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السيطرة على كوفيد 19 بين أيدينا، ويجب علينا أن نبذل كل 
جــهــد ممكن لتحقيق هـــذا الــهــدف. لـــذا، حــافــظ عــلــى التباعد 
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الظهـران - أعلنـت أرامكـو السـعودية يـوم الثالثـاء 19 
رمضـان 1441هــ )12 مايـو 2020م(، نتائجهـا المالية للربع 
األول من عام 2020، مؤكدة قوة مركزها المالي وقدراتها 
التشـغيلية رغـم بيئـة االقتصـاد الكلّـي الصعبـة وانخفـاض 
الطلـب علـى الطاقة إثر جائحـة فيروس كورونا المسـتجد 

)كوفيد - 19(.
إدارييهـا  وكبيـر  السـعودية  أرامكـو  رئيـس  ح  وصـرَّ
فـي  الناصـر،  حسـن  بـن  أميـن  المهنـدس  التنفيذييـن، 

معرض تعليقه على النتائج قائاًل:  
»لقـد حققـت الشـركة أرباًحـا وتدفقـات نقديـة حـّرة 
قوييـن، رغـم ضعف الطلـب على الطاقة وانخفاض أسـعار 
النفـط. وفـي الوقـت نفسـه، تظل الشـركة ملتزمة بسـالمة 
موظفيهـا مـع اسـتمرارها فـي تنفيـذ إسـتراتيجيتها طويلـة 

المدى والرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها«.
وأضـاف المهنـدس أمين الناصر إلى أن الشـركة سـعت 
إلـى التكّيـف مـع بيئـة عمـٍل بالغـة التعقيـد وسـريعة التغّيـر 
نتيجـة تداعيـات جائحـة فيـروس كورونـا )كوفيـد - 19( 
التـي لـم يمـر العالـم فـي تاريخـه الحديـث بأزمـة مثلهـا. 
وبفضـل اهلل، فقـد أظهـرت أرامكـو السـعودية قـدرة علـى 
مكانتهـا  تمّيـز  وأثبتـت  االقتصاديـة،  الـدورات  مواجهـة 
أعمالهـا  وهيـكل  المالـي،  مركزهـا  متانـة  إلـى  بالنظـر 
المنخفـض التكلفـة«. وأضـاف الناصـر: »تتمتـع أرامكـو 
السـعودية بمرونـة كبيـرة تتيـح لهـا ضبـط نفقاتهـا، كمـا أن 
لديهـا خبـرة فـي إدارة األعمـال خـالل األزمات، وسـتتمكن 
الشـركة -بإذن اهلل- بفضل قوة  وفعالية أدائها من الوفاء 

بالتزاماتها تجاه مساهميها«.
وأكـد الناصـر: »أنه خـالل الربع األول مـن العام، بادرت 
أرامكـو السـعودية إلـى تحسـين خطـة إنفاقهـا الرأسـمالي 
2020، مـع العمـل فـي الوقـت نفسـه علـى تحديـد  لعـام 
الفـرص التـي تسـاعدها علـى تعزيـز مسـتويات إنتاجيتهـا 
إلـى  »بالنظـر  األمثـل. مضيفـاً:  الوجـه  علـى  التشـغيلية 
الشـهور المتبقيـة مـن عـام 2020، نتوقـع أن تؤثـر جائحـة 
كورونـا علـى الطلـب العالمـي علـى الطاقة وأسـعار النفط، 
مـا سـينعكس بـدوره علـى إيـرادات الشـركة«، مؤكـًدا أن 
»الشـركة تواصـل جهودهـا لتعزيـز مكانـة أعمالهـا خـالل 
تلـك الفتـرة عـن طريـق تقليـل إنفاقهـا الرأسـمالي وتبنِّـي 
التشـغيلي  التمّيـز  مسـتوى  رفـع  إلـى  الراميـة  التدابيـر 
األمثـل. وعلـى المـدى البعيـد، تظـل الشـركة واثقـة مـن 
االقتصـادات  تعافـي  مـع  الطاقـة  علـى  الطلـب  تنامـي 

العالمية«.

أهم المعلومات المالية
 62.5 حافظـت الشـركة علـى صافـي دخـل قـوي بلـغ 
16.7 مليـار دوالر( فـي الربـع األول رغـم  مليـار ريـال ) 
انخفـاض أسـعار النفـط الخـام، وانخفـاض هوامـش أرباح 

التكرير والكيميائيات، وخسائر إعادة تقييم المخزون.

القافلة األسبوعية

وحققـت الشـركة تدفقـات نقديـة مـن أنشـطة التشـغيل 
قدرهـا 84.1 مليـار ريـال )22.4 مليـار دوالر( فـي الربـع 
األول، مقارنـة مـع التدفقـات النقديـة التـي بلغـت 92.0 
مليـار ريـال )24.5 مليـار دوالر( فـي الفتـرة ذاتهـا مـن عـام 
2019. وقـد قوبـل انخفاض أسـعار النفط الخـام وهوامش 
بشـكٍل  إيجابيـة  بتغيـرات  والكيميائيـات  التكريـر  أربـاح 

جزئٍي في رأس المال العامل. 
وحققـت الشـركة تدفقـات نقديـة حرة قويـة بلغت 56.3 
مليـار ريـال )15.0 مليار دوالر( في الربع األول، مقارنة مع 
65.1 مليـار ريـال )17.4 مليـار دوالر(. في الفتـرة ذاتها من 

العام الماضي.
المالـي،  مركزهـا  قـوة  علـى  الشـركة  حافظـت  كمـا 
وانخفضـت نسـبة المديونيـة مـن -0.2% فـي 31 ديسـمبر 

2019 إلى -4.9% في 31 مارس 2020.
ريـال  مليـار   50.2 األربـاح  توزيعـات  إجمالـي  وبلـغ 
)13.4مليـار دوالر( عـن الربـع الرابـع مـن عـام 2019 تـم 
دفعهـا خـالل الربـع األول.مـن عـام 2020. وتبلـغ توزيعـات 
األربـاح 70.32 مليـار ريـال )18.75 مليـار دوالر( عـن الربع 
األول مـن عـام 2020 سـيتم دفعهـا فـي الربـع الثانـي مـن 
هـذا العام. وتعتبـر توزيعات األرباح المدفوعة هذه األعلى 

بين جميع الشركات المدرجة في العالم.
أمـا حجـم النفقـات الرأسـمالية فقـد بلـغ 27.7 مليـار 
ريـال )7.4 مليـار دوالر( فـي الربـع األول، مقارنة مع 26.9 
مليـار ريـال )7.2 مليـار دوالر( فـي الفتـرة ذاتهـا مـن عـام 
2019. وفـي ضـوء ظـروف السـوق والتقلّبـات األخيـرة فـي 
يبلـغ حجـم  أن  الشـركة  تتوقـع  السـلع األسـاس،  أسـعار 
النفقات الرأسـمالية لعام 2020 ما بين 93.75 مليار ريال 
و 112.50 مليـار ريـال )25 مليـار دوالر و30 مليـار دوالر(. 
وال يـزال تقديـر النفقـات الرأسـمالية للشـركة خـالل عـام 

2021 وما بعده قيد المراجعة. 

آخر المستجدات حول فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد - 19(

تصدًيـا لجائحة فيروس كورونا المسـتجد )كوفيد19-(، 
طبقـت الشـركة مجموعـة مـن التدابيـر لحمايـة موظفيهـا 
وأحيائهـا السـكنية وأعمالهـا في إطار جهودها ومسـاعيها 

إلمداد العالم باحتياجاته من الطاقة.
وقـد وضعـت الشـركة سـالمة موظفيهـا وصحتهـم علـى 
رأس أولوياتهـا، واتخـذت إجـراءاٍت احترازيـة تهـدف إلـى 
تقليـل مخاطـر تفشـي جائحـة  فيـروس كورونـا المسـتجد 
)كوفيـد19-(، وتخفيـف حدة آثاره. وتضم هـذه اإلجراءات 
تفعيـل سياسـة عمـل عـدٍد كبيـٍر مـن الموظفيـن عـن بُعـد، 
وتطبيـق برامـج وقائيـة فاعلـة، وخطـط طـوارئ تفصيليـة، 
واالسـتعانة بخدمـات المسـاندة الطبيـة الفائقـة مـن مركز 
جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي مـن أجـل تقليـل مخاطـر 
انتقـال العـدوى، وتوفيـر أفضـل مسـتويات الرعايـة الطبية 

الممكنة. 
لضمـان  الالزمـة  بيـر  لتدا ا الشـركة  اتخـذت  كمـا 
اسـتمرارية أعمالهـا التشـغيلية فـي جميـع مواقعهـا، مثـل 
تشـكيل فـرق عمـل متخصصـة لمنـع حـدوث أّي توّقـف أو 
تعّطـل في سلسـلة اإلمـداد والتوريـد، والتحقق من سـالمة 
الشـركة  العمـل. كمـا تواصـل  المقاوليـن وفـرق  وصحـة 
تسـخير أنظمتهـا الداخليـة فـي إدارة األزمـات العالميـة 

حتى تواصل تلبية احتياجات عمالئها من الطاقة.
والشـك في أن أهمية المسـاندة المجتمعية تتجسد في 
أوقـات األزمـات. ومـن هـذا المنطلـق، بـادرت الشـركة إلى 
إطـالق عـّدة حمـالت تهـدف إلـى المسـاعدة فـي مكافحـة 
انتشـار جائحـة فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد - 19(، 
وتقديم المسـاعدات اإلنسـانية إلى الجهات األكثر تضرًرا 
واألشـد احتياًجا إليها. وعلى سـبيل المثال، بادرت أرامكو 
السـعودية إلـى دعـم قطـاع الرعايـة الصحيـة فـي المملكـة 
بمبلـغ 200 مليـون ريـال لتوفيـر أجهزة التنفـس الصناعي، 
وأجهـزة تنقيـة الهواء، وأدوات الوقاية الشـخصية للعاملين 
الشـركة  كمـا قدمـت  والمرضـى.  الصحـي  القطـاع  فـي 
المسـاندة للمجتمعـات مـن خـالل مكاتبهـا العالميـة فـي 

الواليات المتحدة األمريكية، وقارتي أوروبا وآسيا.

إن الشركة سعت 
إلى التكّيف مع 
بيئة عمٍل بالغة 
التعقيد وسريعة 

التغّير نتيجة 
تداعيات جائحة 
فيروس كورونا 

)كوفيد - 19( التي 
لم يمر العالم في 

تاريخه الحديث 
بأزمة مثلها. 

وبفضل اهلل، فقد 
أظهرت أرامكو 
السعودية قدرة 

على مواجهة 
الدورات االقتصادية، 

وأثبتت تمّيز 
مكانتها بالنظر إلى 

متانة مركزها 
المالي، وهيكل 

أعمالها المنخفض 
التكلفة«.

أمين الناصر

تبلغ توزيعات األرباح 70.32 مليار ريال )18.75 
مليار دوالر( عن الربع األول من عام 2020م، 
وُتعد توزيعات األرباح المدفوعة هذه األعلى 

بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

کوفید-١٩
اصدار خاص

رمضان هذا العام.. مختلف
التسوق بدون قلق

اإلطارات القدیمة ُتمهد الطرق الجدیدة
جولة افتراضیة في إثراء

أداء مرن وقوي رغم ظروف السوق الصعبة

أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع األول من عام 2020
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بني إجنازات املاضي وتطلعات املستقبل

أرامكو السعودية تعقد االجتماع األول 
للجمعية العمومية

الظهـران - رّحـب رئيـس مجلـس إدارة أرامكو السـعودية، 
معالـي األسـتاذ ياسـر بـن عثمـان الرميـان، بالمسـاهمين 
فيهـا، وذلـك فـي أول اجتمـاع للجمعيـة العموميـة للشـركة 
بوصفهـا شـركة عامـة، بعـد إدراجهـا فـي تـداول فـي شـهر 

ديسمبر من العام الماضي.
التـي انعقـدت يـوم اإلثنيـن  واسـتهلَّ الرميـان الجلسـة، 
الماضـي 18 رمضـان 1441هــ )11 مايـو 2020م(، بترحيبـه 
بأعضـاء مجلس إدارة الشـركة الذين  شـاركوا فـي االجتماع 
عبـر وسـائل التواصـل االفتراضـي، إلـى جانـب المسـاهمين 

في الشركة .
وأشـار الرميـان إلـى أن عـام 2019م كان عاًمـا اسـتثنائًيا 
ألرامكـو السـعودية، وقـال: »أتيـح للعالـم أن يحظـى بنظـرة 
وقوتهـا  للشـركة،  الفريـدة  األصـول  علـى  مسـبوقة  غيـر 
علـى  وقدرتهـا  ومرونتهـا،  التشـغيلي،  وتميُّزهـا  الماليـة، 
التكيـف مـع الظـروف المختلفـة. ونجحـت أرامكو السـعودية 
فـي االسـتفادة مـن هذه العوامـل إلنجاز عدد مـن اإلنجازات 
المهمـة العـام الماضـي، بمـا فـي ذلـك توقيـع اتفاقيـة شـراء 
فـي  للسـندات  أولٍّ  70%، وإصـدار  بنسـبة  أسـهم سـابك 
بورصـة لنـدن، الـذي تـم تغطيتـه بأكثـر مـن 100 مليـار دوالر 
مـن الطلبـات، ويُعـدُّ ذلـك األعلـى علـى اإلطـالق ألي إصدار 

في األسواق النامية«.
وأضـاف الرميـان أن أرامكـو السـعودية حظيـت بتقديـر 
بعـد  قياسـي  وقـت  وفـي  تمّكنـت،  عندمـا  أجمـع  العالـم 
الهجمـات علـى منشـآتها، فـي اسـتعادة األعمـال فـي خـط 
األنابيب شـرق - غرب وحقل الشـيبة، وبعد ذلك في معامل 
بقيـق وخريـص، إلـى مسـتوياتها مـا قبـل الهجـوم. وقـال: 
العـام األولـي  الطـرح  ننسـى  أن  ليـس بوسـعنا  »وبالطبـع، 
التاريخـي لحوالـي 1.7% مـن أسـهم أرامكـو السـعودية فـي 
السـوق الماليـة السـعودية، وهـي أكبـر عمليـة اكتتـاب عـام 
علـى اإلطـالق، تصـل قيمتهـا إلـى 110 مليـار ريـال سـعودي، 

وتم تسجيل االكتتاب فيها بأكثر من أربع مرات«.
وأعـرب الرميـان، نيابـة عـن مجلـس اإلدارة بأكملـه، عـن 
تسـهيل  فـي  ومسـاندتها  لدعمهـا  الطاقـة  لـوزارة  تقديـره 
أعمـال الشـركة. كمـا توّجـه بالشـكر لفريـق إدارة الشـركة 
وجميـع موظفيهـا علـى مـا قدموه من إسـهامات ومـا أظهروه 

من تفاٍن منقطع النظير.
وأشـار الرميـان إلـى األوقـات الصعبـة التـي تعمـل فيهـا 
الشـركة اآلن، وشـّدد علـى أن أرامكـو السـعودية ال تـزال 
ملتزمـة بتنفيـذ إسـتراتيجياتها واالسـتفادة مـن مواردهـا، 
وقـال: »تظـلُّ رؤيتنـا ثابتـة دون أن يطـرأ عليهـا أيُّ تغييـر، 
الطاقـة  السـعودية شـركة  أرامكـو  أن تصبـح  فـي  وتتمثـل 
والكيميائيـات األبـرز فـي العالـم بطريقـة آمنـة ومسـتدامة 

القافلة األسبوعية

وموثوقـة، مـع التركيز المسـتمر علـى تطوير أعمالنـا وتعزيز 
قوتهـا وكفاءتهـا لضمـان اسـتمرارية إمـدادات الطاقـة التـي 

يعتمد عليها العالم«.
وشـدد الرميـان على أن جائحة فيروس كورونا المسـتجد 
)كوفيـد - 19( تمّثـل تحدًيـا غيـر مسـبوق لجميـع الشـركات 
واالسـتثمارات حـول العالـم، وقـال: »فـي أرامكـو السـعودية، 
ندعـم موظفينـا والقاطنين في أحيائنا السـكنية في مواجهة 
هـذا الوبـاء، مـع االسـتمرار فـي تزويـد العالـم بالطاقـة التـي 
يحتاجهـا. لقـد قمنـا بتنفيـذ برنامـج شـامل، بمـا فـي ذلـك 
تدابيـر للمحافظـة على اسـتمرارية أعمالنا وصحة وسـالمة 
موظفينـا. وسـوف نظـلُّ ملتزميـن بسـالمة موظفينـا وأفـراد 
أسـرهم، فضـاًل عـن اسـتمرارية اإلنتـاج الموثـوق للطاقـة 

واإلمداد بها«. 
واختتـم بالقـول إنـه علـى الرغـم مـن أن فيـروس كورونـا 
أوجـد شـكوًكا غيـر مسـبوقة، إال أن أرامكـو السـعودية لديها 
خبـرة كبيـرة فـي اإلدارة خـالل أوقـات الشـدائد، وقـال: »إن 
هـذه المرونة سـتمكننا من االسـتمرار في الوفـاء بالتزاماتنا 

لعمالئنا وشركائنا ومساهمينا«. 

الناصر: موظفونا أظهروا مرونة 
وقدرة على التكيف

بعــد أن اختتــم الرميــان كلمتــه االفتتاحيــة، قــّدم رئيــس 

أرامكــو الســعودية، كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن، المهنــدس 
أميــن حســن الناصــر، لمحــة عامــة عــن أعمــال الشــركة، 
مشــيًرا إلــى أن أرامكــو الســعودية أثبتــت قدرتهــا علــى 

تقديم أداء تشغيلي ومالي قوي خالل عام 2019م.
وقــال الناصــر: »كمــا ســترون فــي تقريرنــا الســنوي 
ــو  ــات أرامك ــو وموظف ــر موظف ــارس، أظه ــي م المنشــور ف
فــي  والمرونــة  التكيــف  كبيــرة علــى  قــدرة  الســعودية 
مواجهــة عديــد مــن التحديــات فــي العــام الماضــي، وهــو 
العــام الــذي ســجلنا فيــه أيًضــا عــدًدا مــن اإلنجــازات 

التاريخية«.
وأشــار الناصــر إلــى أنــه بالنســبة للتحديــات المتعلقــة 
بجائحــة كورونــا، تظــل األولويــة القصــوى للشــركة هــي 
صحــة وســالمة موظفيهــا. كمــا عّبــر عــن تعاطف الشــركة 
ــي  ــراد واألســر والمؤسســات الت ــع األف ــع جمي الصــادق م
تضــررت مــن هــذا الوبــاء داخــل المملكــة، وفــي جميــع 

أنحاء العالم.
وأضــاف أن أرامكــو الســعودية، مــن جانبهــا، نّفــذت 
تدابيــر حمايــة شــاملة فــي جميــع أعمالها ومرافقهــا للحد 
مــن  للحــد  كورونــا  بفيــروس  المتعلقــة  المخاطــر  مــن 
انتشــاره وضمــان اســتمرارية العمــل. وعلــى الرغــم مــن 
التحديــات الحاليــة، تبقــى رؤيــة الشــركة طويلــة المــدى 
هــي أن تصبــح أكبر شــركة متكاملــة للطاقــة والكيميائيات 

في العالم.

أتيح للعالم أن يحظى بنظرة غير مسبوقة على األصول الفريدة 
زها التشغيلي، ومرونتها، وقدرتها على  للشركة، وقوتها المالية، وتميُّ

التكيف مع الظروف المختلفة. ونجحت أرامكو السعودية في االستفادة 
من هذه العوامل إلنجاز عدد من اإلنجازات المهمة العام الماضي، بما 
في ذلك توقيع اتفاقية شراء أسهم سابك بنسبة 70%، وإصدار أولٍّ 

للسندات في بورصة لندن

ياسر الرميان

معالي األستاذ ياسر الرميان يترأس االجتماع األول للجمعية العمومية للشركة كشركة عامة يوم األثنين الماضي. ُعقد 
االجتماع افتراضًيا، واجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة في مبنى اإلدارة الرئيس للشركة في الظهران لهذا الغرض. وقد تطّرق 
الرميان ألبرز محطات عام 2019م التاريخي في مسيرة الشركة، حيث أبرز مدى ما تتمتع به من مرونة وقوة، وهي تسير بخطى 

حثيثة لمجابهة تحديات 2020م.

أمين الناصر يتحدث مع زمالئه في مجلس اإلدارة أثناء مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية. وخالل االجتماع، قال الناصر 
إنه مع استمرار الشركة في العمل لتقليل وتخفيف اآلثار االقتصادية العالمية الحالية التي أّثرت بشكل كبير على الطلب 

واألسعار، فإنها تحافظ أيًضا على تركيزها الدائم لتحقيق النمو وخلق قيمة طويلة المدى.
تصوير: حاتم عويضة

وأشــار الناصــر إلــى أنــه مــع تمّيــز موظفــي أرامكــو 
التنقيــب  قطــاع  فــي  الشــركة  تفــوق  فــإن  الســعودية، 
واإلنتــاج، وااللتــزام الصارم بالسياســة المالية الســليمة ال 
يــزاالن ركيزتيــن مــن أهــم ركائــز نجاحهــا. وتابــع أنــه 
باإلضافــة إلــى ذلــك، واصلــت الشــركة االســتثمار فــي 
قطــاع البتروكيميائيــات لخلــق مزيــد مــن القيمــة مــن 
التــي تنتجهــا، مــع االســتحواذ علــى  الهيدروكربونــات 
حصــة %70فــي شــركة ســابك كونهــا خطــوة رئيســة إلــى 

األمام في هذا المجال.
 وقــال الناصــر: »بينمــا نواصــل العمــل لتقليــل وتخفيــف 
ــرت بشــكل  ــي أث ــة الت ــة الحالي ــة العالمي ــار االقتصادي اآلث
ــى  ــا نحافــظ أيًضــا عل ــب واألســعار، فإنن ــى الطل ــر عل كبي
ــة  ــق قيمــة طويل ــق النمــو وخل ــى تحقي ــت عل ــا الثاب تركيزن
نفقاتنــا  لخفــض  إجــراءات  نتخــذ  أننــا  كمــا  األجــل. 
التشــغيلية والرأســمالية بنــاًء علــى أولويــات أعمالنــا وبمــا 
ــع المحافظــة  ــي، م ــات الوضــع الحال ــع متطلب يتماشــى م

على الكفاءة والموثوقية والسالمة«.
وفــي ختــام كلمتــه، توّجــه الناصــر بالشــكر للرميــان 
وجميــع أعضاء مجلــس اإلدارة على دعمهم واستشــاراتهم 
ــق  ــه فــي فري ــه لزمالئ ــة، كمــا أعــرب عــن امتنان الحصيف
أرامكــو  موظفــي  وجميــع  الســعودية،  أرامكــو  قيــادة 
الســعودية اللتزامهــم بإيصــال الطاقــة التــي يحتــاج إليهــا 

العالم بأمان وموثوقية وبشكل مسؤول.



إحــدى أشــهر نظريــات البقــاء واالســتمرارية 
فــي عالــم األعمــال هــي »مفارقــة ســتوكديل« والتي 
تخــص جنــدي أمريكــي يدعــى جيمــس ســتوكديل، 
كان قــد وقــع فــي األســر خــالل حــرب فيتنــام، 
وتعــرض لشــتى أنــواع التعذيــب مــدة ســبع ســنوات، 
وقــد شــرح ســتوكديل فيمــا بعــد أنــه لــم يفقــد 
ــل  ــاذه ب ــي إطــالق ســراحه أو إنق ــا ف ــل إطالًق األم
ــر  ــة ســتكون أهــم وأكث ــأن هــذه التجرب وباإليمــان ب
تجربــة ســتصقله فــي الحيــاة. غيــر أنــه فــي نفــس 
الوقــت كان يستســلم لمــا يحــدث لــه يومًيــا إلدراكــه 
بأنــه ال يملــك إحــداث أي تغييــر فيهــا. فــي حيــن، 
أن زمالئــه فــي األســر كانــو يتحلــون بــروح التفــاؤل 
»غيــر الواقعــي« وصــل إلــى درجــة أنهــم حــددوا 
بالفعــل الوقــت المتوقــع لتحررهــم مــن األســر، 
كقولهــم »الكريســماس القــادم ســنكون مع أُســرنا«. 
فــي  وجودهــم  وقــت  وازداد  الســنوات  ومــرت 
بتحطــم  المطــاف  بهــم  انتهــى  أن  إلــى  األســر، 
ــل.  ــة األم ــاة بشــعور خيب ــم للحي ــم ومفارقته إرادته
قناعــة ســتوكديل هــي التــي مكنتــه مــن المحافظــة 

هــذه  مــن  خروجــه  عنــد  عقلــه  ســالمة  علــى 
التجربــة البشــعة، وبالتالــي مكنتــه مــن الُمضــي 

في الحياة. 
ــب إنســاني ونفســي حاســم، وال  إن التفــاؤل مطل
إتقانــه.  يومــي حتــى  بشــكل  مــن ممارســته  بــد 
فبــدون التفــاؤل، تصعــب الحيــاة وتتعقــد المشــاكل 
ويصــل الحــال عنــد كثيــر مــن األشــخاص إلــى 
التجمــد ورفــض إحــداث أي تغييــر وُحجتهــم أن 
األمــور لــن تصبــح أفضــل مهمــا فعلــوا. وال شــك 
فــي أن عــدًدا ال بــأس بــه مــن هــؤالء األشــخاص 
كانــو متفائليــن غيــر واقعييــن، إلــى أن أصابهــم 

اإلحباط.
كثيــٌر منــا، إن لــم يكــن جميعنــا، تــداول رســائل 
وأدعيــة قبــل حلــول شــهر رمضــان الفضيــل، بــأن 
أخــرى  مــرة  افتتاحهــا  يُعــاد  ســوف  المســاجد 
بحلــول الشــهر، وســتقام فيهــا الصلــوات الخمــس 
والتراويــح، واآلن تُعــاد الكــَرة مــرة أخــرى بــأن 
للصــالة  ســيخرج  الجميــع  وأن  ســيحل  العيــد 
ولمباركــة األهــل. بــل ذهــب البعــض إلــى أبعــد مــن 

ذلــك وبــدأ يخطــط للســفر وقضــاء إجــازة العيــد 
بيــن أفــراد أُســرته ومــع أصدقائــه وفــي مدينتــه 
المفضلــة بعــد الصيــف، وهــي نظريــات مبنيــة علــى 

رغبات أكثر من كونها تفاؤاًل واستبشاًرا بالخير. 
مــع  يتعــارض  ال  الحــال،  بطبيعــة  التفــاؤل، 
اإليمــان الــذي هــو أحــد أركانــه اإليمــان بالقــدر 
خيــره وشــره، بــل وأن ُحســن الظــن بــاهلل من ُحســن 
الُكــرب  فــي  بالــذات  مطلــوب  وهــو  العبــادة، 
والشــدائد. لكــن ُحســن الظــن إذا ارتبــط بوقــت 
ومــدة، وانســالخ عــن الوقائــع اليوميــة التــي ال 
يملــك االنســان يــًدا فيهــا، قــد تــؤدي إلــى إحباطات 
نفســية طويلــة األثــر. أثــق بــأن الوبــاء ســيزول، وأن 
ــإذن اهلل تعالــى  هــذه المحنــة ســتنتهي، وســنخرج ب
لــذا،  الســعة.  إلــى  الضيــق  مــن  وأمــره  وقوتــه 
اســتثمر يومــك، زد علمــك، اســتثمر كل دقيقــة مــع 
عائلتــك، واكتــف بتخطيــط قصيــر المــدى، وتذكــر 

أن هذا الوقت سيمضي. 
أم  متفائــل  أنــت  هــل  ســؤالي:  لطــرح  أعــود 

ستُعيد النظر؟

إضـــاءة

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

الظهـــران - أطلـــق مركـــز إثـــراء مدونـــة 
ــة  ــاء الفرصـ ــا إلعطـ ــن نوعهـ ــى مـ ــي األولـ هـ
للجميـــع للمشـــاركة بيومياتهـــم وأفكارهـــم 
ــة  ــة المنزليـ ــرة العزلـ ــالل فتـ ــاعرهم خـ ومشـ
ـــد 19، وتحـــت  ـــروس كوفي فـــي ظـــل تفشـــي في
عنـــوان مذكـــرات كوفيـــد 19، دعـــا إثـــراء زوار 
الموقـــع لمشـــاركة تجاربهـــم خـــالل العزلـــة 

في زمن جائحة كوفيد 19.
وذكـــر الموقـــع أنـــه »فـــي ظـــّل األوضـــاع 
الّراهنـــة، تغيـــرت الحيـــاة واّتخـــذت منحـــًى 
مختلًفـــا لـــم يكـــن فـــي الحســـبان، فخـــرج 
الكثيـــر مـــن عاداتهـــم ودخلـــوا فـــي عوالـــم 
مختلفـــة، ليعيشـــوا تجـــارب مختلفـــة بمشـــاعر 

متشابهة«. 
إثـــراء  يقـــّدم  كورونـــا،  هامـــش  وعلـــى 

ـــع بمشـــاركة يومياتهـــم  مســـاحة تســـمح للجمي
ــّوع  ــا كيـــف طـ ومذكراتهـــم لنـــرى مـــن خاللهـ
ـــاة، ونوثـــق بهـــا  ـــم الروتيـــن لتســـتمّر الحي العال
التجـــارب المختلفـــة التـــي تبحـــر بنـــا بيـــن 
تباعـــد  واجتمـــاع،  عزلـــة  وحـــزن،  فـــرح 
ــذه  ــي هـ ــاعر فـ ــن المشـ ــر مـ ــارب والكثيـ وتقـ

المرحلة االستثنائية.
 وأكـــد أن »ذكرياتكـــم ســـتكون فـــي ذاكـــرة 
العالـــم، وتبقـــى موّثقـــة ضمـــن تاريـــخ هـــذا 
العصـــر لألجيـــال القادمـــة، حيـــث يوّثقهـــا 
ـــي رقمـــي لتكـــون  ـــرٍض تفاعل ـــراء ضمـــن مع إث
مرجًعـــا لـــكّل مهتـــم وباحـــث وصانـــع قـــرار 
يُقـــرأ بيـــن أســـطرها أثـــُر هـــذه الجائحـــة 

على األفراد والمجتمعات. 
تفضل بزيارة الموقع:

https://www.ithra.com/ar/
daily-journal

القافلة األسبوعية

نادية احليدر
nadia.haider@aramco.com

إدارة االتصال املؤسسي
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لتوثيق مشاعر املرحلة وذكرياتها..

إثراء يطلق مدونة لمشاركة األفكار واليوميات 
في ظل جائحة كوفيد 19
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مة تقلِّل الصعوبات اللوجستية الطائرات دون طّيار.. تقنيات متقدِّ

ان أمريـن متالزميـن في  الظهـران -  التقنيـة والتدريـب يُعـدَّ
أرامكو السعودية، خاصة فيما يتعلَّق بالسالمة وحماية البيئة.

وفـي هـذا السـياق، تعمـل إدارة التفتيـش بـدأب مـع دائـرة 
لديهـا  العاملـة  القـوى  إعـداد  أجـل  مـن  المعلومـات،  تقنيـة 
للحـاالت الطارئـة التـي قـد تحـدث خـالل سـير األعمـال، مثـل 

الحرائق أو التسربات في خطوط األنابيب.
وعلـى الرغـم من أن تقليل المخاطر للعامليـن قد يبدو أمًرا 
صعًبـا فـي مثـل هذه الظـروف، فقـد اتخـذت الشـركة خطوات 
جريئـة مـن أجـل تحقيـق ذلـك، مـن خـالل اسـتخدام تقنيـة 

الطائرات دون طيار.

التقنية للحدِّ من المخاطر
أثنـاء  الفيديـو  عبـر  المباشـر  البـث  تقنيـة  وباسـتخدام 
االستجابة لحاالت الطوارئ، تقلُّ المخاطر المتعلقة بالمسافة 

أو البعد بشكل ملحوظ.
وفـي أوقـات سـابقة، كانـت تنشـأ عـن االسـتجابة للحـوادث 
فـي مناطق األعمال تحديات لوجسـتية؛ فإلـى جانب التكاليف 
ل مخاطـر كبـرى علـى  الماديـة، كانـت هـذه التحديـات تشـكِّ
ون للعبـور مـن مواقـع صعبـة، أو  األفـراد، الذيـن قـد يُضطـرُّ

الوصول إلى ارتفاعات عالية من أجل أداء أعمالهم.
لذلـك، فإن اسـتخدام تقنية الطائـرات دون طيـار، المجهزة 
بكاميـرات عاليـة الدقـة وبعيـدة المـدى، وبالتصويـر الحـراري 
اإلشـعاعي، وبمجسـات متطـورة تعـرض صـوًرا عاليـة الجـودة 
ومقاطـع فيديو وملفـات للبيانات الحرارية، من شـأنه أن يلعب 

دوًرا كبيًرا في الحدِّ من تلك المخاطر.
وتُعـدُّ الكاميـرات الحراريـة والبصريـة المزدوجـة، المثبتـة 
علـى الطائـرات دون طيـار، ضروريـًة أثنـاء االسـتجابة لحـاالت 
الطـوارئ؛ إذ يمكـن للطائـرات بواسـطتها فحـص المنطقـة 
لتحديـد المناطـق الحرجة على األرض، بداًل من إرسـال أفراد 

من فريق االستجابة ألداء هذه المهمة.
الكاميـرات المكبِّـرة أو كاميـرات  ومـن خـالل اسـتخدام 
األشـعة تحت الحمراء، تسـتطيع هـذه الطائـرات أيًضا تحديد 
مـكان المتضرريـن فـي الحاالت التـي تكون فيهـا الرؤية صعبة 

رة. أو متعذِّ
ولهـذه األسـباب، تُعـدَّ الطائـرات دون طيـار مـن عوامـل 

التمكيـن الرئيسـة للوصـول إلـى مـكان الحـادث بعـد وقـوع القافلة األسبوعية
األضرار، والتخطيط الستعادة األعمال، وتنفيذ أعمال البحث 
واإلنقاذ بشكل أسرع، مع إبقاء الموظفين والمستجيبين بعيًدا 

عن الخطر.
وقـال محلل نظم تقنيـة المعلومات، هيثم غاوجي: »سـيثبت 
اسـتخدام الطائـرات دون طيـار، بـداًل من إرسـال األفـراد ألداء 
الضوئيـة  األليـاف  أسـالك  شـبكات  فـي  التفتيـش  أعمـال 
الشاسـعة وأبـراج االتصـاالت المنتشـرة فـي أنحـاء المملكـة، 
فاعليتـه مـن ناحية الوقت والتكلفة واألمـان والموارد المطلوبة 

ألداء المهمة«.

حلول أسرع وأكثر أمًنا وأقل تكلفة
زت إدارة التفتيش  ومـن أجـل تلبيـة احتياجـات أعمالهـا، عـزَّ
الطائـرات دون طيـار بنحـو عشـرين طائـرة  أسـطولها مـن 

جديدة.
وقـال مديـر إدارة التفتيـش بالوكالة، األسـتاذ بدر بوسـبيت: 
»تُعـدُّ هـذه الخطـوة جـزًءا مـن إسـتراتيجية أرامكـو السـعودية 
لتسـريع تبنـي تقنيـة الطائـرات دون طيـار وتقنيـات الروبـوت، 
واسـتخدامها فـي معالجـة تحديـات الشـركة، وصنـع فـرص 

جديدة للتطوير«.
مـن جانبـه، قـال مديـر إدارة تقنيـة المعلومـات فـي مناطـق 
األعمـال، األسـتاذ عـادل الـدوالب: »سيُسـهم تكامـل منصـة 
الطائـرات دون طيـار مـع البُنـى التحتيـة لتقنيـة المعلومات في 
تقديم خدمات متكاملة للبث المباشـر عبر الفيديو، وسيسـهل 
ذلك من عملية اتخاذ القرارات بشكل فوري، ويتيح االستجابة 

السريعة عند وقوع الحوادث«.

التدريب من خالل أفضل المناهج
مـن جانـب آخـر، نظّمـت إدارة التفتيـش برنامـج تدريـب 
واعتمـاد السـتخدام الطائـرات دون طيَّـار، بشـراكة ناجحـة مع 
إدارة تقنيـة المعلومـات فـي مناطـق األعمـال، حيـث تـم تدريب 
لين معتمديـن  14 مرشـًحا مـن تقنيـة المعلومـات ليكونـوا مشـغِّ
ـن برنامـج التدريـب واالعتمـاد  لمثـل هـذه الطائـرات. وتضمَّ
المكثف، الذي استمر على مدار أسبوعين، المعارف المطلوبة 
واالختبـارات والمهـارات التطبيقيـة لتشـغيل الطائـرات دون 

طيار بأمان وفاعلية داخل المرافق.

وقضـى المشـتركون أوقاتهـم فـي الفصـول الدراسـية، كمـا 
ـوا دورات طيـران تطبيقيـة تعليميـة، واختبـارات تدريبيـة،  تلقَّ
وذلـك علـى أيـدي مدربيـن مؤهليـن. وقـد اجتـاز الموظفـون 
اختبار االعتماد بنجاح، وهم اآلن يشـغلون الطائرات بال طّيار 

بوصفهم مشغلين معتمدين.

توسيع اإلمكانات.. تعزيز الخدمات
وذكـر المستشـار األعلـى والقائـد التقنـي لمسـار الروبوتـات 
والطائـرات دون طيـار، سـليمان الوليعـي، أن هـذه الخطـوات 
تمثِّـل البدايـة فقـط لمثـل هـذه التقنيـات، مضيًفا بقولـه: »بات 
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت األشـياء جزًءا ال 
ـع  يتجـزأ مـن الجيـل القـادم للطائـرات دون طيـار، التـي ستوسِّ
ن أعمال التشـغيل  اإلمكانـات والتطبيقـات إلى حـدٍّ كبير، وتمكِّ

عن بُعد والتحكم الذاتي بشكل كامل«.

ر إمكانية الوصول إلى المرافق األكثر صعوبة واألقل أماًنا  ز الطائرات دون طيار من قدرات المراقبة والفحص، كما توفِّ تعزِّ
بالنسبة للموظفين.

ونقلـت إدارة التفتيش سـبع طائـرات دون طيار إلدارة تقنية 
المعلومـات فـي مناطـق األعمال لتُسـتخدم في البث المباشـر 
عبـر الفيديـو فـي مركـز إدارة األزمـات واسـتمرارية األعمـال 
التابع للشـركة فـي إدارة تخطيط وتنظيم توريـد الزيت، وذلك 
تقنيـة  الشـراكة  هـذه  ـن  وتمكِّ الطارئـة.  الحـاالت  خـالل 
المعلومـات مـن االسـتمرار فـي تقديـم الخدمـات الضروريـة، 
باستخدام طائرات دون طيار تتكامل مع البُنى التحتية لتقنية 

المعلومات.
مة ضرورية للشـركة عموًما، وال يقتصر  إن التقنيات المتقدِّ
ذلـك علـى إدارة تقنيـة المعلومـات فـي مناطـق األعمـال وإدارة 
والخطـورة  المسـافة  عوامـل  سـتبقى  وبينمـا  التفتيـش. 
واالسـتجابة السـريعة تمثِّـل تحدًيـا دائًمـا فـي مجـال الطاقـة، 
تسـتمر أرامكـو السـعودية فـي سـعيها إليجـاد حلول لمثـل هذه 
مـة والـذكاء االصطناعي  الظـروف، وستُسـهم التقنيـات المتقدِّ

دائًما في نجاح هذه المساعي.

نظمه منتدى القادة العامليني الشباب مبشاركة 50 خبيًرا وممثاًل لـ 20 دولة
إثراء يشارك في بّث مباشر لمدة ٢٤ ساعة ببرامج 
لربط المجتمع العالمي من خلل الفنون والثقافة 

الظهـران - شـارك مركـز الملـك عبـد العزيـز الثقافـي 
العالمـي )إثـراء( يـوم السـبت 15 رمضـان 1441هــ )8 مايـو 
2020م( فـي بـٍث عالمـي مباشـر اسـتمّر لمـدة 24 سـاعة، 
نّظمـه منتـدى القـادة العالمييـن الشـباب التابـع للمنتـدى 

االقتصادي العالمي.
وانضـم )إثـراء( لخمسـين مـن القـادة والخبـراء يمثلّـون 
أكثـر مـن 20 دولـة أبرزهـا: المملكـة العربيـة السـعودية 
والواليـات المتحـدة وفرنسـا والمملكـة المتحـدة وكينيـا 
ممثـاًل   50 عـن  فضـاًل  إفريقيـا،  وجنـوب  والبرازيـل 
لمؤسسـات ثقافيـة عالميـة، وخبـراء ثقافييـن، وأبطـال 
رياضيين أولمبيين، وفنانين مشـاهير، وُطهاة، وموسيقيين 
عالمييـن شـاركوا جميعهـم فـي تقديـم جلسـات متتاليـة، 
تحـت عنـوان »إيجـاد الجمـال فـي أوقـات الحجـر« موّجهـة 
للجمهـور فـي منازلهـم، تناقـش موضوعـات متعـددة فـي 
مجـاالت الفـن والثقافـة والرياضـة ُصّممـت لتتماشـى مـع 

الوضع العالمي الراهن الذي فرضته العزلة المنزلية.

الوقوف مع المجتمع 
في هذا الوقت 

مــن جانبــه أكــد المديــر العــام للشــؤون العامــة فــي 
أرامكــو الســعودية، والعضــو المؤســس فــي القيــادات 

»أن هــذه القافلة األسبوعية الضبيــب:  الشــابة، األســتاذ فهــد  العالميــة 
المبــادرة تكمــن مهمتهــا فــي ربــط المجتمــع العالمــي مــن 
خــالل الفــن والثقافــة، وهــو مــا يتماشــى مع أهــداف مركز 
إثــراء اإلســتراتيجية، وهــي تعزيــز التواصــل الثقافــي مــع 
وأكــد  المجتمــع اإلبداعــي.«  فــي  والمســاهمة  العالــم 
الضبيــب كذلــك علــى أهميــة أن يقــف المجتمــع العالمــي 
متحــًدا أكثــر مــن أي وقــت مضــى ويســتمر فــي رعايــة 
المجتمــع والجمهــور، عبــر توفيــر الدعــم ألفــراده فــي هذه 
األوقــات العصيبــة. وقــال: » نشــعر بالمســؤولية تجــاه 
المجتمــع، وفــي المقابــل لدينــا فرصــة مهمــة إليصــال 
األمــل بشــكل جماعــي مــن خــالل مبــادرات مشــتركة 
كالبــث المباشــر العالمــي الــذي نحــاول مــن خاللــه خلــق 
مســاحات ثقافيــة وفنيــة ورياضيــة.« وأضــاف : »يعــد هذا 
الحــدث العالمــي فرصــة مناســبة لتعزيــز روابــط التواصل 
مــع جمهــور »إثــراء« حــول العالــم خــالل هــذه الفتــرة، كمــا 
بــات واضًحــا أيضــا أهميــة توحيد كافــة الجهــود والترابط 
مًعــا كمجتمــع عالمــي فــي ظــل التباعــد االجتماعــي الــذي 
يعيشــه العالــم، حيــث واصــل المركــز تقديم تجربــة ثقافية 
مميــزة عبــر برامجــه االفتراضيــة فــي ظــل الظــروف 

االستثنائية التي يمر بها العالم.«

برامج افتراضية توجد الجمال
ومّثــل )إثــراء( فــي هــذا البــث العالمــي أربعــة مــن 

خبرائــه، ليقدمــوا أربــع جلســات افتراضيــة، كانــت األولــى 
بعنــوان: »تجربــة األفــكار المصغــرة« وهــي عبــارة عــن 
سلســلة مــن التماريــن القصيــرة مدتهــا 15 دقيقــة مصممة 
ــة يقدمهــا كل مــن  ــر اإلبداعــي اليومي ــة التفكي لبــدء عملي
مهــا الغامــدي و روبــرت فريــث. والجلســة االفتراضيــة 
الثانيــة كانــت بعنــوان: »الخــط الحديــث«، حيــث شــجعت 
المســتخدمين علــى تحديــد نمــط الخــط الخــاص بهــم من 
خــالل برنامــج تعليمــي مدتــه 45 دقيقــة يبــرز تقنيــات 
الخــط وأنماطــه وأدواتــه، قدمتهــا هنــد الغامــدي. أمــا 
الجلســة االفتراضيــة الثالثــة  فكانــت بعنــوان: »قصــة 
األشــياء« وهــي عبــارة عــن مناقشــة مدتهــا 30 دقيقــة 
التصميــم وراء األشــياء  التفاصيــل وخيــارات  تناولــت 
اليوميــة، قدمتهــا فــرح أبــو شــليح، وروبــرت فريــث. فيمــا 
كانــت الجلســة االفتراضيــة الرابعــة بعنــوان: »العــالج 
اســتخدام مجموعــة  للجمهــور  أتاحــت  حيــث  بالفــن« 
ــي تســاعدهم  ــة الت ــواد الفني ــن األســاليب والم متنوعــة م
ــم، فضــاًل عــن أخــذ  ــم وإنتاجه ــي إبداعه ــى التطــور ف عل
جلســة تأمــل مدتهــا 45 دقيقــة لتعزيــز الشــعور بالســعادة، 

قدمتها الدكتورة ميلسا فال.
تجـدر اإلشـارة إلـى أن بـث الجلسـات الـذي كان تحـت 
عنـوان: »إيجـاد الجمـال« امتـد مـن يـوم الجمعـة 8 مايـو 
المملكـة،  بتوقيـت  6 مسـاء  السـاعة  تمـام  فـي  2020م 
وانتهـي يـوم السـبت 9 مايـو 2020م، فـي تمـام السـاعة 6 

مساء، بتوقيت المملكة.

روبرت فريث
وفرح أبو شليح

هند الغامدي

مها الغامدي
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ١٤ مايو ٢٠٢٠ 

عقب استكمال املرحلة األولى من مشروع التطوير..

خمسة مراٍس حديثة تستأنف أعمالها في 
الرصيف البحري الغربي لرأس تنورة

الماضــي،  أبريــل  مــن  العاشــر  فــي   - تنــورة  رأس 
اســتلمت إدارة األعمــال البحريــة أربعــة مــراٍس للســفن تــم 
تطويرهــا، إلــى جانــب مرســى آخــر حديــث البنــاء، مــن 
أجــل تشــغيلها وبــدء األعمــال فيهــا. وُســلِّمت المراســي 
ثالثــي  وتجديــد  توســيع  مشــروع  ضمــن  دفعــة  كأول 
ــم لتعزيــز الطاقــة االســتيعابية وزيــادة  المراحــل، ُمصمَّ
اإلنتاجيــة فــي الرصيــف البحــري، لمواكبــة الطلبــات 
ألرامكــو  البحريــة  األعمــال  نطــاق  فــي  المتزايــدة 

السعودية.
وتُشــرف إدارة المشــاريع البحرية على برنامج التوســيع 
ــورة،  ــرأس تن ــي ل ــف البحــري الغرب ــي الرصي ــر ف والتطوي
حيــث يهــدف المشــروع عنــد اكتمالــه إلــى تعزيــز قــدرات 
فــي تقديــم خدمــات بحريــة  البحريــة  إدارة األعمــال 
ــة  ــف، تخــدم كاف ــة التكالي ــة وقليل ــة وآمن ــة وموثوق متكامل
األعمــال فــي المناطــق البحريــة مــن اإلنتــاج والحفــر 

والتنقيب والُفرض.

تعزيز السالمة والكفاءة واإلنتاجية
ــيِّد  ــذي ُش ــورة، ال ــرأس تن ــي ل ــف البحــري الغرب الرصي
ًمــا فــي أول األمــر الســتيعاب  فــي عــام 1960م، كان ُمصمَّ
الســفن التــي تبلــغ حمولتهــا الُقصــوى 2200 طــن. وقــد تم 
بنــاء الهيــكل الجديــد للرصيــف مــن أجــل اســتيعاب ســفن 
اإلمــداد الحديثــة بحمولــة ُقصــوى تتجــاوز 4500 طــن، 
ــر بُنيــة آمنــة وموثوقــة ألداء أعمــال رفــع  بحيــث تتوفَّ
ــة وأنشــطة صيانــة الســفن، كمــا ُحفــر قــاع  األوزان الثقيل
رة حديًثــا حتــى عمــق  البحــر المجــاور لألرصفــة الُمطــوَّ
ثمانيــة أمتــار، وذلــك مــن أجــل الســماح بوصــول آمــن 

للسفن األكبر حجًما.
ــد مديــر إدارة األعمــال البحريــة، األســتاذ عبــداهلل  وأكَّ
الطويرقي، أهمية توســعة المنشــأة وتطويرها لالســتجابة 
للنمــو المتزايــد والتطــوُّر المســتمر لألعمــال البحريــة. 
وقــال الطويرقــي: »هدفنــا األســمى يتمثَّــل فــي تعزيــز 

األعمــال البحريــة الحاليــة بأعلــى مســتويات الكفــاءة القافلة األسبوعية
إلــى ضمــان الجاهزيــة  وتطبيــق المعاييــر، باإلضافــة 
ــع فــي المناطــق المغمــورة، وذلــك  لمســاندة أعمــال التوسُّ
لمســاعدة أرامكــو الســعودية على تعزيــز مكانتهــا العالمية 

الرائدة كمورد موثوق به للطاقة«.
وتُظهــر المراســي الجديــدة بالفعــل تحســًنا كبيــًرا فــي 
ســالمة وكفــاءة أعمــال الموانــئ، حيــث إنهــا تســمح بتنفيذ 
عديــد مــن أعمــال اإلمــداد بالوقــود والتحميــل فــي وقــت 
واحــد. ويُســهم اســتكمال جميــع مراحــل المشــروع فــي 
زيــادة كفــاءة الرصيــف، ومــن المتوقــع أن يقلِّــل مــن الوقــت 
الــذي يســتغرقه شــحن الســفن وتفريغهــا بنســبة 50٪ مــن 
خــالل تحســين معــدالت تحميــل الوقــود والميــاه، وأن 
ــة  ر للحماي ــر نظــام مطــوَّ ز الســالمة مــن خــالل توفي ــزِّ يع

من الحرائق.

التشغيل اآللي وحماية البيئة
التشــغيل اآللــي،  فــي أعمــال  التحكــم  ويُعــدُّ مركــز 
ــع االنتهــاء منــه فــي شــهر نوفمبــر المقبــل، تعزيــًزا  المتوقَّ

ــر أنظمــة  إضافًيــا لخدمــات الموانــئ الحاليــة، فهــو يوفِّ
الســفن  إدارة حركــة  الشــاطئ لخدمــات  علــى  تحكــم 

ومراقبة أعمال الرصيف.
م إلدارة تتبــع الســفن، بتتبــع  ويســمح النظــام المتقــدِّ
ــان ســالمة المالحــة  ــا، لضم ــة للشــركة آنًي الســفن التابع

وتحسين استخدام األسطول.
الُفرضــة  إدارة  نظــام  ســيقوم  ذلــك،  جانــب  إلــى 
ــا  ــل الســفن والتحكــم فيه ــي ألعمــال تحمي بالتشــغيل اآلل
ــن مــن التعامــل مــع إمــدادات الوقــود  ــد، ممــا يمكِّ عــن بُع
والميــاه بشــكل دقيــق وآمــن، ويســمح باســتجابة ســريعة 
ــن مــن حمايــة البيئــة،  لحــاالت الطــوارئ، كمــا أنــه يحسِّ
يــن  تخز ت  لمنشــآ ليــة  آل ا قبــة  ا لمر ا خــالل  مــن 

الهيدروكربونات.
ويتَّصــف تصميــم الرصيــف الجديــد بميــزة أخــرى، هــي 
النشــر الســريع لمعدات تســرُّب النفــط، وأوعية االســتجابة 

للتلوث، من خالل توظيف آلية جديدة في هذا الصدد.
ــن التحســين  ــًدا م ــة مزي ــة التحتي ــث البني م تحدي ــدِّ ويق
للقــدرات البحريــة فــي التعامــل بكفــاءة مــع الميــاه الزيتيــة 
التــي تنتــج عــن الســفن، وذلــك بتحديــث مرفــق اســتقبال 

النفايــات الزيتيــة وتخزينهــا، وهــو متوافــق مــع أحــدث 
المعايير الهندسية والبيئية.

التعاون يحقق الجودة ويعزِّز السالمة
ولــم يكــن هــذا اإلنجــاز ليتحقــق لــوال التفانــي والعمــل 
وإدارة  البحريــة  األعمــال  إدارة  لموظفــي  الجماعــي 
المشــاريع البحريــة. وفــي هــذا الســياق، قــال مديــر إدارة 
المشــاريع البحريــة، األســتاذ عبدالعزيــز الدليجــان، إن 
تســليم المرحلــة األولــى هــو نتيجة لجهــود الفريــق الرائعة 
ي  التحــدِّ الرغــم مــن  التخطيــط والتنظيــم، علــى  فــي 
بينمــا تســتمر  المراســي الجديــدة  بنــاء  المتمثِّــل فــي 

أعمال الرصيف البحري.
وأضــاف الدليجــان: »تــم تســليم المراســي الجديــدة 
لبــدء أعمــال التشــغيل، مــع تلبيــة أعلــى مســتوى مــن 

متطلبات السالمة والجودة«.
مــن جانبــه، قــال الناظــر اإلداري لقســم الخدمــات 
ى التعــاون بيــن إدارة  الفنيــة البحريــة، فهــر خميــس: »أدَّ
األعمــال البحرية وإدارة المشــاريع البحرية إلى اســتكمال 
المرحلــة األولــى مــن المشــروع بنجــاح،  ومــن المتوقــع أن 
تســتمر الجهــود المشــتركة الســتكمال باقــي المشــروع 

د«. ضمن اإلطار الزمني المحدَّ
وبمجــرد اســتكمال المرحلــة األولــى مــن المشــروع، 
رة،  بــدأت الســفن ترســو علــى الفــور فــي المراســي المطــوَّ
بــدًءا مــن ســفينة المســح الهيدروغرافــي المملوكة لشــركة 

أرامكو السعودية )كاران - 8(.
وقــال الناظــر اإلداري لقســم األعمــال البحريــة فــي 
رأس تنــورة بالوكالــة، ســالم العنــزي: »الجهــود المشــتركة 
ت إلــى إنشــاء أحــدث المراســي البحرية، وقد اســتطعنا  أدَّ

تشغيلها على الفور لدعم السفن دون أي تأخير«.
وعقــب انتهــاء المرحلــة األولــى مــن التطويــر، تم تســليم 
المرحلــة الثانيــة إلدارة المشــاريع البحريــة مــن أجــل 
اســتكمال المشــروع، وتســليم المراســي التي يتم تطويرها 
ــى  ــة عل ــال البحري ــي ستســاعد إدارة األعم ــل، والت بالكام

أداء أعمالها على أكمل وجه.

الرصيف البحري الغربي في رأس تنورة بين األمس واليوم

19602200م
طن

2020٤٥٠٠م
طن

هي الحمولة الُقصوى 
للسفن التي كان 

الرصيف قادًرا على 
استقبالها عند إنشائه.

هي الحمولة الُقصوى 
للسفن التي يستقبلها 
الرصيف عقب استكمال 

المرحلة األولى من 
مشروع التطوير.

نت المرحلة األولى من مشروع تطوير الرصيف البحري  تضمَّ
رة للسفن، إلى  الغربي لرأس تنورة تسليم أربعة مراٍس مطوَّ

جانب مرسى آخر حديث البناء، ليتم تشغيلها وبدء األعمال 
فيها بهدف تعزيز الطاقة االستيعابية وزيادة اإلنتاجية في 

الرصيف، ومواكبة األعمال البحرية المتنامية ألرامكو 
السعودية.





9
القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ١٤ مايو ٢٠٢٠ 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي يقدم لموظفي 
أرامكو حًل للرعاية الصحية عن ُبعد 

الظهـران - اتخـذ مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي 
تدابيـر خاصـة ليضمـن أن موظفو الشـركة المسـجلين في 
المركـز يسـتطيعون الوصـول إلـى خدماتـه الطبيـة أثنـاء 

جائحة كوفيد19-بطريقة أكثر فعالية.
فمنـذ مـارس الماضـي، يتواصـل أخصائـي طـب األسـرة 
وطبيب مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي للرعاية األولية، 
الدكتـور نـزار اإلسـالم ياسـين، والطبيـب النفسـي ورئيـس 
قسـم الطـب النفسـي وخدمـات الصحـة العقليـة، الدكتـور 
عبـد الصمـد الجشـي، مـع المرضـى مـن خـالل مواعيـد 
بالفيديـو علـى بوابـة المرضـى اإللكترونيـة )مـاي تشـارت: 
MyChart(، التي تعد جزًءا من السـجل الطبي اإللكتروني 

للمستشفى.
يسـتعد اآلن متخصصـو مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 
الطبـي وفريـق تقنيـة المعلومـات للرعايـة الصحيـة وزمالء 
آخـرون متعـددو التخصصـات إلتاحـة خدمـات الرعايـة 
المتخصصـة المتعـددة عـن طريـق مواعيـد الفيديـو فـي 

األسابيع المقبلة.

المراجعون يشيدون بمواعيد الفيديو 
كمــا هــو الحــال مــع أي تقنيــة جديــدة وناشــئة، قــد 

تكــون هنــاك بعــض التحديات التــي تتعلــق باالتصاالت القافلة األسبوعية
ويجــب التغلــب عليهــا. ولكــن مــع ذلــك كانــت اســتجابة 
المرضــى الذيــن شــملهم االســتطالع إيجابيــة للغايــة، 
حيــث أجــاب ٪85 منهــم )367 مشــارًكا( بأنهم شــعروا 
أن موعــد الفيديــو قــد نجــح فــي إزالــة مخاوفهــم 
الطبيــة فيمــا قــال ٪82 منهــم )355 مشــارًكا( أنهــم 
فــي  أخــرى  مــرة  لتقنيــة  ا هــذه  سيســتخدمون 

المستقبل.
مواعيــد  أن  »وجــدت  ياســين:  الدكتــور  ويقــول 
الفيديــو، مقارنــة بالمواعيــد الهاتفيــة، تقــدم طريقــة 
اتصــال ذات قيمــة أفضــل وأعلــى، ألن الطبيــب عندمــا 
يســتطيع أن يــرى المريــض، يمكنــه تحســين جــودة 
كان  إذا  المثــال،  فعلــى ســبيل  الســريري.  التقييــم 
المريــض يشــكو مــن أعــراض الربــو، وأنــا ال أراه 
ــادة إلجــراء  ــى العي ــي إل ــه أن يأت أمامــي، فســأطلب من
تقييــم بدنــي كامــل. ولكــن مــن خــالل موعــد الفيديــو، 
ســأتمكن مــن رؤيــة أن المريــض قد ال يعانــي من ضيق 
فــي التنفــس، ويبــدو بصحــة جيــدة، وال يجــد صعوبــة 
فــي التنفــس. ممــا سيســمح لــي بتشــخيص حالتــه 
بشــكل أفضــل ووضــع خطــة عــالج أكثــر مالءمــة، دون 

أن يحتاج إلى الحضور للمستشفى«.
وأشــار الدكتــور ياســين إلــى أن مواعيــد الفيديــو 
تجعــل المراجعيــن يشــعرون بمســتوى أعلى مــن القدرة 

ــم  ــة لمجــرد أنه ــن، والطمأنين ــى التواصــل، والتمكي عل
يســتطيعون رؤيــة طبيبهــم. وقــال »فــي مواعيــد الفيديو 
يســتطيع الطبيــب التواصــل مباشــرة مع المريــض، وأن 
ــة غيــر شــفوية، وأن يعبــر عــن  يســتبين عالمــات معين
تعاطفــه وتفهمــه بشــكل أفضــل، علــى عكــس المواعيــد 

الهاتفية أو رسائل البريد اإللكتروني«.

عالج التوتر والقلق
جائحـة كوفيـد19- لهـا أيًضـا تأثيـر نفسـي علـى الناس، 
بمـا فـي ذلـك زيـادة التوتـر والقلـق. ومـع اسـتمرار الوضـع، 
وتعامـل النـاس مـع التوتـر، وفتـرات العزلـة، وغيرهـا مـن 
القيود، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تكون اآلثار أكثر 

حدة.
وضماًنـا السـتمرارية الرعايـة، بـدأ أخصائيـو الصحـة 
العقليـة فـي مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبي اسـتخدام 
مـن  يعالجونهـم  لمـن  تشـارت(  )مـاي  الفيديـو  مواعيـد 
المرضـى. وكان الطب النفسـي قد بـدأ العالج عن بُعد في 
الخمسـينات مـن القـرن الماضـي عندمـا تـم اسـتخدام 
المؤتمـرات عـن بُعد في العـالج الجماعي وعـالج الحاالت 
وفـي  مًعـا.  ونفسـية  أمـراض عضويـة  مـن  تعانـي  التـي 
التسـعينيات من القرن الماضي، انتشـرت مواعيد الفيديو 
بشـكل أكبـر لتوفيـر الرعايـة النفسـية فـي المناطـق التـي 
تعانـي مـن نقـص الخدمـات حـول العالـم. ويقـول الطبيـب 
النفسـي ورئيـس قسـم الطـب النفسـي وخدمـات الصحـة 
النفسـية، الدكتـور عبد الصمد الجشـي، أن الدراسـات قد 
أظهـرت فـي العقـود التاليـة أن خيـارات الرعايـة الصحيـة 
عـن بُعـد تعادل الرعاية النفسـية المباشـرة وجًها لوجه في 

دقة التشخيص والعالج والفعالية.
لمعرفـة المزيـد حـول حجـز الرعايـة األوليـة أو موعـد 
فيديـو مـع الطـب النفسـي أو المواعيـد الهاتفيـة، تفضـل 
بزيـارة موقعنـا )JHAH.com(. وإذا كنـت بحاجـة لمسـاعدة 
في كيفية التسجيل في بوابتنا الصحية عبر اإلنترنت )ماي 
تشارت(، أو ترغب في طرح سؤال، فاتصل بمكتب مساعدة 

)ماي تشارت( على 4444 305 800 واختر رقم 8.
https://www.jhah.com/en/patient-
information/appointments-and-referrals 

حافظ على التباعد .. تحمي نفسك وبلدك
نظًرا لعدم 

وجود أي 
لقاح أو 

دواء حملاربة 
الفيروس، 

فإن السلوك 
البشري 

ُيعد عامًل 
حاسًما للحد 

من انتشاره.

وأهم أداة بني 
أيدينا اآلن 

هي التباعد 
االجتماعي.

وأهم أداة بني 
أيدينا اآلن 

هي التباعد 
االجتماعي.

ميكن 
للتباعد 

االجتماعي 
أن يقلل 

معدل انتشار 
فيروس 

كوفيد 19 إلى 
النصف.

َطِبّق قواعد 
التباعد 

االجتماعي 
مع كل من 
هم خارج 

نطاق أهل 
بيتك.

جتنب 
امللمسة 

أثناء 
السلم على 

اآلخرين،  
واكتف 

بالسلم 
بالتلويح 
باليد أو 

وضعهاعلى 
الصدر.

جتنب 
االختلط 

مع جيرانك، 
حتى 

وإن كنتم 
تعيشون يف 
نفس املبنى 

السكني.

جتنب تبادل 
الزيارات مع 

أفراد عائلتك 
)الوالدين، 
األقارب أو 
األشقاء( 

الذين ليسوا 
أحد أفراد 
أهل بيتك.

التزم 
بالتباعد 

االجتماعي 
بترك مسافة 
متر ونصف 
إلى مترين 
بينك وبني 

من هم 
ليسوا من 
أهل بيتك.

يستعد متخصصو 
مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي وفريق 
تقنية المعلومات 
للرعاية الصحية 

وزمالء آخرون متعددو 
التخصصات إلتاحة 

خدمات الرعاية 
المتخصصة المتعددة 

عن طريق مواعيد 
الفيديو في األسابيع 
المقبلة. فمن خالل 

التقنية، سيتمكن 
األطباء من تشخيص 
الموظفين وعائالتهم 

بشكل أفضل في 
حاالت صحية 

متنوعة.

رحلة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مع الرعاية الصحية عن ُبعد

يناير

2018
مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطبي يصبح 
أول من يطبق نظام 

السجالت الطبية 
 )Epic( اإللكتروني

في المملكة، الذي هو 
أساس برنامج 

الرعاية الصحية عن 
بُعد. 

*باستثناء الخدمات التالية مراعاة لسالمة المريض أو 
اعتبارات أخرى:

المواعيد الهاتفية: طب وجراحة العيون
مواعيد الفيديو: طب العيون ، األنف واألذن والحنجرة 

، عيادة إدارة األلم

أبريل

201٩
الرعاية األولية، 

الزيارات الهاتفية 
التجريبية

بداية برنامج 
التطبيب عن بُعد 

التجريبي في طب 
الطوارئ لمدة 12 

شهًرا 

مارس

20٢٠
المواعيد الهاتفية 

للرعاية األولية متاحة 
لجميع مواقع المركز. 

مواعيد الفيديو في 
الرعاية األولية متاحة 

للمركز في الظهران 
واألحساء

بدء مواعيد الفيديو 
للطب النفسي في 

المركز
انطالق خدمة خط 

رعاية حاالت 
كوفيد19- لخطابات 
التعافي واألسئلة و 

اإلجازات الطبية
4444-305-800

الخيار 8

أبريل

20٢٠
توفر زيارات الرعاية 

األولية لعطالت نهاية 
األسبوع والمساء

انطالق خدمة خط 
المساعدة العاطفية 

للمرضى وأفراد 
األسرة  1919 870 

013

النصف األول 
من مايو

20٢٠
المواعيد الهاتفية 

متاحة لجميع عيادات 
الرعاية المتخصصة*
انطالق خدمة خط 
الدعم ضد العنف 
المنزلي للمرضى 

وأفراد األسرة 
013 870 1920

النصف الثاني
من مايو إلى يوليو

20٢٠
مواعيد الفيديو 

متاحة لجميع عيادات 
الرعاية المتخصصة*
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كوادر طبية
صحتك

تاريخ العمل
اء والسكري، مركز جونز  ■  استشاري الغدد الصمَّ

هوبكنز أرامكو الطبي.
■  الرئيس السابق لقسم الباطنية التخصصي.

التعليم
اء واالستقالب من جامعة  ■  زمالة الغدد الصمَّ

ماكغيل، مونتريال، كندا، عام 2000م.
اء. ■  زميل الكلية األمريكية للغدد الصَمّ

■  البورد الكندي في الطب الباطني، من جامعة 
ماكغيل، مونتريال، كندا، عام 1994م.

■  بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة، كلية 
الطب في جامعة الملك فيصل، الدمام، عام 

1984م.

اقتباس
»إن العمل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

ر المركز  هو حًقا حافٌز كبير للجميع؛ فقد تطوَّ
ليصل إلى أعلى المستويات في السنوات األخيرة. 
وال شك أن من أهم مزايا العمل في هذا المركز، 

هو قدرته على جذب أفضل المختصين في الطب، 
وكذلك توفير الدعم الالزم الذي أحتاجه 

اء لخدمة مرضاي مستفيًدا  كاستشاري غدد صمَّ
ره الرعاية الطبية في العالم« من أحدث ما توفِّ

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت

www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي 

تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco 
Healthcare
•  LinkedIn: Johns Hopkins Aramco 

Healthcare )JHAH(
•  YouTube: JHAH

لتقديم المقترحات والتعليقات، الرجاء إرسال رسالة إلى 
البريد اإللكتروني:

Layal.Khatib@JHAH.Com

 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
المعلومــات الصحيــة الــواردة فــي المطبوعــات والملصقــات الخاصــة بمركــز جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي ذات طابــع عــام وليســت بديلــة لزيــارة الطبيــب واستشــارته. كمــا أن النصائــح ُتقــدم علــى أســاس عــام لألفــراد لمناقشــة أمــور صحتهــم 

والحاالت الطبية مع طبيبهم الخاص. لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة، والطب، والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

د. سهيل أبوشليح
اء والسكري استشاري الغدد الصَمّ
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

مريض السكري والصيام
إعداد: د. سهيل أبوشليح

قــد ينطــوي صــوم شــهر رمضــان المبــارك علــى بعــض 
يــات والمخاطــر بالنســبة لعديــد مــن المرضى، ومن  التحدِّ
بينهــم المصابــون بمــرض الســكري. لذلــك، يتوجــب علــى 
مريــض الســكري مراجعــة طبيبــه المعالــج قبــل بدايــة 
الصيــام؛ وذلــك لتقييــم وضعــه الصحــي وقدرتــه علــى 

الصوم، أو تعديل نظامه العالجي كما يلزم.
وبصفــة عامــة، بعــض مرضــى الســكري قــد ال يُنصــح 
لهــم بالصيــام خوًفــا مــن حصــول مضاعفــات، بمــا فــي 
ذلــك مرضــى الســكري فــي نوعــه األول الهــش، وكذلــك 
مرضــى الســكري فــي نوعــه الثانــي ممــن لديهــم ارتفاعات 
وانخفاضــات بالســكر، أو أمــراض ومضاعفــات أخــرى 
متقدمــة. أيًضــا، قــد ال تُنصــح الحوامــل والمرضعــات 

بالصيام في بعض الحاالت.
ــي بعــض اإلرشــادات والنصائــح العامــة التــي  وفيمــا يل
قــد تنفــع المريــض الُمصــاب بالســكري في إكمــال صيامه 
علــى صحتــه  المحافظــة  مــع  الكريــم،  الشــهر  خــالل 

وسالمته.

النظام الغذائي أثناء الصيام
يلعــب النظــام الغذائــي دوًرا رئيًســا فــي المحافظة على 
ــى مرضــى الســكري  ــم، وعل الصحــة خــالل الشــهر الكري

مراعاة النصائح التالية في النظام الغذائي:
■  المحافظــة علــى المقــدار اليومــي للطعــام ونوعيتــه، 

ده أخصائي التغذية. حسب ما يحدِّ
ــا إلــى وجبتيــن  ■  تقســيم كميــة الطعــام المحــددة يومًي
رئيســتين همــا الفطــور والســحور، باإلضافــة إلــى 

وجبة ثالثة خفيفة بين الوجبتين.
■  تأخير وجبة السحور إلى ما قبل اإلمساك فجًرا.

■  عــدم اإلكثــار مــن تنــاول المشــروبات والمأكــوالت 
التــي تحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن الســكريات 
البســيطة )ســكر الطعــام(، أو الدهــون المشــبعة 

)الدهن الحيواني أو الدهون(.

النظام العالجي للمريض
أواًل: المرضى الذين يعالجون بالنظام الغذائي فقط

ــى النظــام  ــل عل ــر أو تعدي ■  ال حاجــة إلجــراء أي تغيي
الغذائي الُمتبَع.

■  ال يوجــد احتمــال النخفــاض ســكر الــدم دون المعدل 

الطبيعي أثناء الصيام.
ثانًيا: المرضى الذين يعالجون بأقراص الدواء

بأقــراص  يعالجــون  الذيــن  للمرضــى  ■  بالنســبة 
الميتفورميــن )جلــو كوفــاج( أو أقــراص أكارابــوز 
)جلــو كوبــاي(؛ فينطبــق عليهــم مــا ُذكر عــن المرضى 
الذيــن يعالجــون بالنظــام الغذائــي فقــط، وال حاجــة 

إلجراء أي تغيير على جرعة الدواء.
بأقــراص  يعالجــون  الذيــن  للمرضــى  ■  بالنســبة 
الســلفونايل يوريــا، وتشــمل أقــراص مينــي دايــاب 
وجليميبرايــد وجليبينكالمايــد، فيجــب عليهــم إجراء 

التغييرات التالية:
قبــل وجبــة  المعتــادة  الصباحيــة  الجرعــة  -  تنــاول 

اإلفطار بربع ساعة.
قبــل  المعتــادة  المســائية  الجرعــة  نصــف  -  تنــاول 

السحور بربع ساعة.
■  بالنســبة للمرضــى الذيــن يعالجــون بأنــواع أخرى من 
ــوط  ــى هب ــؤدي إل ــن )ال ي ــل ليناجليبتي ــراص، مث األق
الســكر(، فــال حاجــة إلجــراء أي تغييــر، ويمكنهــم 

أخذ الدواء عند اإلفطار.
ثالًثا: المرضى الذين يعالجون باإلنسولين

يجــب عليهــم الرجــوع إلــى طبيبهــم المعالــج مــن أجــل 
العــالج  يكــون  عــام،  وبشــكل  عالجاتهــم.  مراجعــة 

باإلنسولين كما يلي:
■  جرعــة واحــدة يومًيــا متوســطة المفعــول، تُؤخــذ قبــل 

اإلفطار.
■  جرعتيــن يومًيــا )متوسط/ســريع المفعــول(، يتــم 
تنــاول الجرعــة الصباحيــة المعتــادة قبــل اإلفطــار 
عنــد المغــرب، وتنــاول نصــف الجرعــة المســائية 

المعتادة قبل السحور.
■  أربــع جرعــات يومًيــا، وال بُــدَّ هنــا مــن مراجعــة 

الطبيب المختص.
رابًعا: نصائح إضافية لمرضى السكري

■  يُنصــح مريــض الســكري باإلفطــار فــي حالــة وجــود 
انخفــاض فــي نســبة الســكر، أو أعــراض انخفــاض 

في نسبة السكر، كما يلي:
نســبة  كانــت  إذا  األول:  النــوع  الســكري  -  مرضــى 
ــون  ــر مــن ٢٥٠ مــج/دل، مــع ظهــور الكيت الســكر أكث

في تحليل البول أو الدم.
-  مرضــى الســكري النــوع الثاني: إذا كان نســبة الســكر 

أكثر من ٣٠٠ مج/دل مع أعراض التبول الكثير.
-  فــي حالــة حصــول جفــاف أو مثــل ارتفــاع الحــرارة أو 

اإلسهال.
■  يجــب ممارســة النشــاط الرياضــي المعتاد، كالمشــي 
وقــت  فــي  وليــس  اإلفطــار  فتــرة  أثنــاء  وغيــره، 

الصيام.
■  إذا واجــه المريــض أمــوًرا غيــر متوقعــة بعــد تعديــل 
العــالج فــي رمضــان، فعليــه أن يناقــش ذلــك مــع 

طبيبه المعالج.

■  تنــاول أطعمــة متنوعــة، إذ يصعــب الحصــول علــى 
التــي  الضروريــة  الغذائيــة  العناصــر  جميــع 
يحتاجهــا الصائــم مــن نــوع واحــد مــن األطعمــة. 
لذلــك، لكــي يكــون األكل صحًيــا يجــب أن يحتــوي 
ــى مختلــف مجموعــات الطعــام، ويشــمل ذلــك  عل
واألليــاف،  لبروتينــات،  وا لكربوهيــدرات،  ا
الدهــون  مــن  والمعــادن، وقليــل  والفيتامينــات 

والزيوت.
■  تنــاول الكميــة التــي يحتاجها الجســم مــن الطعام؛ 
فحيــن يتنــاول المــرء كميــة أكبــر ممــا يحتاجهــا 
بتخزيــن  الجســم  يقــوم  الطعــام،  مــن  جســمه 

السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.
ــاول الخضــار والفاكهــة والحبــوب،  ــار مــن تن ■  اإلكث
وتنــاول األطعمــة النباتيــة؛ ألنهــا تحتــوي علــى 
كميــة أقــل مــن الســعرات الحراريــة، وكميــة أكبــر 
مــن األليــاف والفيتامينــات والمعــادن، كمــا أنهــا ال 
تحتــوي علــى الكوليســترول، وتحتــوي علــى كميــة 

قليلة من الدهون.
■  اتبــاع نظــام غذائــي يحتــوي علــى كميــة قليلــة مــن 

الدهون ومن الكوليسترول.
■  االعتــدال فــي تنــاول الحلويــات واألطعمــة التــي 

تحتوي على السكر.

نصائح عامة لصيام صحي
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
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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: 
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
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
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

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

بسـبب تفشـي فيروس )كوفيد-19( على مسـتوى العالم، َفرضْت 
معظـم الـدول إجـراءات احترازيـة مشـددة، وكان الجـزء األهم فيها 
هـو الحجـر المنزلـي، الـذي طبقتـه المملكـة العربيـة السـعودية 
مطلـع مارس الماضي بشـكل صـارم حفاًظا على صحـة المواطنين 

والمقيمين.
وارتباًطـا بذلـك، تداخلـت المفاهيـم وتداعـت وسـائل التواصـل 
االجتماعـي للحديـث عـن إجـراءات هذا الحجـر المنزلـي، وترددت 
على األلسـن كثيـًرا مفـردة »العزلـة«، وتسـابق الكّتاب فـي مقاالتهم 
وفـي مواقع التواصـل االجتماعـي للكتابة عن »عزلتهـم« وما تحمله 

من المعاني بالنسبة لهم.
أربكت هـذه الجائحة اإلنسـان على مسـتوى العالـم، والمثقف أو 
الكاتـب جـزء من هـذا العالم، وكانـت هنـاك حاجة ملحـة للتخفيف 
إحـدى  القـراءة  فكانـت  العزلـة،  وهـذه  الحجـر  هـذا  وطـأة  مـن 
الوسـائل الناجعـة لذلـك، وعـاد كثيـرون لقـراءة بعـض الكتـب التـي 
تتناسـب مع أجـواء هـذه العزلة وهـذا الوباء، مثـل روايـة »مائة عام 
مـن العزلـة« للكولمبـي ماركيـز، التـي تـردد اسـمها كثيـًرا خـالل 
الفتـرة الماضيـة، وأصبحـت الروايـة األكثـر طلًبـا مـن المتاجـر 
للفرنسـي لكامـو. وكان هنـاك  اإللكترونيـة، وروايـة »الطاعـون« 

إقبال ملحوظ على الكتب التي تدور في فلك العزلة. 
ولكـن المالحـظ أنـه كان هنـاك خلـط فـي المعاني بيـن مفهومي 
»الحجـر« و»العزلـة«، وذلـك بسـبب مـا تـردد بأننـا نعيـش فـي حالة 
عزلـة، فـي حيـن أننـا - لـو تأملنـا جيـًدا - أبعـد مـا نكـون عـن تلك 
العزلـة بمعناهـا الحرفـي، فـي ظـل مـا نعيشـه مـن هيمنـة وسـائل 
التواصـل االجتماعـي علـى كل مفاصـل وتفاصيـل حياتنـا. وهنـا 
تكمـن المفارقـات والفروقـات مـا بيـن العزلـة »الخالقـة«، وعزلـة 
القـرن الواحـد والعشـرين، التـي مـن الصعـب تحقيقهـا فـي ظـل 

وجود سباق محموم في سرعة التواصل والوصول.
د،  العزلـة كمـا تخبرنـا قواميـس اللغـة هـي »انْـِزَواء، ِانِْفـراد، تََوحُّ
ُخلْـَوة، اْخِتـالء«. وهـي أمـر، إن أمعنـا النظـر جيـًدا، ال ينطبـق علـى 
حياتنـا اليوميـة ومجرياتهـا. فتلـك المعانـي تنطبـق علـى مفكـري 
وفالسـفة القـرون المنصرمـة، إذ كان الواحـد منهـم يدخـل فـي 
عزلـة إراديـة لفتـرة طويلـة، إمـا لهـدف روحـي فكـري أو السـتكمال 

مشروع إبداعي يتطلب االعتزال واالبتعاد عن الناس.
إن ما نعيشـه اآلن هـو الحجر المنزلي الذي تسـبب فـي التباعد 
الجسـدي، الـذي عـّزز مـن سـرعة اللجـوء والقبـول بوسـائل التقنية 
الحديثـة فـي العمـل أو عقـد االجتماعـات واألمسـيات والفعاليـات 
الثقافيـة عـن بعد؛ ممـا فـرض علينا بـدوره اكتسـاب ثقافـة حضور 
التـي  التواصـل  علـى شـبكات  إدارتهـا  وكيفيـة  الفعاليـات،  هـذه 
ومـن  التوجهـات.  مختلـف  ومـن  ا  جديـًد ا  جمهـوًر اسـتقطبت 
الضـروري فـي هذا السـياق أن يهتـم الكّتـاب بمناقشـة قضايا جيل 
الجيـد  بمـا يتطلبـه ذلـك مـن اإلعـداد  »التواصـل االجتماعـي«، 
وتحاشـي االرتجـال والحـرص علـى تقديـم مـادة علميـة ومعرفيـة 

ثقافية غنية ومتنوعة وغير مملة في الوقت نفسه.
ال ينبغـي مطلًقـا استسـهال ثقافـة الحـوار اإللكترونـي، فنحـن 
أمـام جمهـور مختلـف وذكـي ولّمـاح، كمـا أنـه سـريع الملـل أيًضـا؛ 
ممـا يفـرض على مـن يقّدمـون الفعاليـات الثقافيـة ويشـاركون فيها 
عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي، تحدًيا مضاعًفـا لتقديـم ما هو 
مفيـد ونافـع وجـذاب كـي ال يفقـدوا ثقـة الجمهـور االفتراضـي 

المتعطش لمن يكسر طوق عزلته ويخفف من وحشتها.

الحجر في زمن 
التواصل 

عبدالوهاب العريض *

* كاتب سعودي 



Donate Now
CSR@aramco.com 

تبرع اآلن

كما جرت العادة يف كل عام، وحتديًدا يف شهر العطاء، شهر رمضان املبارك،
يسرنا أن نعلن لكم انطالقة برنامج تبرعات املوظفني اإللكتروني. ستكون حملة

التبرعات امتداًدا حلملة تبرعات العام املنصرم، حيث ستُتاح للمتبرعني حرية
االختيار للمساهمة يف أٍي من الصناديق اخليرية الثالثة:

وستقوم أرامكو السعودية، على عادتها السنوية، بدفع مبلغ مماثل
للمبلغ الذي يتم التبرع به ألي صندوق تختارونه.

وبعد النجاح يف حتقيق شعار أرامكو السعودية "حيث الطاقة فرص واعدة،" فإن شعار
حملتنا لهذا العام هو: "لنجعل ذلك حقيقة." ويُعبر هذا الشعار عن هدفنا لتحقيق التحول اإليجابي

يف حياة اآلخرين وصنع التغيير احلقيقي للفئات الفقيرة.
دعونا نثبت التزامنا مرًة أخرى باملواطنة ونُظهر الرغبة املستمرة يف مد يد العون لألشخاص

الذين يواجهون حتديات يف مجتمعاتنا بشكل يومي.
أدعو اهللا العلي العظيم أن ُميتعكم بالصحة والعافية وأن يتقبل صالح أعمالكم.

لنجعل ذلك حقيقة

• األيتام
• األرامل

• أسر السجناء

• أجهزة قياس السكر
• أجهزة غسيل الكلى

• مساندة مرضى السرطان

• املواد التعليمية
• التعليم االفتراضي 

• البرامج التعليمية

برنامج تبرعات املوظفني يف شهر رمضان 2020

الشؤون العامة

التعليميالطبياالجتماعي

myhome تبرع اليوم من خالل


