخدم والتـــي تســـتخدم عـــن طريـــق اللمـــس، 
وأخيـــًرا، هـــذه التقنيـــة تُدعـــم بواســـطة مجموعـــة مـــن 
أجهـــزة الكمبيوتـــر المطـــورة، والتـــي تـــم تحســـينها 
وتهيئتهـــا خصيًصـــا للتعامـــل مـــع قواعـــد البيانـــات 
الكبيـــرة واحتياجـــات الحوســـبة الضخمـــة لشـــركة 

عالمية مثل أرامكو السعودية.
ــا  ــت فعاليتهـ ــز، أثبتـ ــا المركـ ــي يوفرهـ ــدرات التـ القـ
ـــا،  ـــاء جهـــود التخطيـــط واالســـتجابة لفيـــروس كورون أثن
ــع  ــى تتبـ ــادرة علـ ــت قـ ــرية كانـ ــوارد البشـ ــث أن المـ حيـ
ومراقبـــة الموظفيـــن الذيـــن أصيبـــوا، والموظفيـــن 
ــة،  ــوال المختلفـ ــر التجـ ــع حظـ ــي مواقـ ــن فـ المتواجديـ
والطـــالب خـــارج المملكـــة، والموظفيـــن العامليـــن فـــي 
المنـــزل، باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، اســـتعرض المركـــز 
ســـيناريوهات اإلغـــالق المحتملـــة وآثارهـــا ونمـــاذج 
للتنبـــؤات المختلفـــة والحلـــول الموصـــي بهـــا، ممـــا يوفـــر 
قاعـــدة معلومـــات مهمـــة تســـاعد فـــي اتخـــاذ القـــرارات 

بشكل استباقي لضمان استمرارية العمل.
القـــوى  تحســـين  لقســـم  اإلداري  الناظـــر  وقـــال 
ــان: »إن  ــل العثمـ ــة والتخطيـــط والتحليـــل، فيصـ العاملـ
المركـــز خطـــوة كبيـــرة لألمـــام، ويســـمح حًقـــا برؤيـــة مـــا 
وراء الســـتار فـــي عملنـــا، بحيـــث يمكـــن فهـــم شـــكل 
ــا  ــا وخاللهـ ــة داخلهـ ــوى العاملـ ــركات القـ ــركة وتحـ الشـ
القـــرارات  اتخـــاذ  فـــي  يســـاعد  ممـــا  وخارجهـــا، 

وتحسين األداء بشكل كبير«.
ــو الدخـــول إلـــى  ــا، نرجـ ــة المزيـــد عـــن عملنـ لمعرفـ

الرابط التالي:
https://hr.aramco.com.sa/ocd

أعضاء لجنة االستجابة لكوفيد 19 يجتمعون في مركز مركز الحلول الذكية للموارد البشرية وسيكون هذا المركز بمثابة 
محطة وحدة لجميع التدابير المتعلقة بالقوى العاملة، حيث يوفر رؤية للقوى العاملة في الوقت الحقيقي مع سيناريوهات 

مختلفة، والقياس، والقدرة على تقديم عروض بيانات متعددة.
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ما سوف تقوم به

في تلك الفترة 

مهم 

ما سوف تقوم به حلماية نفسك
سوف يحافظ على سالمة اآلخرين أيًضا 



اآلن هو الوقت المناسب

لـ"إثراء" التواصل

وفرنا لكم مجموعة واسعة من أفضل التطبيقات واملواقع واألفكار املُلِهَمة 
من خالل خمس فئات مشوقة ومتنوعة، وكلنا ثقة بأنكم ستجدون من بينها 

ما يثير اهتمامكم ويشبع شغفكم أنتم وكامل أفراد أُسركم.

لتبدأ اآلن رحلة االستكشاف، اذهب إلى

حافظ على مسافة آمنة 
ِمن اآلخرين ال تقل عن
1.5 إلى 2 من األمتار.

استخدم معّقم اليدين، 
ر به يديك ملدة ال تقل  وطِهّ

عن 20 ثانية.

سّلم على الناس بالكالم 
واإلشارة، بال مصافحة أو 

مالمسة.

اكتشف العديد من األفكار اُمللِهَمة لالهتمام 
بجسمك وعقلك وروحك.

ث أنفسنا دائًما بإجنازها، ولكننا نستمر يف تأجيلها.  لدينا جميًعا مشاريع معلّقة يف أذهاننا، نُحِدّ
فقد يكون لدينا عمل روائي أو شعري مناطل يف إمتامه ونشره. أو رمبا كانت لدينا رغبة جامحة 
لتعلم العزف على آلة موسيقية نحبها أو تعلم لغة أجنبية تشدنا، دون أن نُقِدم على البدء يف ذلك.

 
لكن ينبغي أن نعي بأن ليس هناك وقت أفضل لتحقيق هذه األحالم املؤجلة وتسجيل إجنازات 

جديدة يف حياتنا.. من وقتنا احلالي. ولو قمنا باستغالل هذا الوقت يف القراءة فقط، فإنها 
ستأخذنا إلى عوالم ُملِهمة جديدة، تُوّسع من مداركنا ومعارفنا، وتُضيف حياًة إلى حياتنا. 

زة، الرجاء زيارة هذه الصفحة يف موقعنا اإللكتروني. للمزيد من األفكار املُلِهمة واُحملِفّ

االستجابة

التغذية الصحية

الرعاية الذاتية إنتاجية 

التمارين الرياضية
التعليم الترفيهي

*بعض املواقع غير متاحة عبر شبكة الشركة. ميكن الوصول إلى جميع مصادر املعلومات املتوفرة يف هذه احلملة من خالل الكمبيوتر املنزلي أو الهاتف اجلوال.

saudiaramco.com/ar/news-media/covid#chapter2.

saudiaramco.com/ar/covid    Helpdesk 87-COVID (013 872 6843)    JHAH 800-305-4444 (Option 3)
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

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، والمراسات باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، سارة مطر، عوض العنزي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  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.

1 7 9 5 8 3 4
4 7 3 5

3 5 6 9
8 5 4 2 7 3 1

7 5 4
4 2 3 5 7
5 1 2 6 4 8
2 4 5 1 6
6 4 7 3

5 6 3 9 2 1 4 8 7
9 1 4 8 6 7 2 5 3
7 8 2 4 5 3 6 9 1
4 5 6 7 8 2 1 3 9
2 9 1 3 4 5 7 6 8
3 7 8 1 9 6 5 4 2
8 2 9 5 1 4 3 7 6
6 3 5 2 7 9 8 1 4
1 4 7 6 3 8 9 2 5

* حل العدد الماضي

برج بيزا المائلالتقط صورة:

برج بيزا المائل هو برج جرس كاتدرائية مدينة بيزا اإليطالية، كان من المفترض أن يكون البرج عمودًيا ولكنه بدأ بالميان بعد البدء ببنائه في أغسطس 
1173م بُمّدٍة وجيزة، ويقال بأن سبب هذا الميان هو رخاوة وهبوط في التربة المبني عليها البرج، وقد استمر بناؤه ٢٠٠ عام.

الزميل اسماعيل عامي من دائرة الخدمات الهندسية التقط هذه الصورة خال زيارة سابقة للبرج بجواله اآليفون 6.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

منـذ مـا قبـل اكتشـاف النفـط فـي دول الخليـج العربيـة والمنطقـة 
تنتقـل مـن تحـدٍّ إلـى آخـر. فقـد واجهتهـا تحديـات سياسـية واقتصاديـة 
وإجتماعيـة وثقافيـة عديـدة، واليـوم يواجههـا تحـٍد صحـٍي ممثـاًل فـي 
انتشـار وبـاء كورونـا المسـتجد الـذي داهـم العالـم أجمـع، وقلـب حيـاة 

البشرية رأًسا على عقب.
علـى أن هـذه ليسـت المـرة األولـى التـي تواجـه فيهـا المملكـة العربيـة 
السـعودية وشـقيقاتها الخليجيـات تحدًيـا وبائًيـا، فالتاريـخ يقـول لنـا إن 
وبـاء الجـدري غـزا المنطقـة قادًمـا مـن العـراق وتركيـا فـي أوائـل القـرن 
الثامـن عشـر، وعـاد إليهـا مجـدًدا فـي أواخـره مسـبًبا وفيـات وتشـوهات 
خلقيـة للكثيريـن. ووبـاء الكوليـرا زارهـا أواًل فـي حـدود العـام 1821م، 
وكانـت آخـر زيـارة لـه فـي العـام 1978م. أمـا األنفلونـزا األسـبانية، التـي 
ُسـميت بالطاعـون تجـاوًزا، فقـد فتكـت بـآالف األرواح مـا بيـن عامـي 
1904 و1919م، حتـى قيـل إن كل جنـازة كانـت تخـرج تتبعهـا فـي اليـوم 
التالـي جنازتـان أو ثـالث فـي تلـك الحقبـة التـي أطلقـوا عليهـا »سـنة 
الرحمـة«. كمـا شـهدت المنطقـة أمراًضـا أخـرى مثـل السـل والتراخومـا 
والدوسـنتاريا والمالريـا، التـي كان وراءهـا الجهـل وقلـة الوعـي وتجنـب 

مراجعة الطبيب إال بعد استفحال المرض.
ورغـم تواضـع اإلمكانـات الطبيـة آنـذاك، وصعوبـة إخضـاع النـاس 
إلجـراءات وقائيـة، فـإن بلداننـا نجحـت فـي إنقـاذ أرواح كثيـرة، بفضـل 
اهلل أوالً، ثـم بجهـود أطبـاء مستشـفى اإلرسـالية األمريكيـة بالمنامـة، 
والسـيما الدكتـور بـول هاريسـون الـذي كان فـي مقدمـة مـن تـردد علـى 
السـعودية وقطـر وإمـارات السـاحل لتقديـم خدماتـه، بدليـل أن الملـك 
المؤسـس، طيـب اهلل ثـراه، رغـم انشـغاله فـي سـنة الرحمـة بمعـارك 
التوحيـد، اسـتدعاه إلى الريـاض لعالج مواطنيـه بعد أن فقد ولـده البكر 
األميـر تركـي جـّراء األنفلونـزا األسـبانية. وفـي سـياق توثيـق أخبـار مـا 
ل أنـه  حصدتـه الكوليـرا مـن أرواح فـي البحريـن فـي سـنة 1905م؛ ُسـجِّ
أّدت إلـى وفـاة 3000 مواطـن أي %10 مـن إجمالـي سـكان البـالد البالـغ 

عددهم آنذاك 30 ألًفا.
اليـوم ونحـن نحـارب وبـاء  تلـك المشـاهد بمـا يجـري  ومـن يقـارن 
كورونـا المسـتجد، سـيدرك مـدى النقلـة التي حدثـت في المنطقـة لجهة 
الخدمـات الصحيـة والكـوادر الطبيـة ودرجـة الوعـي وااللتـزام بمبـاديء 
الوقايـة. وسـيثق أننا عابـرون بحـول اهلل وقوته لهـذه األزمة مثلمـا عبرنا 

سابقاتها.
ففـي سـبعينيات القرن العشـرين مررنا بظروف مشـابهة، إلـى حد ما، 
لمـا نمـر بـه اليـوم مـن قلـق وخـوف. وقتهـا كان الوبـاء الـذي طـرق أبواب 
الخليـج هـو الكوليـرا، الـذي لـم يكـن زائـًرا غريًبـا للمنطقـة مثـل )كوفيـد 
عـن وحشـية  السـن  كبـار  مـن  مـا سـمعناه  أن  وأتذكـر شـخصًيا   .)19
الكوليـرا دفعنـا إلـى أن نفـرض علـى أنفسـنا نوًعـا مـن الحجـر المنزلـي 
الطوعـي  تفادًيـا لعـدوى قـد تصيبنـا. وبطبيعـة الحـال كان االنعـزال عـن 
األصدقـاء والمعـارف والتخلـي عـن الطقـوس اليوميـة المعتـادة بالبقـاء 
فـي المنـزل أمـًرا ال يُطـاق؛ إذ لـم نكـن قـد تعرفنـا بعـد علـى رفاهيـة 
التواصـل االجتماعـي  النقالـة ووسـائل  القنـوات الفضائيـة والهواتـف 
كأدوات لقتـل الفـراغ والملـل، وتخفيـف معانـاة األسـر التـي تجعـل المـرء 
يحسـد الحيـوان الهائـم فـي الطرقـات أو الطيـر المحلـق فـي السـماء أو 

السمكة السابحة في أعماق البحار، ويتمنى لو كان مثلها حًرا طليًقا.
مـن هنـا نقـول: لعلـه مـن محاسـن الصـدف أن )كوفيـد 19( داهمنـا 
ونحـن نعيـش ثـورة تقنيـة ومعلوماتيـة واتصاليـة غيـر مسـبوقة فـي تاريـخ 
البشـرية، خففـت شـعورنا بالعزلـة مـن خـالل مـا وّفرتـه مـن الوسـائل 

الترفيهية والمعرفية والتواصلية واالتصالية.

بين كورونا اليوم 
وكوليرا األمس

 د. عبداهلل املدني *

* أكاديمي بحريني متخصص في العالقات الدولية.  



مع رفع حظر التجول اجلزئي لدينا حرية حركة
ميكننا أن نستمتع بها منذ اآلن وحتى 13 مايو 2020م.

من األهمية مبكان االلتزام باإلجراءات االحترازية كالتباعد اجلسدي والنظافة البدنية،
وتذكر أن السالمة الشخصية ليست أمر شخصي فقط، إنها التزام للمساعدة يف حماية

أنفسنا وعائالتنا ومجتمعاتنا.

ارتِد قناع وجه من القماش
يف األماكن العامة. 

اغسل يديك ملدة 40-60 ثانية. أو فرك اليدين
مع املطهر ملدة ال تقل عن 20-30 ثانية.

احلفاظ على مسافة آمنة
1.5 إلى 2 متر من اآلخرين.

غِط فمك وأنفك بثني املرفق أو مبنديل
عند السعال أو العطس.

لكن قواعد السالمة لم تتغير 

وفًقا لوزارة الصحة السعودية، يجب دائًما ارتداء قناع من القماش يف األماكن العامة.*
•  تأكد من أن القناع يناسب جوانب وجهك بإحكام.

•  جتنب ملس القناع أو عينيك وأنفك وفمك.
•  قبل إزالة القناع، اغسل يديك ملدة 40-60 ثانية أو تعقيمها ملدة 20-30 ثانية.

•  اغسل القناع بعد كل استخدام.
•  ميكن ارتداء القناع الذي يُستخدم مرة واحدة إذا كان قناع القماش غير متوفر.

* تشجع أرامكو السعودية على استخدام قناع يف املناطق التي يكون فيها التباعد اجلسدي
   محدود، مثل املخازن وغرف االجتماعات واألماكن الشبيهة األخرى.

.

االستجابة


