
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٢٨ رمضان 144١هـ، ٢١ مايو 20٢٠م

أسهمت جهود االبتكار وقوة 
اإلرادة الموجهة لالستفادة من 
كنوز الشيبة في حماية التنوع 

الحيوي النفيس هناك، وإعادة 
أشكال الحياة الطبيعية إلى 
موطنها األصلي على نطاق 
واسع، سواًء في السبخات أم 
المساحات الرملية المذهلة.

ب تصميم مرافق  وتطلَّ
األعمال في الشيبة إلهاًما 

وابتكاًرا وتفانًيا، وهي صفات 
ُيستفاد منها في الوقت 
الحالي لحماية التنوع 

الحيوي هناك وإعادته إلى 
سابق عهده.

كنوز الحياة البرية ُتبصر أنوار 
الحياة مرة أخرى

زمالئي وزميالتي األعزاء موظفي  وموظفات الشركة، 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مـع نهايـة شـهر رمضـان الكريـم وقـرب حلـول عيـد الفطـر 
السـعيد، يطيـب لـي باألصالـة عـن نفسـي، ونيابـة عـن إدارة 
الشـركة، أن أتقـدم  إليكـم وألفـراد أسـركم بأطيـب التهانـي 

والتبريكات، أعاده اهلل علينا جميًعا بالخير والمسرات. 
ال شـك أن العيـد هـذا العـام سـيكون مختلًفـا مـع اسـتمرار 
بالعيـد مـن زيـارات  تفشـي جائحـة كورونـا، فـكلُّ مـا ارتبـط 
للمعايـدة ومظاهـر احتفـاالت جماعيـة، لـن تكـون متاحـة هـذا 
عشـنا  كمـا  مضطريـن،  وسـنكون  السـابقة.  بصورهـا  العـام 
رمضـان هـذا العام بشـكل مختلف، أن نعيش أجـواء عيد الفطر 
بشـكل مختلـف أيًضـا، إذ سـتحتم علينـا الظـروف الراهنـة أن 
نبقـى فـي بيوتنـا خـالل عطلـة العيـد، مـع مراعـاة االلتـزام التام 

بجميـع اإلجـراءات  االحترازيـة والتعليمـات الوقائيـة التـي تـم 
اإلعالن عنها مسبًقا من أجل سالمة الجميع.

إننـي فخور بالـروح التي أبديتموها منـذ بداية هذه الجائحة 
وحتـى اليـوم. فـكلُّ الشـكر والتقديـر لكـم وللعديـد مـن موظفـي 
الشـركة، الذيـن تقتضـي ظـروف عملهـم أن يكونـوا علـى رأس 
العمـل خـالل عطلـة العيـد بعيـًدا عـن أسـرهم، فـي كل مواقـع 
أعمـال الشـركة المنتشـرة فـي الوطـن بـًرا وبحـًرا وفـي جميـع 
أنحـاء العالـم، وكذلك العاملين في مركز جونـز هوبكنز أرامكو 
الطبـي . ففـي الوقـت الذي تقـرؤون فيه هذه الرسـالة، يواصل 
أولئـك الزمـالء والزميـالت العمـل علـى مـدار السـاعة، لضمان 
وأفـراد  موظفينـا  ووقايـة  وسـالمتها،  أعمالنـا  اسـتمرارية 

أسرهم.
كما أتقدم بالشـكر للموظفين والموظفات الذين أسـهموا في 
حملـة التبرعـات التـي أطلقتهـا الشـركة خـالل شـهر رمضـان 

المبـارك. لقـد أبديتـم روًحـا معطـاءة تسـعى للخيـر والبـذل 
ومسـاندة فئـات المجتمـع التـي هـي فـي أمـس الحاجـة للدعـم 
السـعودية  أرامكـو  أن  علًمـا  علـى وجوههـم،  الفرحـة  ورسـم 
ستُسـهم برسـم فرحـة مماثلة عـن طريـق تقديم مبالـغ تعادل ما 
أسـهمتم بـه؛ األمر الـذي يعظم ويزيد من أثر إسـهامكم الكريم، 

الذي نسأل اهلل أن يثيبكم عليه. 
وختاًمـا، فـإن البقـاء فـي البيـت والتباعـد الجسـدي ال يُحـول 
دون تقـارب القلـوب والتواصـل االجتماعـي. وأدعـو اهلل، عـز 
، أن يمـن عليكـم وعلـى أفـراد أسـركم بالصحـة والسـالمة  وجـلَّ

والسعادة.
وكل عام وأنتم بخير،

أمين بن حسن الناصر، 
الرئيس، كبير اإلداريين التنفيذيين

كلنا مسؤول
ارتِد قناًعا للوجه في األماكن العامة 

السيطرة على كوفيد 19 بين أيدينا، ويجب علينا أن نبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

حافظ على مسافة 2 متر بينك
وبين اآلخرين في جميع األوقات

صفحة ٥ - ٧
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كان يظن بأنه يؤدي عمالً.. 
وال يؤذي أحًدا!

لذلك.. ُكن حذًرا يف كل وقت!

إدارة االتصال املؤسسي

حافظ على
مسافة آمنة من
اآلخرين ال تقل

عن مترين.
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القافلة األسبوعية  القافلة األسبوعية    ٢١ مايو ٢٠٢٠ 

كن مرًنا .. حافظ على التباعد االجتماعي .. ابق آمًنا
مــع اقتــراب انتهــاء شــهر رمضــان، تتجمــع األُســرة 
لتنــاول الفطــور مــع أذان المغــرب مــرًة أخيــرة مًعــا، وتهنئة 
بعضهــم بعًضــا علــى صيــام  شــهر رمضــان وقيامــه. وإذا 
ــروح،  ــة ال ــب النفــس وتنقي ــا لتهذي كان شــهر رمضــان وقًت
فــإن العــادة قــد جــرت علــى أن يقــوم الجميــع خــالل أيــام 
الفــرح مــع أقاربهــم  المبــارك بمشــاركة  الفطــر  عيــد 

وأصدقائهم.
ــا  ــام مختلًف ــارك هــذا الع ــد الفطــر المب ــي عي ــن يأت لك
عــن كل عــام، حيــث أجبــرت جائحــة فيــروس كورونــا 
ــًدا عــن  ــى البقــاء بعي المســتجد )كوفيــد - 19( النــاس عل
بعضهــم بعًضــا مــن أجــل صحــة وســالمة المجتمــع. مــن 
الطبيعــي أن نرغــب فــي أن يلتــم شــملنا، وليــس مــن 
الغريــب أن نشــعر جميًعــا باإلحبــاط مــن الُعزلــة الذاتيــة، 
ولكــن مــن أجــل ســالمة أُســرنا وجيراننــا وزمالئنــا، يجــب 
أن نتحلــى بالمرونــة واالنضبــاط، وتجنــب التجمعــات 

الكبيرة.
إن الحقيقــة الصعبــة، والبســيطة فــي نفــس الوقــت، 
هــي أن التباعــد االجتماعــي هــو الطريقــة األكثــر فاعليــة 
لمنــع انتشــار العــدوى وأســرع طريقــة لحمايــة أســرنا 
وأحبائنــا. لــذا، هــذا العــام، يجــب علينــا تجنــب التجمعات 
الكبيــرة مــع أُســرنا، لفتــرة أطــول قليــاًل، حمايــة لمــن 

نحب.

يجــب أن نواصــل ممارســة هــذه العــادات، التــي يجــب أن 
نحفظها عن ظهر قلب:

■  ال تجتمــع مــع األصدقــاء أو الجيــران )الكبــار أو 
األطفال(.

■  تجنــب الزيــارات العائليــة، ســواء لآلبــاء أو أبنــاء العم 
أو األشــقاء الذيــن ليســوا جــزًءا من أســرتك الحالية، 
حتــى إذا كانــوا يعيشــون فــي مجمــع ســكني مغلــق أو 

في نفس المبنى السكني.
■  قــم بارتــداء قنــاع للوجــه، واحــرص علــى التباعــد 
االجتماعــي لمســافة متريــن فــي األماكــن العامــة. 

ارتــِد قناًعــا للوجــه خــارج المنــزل، علــى الرغــم مــن القافلة األسبوعية
التباعــد  عــن  بديــاًل  ليســت  الوجــه  أقنعــة  أن 

االجتماعي.
إن المرونــة هــي نــوع مــن القــوة الداخليــة التــي تســاعد 
النــاس علــى تجــاوز األوقــات الصعبــة. وشــهر رمضــان 
ــا  المبــارك هــو شــهر اإلرادة، ويســاعدنا فــي إظهــار قوتن
الداخليــة. نحــن نعلــم أن لدينــا هــذه القــوة اآلن. نســتطيع 
فعــل ذلــك. يمكننــا أن نكــون صامديــن للمحافظــة علــى 
أنفســنا وأمهاتنــا وآبائنــا وإخوتنــا وأطفالنــا وجميــع أفــراد 

مجتمعنا.
 

نقطة تحول محتملة
إن مجتمعنــا عنــد نقطــة تحــول محتملــة، حيــث يســتمر 
عــدد الحــاالت المؤكــدة المصابــة بالفيروس فــي االزدياد، 
لكننــا بدأنــا نــرى أعــداد الحــاالت التــي تعافــت مــن 
إلــى هــذه  المــرض تنمــو بشــكل أســرع. لقــد وصلنــا 
النقطــة مــن خــالل التضحيــات الشــخصية التــي قــام بهــا 
ــث أن  ــن العب ــذا ســيكون م ــا بشــق األنفــس، ل ــرد من كل ف

نستسلم اآلن وأن نتخاذل.
وبهــذه الــروح، أعلنــت الحكومــة أن حظــر التجــول علــى 
مــدار 24 ســاعة ســيعود فــي الفتــرة مــن 23 مايــو إلــى 27 
مايــو، فــي فتــرة عيــد الفطــر. هــذا اإلجــراء مهــم للغايــة 
لحمايتنــا. لكــن مــع وجــود انتهــاك لبعــض األشــخاص 
لقواعــد منــع التجمعــات العامــة، فــإن المخاطــر علــى 
صحــة المجتمــع تتزايــد. فكلمــا زاد عــدد األشــخاص 

المصابين بالفيروس، زادت احتماالت وفاة البعض.
لــذا يجــب أن نتحلــى بالصبــر بعــد أن قطعنــا خطــوات 
ــد نرغــب  ــا ق ــح أنن ــا. صحي ــة مجتمعن واســعة نحــو حماي
فــي رؤيــة أُســرتنا الكبيــرة واألصدقــاء كمــا كنــا نفعــل فــي 
الفطــر  عيــد  حلــول  مــع  ولكــن  الماضيــة،  الســنوات 

المبارك، يجب أن نلتزم بالقيود لفترة أطول قلياًل.
وبالمثــل، بالنســبة ألولئــك الذيــن يعــودون إلــى العمــل، 
ــى االتصــال الشــخصي  قــد يكــون مــن المغــري العــودة إل
ــن افتقدناهــم بعــد أســابيع مــن  ــق مــع الزمــالء الذي الوثي

العزلة، وأن نلتقي كما كنا نفعل سابًقا.
تُعــرض  نفســها  الســلوكيات  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع 
زمالءنــا وتُعرضنــا كذلك للخطر. إن فيــروس كوفيد - 19 
ال مثيــل لــه، حيــث يمكــن أن تظــل األعــراض مخفيــة وغير 
ظاهــرة علــى الشــخص أليــام وحتــى أســابيع، وتنتقــل مــن 
شــخص آلخــر، لذلــك فــإن أفضــل حمايــة يمكــن أن نقــوم 

بهــا هــي المحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي، حتــى فــي 
ــة  ــزام بالنظاف ــاع الوجــه، وااللت ــداء قن مــكان العمــل، وارت

الشخصية الصارمة.
ــا وأُســرنا، فســوف نفعــل  ــا أصدقاءن ــا نقــدر حًق إذا كن
جميًعــا مــا هــو ضــروري للمحافظــة علــى ســالمة بعضنــا 

بعًضا.

نصائح مهمة للمحافظة على السالمة 
أثناء تبّضع الحاجيات المنزلية

يُرجــى اّتبــاع الّتدابيــر الوقائّيــة التاليــة للحــد 
من انتشار العدوى:

■  يجــب وضــع قائمــة بالمســتلزمات الضروريــة 
ويُفّضــل كتابــة قائمــة التســوق لضمــان عــدم 
نســيانها. تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى تقليــل 
الوقــت الــذي يمضيــه المتســوق فــي المتجــر 
محــاواًل تذّكــر مــا يجــب شــراؤه، وتوفــر عليــه 
العــودة إلى المتجــر مجدًدا لشــراء المنتجات 
التــي نســي شــراءها. كمــا يجــب التخلــص من 
الورقــة بعــد الخــروج مــن المتجــر لتجّنــب 

نقل الفيروس إلى المنزل. 
■  يجــب غســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة 
ال تقــل عــن 40-60 ثانيــة عنــد الخــروج مــن 
بمطهــر  اليديــن  فــرك  ويمكــن  المتجــر، 

حوالي 20 ثانية على األقل.
■  يجــب االســتعداد والتخطيــط قبــل مغــادرة 
الُمطهــرات  اصطحــاب  ويُفضــل  المنــزل، 
والقّفــازات، إذ ال تقــدم جميــع المتاجــر هــذه 
المعــدات لذلــك يجــب أن تكــون فــي متنــاول 
المتجــر، يجــب  إلــى  الدخــول  بعــد  اليــد. 
تعقيــم اليديــن بمطهــر كحولــي لمــدة ال تقــل 
ارتــداء  إلــى  باإلضافــة  ثانيــة   20 عــن 
ســلّة  أو  مقبــض عربــة  ومســح  القفــازات 

التسّوق بمنديل مبلّل مضاد للبكتيريا. 
ــع بعــض المتاجــر سياســة وضــع كمامــة،  ■  تّتب
وعندهــا يجــب تعقيــم اليديــن قبــل وضــع 

الكمامة على الوجه. 
ــن قــدر  ــم اليدي ــى تعقي ■  يرجــى المحافظــة عل
لمــس  عــدم  علــى  والحــرص  المســتطاع 
ــر  ــم لمــس أشــياء غي الوجــه، خصوًصــا إذا ت
يســتطيع  الفيــروس  أن  تنــَس  وال  معقمــة. 

دخول الجسم عبر الفم واألنف والعينين.
■  يجــب شــراء المنتجــات المعلّبــة والمغلّفــة 
قــدر اإلمــكان. إن احتــوت قائمــة التســوق 
المنتــج  تقييــم  يجــب  طــازج،  منتــج  علــى 
اليديــن.  اســتخدام  عــن  عوًضــا  بالنظــر 
ويرجــى التأكــد مــن عدم لمــس المنتجــات إن 
لــم تــدُع الحاجــة لذلــك، خصوًصــا إن لــم 

يكن المنتج مذكوًرا ضمن قائمة التسوق.
■  يلعــب التباعــد االجتماعــي دوًرا جوهرًيــا فــي 
ثنــاء  أ لفــرد  ا ســالمة  علــى  المحافظــة 
التســوق. لــذا يُرجــى المحافظــة على مســافة 
ال تقــل عــن متريــن عــن األشــخاص حتــى 
أمــام صناديــق  الــدور  فــي  الوقــوف  عنــد 

الدفع.
المصرفيــة  البطاقــات  اســتخدام  ■  يُفّضــل 

عوًضا عن الدفع نقًدا.
■  يجــب التخلــص مــن القفــازات قبــل الدخــول 

إلى السيارة ثم تعقيم اليدين فوًرا.
■  يجــب غســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة 
تتــراوح بيــن 40-60 ثانيــة عنــد الوصــول إلى 
المنــزل ومــرة أخــرى بعــد إفــراغ المشــتريات 

من األكياس.
■  الحــرص علــى اســتخدام منديــل مبلــل مضــاد 
لمعلبــة  ا ت  لمنتجــا ا لتعقيــم  يــا  للبكتير
غســل  يجــب  كمــا  الخارجيــة  واألكيــاس 

الفاكهة والخضراوات بعناية.
■  يجــب تعقيــم األســطح التــي ُوضعــت عليهــا 
المطبــخ  منضــدة  وخصوًصــا  المشــتريات 

باستخدام معّقم مضاد للبكتيريا.

■  بّينــت األبحاث المخبريــة األخيرة أن فيروس 
كوفيــد - 19 يســتطيع العيــش علــى األســطح 
لمــدة زمنيــة طويلــة، إذ يبقــى الفيــروس حًيــا 

على:
- البالستيك لحوالي 7 ساعات

-  الفــوالذ غيــر القابــل للصــدأ لحوالــي 5.5 
ساعة

- الكرتون لحوالي 3.5 ساعة
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مصفاة ينبع

معمل اخلرسانية

معمل حرض

يمر العالم بأزمة صحية غير مسبوقة، وصل تأثيرها إلى كل مفاصل الحياة، حيث أجبرت 
الجائحة الحكومات واألفراد على اتخاذ قرارات وأنماط حياتية لم يسبق ألحد الخضوع لها. 

تبدلت مالمح الحياة اليومية بشكل عام، وفي الليل خاصًة، حيث اضطرت األسواق والمطاعم 
والمقاهي أن تغلق أبواها وتطفئ أنوارها والتزم الناس بالبقاء في منازلهم وتباطأت الحركة 

وصمتت الشوارع، ومع ذلك ال يزال العالم بحاجة إلى الطاقة.
لذلك يذهب ابطالنا، موظفو أرامكو السعودية، للعمل كل يوم لتستمر معامل الشركة في 

حيويتها نهاًرا وتوهجها لياًل، مفعمة بالطاقة وملتزمة بتزويد العالم بها.
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يف اليوم العاملي للتنوع احليوي..

ع الحيوي  جهود حماية البيئة ورعاية التنوُّ
ث عن نفسها تتحدَّ

رعاية الحياة البحرية
ر  تتعـرَّض الشـعب المرجانيـة، التـي تُعـدُّ مـورًدا ال تُقـدَّ
قيمتـه بثمـن مـن الناحيتيـن البيئيـة واالقتصاديـة، لتناقص 

مستمر يضعها في معرض الخطر.
وفـي الخليج العربـي، تتعرَّض الشـعب المرجانية لخطر 
االختفـاء، نظـًرا لمجموعـة مـن العوامـل، يرتبـط بعضهـا 
بتغيُّر المناخ، فيما يتعلَّق بعضها اآلخر باألنشطة البشرية، 

كالصيد وجرف السواحل والتلوُّث البحري.

وإلى جانب مرافق النفط والغاز في المناطق المغمورة، 
ز أرامكو السعودية  التي تعمل أيًضا كشعب اصطناعية، تعزِّ
مـن نمو الحيـاة البحرية، من خالل هيـاكل ثابتة يتم زرعها 

كشعب اصطناعية في أنحاء متفرقة من الخليج العربي.
ومنذ عام 2015م، قامت الشـركة بتثبيت أكثر من 2700 
شـعبة اصطناعيـة مـن أجـل المسـاعدة فـي إعـادة بنـاء 
أنظمـة حيويـة بحريـة، ومسـاندة قطـاع الصيـد البحـري 

المحلي.

ُمحاطـًة ببحـار زاخـرة مـن جانبيهـا الشـرقي والغربـي، 
تُعـدُّ المملكـة العربيـة السـعودية أرًضـا عريقـة موغلـة فـي 
القدم؛ حيث قمم جبالها الشامخة تُعانق سماءها الصافية 
الزرقاء، ورمالها الذهبية تمتدُّ في آفاق صحراوية واسعة، 
سـواحلها  امتـداد  علـى  يهـبُّ  البحـري  النسـيم  وحيـث 

الُمنبسطة.
وعلـى الرغـم مـن عـدم وجـود أنهـار تجـري وسـط هـذه 
 ، األرض الطيِّبـة، وأن األمطـار ال تهطـل فيهـا إال قليـالً
والحـرارة تـكاد تصهـر الوجـوه فـي فصـل الصيـف؛ إالَّ أنها 

تزخـر بألـوان مـن الحياة الطبيعيـة في هذه البيئـة المهيبة 
والرقيقة في الوقت نفسه.

وبيـن طيَّات طبقات الصخـور في أعماق أرض المملكة، 
تخبِّـئ رمـال الصحـراء الجافـة وأمـواج البحـار المتالطمـة 
كنوًزا من النفط الخام، ساقها البارئ سبحانه هدية ثمينة 

من أجل اإلنسانية ورخائها.
وفـي وقتنا الحاضـر، أصبحت الهيدروكربونـات عنصًرا 
ال غنـى عنـه مـن عناصـر الحياة العصريـة؛ حيث إنهـا تمدُّ 
ل عصب الصناعة، بـل وتدخل حتى  العالـم بالطاقة، وتشـكِّ

في صناعة األغراض المنزلية.
بـه بشـكل  العالـم  النفـط وإمـداد  ب اسـتخراج  ويتطلَـّ

ُمستدام مراعاة أعلى معايير حماية البيئة.
وفـي هـذا اإلطار، كانت بعض أفضل الدالئل على األداء 
البيئـي المميَّـز ألرامكـو السـعودية، منـذ أيامهـا األولـى، 
ث عن  تتمثَّـل فـي الجهود التي تبذلها الشـركة، والتـي تتحدَّ

نفسها بوضوح وجالء.
ـن المناطـق التابعـة  وإلـى جانـب مرافـق األعمـال، تتضمَّ
ألرامكو السـعودية بعًضا من أنفس كنوز الطبيعة المتنوعة 

فـي المملكـة، في حيـن أن شـتى النباتات والكائنـات الحية 
فيهـا ال يمكـن لهـا أن تزدهـر مـن غيـر إدارة بيئيـة دقيقـة، 

وحماية منيعة للتنوع الحيوي.
ويمكـن لنـا جميًعـا أن نفخـر بالجهـود المذهلـة ألرامكـو 
السـعودية فـي إطـار إعـادة الحيـاة إلـى أراضـي المملكـة 
ـن إنشـاء محميـة للحيـاة  وشـطآنها وبحارهـا، والتـي تتضمَّ
الفطريـة فـي الربـع الخالـي، وتثبيـت الشـعب المرجانيـة 
االصطناعيـة، وزراعـة المالييـن مـن األشـجار، وتطويـر 

ه بيئي ألشجار القرم )المانغروف(. متنزَّ

كنٌز ذو قيمة عالمية
فـي الظـالل الوارفـة لجبـال عسـير الفاتنـة، فـي الجنـوب الغربـي مـن المملكـة، تعيـش بعـض أثمـن 

أصناف التنوع الحيوي في هذا الكوكب.
ويُعـدُّ موقـع أعمال أرامكو السـعودية في أبها منطقـة ذات أهمية وطنية، حيث تحظى هذه المنطقة 

بحماية الشركة منذ أكثر من 20 عاًما.
وإلـى جانـب مرافق األعمال هناك، تؤوي المنطقة عديًدا من النباتات المحلية والحيوانات والطيور 
د،  المهاجـرة. وتضـجُّ الطبيعـة هنـاك بصخـب التنـوع البيئـي الغنـي؛ فالفراشـات تطيـر، والطيـور تغـرِّ

ن، والسحالي تركض، وتتدلَّى أشجار األكاسيا بأغصانها المتفرِّعة بحرية ُمطلقة. والحشرات تطِّ
ـة فـي أبها من شـتائها البـارد وصيفها المعتـدل وأمطارهـا المنتظمة،  ى الطبيعـة البريَّـة الغضَّ وتتغـَذّ
كمـا تحتمي بسـياج يبلغ طوله 50 كيلومتًرا، يعصمها من النشـاط البشـري، والرعـي الجائر للحيوانات 

التي تعيش هناك..

دة  ُيعدُّ موقع األعمال التابع ألرامكو السعودية في أبها، والذي تبلغ مساحته 49 كيلومتًرا مربًعا، ُبقعة معقَّ
نة للتنوع الحيوي  فت كمناطق متوطَّ التضاريس ذات طبيعة خالبة، وتقع ضمن واحدة من بين 36 منطقة ُصنَّ

على مستوى العالم.

فـي المرافـق السـكنية التابعـة ألرامكـو السـعودية فـي الُعضيليـة، تـم تثبيـت 
اد الُطرق  لوحات للطريق تُعدُّ األولى من نوعها على مسـتوى العالم، إلرشـاد روَّ

إلى تخفيف السرعة من أجل عبور حيوان الضب.

فـي منطقـة األعمـال التابعـة للشـركة فـي خريـص، التـي تضـمُّ أحـد أكبـر 
مرافـق إنتـاج النفـط فـي العالـم، تُـزرع األشـجار على امتـداد عديد مـن الطرق 
الصحراويـة، مـن أجـل تحسـين التنـوع البيئـي المحلـي، والحـدِّ مـن انجـراف 

الرمال إلى الطرقات، وصنع الظالل الطبيعية.

فـي المنطقـة المائيـة فـي بقيـق، وهـي إحـدى مناطق حمايـة التنـوع الحيوي 
التابعـة ألرامكـو السـعودية، تـم إنشـاء أول مرصديـن للطيـور علـى مسـتوى 

ار من مراقبة الطيور دون التسبُّب في إزعاجها. المملكة، ليتمكن الزوَّ

الضبُّ له أولوية الطريق أشجاٌر تنمو وسط الصحراء أولى مراصد الطيور في المملكة

المنسق البيئي في 
أرامكو السعودية، علي 

ص  آل سنان، يتفحَّ
أشجار القرم المزروعة 

على سواحل منطقة 
أعمال النفط والغاز في 

تناقيب والسفانية.

قامت الشركة بتثبيت 
أكثر من 2700 شعبة 
اصطناعية في أنحاء 
متفرقة من الخليج 

العربي.

غابات القرم
منـذ مـا يقرب من ثالثـة عقود، بـدأت أرامكو السـعودية 
جهودهـا فـي إحيـاء غابـات أشـجار القـرم )المانغـروف(، 
التـي تحظـى بأهميـة بالغة مـن الناحية البيئيـة، حيث تنمو 
ـر موئاًل  عنـد مداخـل الخلجـان فـي سـواحل المملكـة، لتوفِّ

مهًما للنباتات والطيور والحياة البحرية.
وتنمـو أشـجار القـرم شـديدة المقاومـة فـي المنطقـة 

الطينيـة عالية الملوحـة، التي تفصل بين البـرِّ والبحر. وال 
يُثنـي تنـاوب أمـواج البحـر ونسـيمه علـى هـذه األشـجار 
مرتيـن كلَّ يـوم مـن عزمهـا علـى االزدهـار فـي هـذه البيئـة 

يات. المليئة بالتحدِّ
وتبعـث هـذه األشـجار السـاحرة بأنفـاس الحيـاة فـي كلٍّ 
ـي الحيـاة  مـن الهـواء والمـاء علـى هـذا الكوكـب، إذ تُنمِّ
الطبيعية، وتُثبِّت ثاني أكسيد الكربون، وهو أمر مهم لعالم 

ًيا مصيرًيا يرتبط بالكربون. يواجه تحدِّ



بين الكثبان الرملية في الشيبة..

جانيت بينهيرو
تصوير: بريجيدو الكيدي، ويارا زياد

قــد ال يبــدو أكبــر امتــداد غيــر منقطــع مــن 
الرمــال فــي العالــم موئــاًل تزدهــر فيــه حيــاة 
النباتــات والثدييــات والطيــور؛ ولكــن الكثبــان 
الرمليــة الذهبيــة بقممهــا وثناياها وجنباتها 

تضج بأشكال من الحياة البرية.
المهيبــة  الخالــي  الربــع  منطقــة  ســم  وتتَّ
بقســوة ظروفهــا، وليــس أدلَّ علــى ذلــك مــن 
كثبانهــا الرمليــة دائمــة االنتقــال مــن مــكان 
إلــى مــكان، ودرجــات الحــرارة فيهــا التــي تصــل 

الصيــف  فصــل  فــي  مئويــة  درجــة   50 إلــى 
الصفــر  درجــة  إلــى  تهبــط  والتــي  ا،  نهــاًر

المئوية في ليالي فصل الشتاء.
وكان حقــل النفــط فــي الشــيبة، الــذي يقــع 
علــى بعــد 800 كيلومتــر جنــوب الظهران، قد 
اكُتشــف عــام 1968م، ولكنــه ُأحيــل كاحتياطي 

حتى عام 1995م.
اإلرادة  وقــوة  االبتــكار  جهــود  وأســهمت 
الموجهــة لالســتفادة مــن كنــوز الشــيبة فــي 

هنــاك،  النفيــس  الحيــوي  التنــوع  حمايــة 
وإعــادة أشــكال الحيــاة الطبيعية إلى موطنها 
فــي  ًء  ســوا واســع،  نطــاق  علــى  األصلــي 

السبخات أم المساحات الرملية المذهلة.
فــي  األعمــال  فــق  مرا تصميــم  ــب  وتطلَّ
الشــيبة إلهاًمــا وابتــكاًرا وتفانًيــا، وهــي صفــات 
ُيســتفاد منهــا فــي الوقــت الحالــي لحمايــة 
التنــوع الحيــوي هنــاك وإعادتــه إلــى ســابق 

عهده.

تمتد صحراء الربع الخالي الشاسعة على مسطح تبلغ مساحته ربع مساحة المملكة، حيث ُتعدُّ أكبر مساحة ممتدة من الرمال الصحراوية في العالم، وهي مكان في غاية الجمال على الرغم من التحديات الكامنة فيه. وقد واجه مشروع حقل الشيبة النفطي، 
الذي يقع تحت الكثبان الهائلة على طرف الحوض الشرقي للصحراء، تحديات لم يواجهها أي مشروع صناعي آخر. وقد أسهم هذا المنجز الهندسي في حماية التنوع الحيوي وتعزيزه واستعادته بصورة مذهلة، ضمن هذه المحمية المسيجة التابعة ألرامكو 

السعودية، والتي تبلغ مساحتها 637 كيلومتًرا مربًعا.

محميٌة بمساحة شاسعة
فــي وقــت ســابق، لحــق ضــرر كبيــر بالتنــوع 
الحيــوي فــي الربــع الخالــي، عندمــا تراجعــت 
أعــداد عديــد مــن الفصائــل بســبب الصيــد 
الجائــر، فيمــا اختفــت بعــض الفصائــل كلًيــا 
النعــام  مثــل  الشاســع،  أفقــه  امتــداد  علــى 

الصحراوي والمها العربي وغزالن الريم.

ونجحــت أرامكــو الســعودية في إعــادة عقارب 
الســاعة إلــى الــوراء، مــن خــالل إعــادة هــذه 
الفصائــل الثالثــة المميَّــزة والمهمــة مــن الناحية 
ــة إلــى موطــن أســالفها، حيــث أســهمت  الثقافي
ــدِّ  ــي الممت ــر التراجــع البيئ ــى أث ــب عل فــي التغل

ألكثر من 50 عاًما.
وبالقــرب مــن مرافــق األعمــال فــي الشــيبة، 
كيلومتــر   106 بطــول  أمنــي  ســياج  يحمــي 

المحميــة التــي تبلــغ مســاحتها 637 كيلومتــًرا 
ــر الحمايــة لمــا يقــرب مــن  مربًعــا، والتــي توفِّ
200 فصيلــة مــن النباتــات والحيوانــات، التــي ال 
يحظــى بعضهــا بالحمايــة فــي أي مــكان آخــر 

في العالم.
وتعيــش فــي محميــة الحيــاة الفطريــة فــي 
الشــيبة 10 فصائــل عربية متوطنــة، و39 فصيلة 
مــن   50 تضــم  وطنيــة  قائمــة  علــى  مدرجــة 

حيــث  مــن  العاليــة  األولويــة  ذات  الفصائــل 
المحافظــة عليهــا، باإلضافــة إلــى 13 فصيلــة 
ظهــرت  أ و  . قليمًيــا إ النقــراض  با ة  مهــدد
أُجريــت  التــي  الحيــوي  التنــوع  اســتطالعات 
مؤخــًرا وجــود 11 فصيلــة مــن النباتــات المحليــة، 
و13 فصيلــة محتملــة مــن الزواحــف، و18 فصيلة 
مــن الثدييــات، و176 فصيلــة مــن الطيــور بينهــا 

169 فصيلة مهاجرة.

انتعشت فصائل الحيوانات الثالثة التي ُأعيدت للمحمية بعد 
أن شارفت على االنقراض في الماضي، حيث ارتفع عدد 

حيوانات المها العربي إلى 122، وعدد الغزالن الرملية إلى 
101، والنعام إلى خمس؛ وفي ذلك إثبات أن مشاريع النفط 
والغاز ال تحافظ على البيئة فحسب، بل يمكنها أن تضمن 

استعادة التنوع الحيوي.

الربع الخالي لم يعد خالًيا
تشـهد طبيعة الشـيبة تغيًُّرا واضًحا تلحظه أعين 
زائريها؛ وفي هذا السـياق، يقـول خبير المحميات، 
وين سـويتنغ: »إعادة الغـزالن والمها العربي والنعام 
الكثبـان  أن  يعنـي  بنجـاح  األصلـي  موطنهـا  إلـى 

الرملية تزخر مرة أخرى بأشكال الحياة البرية«.
ولم تُسـهم أرامكو السـعودية في حماية مسـتقبل 
ثـالث فصائـل مهـددة باالنقـراض فحسـب، وإنمـا 
أسـهمت كذلـك فـي تمهيـد الطريـق أمـام تعافـي 

النظام البيئي بأكمله.
ويـؤدي انتشـار المـواد العضويـة، التـي تكون على 
هيئـة فضالت طبيعيـة من الحيوانات والطيور، إلى 

تغذية رمال الصحراء القاحلة.
وقد أسـفرت تغذية التربة، باإلضافة إلى كميات 
ًرا والحـدِّ من كثافة رعي  األمطـار التـي هطلت مؤخَّ
قطعـان اإلبـل، عـن تواجـد ظـروف مناسـبة الزدهار 
أشـكال الحيـاة النباتية على نطاق واسـع في الوقت 

الحالي.

انتعاش سلسلة الغذاء
ويقـول سـويتنغ: »انتشـار الغطـاء النباتـي ضـروري 
لتعافـي النظـام البيئـي فـي االراضـي القاحلـة، فهـو 
ـر المـأوى وأماكـن  يُسـهم فـي اسـتقرار الرمـال، ويوفِّ
لألعشـاش، ويُعـدُّ مصـدًرا للغـذاء مـن شـأنه أن يـؤدي 
إلـى زيـادة مباشـرة فـي أعـداد الحشـرات وغيرها من 
الثدييـات الصغيـرة التـي تقتـات علـى النباتـات، مثـل 

الُجرذ والجربوع«.
ويضيـف سـويتنغ: »هـذه الفصائـل الصغيـرة هـي 
بحـد ذاتهـا مصـدر غـذاء لفصائـل الحمـة أكبـر منهـا 
حجًمـا، مثـل الثعالـب والقطـط الرمليـة، التـي تشـكل 
بدورها مصدر غذاء للحيوانات المفترسة التي تتربع 
علـى هرم سلسـلة الغـذاء، مثل الطيـور الجارحـة. إننا 
نشـهد حالًيـا تنوًعـا في الفصائـل وزيادة فـي أعدادها 

ضمن مختلف مستويات السلسلة الغذائية«.
ًرا مشـاهدات للنسور  ل حراس المحمية مؤَخّ وسـجَّ
الذهبية في الشـيبة للمرة األولى، كما أصبحوا حالًيا 
الكبيـرة  الـورل  سـحالي  متكـرر  بشـكل  يشـاهدون 

واألرانب البرية التي تتزايد ندرتها أكثر فأكثر.

الشيبة

محمية الشـيبة هي من ضمن أكثر 1200 كيلو متر 
بيـن أحضـان  السـاحر  الحيـوي  التنـوع  مـن  مربـع 

مناطق األعمال البرية في أرامكو السعودية.
ع البيئي التابعة للشركة  محميات التنوُّ

ع بيئي غني  مناطق تابعة للشركة ذات تنوُّ
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كنوز الحياة البرية ُتبصر أنوار الحياة مرة أخرى



يات إنجاز المشروع رغم التحدِّ
يقـول المهنـدس عبدالعزيـز المديفـر، مـن إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، الـذي يعمـل مـع إدارة مشـاريع أحياء 
السـكن والمشـاريع العامة لتنفيذ منشـآت المرحلة الثانية الجديدة في محمية الحياة الفطرية في الشـيبة: 
"تواجـه جميـع مشـاريع اإلنشـاء هنـا تحديـات نظـًرا ألن الموقـع معـزول، والتضاريـس فريـدة مـن نوعهـا، 

والظروف المناخية قاسية".
ويقـول المديفـر: "نراعـي فـي عملنـا داخـل المحميـة أعلـى مسـتويات النظافـة والتدابيـر الدقيقـة فـي 
اإلنشـاءات، لضمـان عـدم التأثيـر علـى الحيوانـات والنباتـات قـدر اإلمـكان". ويضيـف: "العمـل فـي المرحلة 
الثانيـة ضمـن الميزانيـة المحـددة لـه، والعمل المنجز يسـبق الجـدول الزمنـي، ونتوقع أن تبـدأ المحمية في 

ار بنهاية عام 2020م". استقبال الزوَّ

تضطلـع إدارة اإلنتاج في الشـيبة بمسـؤولية إنتاج 
الخـام العربـي الخفيـف جـًدا مـن حقـل الشـيبة، من 
خـالل أربعة معامل لفرز الغاز من النفط، باإلضافة 

إلى مرفقي معالجة مركزيين.
ويُنقـل النفـط الخـام المفصـول إلـى معامـل بقيـق 
عبـر خـط أنابيـب بطـول 640 كيلومتـر، فـي حيـن 
يُنقـل الغـاز إلـى معمـل اسـتخالص سـوائل الغـاز 
الطبيعـي فـي الشـيبة، علًمـا بـأن مرافـق األعمـال 
تتمتـع باالكتفـاء الذاتـي، إذ لديها القـدرة على توليد 
ما تحتاجه من كهرباء وتوفير احتياجاتها من الماء.

وتحـرص اإلدارة حالًيـا، فـي إطار أعمـال الحماية 
والعنايـة التـي تقـوم بهـا، علـى توسـيع نطـاق البنيـة 
ار المحميـة، باإلضافـة إلـى  التحتيـة التـي تخـدم زوَّ
الكائنـات الحيـة فيهـا. وفي هـذا الصدد، قـال مدير 
إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، األسـتاذ خالـد الجامـع: 
"تشـتمل المرحلـة الثانيـة مـن التطويـر علـى مركـز 
ار جديـد مـن طابقيـن بمسـاحة تبلـغ 870 متـًرا  زوَّ

مربًعا، وذلك بهدف التوعية المجتمعية حول حماية  
البيئة".

وفـي داخـل المركـز، سـتكون هنـاك قاعـة عـرض 
ونباتاتـه  الخالـي  الربـع  ار تضاريـس  للـزوَّ تعـرض 
وتاريخـه، باإلضافـة إلـى أسـلوب الحيـاة البدويـة، 
وصور لمحمية الحياة الفطرية في الشـيبة وأشـكال 
الحيـاة النباتيـة والحيوانيـة فيهـا، ومعلومـات بيئيـة 

عامة.
يقـول الجامـع: "إنـه أكثـر مـن مجـرد مركـز زوار؛ 
اًرا مـن جميـع أرجـاء العالـم  سيسـتضيف المركـز زوَّ
ليكسـبهم خبـرة تعليمية ملهمـة حول التنـوع الحيوي 
فـي المملكـة، كمـا أنـي آَمـل أن يكـون هـذا المركـز 
رة  البيئيـة المتطـوِّ حاضنـة لألبحـاث والدراسـات 

المتعلقة بالنظام البيئي في الربع الخالي".
بطـالب  للترحيـب  "نهـدف  الجامـع:  ويضيـف 
لتعريفهـم  المملكـة  أنحـاء  المـدارس مـن مختلـف 

بالتحديات البيئية، وما يمكننا عمله للمساعدة".

وحول أهمية هذا المشـروع بالنسبة للشركة، قال 
الجامـع: "هذا المشـروع في غايـة األهمية، فأرامكو 
السـعودية ليسـت مجرد شـركة طاقة، بل إنها تسعى 
للمحافظـة على البيئة في جميـع األماكن التي تضمُّ 
أعمالهـا. نـودُّ تقديـم دليـل حـّي للعالـم أن شـركات 
الطاقـة المسـؤولة، مثـل أرامكـو السـعودية، تعتنـي 

جيًدا بالبيئة المحيطة بها".
وفي عام 2019م، خضعت محمية الحياة الفطرية 
فـي الشـيبة للتدقيـق مـن جهـة خارجيـة، وحصلـت 
9001 الخاصـة بمعيـار إدارة  علـى شـهادة اآليـزو 

الجودة.
إلـى جانـب ذلك، حصلت إدارة اإلنتاج في الشـيبة 
علـى جائـزة الرئيـس للمحافظـة علـى البيئـة مرتين، 
كمـا أنهـا حـازت فـي عـام 2010م على جائـزة أفضل 
منشـأة صناعيـة مـن الناحيـة البيئيـة ضمـن دول 
مجلـس التعاون الخليجي. وفي عام 2018م، حصلت 

اإلدارة على جائزة رئيس أرامكو السعودية للتميُّز.

أفضل إدارة لألعمال
تخضـع إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة، مثـل جميـع 
المنشآت في أرامكو السعودية، ألفضل المعايير 
التشـغيلية، مـن حيث جـودة الهواء والميـاه وإدارة 

النفايات.
وتُشـرف إدارة اإلنتـاج فـي الشـيبة بعنايـة علـى 
حقـل النفـط، ممـا يحدُّ من حـرق الغـاز، ويضمن 
الغـازات المسـببة لالحتبـاس الحـراري،  إدارة 
ز من  ويقلـل مـن اسـتخدام الطاقـة، وهـو أمر يعـزِّ

االستدامة ويزيد الربحية.
مـن جهـة أخـرى، تتـم االسـتفادة مـن كل قطـرة 
مـاء بكفـاءة، فيُعـاد حقـن ميـاه التكويـن الناتجـة 
مـن وحـدات معالجـة النفـط فـي مكامـن الشـيبة 
ألهـداف بيئيـة، وفـي الوقـت ذاتـه، تُجمـع ا لمياه 
ه  ميـا لجـة  معا لمعمـل  وتُرسـل  لمسـتخدمة  ا
الصرف الصحي، ليُسـتفاد منها في ري النباتات 

واألشجار التي تزيِّن مرافق الموقع.

يضجُّ الربع الخالي، وهو أحد أعظم المناطق البرية 
المتبقية في العالم، بالحياة مع وجود 11 نوًعا من النباتات 

األصيلة التي تنمو في الشيبة، والتي تبرع في مقاومة الرمال 
الصحراوية المتحركة، وحرارة الصيف الشديدة، وليالي 

الشتاء الباردة، وندرة األمطار.

»نفخـر فـي أرامكـو السـعودية 
لهـا  نبذ لتـي  ا ت  ما سـها إل با
فـي  البيئـة  علـى  للمحافظـة 
الربـع الخالـي؛ فمرافـق إنتـاج 
النفـط الخـام في الشـيبة مصدر 
إلهـام يـرى العالـم مـن خللـه 
كيـف أن أعمـال النفـط والغـاز 
لتنـوع  ا يـة  حما لهـا  يمكـن 
الحيـوي، بـل وإعـادة الفصائـل 
لـى  إ ض  ا نقـر ال با ة  د لمهـدَّ ا
يـة  حما و صليـة  أل ا طنهـا  ا مو

مستقبلها«.
األستاذ خالد البريك
نائب الرئيس ألعمال الزيت
في منطقة األعمال الجنوبية

ل حافالت وسيارات خفيفة  نة من السبخات المحلية، سُتقِّ على طريق متعرج يبلغ طوله 16 كيلومتًرا، مرصوف بطبقة مكوَّ
لتها  ار في رحلة ممتعة إلى ثالثة مواقع للمشاهدة، وعبر السبخات الست في المنطقة الداخلية.  وأمام واحة طبيعية شكَّ الزوَّ

ر من خالل شبكة  ار من رؤية أشجار األثل عديمة األوراق، التي توفِّ المياه المالحة القديمة على عمق ثالثة أمتار، سيتمكن الزوَّ
جذورها الوتدية الظل، وُتسهم في استعادة التنوع الحيوي المتنامي في المنطقة.

ار المكون من طابقين  تواصل أرامكو السعودية أعمال الحماية والتأهيل في الربع الخالي ضمن مشروع توسعة البنية التحتية في محمية الحياة الفطرية في الشيبة. ويقع مركز الزوَّ
بمساحة تبلغ 870 متًرا مربًعا على حافة المنطقة الداخلية المحاطة، وتعلوه منصة للمشاهدة. وسيستمتع الزوار بكرم الضيافة السعودية، ويحظون بفرصة تعزيز وعيهم البيئي، ورؤية 

المشاهد البانورامية للكثبان الحمراء التي تنحتها الرياح، كما سُتتاح لهم فرصة التكيف مع الحياة البرية عن ُقرب قبل الدخول إلى المحمية األوسع.

البنية التحتية البيئية
سـتضم المحميـة سـت بـرك ميـاه، و100 موقـع إلطعـام الحيوانـات، و80 مظلـة 
إلـى ثالثـة  النهـار، باإلضافـة  لتحمـي الحيوانـات مـن حـرارة الجـو فـي منتصـف 

ار. مطالت للزوَّ
ار  مركز الزوَّ

م لهـم المعلومـات واإللهـام حول عجائـب الحياة  ار ليقـدِّ سيسـتضيف الموقـع الـزوَّ
البرية في المملكة.

شبكة الطرق الداخلية
ار عند وصولهم، كما سيمكنهم  ستكون هناك بوابة دخول جديدة للترحيب بالزوَّ

رؤية النظام البيئي في الربع الخالي بصورته الطبيعية عبر طريق متعرج.

مرافق للزوار وحياة برية واسعة النطاق

فالح السبيعي
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ال تــزال هيئــة الطبيــب فــي ردائــه األبيــض تثيــر 
فــي نفســي الهيبــة والرهبــة  أيًضــا، وذلــك ألننــي ال 
أســتطيع أن أتجــاوز تلــك الذكــري فــي الصغــر، 
عندمــا أشــيع أن هنــاك كادًرا مــن الصحــة يتربــص 
بطــالب الصــف األول االبتدائــي ليمســك األطفــال 
ويحقنهــم بإبــرة كبيــرة فــي أذرعهــم حتــى يصيحــوا 

بعالي الصوت.
بحجــم  االبتدائــي،  األول  الصــف  فــي  كنــت   
التــي علــى ظهــري، عندمــا شــاهدتهم  حقيبتــي 
كالعمالقــة يدخلــون مــن بــاب المدرســة الكبيــر 
ن  ويضعــو ق،  ر ز أ نهــا  لو ت  فظــا حا يحملــون 
الكمامــات التــي غطــت نصــف وجوههــم، وكانــوا 
غريبــة.  بالســتيكية  بقبعــات  رؤوســهم  يغطــون 
يمشــون علــى مهــل ويرمقونهــا بنظــرات مرعبــة، 
كأننــا صيــد ذلــك اليــوم! وكأن هــذا مشــهد غــزو 
مخلوقــات فضائيــة، إذ لــم نألــف هيأتهــم خــارج 
ظلــت  الصحيــة.  والمراكــز  المستشــفى  حــدود 
عيوننــا تراقبهــم أثنــاء الفســحة فلــم نهنــأ بشــطائر 
الحيلــة خطتهــم،  كانــت  المشــهود.  اليــوم  ذلــك 
وعلــى الســنة النبويــة فــال تذبــح شــاة أمــام أخــرى. 
دخلنــا إلــى غــرف الصــف وكأن شــيًئا لــم يكــن، 
وظننــا لوهلــة أن هــؤالء الفضائييــن لــم يأتــوا إلينــا 
نحــن، وأنهــا إشــاعة فقــط. ولكــن لــم يــدم هــذا 
الشــعور طويــاًل عندمــا دخــل علينــا مدير المدرســة 

الــذي كان لديــه مــن الهيبــة وربطــات العنــق مــا 
أناقتــه  بكامــل  نــك.  مكا فــي  تتجّمــد  يجعلــك 
وجبروتــه، ســألنا: »أتعرفــون المالكــم محمــد علــي 
كالي؟« أجبنــا بصــوت واحــد: نعــم يــا أســتاذ! وكان 
لهــذا المالكــم األســطورة جمهــور عربــي يتعــدى 
حــدود الشــرق والغــرب. أتذكــر عندمــا كان والــدي 
يدعــو جارنــا أبــا عاهــد لحضــور نــزال لمحمــد 
علــي، فكــم كنــت أرى الحمــاس الــذي يفقــد أبــو 
عاهــد صوابــه، فتــراه يقبــض راحــة يــده ويلكــم 
الوســادة، ويصيــح: يميــن يســار، احمــي أنفــك، 
أبعــد وجهــك... إلــى آخــر كل انفعــاالت وشــتائم 
الحماســة. أمــا المديــر فقــال: »لقــد أصبــح البطــل 
محمــد علــي بهــذه القــوة ألنــه أخــذ هــذه اإلبــرة 
الســحرية، وأريدكــم مثلــه، أريــد أن أرى عضالتكــم 
ألــم  مفتولــة«. انقلــب المــزاج بالكامــل وأصبــح 
ــارن بعضــالت وإنجــازات محمــد  ــرة ال يق وخــزة إب
علــي. بعــد كل هــذا التشــجيع ذهبنــا واحــًدا تلــو 
اآلخــر، ولــم يســمح لنــا بالعــودة إلــى غرفــة الصــف 
خوًفــا مــن التأثيــر علــى معنويــات المالكميــن... 

أقصد الطالب!
ــة صيحــات الصبيــة مــن  ال أنســى فــي تلــك الليل
منازلــم وهــم يلكمــون أكيــاس الرمــل التــي علقوهــا 
علــى أغصــان الشــجر ومداخــل البيــوت، وأصبــح 
كل شــيء عرضــة لحماســهم، يلكمــون الجــدران، 

واألبــواب، بــل تجــاوز صديقــي البطــل كل التوقعــات 
أن  أريــدك  وقــال  صــدره  عــن  كشــف  عندمــا 
تضربنــي بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة! كانــوا يحدثــون 
ــا  ــم يصبــح أّي من ــة! ل أنفســهم أن أول المجــد حقن

مالكًما، ولكننا جميًعا نجونا من الجدري!
تفاصيلــه  نعيــش  لــذي  ا الزمــن  هــذا  وفــي 
ــا  ــارك، قــد ُحرمن ــة فــي شــهر رمضــان المب الحزين
مــن طقوســه التــي ألفناهــا وننتظرهــا كل عــام، فلــم 
تعــد موجــودة موائــد الرحمــن دليــل المســافرين، 
وبهجــة الضعفــاء، وال كأس المــاء البــاردة وحّبــات 
التمــر علــى اإلشــارات الضوئيــة لمــن يتأخــرون فــي 

الشارع حين أذان المغرب. 
ــي   شــاهدنا مــن هــم أشــّد بأًســا مــن محمــد عل
وهــم فــرق تقصــي الوبــاء الذيــن تركــوا أروقــة 
المستشــفيات والمراكــز الطبيــة ليجوبــوا األحيــاء 
يعرضــون  مثيــل.  لهــا  يســبق  لــم  مواجهــة  فــي 
مــع  األقــرب  لــة  ز لمنا ا فــي  للخطــر  تهــم  حيا
الفيــروس لكــي نهنــأ بحيــاة صحيــة، وتعــود الحيــاة 
لشــوارعنا ومدارســنا التــي اشــتقنا لهــا، وأظنهــم 
ذلــك  يعــد  لــم  القاضيــة.  بالضربــة  منتصــرون 
لنكــون مثــل  قــادًرا أن يرفــع معنوياتنــا  المديــر 
محمــد علــي، ولكــن تُــرك الخيــار لوعينــا، ومــدى 
إدراكنــا للــدور المنــوط بنــا، وهــو أضعــف اإليمــان، 

الزم وعيك، وليسعك بيتك!

لكمة في وجه الفيروس
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.

محمد العداربة
mohammad.adarbeh@aramco.com

هيئة التحرير

کوفید-١٩
إصدار خاص

افعل وال تفعل في االجتماعات اإلفتراضیة

املحافظة علی الصحة في األوقات الصعبة

تغییر أوقات حظر التجول

حدود العالقة املتوازنة بني اآلباء واألبناء

العزل فرصة لك مع أبنائك فاجعلها فرصة لهم أيًضا
الظهـران - هـل فكـرت يوًمـا أن تقتـرب مـن ابنـك أو ابنتـك أكثـر فأكثر، حتى 
تلبـي نـداء الوالديـة فيـك، وتفيـض عليهمـا مـن حنانـك وعطفـك وتوجيهـك 

وتربيتك لهما التربية الصالحة التي لطالما رجوتها لهم؟
وهـل هربـت يومـاً مـن المنـزل متضجـًرا مـن إزعـاج األبنـاء الصغـار وكثـرة 

طلباتهم، ومن الفوضى التي يحدثونها في المكان؟ 
اليـوم وبعـد أن تبـدل الحـال وأصبحتـم مًعـا فـي قـارب واحـد وهـذه الدنيـا 
المصغـرة )البيـت( الـذي يختصـر حالًيـا الحيـاة بـكل تفاعالتهـا بيـن جدرانـه 
وتحت سقفه، كيف بدت طبيعة تلك الحياة المشتركة »المحاصرة«، إن جاز لنا 

التعبير، في ذلك المكان الجغرافي الموحد بين أفراد األسرة الواحدة؟
بعـض اآلبـاء واألمهـات وجـدوا فـي العـزل فرصـة ال مثيـل لهـا لتقويـة أواصـر 

عالقاتهم بأبنائهم، واالعتناء بتربيتهم وتوجيههم وإصالحهم.
أمـا البعـض اآلخر منهم فقد وجدوا فـي العزل لحظة مواجهة لطالما تهربوا 
منهـا إلـى خـارج المنـزل، إلـى عالـم األعمـال وإلـى مجالـس األصدقـاء فـي 
االسـتراحات والمطاعـم والمقاهـي وغيرهـا، أو إلـى أي شـيء آخـر يبعدهم عن 

»المواجهة«. 

وقت طويل وفرصة سانحة
حـول حـدود العالقات بين اآلباء واألبناء خالل فترة العزلة المنزلية الطويلة: 

عبدالرحمن أبواجلدايل

كيـف يمكـن المحافظـة على عالقـة متوازنة بين اآلبـاء واألبناء في ظـل التواجد 
اليومـي المسـتمر بحيث ال يشـعر األبناء بضغوط متزايدة بسـبب بقـاء الوالدين 
في المنزل؛ قال استشـاري الطب النفسـي، ورئيس قسـم اإلدمان بمجمع األمل 
الطبي بالدمام، الدكتور محمد المقهوي،: »لعل من أهم المتغيرات التي طرأت 
علـى حيـاة الناس في اآلونـة األخيرة خالل التزامهم بالبقـاء في المنزل لفترات 
طويلـة  مـا نتـج عنـه من زيـادة في الوقـت الذي يقضيه اآلبـاء مع أبنائهـم . وفي 
ظل هذا التغير الذي طرأ يمكننا أن نقسم اآلباء واألمهات إلى قسمين، القسم 
األول، هـم أولئـك اآلبـاء واألمهـات الذيـن كانـوا علـى عالقـات جيـدة ومميزة مع 

أبنائهـم، فقـد كانـوا يقضـون معهـم الكثيـر مـن األوقـات الممتعـة، ويسـتمتعون 
بممارسـة الكثيـر مـن األنشـطة األسـرية مـع بعضهـم البعـض، فجـاءت  هـذه 
التجربة كفرصة لزيادة وتحسـين هذا التواصل بين أفراد األسـرة بشكل أعمق. 
أمـا القسـم الثانـي؛ فهـم أولئـك اآلبـاء واألمهـات دائمـو االنشـغال عـن أبنائهـم 
والذيـن كانـوا قليلـي التواجـد والتواصـل مـع أبنائهـم ، فهـذا النـوع مـن الوالديـن 
وجـد صعوبـة فـي التأقلـم والتعايـش مـع هـذه التجربـة، بـل ربمـا حتـى األبنـاء، 
وجـدوا صعوبـة فـي تقبل والديهم الذيـن لم يعتادوا علـى وجودهم معهم لفترات 

طويلة.«

العادات المعمرة والعادات المدمرة
وأضـاف المقهـوي: »لـكال القسـمين مـن اآلبـاء واألمهـات فإننـي أوصيهـم 
بموجوعـة مـن العادات والتي ستسـهم في تحسـين جـودة عالقاتهم مـع أبنائهم، 
وأحذرهـم مـن عـادات أخـرى قـد تكـون مدمـرة للعالقـة. أمـا العـادات المعمـرة 
فهـي اإلنصـات، والتشـجيع ، والثقـة ، واالحتـرام، والقبـول، والدعـم، وأخيـًرا 
التفـاوض عنـد الخـالف . وأمـا العـادات المدمـرة فهـي كثـرة النقـد، واللـوم، 
الرغبـة فـي السـيطرة  والشـكوى، والتذمـر، والتهديـد، والمعاقبـة وأخيـًرا؛ 

والتحكم.«
واختتـم حديثـه بقولـه مؤكـًدا:« لـو حـرص الوالـدان علـى  ممارسـة العـادات 
األولـى وتجنـب الثانيـة فسـتكون تجربتهـم التي يخوضونهـا مع أبنائهـم في فترة 

العزل ممتعة ومميزة سواء للوالدين  أو األبناء على حد سواء .«





مرکز امللك عبدالعزیز الثقافي العاملي ( إثراء) یشارککم عیدکم هذا العام، من 
خالل قافلِة فرٍح عامرة بالثقافة والفن، ستجوب أحیاء وشوارع الخبر والظهران 

والدمام لتوزع علیکم قوالب الفرحة، فأطلوا علیها من نوافذ بیوتکم.

الوقت: 5:00 مساًء - 11:00 مساءً

#عید_إثراء_معك في البیت

ثالث یوم عیدثاني یوم عید أول یوم عید

یمکنکم معرفة األحیاء وأوقات الزیارة من خالل زیارة 
حساباتنا علی مواقع التواصل االجتماعي

الظهرانالدمام الخبر



الحريةالتقط صورة:
يقع الُنصب التذكاري 

الذي يحمل عنوان 
)ُنصب الحرية( في 
قلب ساحة الحرية 

في تبليسي عاصمة 
جورجيا، مصوًرا 

القديس  سان جورج 
وهو يذبح التنين، 
وهو أحد المزارات 
السياحية الشهيرة 

في هذه الدولة 
الصغيرة الواقعة على 

البحر األسود.
الزميل فرقان أحمد 

من قسم اإلنتاج 
اإلعالمي بإدارة 

مساندة االتصال 
المؤسسي قام 

بالتقاط هذه الصورة 
خالل رحلة سياحية 
سابقة لهذه المدينة 

 Canon بكاميرا
 Power Shot

SX420

الخميس ٢٨ رمضان 144١هـ، ٢١ مايو 20٢٠م

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، 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.

6 8 5 1 7 2
2 4 6 1

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

5 7 6 8 2 3
9 2 8 1

5 7 1 2 4 3 8
4 3 7 2

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

* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

أثنـاء إعـدادي لكتاب »أسـرار المال األربعيـن«؛ زارني أحد أقربائـي لالطمئنان 
علـى صحتـي. ورغـم أنـه لـم يكـن شـخًصا ُمعــدًما؛ ظــل لسـنوات يقـود سـيارة 
هونـداي رخيصـة ومتهالكـة مـن حقبـة التسـعينيات. وحيـن اسـتقبلته أمـام البـاب 
لفـت انتباهـي حضوره بسـيارة لكزس جديـدة غالية الثمن.. سـألته مازًحا: »مــاذا 
حـدث؟ هــل مـات والــد زوجتـك؟« ضحـك وقـال: »ال، ولكـن كانـت لـدى 200 ألف 
ريــال ال تكفـي لشـراء اللكـزس، فـــاقترضت مثلهـا مـن البنـك واسـتأجرت فندقـا 
400 ألـف ريــال( ومـن إيجـــارات  صغيـًرا قـرب الحـرم )بإيجـار سـنوي قـدره 

الفندق؛ اشتريت هذه السيارة باإلقـساط«. 
أعجبـت بحسـن تصرفـه، وأخبرتـه أثــناء دخولنـا للمنـزل أن شـراءه للكـزس 
ذكرنـي بقصة مسـتثمر أمريكـي يدعى روبرت كيواسـاكي اشـترى سـيارته البورش 
بطريقـة مشـابهة .. فــفي كتابـه »لمـاذا يـزداد األغنيـاء ثـراء«، يشـرح روبـرت 
كيواسـاكي كيـف اشـترى البـورش التـي يحبهـا رغـــم ضائقتـه الماليـة. فحسـب 
قولـه؛ كانـت سـيارة البـورش )سبيدسـتار1988( حــلم حياتـه، ولكنهـا كانـت سـيارة 
نـادرة ال يوجـد منهـا فـي أمريـكا سـوى 700 فقـط، أمـا األسـوأ مـن قــلة عددهـا 
فهـو ارتفـاع ثمنهـا الـذي تجـاوز 120 ألـف دوالر )وكان مبلًغـا يفـوق إمكاناتـه فـي 

ذلك الوقت(. 
وذات يـوم اتصـل به صديـق يملك معرًضـا للسـيارات، وأخبره أنه يملك سـيارة 
مـن هـذا النـوع، وسـأله إن كان يريـد شـراءها قبـل عرضهـا للبيـع. سـأله روبـرت 
)وهـو موقـن بعـدم قدرته علـى دفـع 120 ألـف دوالر(: »كـم سعــرها؟« قــال البائع: 
»50 ألـف دوالر«. لـم يصـدق أذنيـه فسـأله: »هـل أنـت متأكـد أنهـا البـورش التـي 
أريدهـا؟« قـال: »نعـم، ولـم تسـر سـوى سـتة آالف ميـل«. وهنـا دخـل روبـرت فـي 
ورطـة مـع نفسـه.. فالسـيارة مـن جهـة تعــد صفقـة رائعـة، ومـن جهـة أخـرى، ال 
يوجـد فـي حسـابه سـوى 50 ألـف دوالر وصرفهـا يعنـي صـرف مدخراتـه التـي 

جمعها مع زوجته كيم خالل السنوات الماضية.
كان علـى قناعـة بـأن زوجتـه لـن توافـق علـى صـرف مدخراتهما لشـراء سـيارة 
ال يحتاجانهـا. فهـي ال تكـره السـيارات الرياضيـة فقـط، بـــل ومسـتثمرة ذكيـة 
تعهـدت معــه فـي ليلـة زواجهمـا بـأن ال يشـتريا أي منتجـات اسـتهالكية مالـم 
يملـكان أصـوال تــدر أمـواال تشـتريها )واألصـول هـي كل ممتلـكات أو اسـتثمارات 
تضـع المـال فـي جيبـك(.. وحـدث مـا توقعـه بالفعـل، حيـث رفضـت زوجتـه بعنـاد 
صـرف مدخراتهما لشـراء سـيارة ال يحتاجانها، وذكرتـه بالنذور التـي قطعاها مع 

بعضهما في حفل الزفاف. 
وهكـذا لـــم يعـد أمـام روبـرت كـي يشـتري البـورش سـوى البحــث عـن »أصــل« 
يشـتري لـــه البـورش. وخشـية بيعهـا لشـخص آخـر اتصـل بالبائـع وحجز السـيارة 
بنيـة الشـراء، ثم بـدأ يتصل بــمكاتب العقـارات للبحث عـن عقار اسـتثماري يمكن 
شـراؤه بالتقسـيط. وبعـد بضـع مكالمـات وجد عرًضـا بشـراء مخزن جديـد بمبلغ 
250 ألـف دوالر، يتطلـب دفعـة أولى قدرهـا 50 ألف دوالر. وهكـذا دفع مدخراته 
الخمسـين ألًفـا كدفعـة أولـى لشـراء المخـزن )الـذي يعـد مـن األصـول المـدرة 
للمـال( وليـس لشـراء السـيارة )التـي تعـد مـن الخصـوم المسـتهلكة للمـال(. وبعـد 
امتالكـه للمخزن، رهــنه لدى الــبنك مقابل قــرض يســاوي 250 ألـف دوالر. ومن 
هـذا القـرض اشـترى السـيارة بـــ50 ألًفـا، وفاضـت لديـه 200 ألـف دوالر يمكنـه 
وبهـذه  بالكامـل.  المتبقيـة  المخـزن  قيمـة  تسـدد  أو  كمدخـرات  اسـتخدامها 
الطريقـة الذكيـة؛ اشـترى السـيارة، وامتلـك أصـاًل عقارًيـا، وارتفعـت مدخراتـه، 

وامتلك دخاًل شهرًيا من إيجار المخزن .. واألهم.. لـم تغضب منه زوجته!!
ولعلـك اآلن تتسـاءل : ولكـن، مـن سيسـدد القـرض البنكي؟الجـواب: إيجـــار 
المخــزن يبلـغ 2700 دوالر فـي الشـهر )يسـدد منهـا 1700 دوالر للبنـك، ويحتفـظ 

لنفسه بـ1000 دوالر شهرًيا(!   
قـــد تبـدو القصـة أجمـل مـن أن تكـون حقيقيـة؛ ولكنهـا حقيقيـة، فمايـزال 
كيواسـاكي يحتفـظ بالبـورش ويشـير إليها مـن النافذة كلمـا ألقى محاضرة يشـرح 

فيها الفرق بين األصول والخصوم.
والقصتـان باإلجمـال تشـرحان كيـف أن الرجليـن اسـتعمال »القــرض« بطريقـة 
اسـتثمارية تختلـف عـن جميـع النـاس، مكنتهما من شـراء سـيارة األحـالم والتقدم 
خطـوة في طريـق الثراء، بـدل أن ينخفـض دخلهمـا ويتورطا في قرض اسـتهالكي 
مركـب، مثـل جميـع النـاس. لقـد حققـا دخـاًل إضافًيـا وامتلـكا أصـاًل مالًيا يسـدد 

عنهما أقساط السيارة.  
وأنـت مـن جهتـك؛ أريـدك أن تتذكـر دائًمـا قصتـي اللكـزس والبـورش كلمـا 
فكـرت بأخــذ قــرض أو شـراء سـلعة تفـوق إمكاناتـك. ال أريـدك أن تنسـاهما 
)التـي  المـال( والخصـوم  تـدر  )التـي  بـيــن: األصـول  الفـرق  ألنهــما تشـرحان 
والقـروض االسـتثمارية. وبيـن  القـروض االسـتهالكية،  بيـن  المـال(.  تسـتهلك 
طريقـة تفكيـر األغنيـاء، وطريقة تفكير البسـطاء. بين مـن يخلقون الفــرص، ومن 
ينتظـرون حضـور الفـرص. بيـن مـن سـيصبحون أثريـاء بفضـل تركيزهـم علـى 

األصول، وبين من سينزلون تحت خط الفقر بسبب غرقهم في الديون. 

حكاية البورش 
واللكزس

فهد عامر األحمدي *

* كاتب صحفي 

شاركونا أجمل لحظات عيد الفطر المبارك 
تدعوكـم القافلـة األسـبوعية لمشـاركتنا أجمـل لحظـات عيـد الفطـر المبـارك التـي 

مرت عليكم أثناء وجودكم في المنزل مع أسركم، ارسلوا على بريدنا اإللكتروني
 cw@exchange.aramco.com.sa
صوركـم مـع أطفالكـم خـالل احتفالكـم بالعيـد فـي المنـزل وسـوف ننشـرها فـي أول عـدد 

يصدر بعد العيد لنشارككم بهجة األوقات السعيدة. 

كل عام وأنتم بخير 
المبـارك،  الفطـر  عيـد  زة  إجـا بمناسـبة 
تحتجـب القافلة األسـبوعية عـن الصدور 
األسـبوع القـادم، ثـم تعـاود الصـدور مـرة أخـرى 
يونيـو   4 ( 1441ه  شـوال   12 الخميـس  يـوم 

2020م(.



https://myhome.aramco.com.sa/irj/portal/beta/edonation



