
نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ١٢ شوال 144١هـ، ٤ يونيو 20٢٠م

إثراء ينثر البهجة 
بحافالت تجوب 
األحياء وُيعايد 

أفراد المجتمع في 
منازلهم

صفحة ٧

أرامكو السعودية 
تعايد 1693 طًفال 

منوًما في أكثر من 
30 مستشفى حول 

المملكة
صفحة ٦

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

رؤية ثاقبة
وانطالقة لمستقبل زاهر

فـي تاريـخ كل أمـة مـن األمـم، ثمة محطات مهمة وحاسـمة تدعو للتوقـف عندها وتأملها واسـتلهام العبر والـدروس منها. وغالًبا 
مـا ترتبـط تلـك المحطـات بقـادة ملهميـن ذوي بصيـرة نافـذة وإقـدام علـى ارتيـاد سـبل غيـر مألوفـة واتخاذ قـرارات تتطلـب درجة 
كبيـرة مـن الشـجاعة، وقبـل ذلـك كله إيماًنا عميًقـا بخالق الكون الذي أودع فيه ما ال يحصى من الثـروات والهبات. وهذا ما حدث 
تماًمـا فـي 29 مايـو مـن عـام 1933م، حين قال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سـعود، رحمه اهلل، لوزيره السـليمان: "ثق باهلل 

ووقع"، لتنطلق مسيرة النماء والرخاء التي ما زالت فصولها تترى وصفحاتها المشرقة تزداد يوًما بعد يوم.
صفحة ٢ و٣

يف الذكرى الـ
لتوقيع اتفاقية 

٨٧االمتياز
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29 مايو 1933م ... تاريخ يضيء بحروف من نور 
جلــس الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، 
ــًا،  طيــب اهلل ثــراه، فــي قصــر ُخــزام فــي جــدة، متأمِّ
ــم  ــرب ل ــرة الع ــدة، فجزي ــه هواجــس وحســابات معّق تعتري
تألــف هــذا النــوع مــن العمــل والمغامــرة الكبيــرة في ســابق 

عهدها.
صلَّــى االســتخارة ودعــا ربــه أن يُلهمه الصــواب في خير 
أهــل الجزيــرة، الذيــن ولَّــوه أمرهــم وإدارة شــؤونهم، وحتــى 
همومهــم! وقتهــا لــم يكــن القــرار ســهًا، وكانــت تعتمــل في 
نفســه مشــاعر الخــوف مــن التجديــد والتغييــر، والخــوض 
فــي مجــاالت لــم تعرفهــا الجزيــرة، وليــس لديهــا الخبــرات 
الكافيــة، ولكــن إيمانــه العميــق بــاهلل واتكالــه علــى مشــيئته 

كانت لهما الكلمة الفصل.
وفــي نهايــة المطــاف، وبنظــرة ثابتــة كالصقــر، قــال 
ــق  ــة اهلل، ث ــى برك ــداهلل الســليمان: »عل ــره الشــيخ عب لوزي
ــع«. كان ذلــك فــي 29 مايــو  بربــك الــذي لــن يخذلنــا.. ووقِّ
ــع وزيــر الماليــة الســليمان اتفاقيــة  1933م، عندمــا وقَّ
التنقيــب عــن النفــط مــع منــدوب شــركة ســتاندرد أويــل 
أوف كاليفورنيــا )ســوكال( األمريكيــة، المحامــي لويــد 
ــّم أُنشــئت شــركة تابعــة لهــا تحــت اســم  ــون. ومــن ث هاملت
كاليفورنيــا أرابيــان ســتاندارد أويــل كومبانــي )كاســوك( 

إلدارة هذه االتفاقية.

ل محمد العداربة إنهــا كلمــة للتاريــخ قالهــا الملــك طيــب اهلل ثراه، لتُشــكِّ
شــخصية المملكــة، التــي تثــق بــاهلل فــي كلِّ قراراتهــا 
وتتــوكل عليــه. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت المملكــة 
حاضــرة بقــوة علــى خارطــة العالــم المتحضــر، كأكبر منتج 
م البشــرية  ر للطاقــة التــي تُســهم بفاعليــة فــي تقــدُّ ومصــدِّ

إلى هذا اليوم.

مفاوضات صعبة
ولــم يكــن الوصــول إلــى مرحلــة التوقيــع لهــذه االتفاقيــة 
ت  باألمــر الهيِّــن، فقــد جــاء ذلــك عقــب مفاوضــات اســتمرَّ
لمــا يقــرب مــن أربعــة أشــهر، بعــد انطاقهــا ألول مــرة فــي 
ة  نــت مشــاركة عــدَّ شــهر فبرايــر مــن ذلــك العــام، كمــا تضمَّ
شــخصيات رئيســة مــن كا الطرفيــن، فإلــى جانــب الملــك 
ووزيــر الماليــة وهاملتــون، كان هنالــك كارل تويتشــل، وهــو 
مهنــدس تعديــن ســبق لــه القيــام بأعمــال بحــث عــن المــاء 
والمــوارد المعدنيــة والنفــط فــي المملكــة بيــن عامــي 1931 
و1932م. كمــا كان هنــاك جــون فيلبــي، وهــو مستشــار غيــر 
رســمي للملــك بــدًءا مــن عــام 1917م، اســتقرَّ فــي جــدة منذ 
عــام 1925م، وقــد تعاقــدت معه شــركة )ســوكال( للعب دور 

وسيط في المفاوضات.
وتذكــر دفاتــر التاريــخ أن هاملتــون وتويتشــل وصــا إلــى 
جــدة فــي 15 فبرايــر مــن عــام 1933م، فيمــا وصــل الشــيخ 

الســليمان بالســيارة عقــب ذلــك بأربعــة أيــام قادًمــا مــن 
ــك  ــى الفــور فــي تل ــة عل ــق المفاوضــات األولي مكــة، لتنطل

الليلة، في خطوة تشير إلى أهمية األمر وخطورته.
)ديســكفري(،  كتابــه  فــي  ســتيغنر،  والــس  ويصــف 
دة، مشــيًرا  المراحــل األخيــرة مــن هــذه المفاوضــات المعقَّ
إلــى أن النقــاش ظــلَّ مســتمًرا لعــدة أيــام مــن شــهر مايــو 
حــول عــدد مــن البنــود مــن ضمنهــا عملــة النقــد فــي 
ــى، ومقــدار الســداد للقــرض األول بالنســبة  ــة األول الدفع
ــى  ــث لعــب الشــيخ الســليمان، إل ــة، حي ــى حقــوق الملكي إل
ــة، فــؤاد حمــزة، دورهمــا فــي  جانــب وكيــل وزارة الخارجي
نــت أيًضــا يوســف ياســين فــي  المفاوضــات، التــي تضمَّ
بعــض األحيــان، ونجيــب صالحــة، الذي لعــب دور المترجم 

بصفة دائمة.
وأســفرت المفاوضــات الشــاقة أخيــًرا عــن وصــول 
دت مــن خالــه الخطــوط  الطرفيــن إلــى اتفــاق مــرٍض، ُحــدِّ
ــا لســتيغنر فقــد شــمل االتفــاق  الرئيســة للمســتقبل، فوفًق
ــب خــال  ــال التنقي ــدأ الشــركة بأعم ــه أن: »تب ــا مضمون م
ثاثــة أشــهر، وتســتمر فيهــا حتــى تبــدأ بأعمــال الحفــر، أو 
هــا فــي االتفاقيــة. كمــا تبــدأ الشــركة أعمال  تتخلــى عــن حقِّ
الحفــر فــي غضــون مــا ال يزيــد عــن ثاثــة أعــوام مــن 
التاريــخ الرســمي لبــدء االتفاقيــة، لتســتمر فيهــا حتــى 
ــاج  ــر إنت ــة، أو تقــوم بتطوي ــا فــي االتفاقي ــى عــن حقه تتخلَّ
تجــاري مــن النفــط، تــم تحديــده بألفــي طــن مــن النفط في 

ع«.. »ثق بالله ووقِّ
يقال أن كل رحلة تبدأ بخطوة واحدة. في أرامكو السعودية، كانت تلك 
الخطوة األولى هي توقيع اتفاقية االمتياز في قصر خزام في مدينة جدة 

في 29 مايو 1933م.

قبل 87 عاًما..

اتفاقية التنقيب عن النفط تأخذ المملكة     إلى عهد جديد من التنمية

اليوم الواحد.. وتكون االتفاقية سارية لمدة 60 عاًما«.
وفــي 29 مايــو، كان توقيــع االتفاقيــة مــن جانــب الشــيخ 
عبــداهلل الســليمان، لتصبــح ســارية المفعــول بــدًءا مــن 14 
يوليــو، حيــث تــم إعــان الخبــر عبــر الصحيفــة الحكوميــة 
الرســمية، وليصــل أوائــل المنقبيــن عن النفط إلــى الجبيل 
فــي غضــون أقــل مــن ثاثــة أشــهر، ولتســتغرق أعمــال 
البحــث والتنقيــب والتجهيز عاميــن آخرين، قبــل أن تُجرى 
المحاولــة األولــى لحفــر بئــر مــن النفــط، وذلــك فــي شــهر 

أبريل من عام 1935م.

ق الخير يتدفَّ
وظــلَّ الملــك عبدالعزيــز يراقــب أعمــال الحفــر، التي لم 
تكــن باألمــر الهيــن، فقــد عملــت ســوكال علــى مباشــرة 
الحفــر فــي عــام 1935م، لكــن األمــر لــم يُفلــح فــي بدايتــه، 

وظنوا أنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود.
وفي عام 1937م اســتعانت الشــركة بالجيولوجي الشــهير 
ماكــس ســتاينكي، الــذي ســيظل اســمه مرتبًطــا بتاريــخ 
المملكــة الحديــث، عندمــا قــال لهــم: »واصلــوا الحفــر 
اء خبرتــه الواســعة، كان واثًقــا أن الرمــال  والتنقيــب«؛ فجــرَّ
فــي صحــراء المملكــة العربيــة الســعودية تُخفي فــي باطنها 
ــة مــن الذهــب األســود، لذلــك واصــل الفريــق  ثــروات هائل

الحفر، ولم يعتره أّي شك أن الفرح قريب.

نشأة قطاع النفط 
في المملكة

1933
للتنقيـب  االمتيـاز  اتفاقيـة  توقيـع 
كة  شـر مـع  م  لخـا ا لنفـط  ا عـن 
سـتاندارد أويل أوف كاليفورنيا، التي 
أرابيـان  كاليفورنيـا  شـركة  أّسسـت 
سـتاندارد أويل )سي إيه إس أو سي( 

إلدارة االتفاقية

1938
بئـر  فـي  الخـام  النفـط  اكتشـاف 
الدمـام رقـم 7 المعـروف باسـم )بئـر 

الخيرت(

1939
تصديـر  شـحنات  أولـى  تدشـين 

النفط الخام

1944
إعادة تسـمية الشـركة إلـى أرابيان 

أميركان أويل كومباني )أرامكو(

ع مرحلة التوسُّ

1949
إنتـاج النفـط الخـام يصـل إلـى 500 ألـف برميـل 

في اليوم

1952
مدينـة  مـن  ألرامكـو  الرئيـس  المقـّر  انتقـال 

نيويورك إلى الظهران

1958
المليـون  حاجـز  يتخطـى  الخـام  النفـط  إنتـاج 

برميل في اليوم

1965
المليونَـي  الخـام يتخطـى حاجـز  النفـط  إنتـاج 

برميل في اليوم

ريادة عالمية

1971
4.5 مليـون  متوسـط إنتـاج النفـط الخـام يبلـغ 

برميل في اليوم

1976
أصبحـت أرامكـو أكبـر شـركة منتجـة للنفـط في 

العالم، من حيث حجم اإلنتاج السنوي

1977
افتتـاح معمـل الغـاز فـي البـري، وهـو أول ُمنشـأة 
تُشـَغّل ضمـن شـبكة الغـاز الرئيسـة، التـي ُصّممـت 
مـن أجـل االسـتفادة مـن مـوارد المملكـة مـن الغـاز 

الطبيعي في النهوض بقطاع الصناعة المحلي

198١-198٠
رفعـت حكومـة المملكـة العربيـة السـعودية مـن 
حّصتهـا فـي اتفاقيـة االمتيـاز للتنقيـب عـن النفـط 
ألرامكـو، باإلضافـة إلـى اإلنتـاج والمرافـق والتابعة 

للشركة، إلى %100

1988
تأسيس أرامكو السعودية وتغيير اسمها رسمًيا
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االتفاقية التي أصبحت ُمعتمدة في 14 يوليو من نفس العام ، أطلقت مارد الذهب األسود من منابعه في أعماق األرض، وأنشأت 
ذلك الكيان العمالق، أرامكو السعودية، لتصبح أكبر الشركات قيمة في العالم.

وبينما كان توقيع االتفاقية حدًثا تاريخًيا، فإن أهمية الحدث تتضاءل مقارنة بما حدث منذ ذلك اليوم في عام 1933 حتى 
اليوم، من انطالقة مسار نمو وتطور ال مثيل لهما ساعد المملكة العربية السعودية على تحقيق الرؤية الجريئة للملك 

عبدالعزيز، كما يواصل أيًضا دوره لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه اهلل، 
وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان، رؤية المملكة 2030.

قبل 87 عاًما..

اتفاقية التنقيب عن النفط تأخذ المملكة     إلى عهد جديد من التنمية

وكان العــام 1938م ســنة الخيــر التــي ســتغيُّر وجه المملكة 
وثقافتهــا، وأســلوب حيــاة أهلهــا، بــل ســتصبح بعــد هــذا 
التاريــخ محــط أنظــار العالــم أجمــع نظــًرا لوتيــرة التطــورات 
المتســارعة. بعــد هــذا التاريــخ، ســيصغر العالــم ويلتقــي 
طيــٌف مــن كافــة الجنســيات والــدول للعمــل فــي المهــن 
الوفيــرة المتعلقــة بصناعــة النفــط علــى أرض المملكــة إلــى 

جانب المواطنين السعوديين، ليتعلم كلُّ واحد من اآلخر.
وقــد تحققــت تلك الدعــوة التــي أطلقها الملــك عبدالعزيز 
ــع« قبــل  عندمــا قــال لوزيــره الســليمان: »ثــق باهلل...ووقِّ
خمســة أعــوام! لــم يقنــط القائــد مــن رحمــة اهلل يوًمــا، وكان 

يعلم أن اهلل لن يخذله ولو بعد حين.
كانــت البئــر األولــى، التــي أنعشــت فــؤاد الملــك حينهــا 
ومعــه كلُّ مــن يعيــش علــى ثــرى هــذه المملكــة الكبيــرة 
بحجمهــا وإنســانيتها إلــى هــذا اليــوم، هــي بئر الدمــام رقم 
ــق النفط  7 التــي أُطلــق عليهــا اســم )بئــر الخيــر(، فقــد تدفَّ

العربي ألول مرة بكميات تجارية منها.
ــام،  ــي الدم ــر ف ــر الخي ــى بئ ــك إل ــارة للمل ــد أول زي وعن
اشــتم رائحــة النفــط القويــة للمــرة األولــى، وكانــت رائحــة 
اســتهجنها ألنــه لــم يعتــد عليهــا فــي حياتــه، قــال: هــل هذه 
الرائحــة القويــة مــن النفــط؟ فقالــوا: نعــم. نظــر إلــى 
ــم، كأنــه قــال فــي ســّره بينــه وبيــن اهلل:  الســماء وتبسَّ
»شــكًرا يــا رب«، مســتحضًرا تلــك اللحظــة الحاســمة التــي 

ع«. اتخذ فيها قراره عندما قال: »ثق باهلل ووقِّ

وزير المالية 
السعودي، الشيخ 

عبداهلل السليمان، 
والمحامي وخبير 

عقود إجارة األراضي، 
لويد هاملتون، ممثل 

شركة ستاندرد أويل 
كومباني أوف 

كاليفورنيا )سوكال( 
عان  األمريكية، يوقِّ

قبل 87 عاًما اتفاقية 
لت نقطة البداية  مثَّ

في رحلة المملكة 
نحو التنقيب عن 

النفط وإنتاجه.

ل مرحلة التحوُّ

2011
ئيـات  للكيميا ة  ر صـدا شـركة  تأسـيس 

)صدارة(

2015
سـاتورب  مصفـاة  فـي  اإلنتـاج  تدشـين 

وياسرف

2017
االسـتحواذ الكامـل على موتيفـا إنتربرايزز 

في الواليات المتحدة األمريكية )موتيفا(

2018
االستحواذ الكامل على شركة )أرالنكسيو(

2019
فـي  أسـهمها  تطـرح  السـعودية  أرامكـو 
لتُعلـن  )تـداول(،  السـعودية  الماليـة  السـوق 

بذلك دخولها كشركة مساهمة عامة

أرامكو السعودية 
شركة عالمية

1989
ريعها  مشـا أول  تدشـن  لشـركة  ا
المشـتركة الدوليـة فـي قطـاع التكريـر 
الواليـات  فـي  والتسـويق  والمعالجـة 

المتحدة األمريكية

1991
ريعها  مشـا أول  تدشـن  لشـركة  ا
المشـتركة الدوليـة فـي قطـاع التكريـر 
يـا  ر كو فـي  يق  لتسـو ا و لجـة  لمعا ا و

الجنوبية

2009
تدشـين اإلنتاج في مشروع بترورابغ 
– باكـورة معامـل الشـركة فـي مجـال 

البتروكيميائيات



التركيز على القضايا املهمة..

رسالة عامة يبعثها كبار اإلداريين التنفيذيين 
ألعضاء مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ

يــات غيــر المســبوقة التــي يواجههــا العالــم  تُحتِّــم التحدِّ
األهميــة  ذات  القضايــا  علــى  ــز  نركِّ أن  علينــا جميًعــا 
القصــوى. ولذلــك، فــإن علــى رأس أولوياتنــا الملِّحــة، 
بصفتنــا كبــار اإلدارييــن التنفيذييــن، بــذل كل مــا فــي 
وســعنا لضمــان ســامة موظفينــا ومجتمعاتنــا، وتمكينهــم 
ي بفاعلية لجائحــة فيروس كورونا المســتجد.  مــن التصــدِّ
مــن  التعافــي  العالــم علــى  ســنبذل جهدنــا لمســاعدة 
ــي  ــا هــذه األزمــة، والت ــي خلَّفته ــة الت الصدمــة االقتصادي
كانــت بــا شــك أشــد وطــأة علــى البعــض، علــى الرغم من 

أننا جميًعا تأثَّرنا بها.
ولقــد لمســنا بعــض المخــاوف حــول أن هــذه األزمة قد 
ــك الحكومــات حــول  ــاز، وكذل تدفــع شــركات النفــط والغ
العالــم، إلــى تأخيــر اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمواجهــة 
ــر المنــاخ. وفــي واقــع األمــر، فــإن هــذه الجائحــة   آثــار تغيُّ
ل أولوياتنــا، بــل ســتبلور تركيزنــا علــى مــا هــو  لــن تبــدِّ
ضــروري، بمــا فــي ذلــك الصحــة والســامة وحمايــة 
البيئــة، بينمــا نســتمرُّ فــي توفيــر الطاقــة والمنتجــات 
الحيويــة التــي يحتاجهــا المجتمــع لمســاندة االقتصــاد في 

استعادة عافيته.
تتمثَّــل الرســالة المشــتركة ألعضــاء مبــادرة شــركات 
النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ، منــذ تأسيســها فــي عــام 
ــات  ي ي للتحدِّ ــي العمــل بشــكل جماعــي للتصــدِّ 2014م، ف
ــر  المناخيــة، والتعجيــل باالســتجابة العالميــة لخطــر تغيُّ
المنــاخ بينمــا نســتمرُّ فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي. نحــن 
حريصــون علــى االلتــزام بهــذه الرســالة ســواًء ضمــن 
مبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن المنــاخ، أو علــى 

مستوى شركاتنا.
تغيُّــر المنــاخ هــو حقيقــة تواجهنــا جميًعــا، وأمــر يتطلَّب 
كثــر  أ تُبيِّــن  و  . وملتزًمــا متســًقا  بة  اســتجا أســلوب 
االســتجابات نجاًحــا فــي العالــم لجائحــة كورونــا مــدى 
القضايــا  مواجهــة  فــي  والتضامــن  التعــاون  أهميــة 

ي  ز قيمــة جهودنــا الجماعيــة للتصــدِّ العالميــة، وهــذا يعــزِّ
ي المنــاخ، عبــر التعــاون بيــن الحكومــات والشــركات  لتحــدِّ

والمجتمع المدني والشعوب بصفة عامة.
التقنيــة، ووضــع  إلــى تطويــر  ــة  هنــاك حاجــة ماسَّ
ــى التحتيــة،  سياســات أكثــر فاعليــة، واالســتثمار فــي البُن

ي تغيُّر المناخ. ي لحجم تحدِّ من أجل التصدِّ
مبــادرة شــركات النفــط والغاز بشــأن المناخ والشــركات 
المتحالفــة فيهــا تؤكــد اســتمرار جهودهــا في هذا الشــأن، 

وتتعهد بما يلي:
■  تســريع وتيــرة الجهــود المبذولة للحدِّ مــن االنبعاثات 
ــات غــاز  ــة خفــض انبعاث ــر مواصل فــي شــركاتنا، عب
الميثــان علــى ســبيل المثــال، حيــث تقــوم كل شــركة 
باتخــاذ الخطــوات الازمــة لتعزيــز االســتثمارات، 
الكربونيــة  االنبعاثــات  حلــول  تقنيــات  وتطويــر 
المنخفضــة، لنتمكــن مــن االســتمرار فــي الوفــاء 
بااللتزامــات الجماعيــة للمبــادرة، باإلضافــة إلــى 
ـق  يتعلَـّ فيمــا  شــركة  بــكل  الخاصــة  االلتزامــات 

بالمناخ.
ــة مبتكــرة  ــول تقني ــر حل ■  االســتمرار فــي دعــم وتطوي
خفــض  بهــدف   ، قهــا نطا توســيع  و تنفيذهــا  و
االنبعاثــات الكربونيــة فــي مجــال النفــط والغــاز 
وقطاعــات الصناعــات األخــرى والنقــل التجــاري، 
وذلــك مــن خــال صنــدوق االســتثمارات المناخيــة 
التابــع لمبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن المناخ، 

الذي تتجاوز قيمته مليار دوالر.
■  اســتثمار فــرص االســتفادة مــن التقنيــات اآلمنــة 
والمســؤولة بيئًيــا والُمجديــة اقتصادًيــا الســتخاص 
الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، عبــر التعــاون الوثيق 
مــع البلــدان الداعمــة لمبــادرة المؤتمــر الــوزاري 
للطاقــة النظيفــة، مــن أجــل إزالــة الكربــون مــن 
قطاعــات صناعيــة عديــدة، مــن خــال صنــدوق 

االستثمارات المناخية التابع للمبادرة.
■  االســتمرار فــي دعــم الحكومــات فــي وضع سياســات 
فاعلــة مــن شــأنها تســريع وتيــرة التحــوُّل فــي قطــاع 
الطاقــة، مــع مواصلــة تحفيــز النمــو االقتصــادي، 
والعمــل عــن كثــب مــع شــركائنا، مثــل الوكالــة الدولية 
النظيفــة،  للطاقــة  الــوزاري  والمؤتمــر  للطاقــة، 

والتحالف العالمي للحدِّ من انبعاثات الميثان.
المناطــق  فــي شــتى  بأســره،  العالــم  يتعــاون  بينمــا 
تلــو األخــرى الحتــواء  والبلــدان والمجتمعــات واحــدة 
الجائحــة، فإننــا نشــهد بوضــوح مــدى أهميــة االبتــكار 

والتعاون والمبادرة للمضي نحو مستقبل زاهر للجميع.
ـع األنظــار إلــى أكثــر الطــرق فاعليــة  وفــي حيــن تتطلَـّ
ــة  ــوا غاي ــه يمكنكــم أن تثق للخــروج مــن هــذه األزمــة، فإن
ي واجبنــا، وســوف  لنــؤدِّ بأننــا نعمــل جاهديــن  الثقــة 
نســتمر فــي العمــل والتعــاون مــع اآلخريــن، مــن أجــل 
اإلســهام فــي تعافــي االقتصــاد، والتحــوُّل إلــى مســتقبل 

أكثر صحة بانبعاثات كربونية أقل.

أمين الناصر، أرامكو السعودية
برنارد لوني، شركة بي بي بي إل سي
مايك ويرث، شركة شيفرون كوربريشن
داي هوالنغ، شركة سي إن بي سي
كالوديو ديسكالزي، شركة إني إس. بي أيه.
إلدار ساترا، شركة إكوينور أيه إس أيه
دارين وودز، شركة إكسون موبيل كوربريشن
فيكي هولوب، شركة أوكسدينتال

روبيرتو كاستيو برانكو،شركة بتروليو برازيليرو إس 
أيه
خوسو جون إماز، شركة ريسبول إس. أيه.
بن فان بوردين، شركة رويال دتش شل بي إل سي
باتريك بويانيه، شركة توتال إس. أيه.

4
٤ يونيو ٢٠٢٠      القافلة األسبوعيةالقافلة األسبوعية

فهم تأثير فيروس كورونا..

ل تمضي قدًما نحو عالم ما بعد الجائحة حلول التنقُّ

الظهـران - نستكشـف فـي هـذا المقـال كيـف تأثـرت 
تطبيقات المركبات بتفشي فيروس كورونا المستجد، فمع 
عـودة األشـخاص إلـى العمـل بعـد أسـابيع مـن إجـراءات 
الحجـر ومنـع التجـول، سـتكون الحاجة إلـى التنقل أمـًرا ال 
التسـاؤل عـن  إلـى  مفـر منـه، ممـا يدفـع المسـتخدمين 

السامة وتوافر طرق النقل.
وكانـت تطبيقـات المركبـات قـد شـهدت صعـوًدا خـال 
السـنوات الماضيـة، حيث أسـهمت المرونة والراحـة الَّلتان 
مهمـا هـذه التطبيقـات إلـى تغييـر طريقـة التنقـل التـي  تقدِّ
ك، أطلـق االسـتهاك  يختبرهـا الراكبـون. وبـداًل مـن التملُـّ
القائم على الخدمات العنان لشعبية هذا القطاع الجديد.

ن األشـخاص الذين يعانـون في التنقل بين المواقع  وتمكَّ
البعيدة من تجربة رحلة عبر ضغطة زر في أحد تطبيقات 
لهـذه  المتزايـد  الجـوال. وأثَّـر االسـتخدام  الهاتـف فـي 
التطبيقـات علـى إيـرادات مقدمي خدمـات النقل التقليدي 
للسـيارات، بمـا فـي ذلـك أنظمـة النقـل العـام وشـركات 

سيارات األجرة النقابية.

أوقات صعبة ألوبر وليفت
وسـط الظروف الحاليـة، تأثرت قيادة المركبات بشـدة، 
ممـا تسـبَّب فـي تعـرُّض شـركات تطبيقـات الركـوب، مثـل 
شـركتي )أوبـر( و)ليفـت(، لعواقـب ماليـة قاسـية. وأفـادت 

محمد مسرحي وكريستينا فاسكيز- 
إدارة التحليل العاملي

شـركة )ليفـت( أن خدماتهـا انخفضت بنسـبة 80% تقريًبا 
فـي أواخر شـهر مـارس، وبقيت منخفضة بنسـبة 75% في 

منتصف أبريل.
وفـي أحـدث النتائـج الفصليـة، ذكرت شـركة )ليفـت( أن 
إيـرادات الربـع األول مـن عـام 2020م كانـت 955.7 مليـون 
دوالر، مقارنة بـ 1017 مليون دوالر في الربع الرابع من عام 
 398.1 ـا الخسـارة الصافيـة فكانـت بمقـدار  2019م. أمَّ
مليـون دوالر فـي الربـع األول مـن هـذا العـام، مقابـل 356 
مليـون دوالر فـي الربـع الرابـع مـن العـام الماضـي. كمـا 
أعلنت شـركة )ليفت( عـن خطة صارمة لتخفيض التكلفة، 

تشـمل تخفيًضـا في األجـور التنفيذية بنسـبة 30%، و%10 
مـن أجور الموظفين، باإلضافة إلى تسـريح 17% من قوتها 

العاملة.
الرحـات  مشـاركة  خدمـة  مقدمـو  أعلـن  وبالمثـل، 
اآلخريـن عـن تأثير كبير علـى أعمالهـم، فانخفض الطلب 
على شـركة )أوبر( بنسـبة 80% في أبريل، وسـرحت %14 
مـن موظفيهـا، كمـا ارتفعـت خدمـة توصيـل الطعـام فـي 
)أوبـر( فـي بعـض المواقـع، فيمـا أُغلقـت الخدمـة فـي 
عديـد مـن المواقـع خـارج الواليـات المتحـدة األمريكيـة 

بسبب ضعف االقتصاد.

التأثير السلوكي
كمـا تأثَّرت شـركات مشـاركة أخـرى مثل شـركة )ديدي( 
فـي الصين، وشـركة )قـراب( في جنوب شـرق آسـيا. وذكر 
الرئيس التنفيذي لشـركة )قراب(، أنتوني تان، مؤخًرا، أنه 
علـى الرغـم مـن تعـرُّض التطبيـق للضمـور، فـإن األزمـة 
الحالية ستسمح للشركة بخدمة مجتمعاتها بشكل أفضل، 
مـن خـال التركيـز علـى توصيل الطعـام وخدمـات التأمين 
والدفع اإللكتروني. وفي سـنغافورة، سـمحت شركة )قراب 
كيـر( للعامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة بتأميـن ركوب 
عنـد الطلـب مـن المستشـفيات وإليهـا فـي أي وقـت مـن 
2000 سـائق ضمـن هـذه  اليـوم، مـع تسـجيل أكثـر مـن 

المبادرة.
وفـي حيـن بـدأت كثيـر مـن الحكومـات فـي جميـع أنحاء 
العالـم فـي رفع القيود تدريجًيا، فإنـه من المتوقع أن تترك 
الجائحـة آثرها على ممارسـات المسـتهلكين، بمـا في ذلك 
علـى سـبيل المثـال ال الحصـر، عـدم مشـاركة رحلـة مـع 
الغربـاء، أو حجـز الرحـات ألنفسـهم فقـط، أو شـراء 
مركبتهـم الخاصـة تماًمـا. وال يزال يتعين الكشـف عن هذا 
االتجـاه فـي األشـهر القليلـة القادمـة مـع صـدور بيانـات 

مبيعات السيارات.
أما في شـأن التحليل اإلسـتراتيجي للسـوق، فسيسـتمر 
المحللـون في مراقبة التغيُّرات فـي اتجاهات التنقل، لفهم 
التأثيـر العـام علـى الطلـب فيمـا يخـص منتجـات زيـوت 

النقل.





امتداًدا إلستراتيجة املواطنة
وجتسيًدا لدورها يف تعزيز املسؤولية االجتماعية

أرامكو السعودية تعايد 1693 طًفال منوًما 
و٨٣٠ موظًفا من الكوادر الطبية في أكثر 

من 30 مستشفى حول المملكة

الظهـــران - امتـــداًدا إلســـتراتيجيتها للمواطنـــة، 
والتـــي يأتـــي دعـــم اإلنســـان فـــي طليعـــة ركائزهـــا 
األســـاس، عايـــدت أرامكـــو الســـعودية 1693 طفـــًا مـــن 
المرضـــى المنوميـــن فـــي أكثـــر مـــن 30 مستشـــفى 
حكومًيـــا وخاًصـــا حـــول المملكـــة، وذلـــك بهـــدف إدخـــال 
البهجـــة والســـرور علـــى أنفســـهم ورســـم االبتســـامة 
علـــى وجوههـــم فـــي عيـــد الفطـــر المبـــارك. كمـــا 
عايـــدت أرامكـــو الســـعودية أيًضـــا 830 موظًفـــا مـــن 
الكـــوادر الطبيـــة العاملـــة فـــي تلـــك المستشـــفيات بواقـــع 
140 موظًفـــا فـــي المنطقـــة الشـــرقية، و90 موظًفـــا فـــي 
المنطقـــة  فـــي  موظـــف  و600  الريـــاض،  منطقـــة 
الغربيـــة، تكريًمـــا لجهودهـــم وتفانيهـــم فـــي العمـــل 
خـــال فتـــرة العيـــد. وقدمـــت الشـــركة فـــي هـــذا الســـياق 
ـــا  ـــا العيـــد لألطفـــال التـــي ضمـــت ألعاًب عـــدًدا مـــن هداي
ـــوى العيـــد، فـــي لمســـة  ترفيهيـــة وثقافيـــة وتعلميـــة، وحل
وفـــاء حانيـــة تجســـد حجـــم المســـؤولية االجتماعيـــة 

التي تقع على عاتقها. 
أرامكـــو  مـــن  اإلنســـانية  المبـــادرة  هـــذه  وتأتـــي 
الســـعودية حرًصـــا منهـــا علـــى مشـــاركة هـــؤالء األطفـــال 
والعامليـــن فـــي تلـــك المستشـــفيات فرحـــة العيـــد، 
خاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف التـــي خلّفتهـــا جائحـــة 
ـــود  ـــا مـــن قي ـــج عنه ـــا المســـتجد، ومـــا نت ـــروس كورون فاي
ــا تأتـــي  ــارة المرضـــى فـــي المستشـــفيات. كمـ علـــى زيـ
هـــذه المبـــادرة أيًضـــا كواجـــب اجتماعـــي دأبـــت عليـــه 
أفراحهـــم  المجتمـــع  فـــراد  أ لمشـــاركة  الشـــركة 
ومناســـباتهم الســـعيدة، وهـــي تجســـيد لاهتمـــام الكبيـــر 
التـــي توليـــه الشـــركة لتعزيـــز التواصـــل مـــع جميـــع أفـــراد 

المجتمع، ومشاركتهم فرحة العيد السعيد.

وتوزعـــت المستشـــفيات التـــي اســـتقبلت هدايـــا القافلة األسبوعية
العيـــد فـــي المنطقـــة الشـــرقية، والتـــي ضمـــت 393 
ـــة فـــي كل مـــن الدمـــام  طفـــًا و140 مـــن الكـــوادر الطبي
والظهـــران والخبـــر واألحســـاء. وتـــم توزيـــع الهدايـــا 
مثـــل:  ومرافـــق صحيـــة  مستشـــفيات  عـــدة  علـــى 
التخصصـــي، ومستشـــفى  فهـــد  الملـــك  مستشـــفى 
النســـاء والـــوالدة فـــي الدمـــام، ومركـــز جونـــز هوبكنـــز 
أرامكـــو الطبـــي فـــي الظهـــران، ومستشـــفى الملـــك 
فهـــد الجامعـــي بالخبـــر، وعـــدة مستشـــفيات فـــي 
األحســـاء منهـــا مستشـــفى األميـــر ســـعود بـــن جلـــوي، 
لـــوالدة  ا ومستشـــفى  فهـــد،  لملـــك  ا ومستشـــفى 

واألطفال. 

الرياض ومنطقة األعمال الغربية 
ــا العيـــد علـــى  َعـــت هدايـ ــة الريـــاض ُوزِّ وفـــي منطقـ
عـــدد مـــن المستشـــفيات، ووصلـــت إلـــى 400 طفـــل 
و90 مـــن الطاقـــم الطبـــي فـــي تلـــك المستشـــفيات، 
منهـــا: مدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة فـــي الريـــاض، 
مـــن  عـــدد  لـــى  إ فـــة  إضا مـــة  ليما ا ومستشـــفى 

المستشفيات والمرافق الصحية في الرياض. 
أّمـــا فـــي المنطقـــة الغربيـــة التـــي تشـــمل مـــدن: جـــدة، 
أبهـــا،  ينبـــع، خميـــس مشـــيط،  المنـــورة،  المدينـــة 
وجـــازان، فقـــد ُوزعـــت الهدايـــا فـــي 22 مستشـــفى، 
اســـتفاد منهـــا 900 طفـــل و600 مـــن الطاقـــم الطبـــي، 
ـــة  ـــي: 5 مستشـــفيات فـــي مدين ـــى النحـــو التال وذلـــك عل
جـــدة، ضمـــت 200 طفـــل و100 مـــن الكـــوادر الطبيـــة 
وهـــي: المستشـــفى الجامعـــي، ومستشـــفى الحـــرس 
الوطنـــي، ومستشـــفى الملـــك فهـــد العـــام، ومستشـــفى 
ـــة  ـــم فـــي المدين ـــا ت ـــر، ومستشـــفى شـــرق جـــدة. كم الثغ

ـــًا و250  ـــى 350 طف ـــا عل ـــع الهداي ـــع توزي ـــورة وينب المن
ــك  ــفى الملـ ــي مستشـ ــة فـ ــوادر الطبيـ ــن الكـ ــا مـ موظًفـ
فهـــد العـــام، ومستشـــفى أُُحـــد، ومستشـــفى النســـاء 
والـــوالدة، ومستشـــفى المدينـــة المنـــورة، ومستشـــفى 
التأهيـــل الطبـــي )مركـــز غســـيل الكلـــى(، ومراكـــز 
المحاجـــر الصحيـــة، وإدارة الصحـــة العامـــة التابعـــة 
للشـــؤون الصحيـــة فـــي المدينـــة المنـــورة، ومستشـــفى 
العـــام، والمراكـــز الصحيـــة المخصصـــة  الميقـــات 
لســـحب العينـــات. أّمـــا فـــي ينبـــع فقـــد تـــم توزيـــع 
الهدايـــا علـــى مستشـــفى ينبـــع العـــام، ومستشـــفى 

الهيئة الملكية.
ــيط،  ــس مشـ ــي خميـ ــفيات فـ ــب المستشـ وكان نصيـ
وأبهـــا، وجـــازان أيًضـــا 350 طفـــًا و250 موظًفـــا مـــن 
 6 فـــي  الهديـــا  ُوزعـــت  الصحيـــة، حيـــث  الكـــوادر 
مستشـــفيات فـــي كل مـــن خميـــس مشـــيط، وأبهـــا، 
ــي  ــلحة فـ ــوات المسـ ــفى القـ ــي: مستشـ ــازان كالتالـ وجـ
ــي  ــال فـ ــوالدة واألطفـ ــفى الـ ــيط، ومستشـ خميـــس مشـ
ــي  ــال فـ ــوالدة واألطفـ ــفى الـ ــيط، ومستشـ خميـــس مشـ
أبهـــا، ومستشـــفى بيـــش العـــام، ومستشـــفى الملـــك فهـــد 
العـــام فـــي جـــازان، ومستشـــفى األميـــر محمـــد بـــن 

ناصر في جازان.
ـــة،  وبدورهـــم شـــكر مســـؤولو المستشـــفيات الحكومي
مبـــادرة أرامكـــو الســـعودية لرســـم الفرحـــة والبهجـــة 
علـــى وجـــوه األطفـــال المنوميـــن فـــي المستشـــفيات 
أثنـــاء الظـــروف الناتجـــة عـــن الجائحـــة، وتخفيـــف 
شـــعور الوحـــدة لديهـــم مـــن خـــال هـــذه الخطـــوة 
إحساســـهم  تعزيـــز  فـــي  تســـاهم  التـــي  اإليجابيـــة 
بالترابـــط المجتمعـــي، مؤكديـــن علـــى دور أرامكـــو 
الســـعودية فـــي دعمهـــا المســـتمر للمجتمـــع فـــي مختلـــف 

المجاالت والمناسبات. 
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نبتعد لنقترب ونحافظ على حياتنا وحياة أحباءنا 

عدت بحذر .. والتزامي باإلجراءات الوقائية أمر ال يقبل اإلهمال

الظهــران - شــعوٌر مختلــف ســاورني هذا العيــد، الذي 
جاء بحلة لم نعهدها له من قبل.

أحظــى  أن  دون  أشــرقت شمســه  الصبــاح،  ذلــك 
بفرصــة الذهــاب إلــى المســجد ألداء الصــاة، ليختلــط 
صوتــي بأصــوات الحاضريــن هاتًفــا بالتكبيــر والتهليــل 

والتحميد.
مجالــس التهنئــة التــي كنــت أرتادهــا صــارت تلــوح 
والســام  القيــام  حيــث  آخــر،  بعــد  مجلًســا  أمامــي 
القهــوة  وحيــث  والُقبــل،  واألحضــان  والمصافحــة، 
والحلــوى تــدور مــع األحبــاء واألقربــاء، الذيــن يتوافــدون 
فــي مظهــر يبعــث الســرور والفــرح، وحيــث االبتســامات 
ــون عيدياتهــم،  ترتســم علــى وجــوه األطفــال وهــم يتلقَّ

د إال العطاء! التي تجود بها أيٍد لم تتعوَّ
كلُّ تلــك المراســم والعــادات، بــدت لــي مــن الماضــي 
البعيــد، وأصبحــت فــي عــداد الذكريــات حتــى إشــعار 
ال الرفيــَق الــذي ال  آخــر! هــذا العيــد، كان هاتفــي الجــوَّ
غنــى عنــه، وبيــن قوائمــه أصبحــت أبحــث عــن أرقــام 
هواتــف األحبــة، حتــى أســبقهم إلــى رســم ابتســامة 

ُمشرقة ال تليق إالَّ ببهجة العيد.

اتصــاٌل فآخــر فثالــث فرابــع، وطالــت القائمــة وامتــدَّ ميثم املوسوي
الزمــن، وفــي كلِّ مــرة أرســم أمامــي وجًهــا جديــًدا متهلًِّا 
بالفــرح رغــم كلِّ شــيء!  ألســُت أنــا وهــم فــي خيــر 

وصحة وعافية؟ هذا هو أهمُّ ما في األمر!

حياٌة طبيعية مع األخذ بالحذر
ومثــل كثيريــن مــن حولــي، أجُدنــي أصبحــت أكثــر 
انســجاًما مــع الوضــع الجديــد بعــد العيــد، حيــث الحيــاة 
تعــود إلــى مجراهــا، والنــاس تمضــي إلــى أعمالهــا، لكــن 
ــك بإجــراءات  مــع األخــذ بالحــذر والحــرص، والتمسُّ

الوقاية، حتى ال يُصبح أحبَّاؤنا ُعرضًة للخطر.
ــر  ، أذكُّ وحتــى ال يجــد الملــل والكســل طريقــه إلــيَّ
نفســي بيــن الفينــة واألخــرى بــكلِّ مــن أحبهــم، بأبــي 
وأمــي وإخوتــي، وزوجتــي وابنتــي وابنــي، واألصدقــاء 
واألقربــاء والزمــاء؛ ومهمــا كان االلتــزام ثقيــًا، أجُدنــي 

رتهم. أنهُض بحمله بكل عزم إذا تذكَّ
قبالــة  فــي  البســاطة  غايــة  فــي  أجدهــا  خطــواٌت 
ــة  ــدي الكمام ــا؛ أرت ــى تركه ــب عل ــد تترتَّ ــي ق ــج الت النتائ
كلَّمــا هممــت بمغــادرة المنــزل، وآخــذ معقــم األيــدي 
ــل كلَّ مــا يحتمــل التأجيــل، وأتجنَّــب أماكــن  معــي. أؤجِّ

ــر األوقــات المناســبة للتســوُّق وقضــاء  الزحــام، وأتخيَّ
األعمــال. أتجنَّــب المصافحــة، وأبعــث بســامي مــن 
بعيــد، وأُبقــي لنفســي قــدر اإلمــكان مســاحة فاصلــة أثق، 
بــإذن اهلل تعالــى، بأنهــا تُبقينــي وأحبتــي وجميــع مــن 

حولي بعيًدا عن المرض وأخطاره.
دت عليــه قبــل الجائحــة مريًحــا  مهمــا كان مــا تعــوَّ
ــه فيمــا  ــت أحظــى ب ــا، فــإن أجمــل مــا ُكن ــا وُممتًع وُمغرًي
مضــى علــى اإلطــاق، هــو صحتــي وصحــة أحبتــي 
ــا فــي أيامنــا  وســامتنا؛ وهــذا مــا أنــا حريــٌص عليــه حّقً
هــذه، التــي تتربَّــص فيهــا الجائحــة بنــا الدوائــر، وتعــزف 
علــى أوتــار األعصــاب والمشــاعر، وتطــلُّ علينــا مــن 
نوافــذ الملــل والتهــاون واإلهمــال وقلــة المبــاالة، حتــى 
ــف مــن بيننــا مــن نحبُّهــم، أو تفتــك بأعــزِّ مــا نملــك  تتخطَّ

وهو الصحة والسامة.
اليــوم، ال يــزال يطيــر بــي األمــل إلــى غــٍد قريــب، 
ــا،  ــب كورون ــن مخال ــن بي ــة م ــي الكامل ــه حريت أســتردُّ في
وأعــود بــه إلــى الحيــاة الطبيعيــة كمــا أحببتهــا وألفتهــا؛ 
وحتــى ذلــك الغــد، ســأبقى أنــا وأنتــم يأخــذ بعضنــا بيــد 
ــا بضــرورة األخــذ بالحــذر،  ــا بعًض ــر بعُضن بعــض، ويذكِّ
وااللتــزام باإلجــراءات الوقائيــة، كــي نبقــى وأحبَّتنــا فــي 

سام وأمان.
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يف مبادرة القت استحساًنا محلًيا..

إثراء ينثر البهجة بحافالت تجوب األحياء 
وُيعايد أفراد المجتمع في منازلهم

الظهــران - احتفــى مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافي 
العالمــي )إثــراء( بعيــد الفطــر المبــارك بشــكل مختلــف 
ومغايــر عــن كل عــام، وذلــك عبــر باقــة متنوعــة مــن 
الفعاليــات والبرامــج، التــي شــاركت أفــراد المجتمــع 
المتعــة والفائــدة مــن منازلهــم بــكل أمــان، وذلــك مواكبــة 
لحالــة التباعــد االجتماعــي التــي يعيشــها المجتمــع 

خال هذه الفترة.
وأطلــق المركــز، فــي بــادرة هــي األولــى علــى مســتوى 
ــن  ــت سلســلة م ن ــرح تضمَّ ــة ف ــة الشــرقية، قافل المنطق
الحافــات المكشــوفة والمزينــة، التــي جابــت أحيــاء 
الخبــر والدمــام والظهــران والقطيــف وســيهات علــى 
مــدى ســبع ســاعات يومًيــا لتنثــر معالــم الفــرح والبهجــة 
بيــن ســاكنيها، وذلــك لمــدة أربعــة أيــام فــي الفتــرة مــن 1 

إلى 4 شوال 1441هـ )24-27 مايو 2020م(.
ــع حافــات،  ــة مــن أرب ــرح، المكون ــة الف ــت قافل وجاب
أكثــر مــن 34 حًيا ســكنًيا مــن أحيــاء المنطقة الشــرقية، 
عــت معالــم الفــرح فــي الحافــات، فبيــن  حيــث توزَّ
العيــد عبــر عــروض العرضــة  حافلــة تنقــل مباهــج 
الســعودية كأيقونــة للتــراث الشــعبي، وأخــرى تضــم 
عــدًدا مــن المواهــب الســعودية فــي مجــال العــزف 
الموســيقي التــي أحيــت أهــم المعزوفــات العالميــة، 
بينمــا احتضنــت حافلــة أخــرى نمــاذج مزينــة لحلــوى 
حــون للنــاس مــن  العيــد يرتديهــا أربعــة أشــخاص يلوِّ
نوافــذ منازلهــم فــي محاولــة لنقــل صــورة مــن صــور 
ــدت الحافلــة الرابعــة صــورة  فرحــة العيــد، فيمــا جسَّ
ــز المنطقــة الشــرقية وهــي ثقافــة  جماليــة وثقافيــة تميِّ
البحــر والغــوص والبحــث عــن مصائــد اللؤلــؤ، عبــر 
الهولــو  بأنغــام  البحــارة وهــم يصدحــون  مــن  عــدد 

واليامال البحرية.
لمبــادرة  امتــداًدا  )إثــراء(  فعاليــات عيــد  وتأتــي 

القافلة األسبوعية

#عيد_إثراء

ــة، عــدًدا  ــة عالمي ــة رقمي ــران - اســتعرضت مجل الظه
مــن أنشــطة وبرامــج مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( الثقافيــة المتنوعــة التــي تُقــدم للجمهــور 
عبــر المنصــة الرقميــة "إثــراء التواصــل" والتــي تأتي تحت 
ــز مؤخــًرا  ــا المرك ــي أطلقه ــك "الت ــراء_ مع ــادرة "#إث مب
تماشــًيا مــع اإلجــراءات االحترازيــة المجتمعيــة التــي 

قامت بها المملكة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19".
 What’s "2020 وتنــاول اإلصــدار الثالــث لشــهر يونيــو
 Theritage " مــن المجلــة الرقميــة المعروفــة باســم " Up
وكيــف  الوقائــي  العــزل  حيــاة  أســلوب   ،"concierge
والمتاحــف  الثقافيــة  المؤسســات  مــن  عــدٌد  يتعاطــى 
والمنصــات الرقميــة معــه بتصديــر برامجهــا وفعاليتهــا 

للجمهور الماكث في المنازل. 

ويقــدم إصدارهــا التفاعلــي فــي قســم المتاحــف، لمحة القافلة األسبوعية
ــراء"، وعروضــه وبرامجــه  ــز "إث ــرة عــن مســيرة مرك قصي
الرقميــة إلــى جانــب رابــط لجولــة افتراضيــة ثاثيــة 
ــو  األبعــاد ألقســام المركــز، باإلضافــة لرابــط آخــر لفيدي
المركــز  علــى اليوتيــوب، كما تمنــح المجلة رابًطا مباشــًرا 
إلــى منصــة إثــراء الرقميــة "إثــراء تواصــل"، والــذي يتيــح 
للجمهــور  الدخــول للمحاضــرات والمناقشــات والمجّات 
علــى  المجانيــة  إثــراء  ومكتبــة  والمدونــات  الثقافيــة 
اإلنترنــت، إلــى جانــب اســتعراض أهــم ماتقدمــه قنــاة 
ــة، عــاوة  ــن والثقاف ــة بالف ــوب والثري ــى اليوتي ــز عل المرك
علــى المحتــوى التفاعلــي "مباشــر مــن متحــف الطفــل"، 
ــن"، وأهــم برامــج  ــداع "تنوي ــراء لإلب ــف بموســم إث والتعري

األطفال، وغيرها.
ــة  ــراء" مــع عــدٍد مــن المراكــز الثقافي وترافــق اســم "إث
األخــرى بمــا فيهــا متحــف J. Paul Getty فــي لــوس 
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WHAT’S UP

Quarantine Lifestyle
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FOLLOW THE LINKS

WORKS BETTER LANDSCAPE

The Theritage Concierge What’s Up is a user-friendly interactive document, that allows you to not only, navigate through the 
document easily, but also link you directly to the webpage of the event or venue. The topic boxes above, will take you to each 
related section and in each section, you will find a “back to the top” box, which will bring you back to the topic index. You can 

access the website of each venue or movie, by simply clicking the icon in the venue box, which will automatically redirect you. For 
now, the navigation links within the document only work with IOS devices – navigation links to websites work with both Android 

and IOS devices.

FOR THE LITTLE ONES READ-ONWELLBEING TV SERIES & MOVIES

ONLINE EVENTS TRAVEL FROM THE SOFA ONLINE CLASSES APPS

ONLINE EVENTS

MUSEUMS

ITHRA – DHAHRAN, SAUDI ARABIA
The King Abdulaziz Center for World Culture “Ithra” is an iconic building, an architectural marvel in 
formal, metaphorical and functional terms. The design is based on a grouping of �ve stones, each housing 
a key component. Ithra features a Library, Museum, Children’s Museum, the �rst of its kind in the Arab 
World, Archives, Cinema, Theater, Energy Exhibit and more. Ithra promise is to o�er the Ithra experience 
while its doors are closed through introducing a 3D Virtual Tour!

FIFA WORLD FOOTBALL MUSEUM - ZURICH
The FIFA World Football Museum in Zurich is a meeting place for all football and sports fans. With a 
3,000m2exhibition area o�ering an interactive, multimedia experience. 1,000 exclusive exhibits and 
around 500 videos cover the entire spectrum of international football and document its ability to bring 
people together. The museum is not all about the stars of the game, however, as fascinating images and 
engaging stories reveal how the world’s most popular sport captivates, in�uences and shapes people all 

around the world, day in, day out.

THYSSEN-BORNEMISZA MUSEUM - MADRID, SPAIN
The museum, known as a part of the “Golden Triangle of Art” in Madrid, �lls the historical gaps in its counterparts’ 
collections, with over 1,600 paintings. You can now stroll around the museums public galleries and experience the 
exhibition ‘Rembrandt and Amsterdam portraiture, 1590-1670’ – an impressive collection of 80 paintings never 
before seen in Spain, amongst others.

NATIONAL MUSEUM OF MODERN
AND CONTEMPORARY ART
SOUTH KOREA
The virtual tours explore an inspiring mix of print, design, sculpture, photography, new media and other large-scale 
installations. From Joseph Beuys to Warhol and Nam June Paik, the collection includes an international lineup of 
established artists, contemporary Korean artworks and emerging names. 

PERGAMON MUSEUM – BERLIN, GERMANY
As one of Germany’s largest museums, Pergamon has a lot to o�er – even if you can’t physically be 
there. This historical museum is home to plenty of ancient artifacts including the Ishtar Gate of 
Babylon and, of course, the Pergamon Altar.

TOKYO NATIONAL MUSEUM – TOKYO, JAPAN
The oldest museum in Japan and one of the largest art museums in the world, which is located in Ueno Park, Tokyo. 
The museum is home to over 100,000 items including 89 national treasures and hundreds of important cultural 
properties. Over 100 artworks and stored items can be seen while exploring the museum on an online virtual tour.

MUSEUM OF ISLAMIC ART- QATAR
Set in the MIA Park on the waterfront, the museum building stands out as an architectural gem. Once inside, you will 
see masterpieces of Islamic art, including metalwork, ceramics, jewelry, woodwork, textiles and glass, collected from 
three continents and dating from the 7th to the 19th century.

J PAUL GETTY MUSEUM - LOS ANGELES, USA
With more than 6,000 years of creative treasures, from Neolithic clay �gures to Van Gogh’s Irises and Renoir’s La 
Promenade – just two of many artworks that feature in the virtual tour. The platform o�ers a “museum view” tool to 
look inside gallery spaces, with clickable artworks presenting further information. 

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK CITY, USA

Explore three virtual exhibits at this New York City institution, dedicated to exploring human cultures, the 
natural world and the known universe. Founded in 1869, the American Museum of Natural History is one of 

the world’s preeminent scienti�c, educational, and cultural institutions.

HONG KONG HERITAGE MUSEUM
SHA TIN, HONG KONG

Virtually plan a visit to the multidisciplinary Heritage Museum, which is a rich seam of everything from Chinese 
�ne art dating back to the Qing dynasty to cu§ing-edge Hong Kong contemporary art. The online collection, is 

particularly strong on design, photography, ceramics and sculpture from the past century.

REINA SOFÍA NATIONAL CENTRE OF ART MUSEUM
MADRID, SPAIN

Virtually visit one of Spain’s most visited museums, focused in 20th-century contemporary art. We're all invited 
to rediscover and rethink Picasso's masterpiece in a virtual space that brings together some 2,000 documents.

THE ART INSTITUTE OF CHICAGO - CHICAGO, USA
A large catalog of pieces are available for virtual viewing at this world-renowned art museum, which is one of 
the oldest and largest art museums in the United States. The museum is recognized for its curatorial e�orts, 

representing the world's diverse artistic traditions of the highest quality, which are grouped by style of art.

NATIONAL GALLERY – LONDON, UK
A backdrop to London’s four lions in Trafalgar Square, the National is home to 2,300 publicly-owned 
paintings, watercolors, drawings and other European art from the 13th to the mid-20th century. There 
are seven exhibition spaces of Renaissance art and the Central Hall to explore in its 360-view virtual 

touring pages, from portraits to large dramatic altarpieces. 

CONCERTS

MILEY CYRUS: BRIGHT MINDED
While it’s not quite a concert, Cyrus has been livestreaming with a slew of guests at 2:30 p.m. Monday through Friday 
on her Instagram. Her show’s guests so far have included everyone from Reese Witherspoon to Hilary Du� to a 
Hannah Montana reunion with Emily Osment to a revealing reunion with Selena Gomez.

RADIOHEAD
The band will be posting weekly classic concert videos to their YouTube channel on Thursdays at 10pm BST (5pm ET). 
And you can watch them back at your leisure.

METALLICA
Rock Gods Metallica have launched a new concert series, #MetallicaMondays, which will see the 
band stream a complete Metallica live show on the group's YouTube channel and on Facebook 
every week. They start at 8pm (EDT) every Friday.

BILLBOARD LIVE AT HOME
Billboard began livestreaming performances from musicians homes, starting with JoJo on the magazine’s 
Facebook. Many artists such as Tinashe, Tank and the Bangas, Jewel, Hozier, Alessia Cara, Melissa Etheridge, 

Luke Bryan, Vanessa Carlton, amongst countless others have all also performed. 

NORAH JONES
If you want to hear a soothing voice in these uncertain times, then you should head 
over to Norah Jones' Facebook page. Jones is performing live every week, most 
recently with a series of Willie Nelson covers to mark the great man's birthday. The 

streams are Thursdays at 10pm (BST).

PHILADELPHIA ORCHESTRA 
Conducted by Yannick Nezet-Seguin, this orchestra will be livestreaming performances on their Facebook page, 

which will then save for later viewing.

NATIONAL THEATRE
The National Theatre has announced #NationalTheatreAtHome, which will see some of the best 

British theatre delivered at 7pm (BST) every Thursday on YouTube. 

A BALLET ADAPTATION OF ‘1984’
The prescient details of George Orwell’s ‘Nineteen Eighty-Four’ feel more contemporary 
than ever – but for a truly one-of-a-kind spin on this dystopian novel par excellence, don’t 

miss this critically approved 2016 adaptation.

MATTHEW BOURNE BALLET’S
For the �rst time ever, four of the radical choreographer’s archive productions are 
available to watch online, including Bourne classics ‘Swan Lake’ (2019), ‘Romeo and 

Juliet’ (2019), ‘Cinderella’ (2017) and ‘The Car Man’ (2015).

DAVE CHAPPELLE - THE AGE OF SPIN
It’s di¯cult to miss the American stand-up comedian, winner of two Emmy Awards, three Grammy 
Awards and a Mark Twain Prize while skimming through Net�ix’s comedy o�erings. Chapelle is 
known for his satirical comedy sketch series, while The Age of Spin’s show, is regarded by critics and 

audiences, as one of Chappelle’s best comedy o�erings.

THEATER, DANCE & COMEDY

BROADWAY HD
Broadway livestreaming HD o�ers full-length shows and performances such as: Cats (1998), Swan Lake (2015) or 
Sweeney Todd (1982). Before a monthly or yearly subscription, a seven-day free trial will be given.

CIRQUE DU SOLEIL
The Cirque folks wish to spread joy, even from afar, through its new digital content hub. You will be able to stream 
Cirque du Soleil’s latest 60-minute special, featuring acts from the iconic show “Alegria” and “KOOZA” as well as 
the Las Vegas favorite “KÀ.” This quarantine, enjoy the Cirque’s magic!

HANNAH GADSBY- NANETTE
Her hour-long set is changing the way we think about comedy, o�ering up a bit of humor interlaced 
with moving re�ections on life. Most of Gadsby’s routine chronicles the joys and hardships of being a 
queer woman — her childhood in Tasmania, her praise for Monica Lewinsky, her commentary on why 
sexuality and comedy go hand-in-hand.

SADLER’S WELLS
London’s most famous and legendary dance theatre, has had its entire program suspended. 
Fortunately, it’s opening up its substantial digital vaults during our current crisis, presenting 
new content on its streaming platform Digital Stage.

DEFECTED RECORDS
One of the biggest record labels in dance music is hosting virtual festivals of live DJ streams – and dancers – to keep 

us entertained. Expect big-name DJs and the chance to watch back at your leisure on Facebook. 

BOB SINCLAR
Veteran French record producer has been doing a daily live stream on his Facebook page, 
mixing records, wearing loud out�ts, and generally doing his best to entertain his followers. 
It's well worth a look - the archive of performances are also up on his page, for repeat viewing.

TOMORROWLAND - UNITE THROUGH MUSIC
Join the global connection and unite through the power of music. Tune in and enjoy Dimitri 'Vegas' Thivaios, 
Afrojack, Lost Frequencies and Vintage Culture LIVE from their homes, hosted by One World Radio's Adam K

Back to the top

WE ARE ONE: A GLOBAL FILM FESTIVAL  
Front row seats to the biggest �lm festivals of the year won’t be on the French Riviera, they’ll be in your living 
room. In response to the pandemic, 20 major �lm festivals from around the world, such as, Cannes Film Festival, 
Sundance Film Festival, Venice Film Festival, New York Film Festival and many more, are coming together for 
10 days of curated �lms streamed on YouTube for free. The “We Are One: A Global Film Festival,” will showcase  
�lms, shorts, documentaries, music, comedy, and panel discussions from May 29 to June 7. 

مجلة عالمية تسّلط الضوء على مبادرة )إثراء التواصل(
أنجلــوس، والمعــرض الوطنــي فــي لنــدن، ومعهــد الفــن في 
شــيكاغو، ومتحــف طوكيــو الوطني فــي اليابــان، والمتحف 

األمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك.
وتســتعرض المجلــة، التــي ُطــوِّرْت خصيًصــا لجمهورهــا 
ــا  ــزل، عــدًدا مــن األقســام بمــا فيه ــزم بالبقــاء بالمن الملت
المتاحــف، والســفر مــن كنبــة البيــت، وتقديــم دروس عبــر 
اإلنترنــت، وعــدًدا مــن التطبيقــات، وقســم مــن أجــل 
الرفاهيــة، والقــراءة حــول مواضيــع  الصغــار، وقســم 
معينــة، باإلضافــة إلــى اســتعراض عــدد مــن المسلســات 

التلفزيونية واألفام وغيرها.
يشــار إلــى أن اإلصــدار األول مــن المجلــة والتــي تُعنــى 
باســتعراض أســلوب حيــاة العــزل الوقائــي، وصــل إلــى 
أكثــر مــن 5 ماييــن شــخص فــي أكثــر مــن مائــة دولــة 

حول العالم.

التــي أطلقهــا المركــز مؤخــًرا،  )#إثــراء_ معــك(، 
تماشــًيا مــع اإلجــراءات االحترازيــة المجتمعيــة التــي 
مســؤول(  )كلنــا  شــعار  تحــت  المملكــة  بهــا  قامــت 
لمواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وذلــك 
التباعــد االجتماعــي وااللتــزام  بهــدف الحــثِّ علــى 
بالبقــاء فــي المنــازل، ضمــن سلســلة جهــود متخــذة 

للحد من انتشار هذا الوباء.
مــن جانــب آخــر، كان عشــاق الموســيقى العربية على 
موعــد مــع البــث الحصــري للعــرض الموســيقي )روائــع 
مــه  أســمهان وأم كلثــوم فــي حفلــة موســيقية(، الــذي نظَّ
المركــز قبــل عــدة أشــهر وأحيته كل مــن الفنانتيــن لُبانة 
القنطــار ومــي فــاروق بصحبــة األوركســترا العربيــة 
الوطنيــة، وذلــك عبــر شــبكة قنــوات روتانــا فــي يــوم 
الخميــس 5 شــوال 1441هـــ )28 مايــو 2020م(. ويتنــاول 

الضخــم  الموســيقي  اإلرث  مــن  ا  جــزًء لعــرض  ا
ــدة فــي  ــة، التــي تركــت بصمــة خال والمعزوفــات الغنائي
تاريــخ الموســيقى العربيــة، والتــي ال تــزال األجيــال 
ــة  ــة العربي ــى الهوي ــد عل ــوم، للتأكي ــى الي ــا حت ــى به تتغن
فــي مجــال الموســيقى والثقافــة التــي جــادت بــأروع 

النماذج في تاريخ الفن العربي.
جديــٌر بالذكــر أن مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 
العالمــي )إثــراء( يهــدف إلــى إثــراء المجتمــع الســعودي 
ــج نوعيــة تناســب شــرائح  ــادرات وبرام ــم مب ــر تقدي عب
ــوى معرفــي  ــر محت ــى توفي المجتمــع كافــة، مســتندة عل
للــزوار مــن خــال  ــز، وتقديــم تجــارب واســعة  مميَّ
ــة لإلبــداع  العــروض والبرامــج؛ حيــث يُعــدُّ المركــز منصَّ
تجتمــع فيهــا المواهــب مــن مختلــف الفئــات العمريــة 

للتعلّم والتجربة ومشاركة األفكار.
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الكّمامة الورقيّة (تُستخدم لمرة واحدة)

متى وكيف نرتدي الكّمامة؟

ارتداء الكّمامة

طريقة التخلص من الكّمامة

ننصــح بشــدة جميــع املوظفــني، واملورديــن، والعمــال املتعاقديــن، بارتــداء الكّمامــات الوقائية باســتمرار يف أماكن عملهم. كما ننصح بشــدة كل فرد 
وعائلتــه بارتــداء الكّمامــات عنــد مغــادرة املنــزل والذهــاب إلــى األماكــن العامة التي يُتوقع فيهــا االختالط بالناس. وينبغــي التنبيه بأن الكّمامات 

ال تُعد بديًال عن التباعد اجلســدي.

ال تتحقق االستفادة الفاعلة من الكّمامات إال عند استعمالها مع االهتمام بالتنظيف املتكرر لليدين، كما أنها ليست بديًال عن التباعد اجلسدي. وال يجب وضع الكّمامات 
على األطفال (ممن تقل أعمارهم عن عامني) أو األشخاص فاقدي الوعي. 

تخلّص من الكّمامة واستبدلها بجديدة عندما تبتل أو تصبح بالية، وال تستعملها أبًدا مرةً أخرى.

نّظف يديَك جّيًدا باستخدام املاء والصابون ملدة 
٤٠ إلى ٦٠ ثانية، أو باستخدام معّقم اليدين ملدة 

٢٠ إلى ٤٠ ثانية، وذلك قبل ملس الكّمامة.

اخلطوة  ١
استخدم الكّمامة لتغطية فمك وأنفك، 

وتأكد من التصاق الكّمامة مباشرةً بوجهك 
بشكٍل يشمل منطقة الذقن، وتأكد أيًضا من 
عدم وجود فجوات جانبية ينفذ منها الهواء.

اخلطوة  ٢ 
قم بتشكيل أو ضغط الشريط فوق األنف 

ليلتصق على وجهك بانسجام مع شكل أنفك.

اخلطوة  ٣
أثناء ارتداء الكّمامة، جتّنب ملسها، أو ملس 

عينيك أو أنفك أو فمك.

اخلطوة  ٤  

نّظف يديَك جّيًدا باستخدام املاء والصابون ملدة 
٤٠ إلى ٦٠ ثانية، أو باستخدام معّقم اليدين ملدة 

٢٠ إلى ٤٠ ثانية، وذلك قبل ملس الكّمامة.

اخلطوة  ١

تخلص من الكّمامة فوًرا بوضعها يف سلة 
نفايات مغلقة، ثم نّظف يديك باملاء والصابون 

أو مبعّقم اليدين.

اخلطوة  ٣

اخلع الكّمامة من اخللف 
(ال تلمس الكّمامة من األمام).

اخلطوة  ٢

الكّمامة القماشيّة (تُستخدم عدة مرات)

نّظف يديَك جّيًدا باستخدام املاء والصابون ملدة 
٤٠ إلى ٦٠ ثانية، أو باستخدام معّقم اليدين ملدة 

٢٠ إلى ٤٠ ثانية، وذلك قبل ملس الكّمامة.

اخلطوة  ١

امات القماشية يدوياً أو آلياً  ينبغي غسل الكَمّ
باملاء الساخن وصابون املالبس، وذلك عندما 

يبدو عليها االِتّساخ، أو يف نهاية كل يوم. 
وميكن غسلها غسًال عادياً أو بالبخار، وهذا 

يكفي لتعقيمها.

اخلطوة  ٣

اخلع الكّمامة من اخللف (ال تلمس 
الكّمامة من األمام)، ثم نّظف يديك باملاء 

والصابون أو مبعّقم اليدين.

اخلطوة  ٢

ارتد كمامة لألنف والفم ...لتحمي نفسك وعائلتك ومجتمعك

اجلائحة تُلقي بظالها على مشهد االقتصاد..
لون يرصدون انخفاًضا واضًحا في االستثمار العالمي في  المحلِّ

قطاع الطاقة

الظهران - إن قول "مرحًبا" نادًرا ما يكفي في مجتمعنا 
المحلـي. فبطبيعة ثقافتنـا وعاداتنا وتقاليدنـا التي عززها 
ديننـا منـذ مئـات السـنين فـي مجتمعنـا؛ فـإن التحيـة تـرد 
بأحسـن منهـا أو تـرد بمثلهـا. وبالرغـم مـن ظاهـر الجفاف 
فـي طريقـة السـام التـي تفرضها احتـرازات السـامة في 
الفتـرة الحاليـة مـن خطـر انتقـال العـدوى؛ إال أن القلـب 
والعيـن واللسـان دائًمـا مـا يكفـون فـي التعبير عـن حميمية 
التحيـة وصدقهـا بين الناس، ويغنون عـن المصافحة باليد 

وحتى العناق.
ففـي الوقـت الـذي تسـري فـي أرجـاء الشـركة نـداءات 
السـامة التبـاع االحتـرازات الوقائيـة مـن انتشـار جائحـة 
فيروس كورونا )كوفيد - 19( نستذكر دعوة الرئيس وكبير 
اإلداريين التنفيذيين في الشـركة، المهندس أمين الناصر، 
للجميـع بارتـداء كمامـات الوجـه في جميـع أماكـن األعمال 
العامـة، والحفـاظ علـى مسـافة  الشـركة واألماكـن  فـي 
شـخصية تقدر بمتريـن، والتنظيف الجيد لليديـن من أجل 
حمايـة النفـس وحماية اآلخرين والحد من انتشـار فيروس 
كورونـا. فقـد أكـد الناصـر في كلمـة وجهها لعمـوم موظفي 
الشـركة وموظفـي المقاوليـن أنـه خـال هـذا الوقـت، فـإن 
تصرفاتنا الفردية يجب أن تعبر بجاء عن تقديم مصلحة 

الوطن ومصلحة المجتمع.

فـي هـذه الزاويـة، نُطلعكـم علـى آراء بعـض قـادة قطـاع 
الطاقـة فـي العالـم، حـول الوضـع الراهـن لسـوق الطاقـة 

العالمي.
ـًرا، تقريرها  فقـد أصـدرت الوكالة الدولية للطاقة، مؤخَّ
السـنوي حول االستثمار العالمي في الطاقة، حيث أشارت 
فيـه إلـى أن أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد تتسـبَّب فـي 
التاريـخ علـى صعيـد  االنخفـاض األكبـر مـن نوعـه فـي 
االسـتثمار العالمـي فـي قطـاع الطاقـة. وتعتقـد الوكالـة أن 
هـذا مـن شـأنه أن يتـرك أثـًرا بالًغـا علـى أمن الطاقـة، كما 

ط له نحو الطاقة النظيفة. أنه يُعيق االنتقال المخطَّ

األخالق مسؤوليتكالقافلة األسبوعية
إن مـا يميزنـا فـي أرامكـو السـعودية كشـركة هو سـلوكنا 
فيهـا، فنحـن نواصـل اكتشـاف واسـتعادة ومعالجـة وشـحن 
المـواد الهيدروكربونيـة إلـى العالـم. وفـي الوقـت الـذي 
يسـتمر فيـه العديد منا فـي التواجد على خـط المواجهة ، 
سـيعود آخـرون إلـى مـكان العمـل بعـد قضائهـم فتـرة مـن 

العمل من المنزل.
وفـي زمـن جائحة فيـروس كورونا، فإن العـودة إلى مكان 
العمـل لـه أدبيات محـددة لكي تحمي نفسـك وزماءك في 
العمـل والمجتمـع. ومـن خـال العمـل فـي شـركة طاقـة 
وبتروكيميائيـات رائـدة عالمًيـا، يمثـل رجـال ونسـاء أرامكو 
اتبـاع  ومـن خـال  بالسـامة،  بـارًزا  التزاًمـا  السـعودية 
وبعضنـا  أنفسـنا  يمكننـا حمايـة  المناسـبة،  السـلوكيات 

البعض من مخاطر الفيروس.
 

اللثام.. عراقة الحكمة
لطالمــا اســتخدم العــرب رجــااًل ونســاء منــذ القــدم فــي 
البيئــة الصحراويــة أطــراف عمائمهــم وبراقعهــن كلثــام، 
إضافــة إلــى كونــه لباًســا لهــم، ليقيهــم ســافي الريــح 
المحملــة بالرمــال ولفــح أشــعة الشــمس. واليــوم تتعــزز 
ــرأس العريقــة للرجــال والنســاء،  اســتخدامات مابــس ال

ويزداد تركيز المحلِّلين والنشرات العلمية على مستقبل 
الطلـب علـى النفـط وتوقعـات األسـعار، فـي حيـن يبـدأ 
النفـط في التعافي ببطء من هـذا الهبوط التاريخي، الذي 
جـاء فـي أعقـاب انخفـاض الطلـب عليـه نظـًرا لجائحـة 

فيروس كورونا المستجد.
وتسـاءل كبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن لشـركة بـي بـي، 
تُسـهم الجائحـة فـي تعميـق  لونـي، قائـًا: "هـل  برنـارد 
التزامنـا نحـو الطمـوح الـذي رسـمناه ألنفسـنا فـي شـهر 
فبرايـر الماضـي أم تتسـبَّب فـي إضعافـه؟ بالنسـبة لـي 
ق مـن التزامنا، كما أنها  ولمجلـس إدارة الشـركة، فإنها تعمِّ

ــة اســتخداماتها  ــد حكم ــع الســنين لتمت ــي تطــورت م والت
إلــى بعــد جديــد يتجلــى فــي أماكــن العمــل الحديثــة 
انتشــار  فــرص  مــن  المجتمــع  فــي حمايــة  للمســاعدة 

العدوى.
هــذه األهميــة القصــوى لتغطيــة األنــف والفــم مًعــا 
أكدتهــا إدارة حمايــة البيئــة، إذ أشــارت إلــى أن تغطيــة 
الفــم واألنــف مًعــا بالكمامــة يعــد طريقــة فاعلة لمنع نشــر 
أي شــيء قــد تحملــه عــن غيــر قصــد، وســوف يســاعدك 

يمكن أن تُسهم في تسريع مرحلة التحوُّل".
ًدا على أهداف الشـركة بشـأن تغيُّر  وأضاف لوني، مشـدِّ
المنـاخ خـال االجتمـاع العـام السـنوي، الـذي انعقـد ألول 
مـرة عبـر تقنيـة الفيديـو: "إن البقـاء على وفاق مـع أهداف 
اتفاقيـة باريـس ال يقتصـر علـى ما يرتبـط باالنبعاثـات، بل 
هو متعلق باإلسهام الكلي للشركات من أجل إيصال العالم 
إلـى حالـة التـوازن، وهذا يشـمل أنشـطة مـن قبيـل الترويج 
للسياسـات التـي مـن شـأنها تحقيـق هـذه الحالـة، وكذلـك 
التعاون مع مؤسسـات التجارة لضمان أن تكون آراؤنا حول 

تغيُّر المناخ بمثابة من الوضوح".
مـن جانبـه، أشـار المديـر التنفيـذي للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة، فاتـح بيـرول، إلـى أن االنخفـاض التاريخـي فـي 
االسـتثمار العالمـي فـي قطـاع الطاقـة هو أمر مزعـج لعدة 
أسـباب. وأوضـح بيرول: "هـذا األمر يعني فقـدان كثير من 
الحاضـر،  الوقـت  فـي  االقتصاديـة  والفـرص  الوظائـف 
باإلضافـة إلـى خسـارة إمـدادات للطاقـة قـد نحتاجهـا فـي 

المستقبل عندما يستردُّ االقتصاد عافيته".
وأضـاف بيـرول قائـًا: "إن تراجـع الصـرف على تقنيات 
الطاقـة النظيفـة الرئيسـة ينطـوي علـى خطـر يتمثَّـل فـي 
وثباًتـا  مرونـة  أكثـر  أنظمـة طاقـة  نحـو  ل  التحـوُّ إعاقـة 

واستدامة".

تعاٍف بطيء بنسق منتظم
ويُشـير بعـض من الخبـراء ونخبـة النشـرات العلمية إلى 

ــا يشــكل إحــدى  ــك – وهــو م ــن لمــس وجه ــك م ــي منع ف
الطرق التي ينتقل بها الفيروس. 

ــة كمامــات األنــف والفــم بشــكل خــاص  ــى أهمي  وتتجل
علــى مســافة  المحافظــة  الصعــب  مــن  يكــون  عندمــا 
جســدية فــي األماكــن العامــة، حيــث قــد تكون بالقــرب من 
ــه وزارة الصحــة فــي  ــت نصحــت ب ــا كان ــك م ــاس، وذل الن
رســائلها التوعويــة أيًضــا، حيــث أكــدت مــن جهتهــا أن 

الكمامات وسيلة لتسوية منحنى فيروس كورونا.

سالم من بعيد
والفــم لحمايــة نفســك  األنــف  ارتــداء كمامــات  إن 
ــد  ــا، يع ــروس كورون ــرض لفي ــن مخاطــر التع ــن م واآلخري
عامــة علــى التحلــي بالمســؤولية األخاقيــة واألمانــة 
تجــاه المجتمــع والوطــن. وال يحــول ارتــداء الكمامــة دون 
ــا،  ــن إخفاؤه ــن اليمك ــار مشــاعرنا؛ فابتســامة العيني إظه

وكذلك غضبهما! فضًا عن التلويح بتحية اليد.

مهما تباعدت األجساد 
تبقى القلوب قريبة 

فــي  اإلشــكاالت  مــن  الكثيــر  اليــوم  التقنيــة  حلــت 
التغلــب علــى صعوبــات التواصــل بيــن النــاس فــي ظــل 
إجــراءات الحجــر الصحــي، فــا يــزال بإمــكان النــاس 

التواصــل فيمــا بينهــم بشــكل فعــال باســتخدام منصــات 
التواصــل المرئــي والصوتــي والمكتــوب عبــر األجهــزة 

اإللكترونية.
 

األكل والشرب عن بعد
تذكــر عنــد تناولــك الطعــام والشــراب تعقيــم يديــك بعد 
إزالــة كمامــات األنــف والفــم، مــع اتبــاع إرشــادات االبتعــاد 
الجســدي، وإعــادة ارتــداء الكمامــات بمجــرد االنتهــاء مــن 

األكل والشرب.
 

نلتقي مًعا ولكن من بعيد
يمكــن أن يكــون التحــدث أكثــر صعوبــة فــي اجتمــاع 
افتراضــي فــي بعــض األحيــان، ولكــن الــذوق الرفيــع فــي 

ــر عندمــا يأخــذ كل  ــى أكث ــة يتجل االجتماعــات االفتراضي
شــخص دوره فــي الحديــث ليقــدم نفســه. ومــع كل عنصــر 
مــن بنــود جــدول األعمــال فــي االجتماعــات االفتراضيــة 
يحســن أن تتــاح لــكل مشــارك فرصــة المشــاركة الفاعلــة. 
وال شــك أن القــراءة المســبقة للمعلومــات المرســلة قبــل 
االجتمــاع تعنــي أنــك ســتكون جاهــًزا للتناغــم مــع جــو 
االجتمــاع وبقيــة المشــاركين فيه. وقبــل اختتــام االجتماع، 
يفضــل أن تتــاح للجميــع فرصــة معرفــة مــا إذا كان لديهــم 

أي شيء آخر يضيفونه.

استخدم كمامة قابلة 
إلعادة االستخدام

أخيــًرا، ســاعد العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، 

وحمايــة البيئــة، إمــا عــن طريــق صنــع كمامــة لألنــف 
والفــم مــن القمــاش الخــاص بــك، أو شــراء كمامــة قابلــة 
إلعــادة االســتخدام. فالكمامات التي تســتطيع أن تصنعها 
بنفســك تحقــق وفــًرا وتعطــي األولويــة للمختصيــن فــي 
الرعايــة الصحيــة، والضعفــاء، لكــي يحصلــو علــى مــا 

يحتاجون من كمامات تحمي حياتهم.
مــن الســهل عمــل كمامــة لألنــف والفــم خاصــة بــك: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-

cloth-face-covering.html

أن النفـط بـدأ يسـتعيد عافيتـه ببـطء، ولكـن بنسـق منتظم 
وثابت، وذلك في أعقاب االنخفاض التاريخي الذي تسبَّب 
فيـه تراجـع الطلـب وتغيُّـر أنمـاط الحيـاة فـي ظـلِّ جائحـة 

فيروس كورونا.
وقـد أرسـل أعضـاء منظمـة أوبيـك المنتجـون للنفـط 
إشارات تُعرب عن ثقتهم بأن السوق يتجه نحو االستقرار، 
حيـث يُظهـر الطلـب عامـات أوليـة علـى االرتفـاع بينمـا 
تتَّجـه عدد من االقتصـادات الدولية نحو تخفيف إجراءات 
اإلغـاق والعـزل. وقـد سـاعد هـذا األمـر النفـَط علـى 

االرتفاع بنسبة 80% خال هذا الشهر.
النفـط  للطاقـة أن اسـتهاك  الدوليـة  الوكالـة  وتـرى 
سـيعود فـي نهايـة األمـر إلـى مسـتويات مـا قبـل الجائحـة، 
وذلك في ظل اسـتعادة االقتصاد لعافيته وانخفاض أسعار 
النفـط، بينما يـرى آخرون أن الجائحة سـتترك أثرها على 

أنماط استهاك النفط.
وعبـر شـبكة )وورلـد أويل(، قـال كبير محللي السـلع في 
شـركة )إس إي بي أيه بي(، بيارني شـيلدروب: "اإلمدادات 
العالميـة ال تـزال فـي انخفـاض بينمـا يتنامى الطلـب" على 
د هـذا الطريـق أمـام  النفـط. وأضـاف شـيلدروب: "سـيمهِّ

أسعار أعلى في قادم األيام".
ـس المشـارك لشـركة )أغيـن  مـن جانبـه، أشـار المؤسِّ
كابيتـال(، جـون كلـدوف، إلى أن السـوق العالميـة بدأت في 
التماسـك. وقال كلدوف: "هناك قيود علـى اإلمدادات، في 
قبالـة شـيء مـن االرتفـاع علـى األقـل فيمـا يخـصُّ الطلـب؛ 

وهذا بمثابة وصفة ألسعار أكثر ارتفاًعا".

في تقريرها السنوي الذي 
ًرا، حول  أصدرته، مؤخَّ

االستثمار العالمي في قطاع 
الطاقة، تعتقد الوكالة 

الدولية للطاقة أن جائحة 
فيروس كورونا المستجد 

ب في أكبر انخفاض  تتسبَّ
يشهده تاريخ االستثمار 

العالمي في الطاقة. وعلى 
الرغم من ذلك، ُيشير بعض 
من الخبراء ونخبة النشرات 

العلمية إلى أن النفط بدأ 
يستعيد عافيته ببطء، ولكن 

بنسق منتظم وثابت نسبًيا 
في أعقاب هذا االنخفاض 

التاريخي.



الكّمامة الورقيّة (تُستخدم لمرة واحدة)

متى وكيف نرتدي الكّمامة؟

ارتداء الكّمامة

طريقة التخلص من الكّمامة

ننصــح بشــدة جميــع املوظفــني، واملورديــن، والعمــال املتعاقديــن، بارتــداء الكّمامــات الوقائية باســتمرار يف أماكن عملهم. كما ننصح بشــدة كل فرد 
وعائلتــه بارتــداء الكّمامــات عنــد مغــادرة املنــزل والذهــاب إلــى األماكــن العامة التي يُتوقع فيهــا االختالط بالناس. وينبغــي التنبيه بأن الكّمامات 

ال تُعد بديًال عن التباعد اجلســدي.

ال تتحقق االستفادة الفاعلة من الكّمامات إال عند استعمالها مع االهتمام بالتنظيف املتكرر لليدين، كما أنها ليست بديًال عن التباعد اجلسدي. وال يجب وضع الكّمامات 
على األطفال (ممن تقل أعمارهم عن عامني) أو األشخاص فاقدي الوعي. 

تخلّص من الكّمامة واستبدلها بجديدة عندما تبتل أو تصبح بالية، وال تستعملها أبًدا مرةً أخرى.

نّظف يديَك جّيًدا باستخدام املاء والصابون ملدة 
٤٠ إلى ٦٠ ثانية، أو باستخدام معّقم اليدين ملدة 

٢٠ إلى ٤٠ ثانية، وذلك قبل ملس الكّمامة.

اخلطوة  ١
استخدم الكّمامة لتغطية فمك وأنفك، 

وتأكد من التصاق الكّمامة مباشرةً بوجهك 
بشكٍل يشمل منطقة الذقن، وتأكد أيًضا من 
عدم وجود فجوات جانبية ينفذ منها الهواء.

اخلطوة  ٢ 
قم بتشكيل أو ضغط الشريط فوق األنف 

ليلتصق على وجهك بانسجام مع شكل أنفك.

اخلطوة  ٣
أثناء ارتداء الكّمامة، جتّنب ملسها، أو ملس 

عينيك أو أنفك أو فمك.

اخلطوة  ٤  

نّظف يديَك جّيًدا باستخدام املاء والصابون ملدة 
٤٠ إلى ٦٠ ثانية، أو باستخدام معّقم اليدين ملدة 

٢٠ إلى ٤٠ ثانية، وذلك قبل ملس الكّمامة.

اخلطوة  ١

تخلص من الكّمامة فوًرا بوضعها يف سلة 
نفايات مغلقة، ثم نّظف يديك باملاء والصابون 

أو مبعّقم اليدين.

اخلطوة  ٣

اخلع الكّمامة من اخللف 
(ال تلمس الكّمامة من األمام).

اخلطوة  ٢

الكّمامة القماشيّة (تُستخدم عدة مرات)

نّظف يديَك جّيًدا باستخدام املاء والصابون ملدة 
٤٠ إلى ٦٠ ثانية، أو باستخدام معّقم اليدين ملدة 

٢٠ إلى ٤٠ ثانية، وذلك قبل ملس الكّمامة.

اخلطوة  ١

امات القماشية يدوياً أو آلياً  ينبغي غسل الكَمّ
باملاء الساخن وصابون املالبس، وذلك عندما 

يبدو عليها االِتّساخ، أو يف نهاية كل يوم. 
وميكن غسلها غسًال عادياً أو بالبخار، وهذا 

يكفي لتعقيمها.

اخلطوة  ٣

اخلع الكّمامة من اخللف (ال تلمس 
الكّمامة من األمام)، ثم نّظف يديك باملاء 

والصابون أو مبعّقم اليدين.

اخلطوة  ٢



إدارة االتصال املؤسسي

saudiaramco.com/ar/covid    Helpdesk 87-COVID (013 872 6843)    JHAH 800-305-4444 (Option 3)

اغسل يديك اغسل يديك
جيًدا باستخدام املاء والصابون

ملدة 40 إلى 60 ثانية، أو باستخدام
معّقم اليدين ملدة 20 ثانية.

ال تلمس وجهك
جتّنب مالمسة عينيك،

أو أنفك، أو فمك.
حافظ على مسافة

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

لكن.. كانت إحدى املدعوات حاملًة للفيروس بالفعل؛ دون أن تعلم،
ودون أن يعلم أي أحد من احلضور!

لذلك .. كوني َحِذرًة يف كل وقت!

ألن األمر ال يتعلق بك وحدك .. بل يتعلق بسالمة كل فرد يف املجتمع.
إن سلوكياتك الشخصية اخلاطئة قد تُدّمر حياة أشخاص آخرين. لذا ينبغي استشعار حجم مسؤوليتك،

ليبقى جميع من حولك يف صحة وسالمة.

هل كان ضيًفا ثقيًال ..
وغير مرغوب؟



الخميس ١٢ شوال 144١هـ، ٤ يونيو 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.

2 3 8 4
5 1 9 6 3 8 7

8 2 1 9
9 1 4 2 6 3 8

2 8 3 5
3 8 9 1

9 8 3
5 1 9 8 2

8 3 2 4 7 9 5

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

* حل العدد الماضي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

عـرف العالـم كـوارث وأحداًثـا كبيـرة أدهشـت وأبكـت وشـردت، 
ومالبثـت أن انتهـت تاركًة أثًرا مـا. خذ على سـبيل المثـال: كارثة غرق 
التايتانـك أو قنبلتـي هيروشـيما ونجازاكـي، الحـروب الدمويـة وذكـرى 
الحمـى األسـبانية التـي أحيـت ذكراهـا بعـض الـدول قبـل عاميـن. كل 
هـذه المحطـات تسـربت بدرجـات متفاوتـة إلـى الروايـات والدرامـا، 

وأثرت بشكل أو بآخر في السلوك والثقافة البشرية.
ظاهـرة حديثة مثل تسـونامي تحولت بقـدرة قادر مـن كلمة تختصر 
الدمـار ومعانـاة الماييـن إلـى لقـب يفتخـر بـه نجـوم الرياضـة والفـن، 
علـى غـرار  المصنـف األول فـي لعبـة التنـس جوكوفيتـش الـذي أثـار 

عاصفة فاجأت أفضل العبين في تاريخ الكرة الصفراء.
لـم  التسـونامي -المحـدود جغرافًيـا-  وباسـتثناء  الظواهـر  هـذه 
التواصـل االجتماعـي وال حتـى رسـائل  اإلنترنـت ووسـائل  تعاصـر 
الجـوال، فخرجـت بـكل فظائعهـا متسـللًة مـن نافـذة الحقيقـة لتعـود 
إلينـا مـن بوابـة الخيـال والفنـون. بينمـا يحكـم وبـاء كورونـا المسـتجد 
ويتصـدر  والجغرافيـا  التاريـخ  علـى  اليـوم  قبضتـه   )١٩  - )كوفيـد 
المحتـوى والتفاعـل اإللكترونـي بصـورة ال يمكـن مقارنتهـا بأيـة كارثـة 

سابقة.
رقمًيـا -وخال شـهر ونصـف مضت فقـط- تداول 6 مليار شـخص 
٣٧ مليـون مـادة علـى اإلنترنـت حـول كورونـا المسـتجد،  أكثـر مـن �٥
أسـهم فـي كتابتهـا أشـخاص ومنظمـات حـول العالـم. هـذه الحقيقـة 
تعـزز مـن التكهنـات حـول والدة وشـيكة لعالـم جديـد مـن رحـم هـذه 

األزمة التي أثرت على نمط الحياة. 
هـذه الجائحـة مختلفـة بـا شـك، فقـد حاصـرت دول العالـم دون 
اسـتثناء فـي 60 يوًمـا فقـط، وأعلنـت نفسـها كأول وبـاء عالمـي فـي 
العالـم،  اهتمامـات  صـدارة  حجـزت  ثـم  الرقمـي،  التواصـل  زمـن 
وفرضـت العزلـة المنزليـة قسـرًيا علـى أكثـر مـن 60%، مـن البشـر، 
فكيـف سـتكون مامـح العالـم بعـد زوال كورونـا المسـتجد بمشـيئة 

اهلل؟ 
أكثـر  أن  مضـت  أسـابيع  لسـتة  البحـث  محـركات  تحليـل  يظهـر 
الكلمـات تـداواًل مـع »كورونا« -بجانـب مصطلحات المـرض-: الصحة 
والغـذاء والمسـاعدة واألرض واالقتصـاد والعمـل والرياضـة والنـاس 

واألزمات، واإليجابية.
وتشـير منصات تحليـل المحتـوى اإللكتروني إلى أن النـاس أظهرت 
نظـرة إيجابيـة عـن طبيعـة العمـل عـن بعـد، لتمكينهـم من قضـاء وقت 
أطـول مـع أسـرهم وحيواناتهـم األليفـة، واالسـتمتاع بالقهـوة واألكل 
المنزلـي، فيمـا سـجلت معاناتهـم مـن تحديـات التأقلـم مـع الوضـع 
وقلـة  والمنـزل،  العمـل  متطلبـات  وموازنـة  األطفـال  مـع  الجديـد 

إنتاجيتهم، وافتقاد الرياضة والمطاعم.
فـي المملكـة العربيـة السـعودية، بـدى واضًحـا الفـارق بيـن قيمنـا 
الوطنيـة فـي التعامل مع حقوق اإلنسـان األسـاس والمتمثلـة في األمن 
اليـوم  تتوفـر  التـي  الكريمـة  والحيـاة  والتعليـم  والصحـة  والسـامة 

بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصادنا المرتبط بالنفط.
إلـى جانـب ذلـك، سـّرع الفايـروس المسـتجد مـن خطـوات التحـول 
الرقمـي فـي اإلدارات والخدمـات العامة، وكذلـك التعليـم الذي خاض 

تجربة فريدة في تطبيق )التعليم عن بُعد(. 
أمـا القطـاع الخـاص فأظهـرت بعـض قياداتـه غياًبـا فـي منظـور 
إدارة األزمـات، إال أن األكثـر وضوًحـا هـو حجـم الفـرص فـي مجـال 
تطويـر منافـذ الخدمـات والبيـع اإللكترونـي، واسـتعداد شـريحة كبيرة 
مـن النـاس للتأقلـم مـع نظـم التوصيـل والشـراء اإللكترونـي.. وفـي 
بيوتنـا اكتشـفنا عظـم تقصيرنا فـي حقوق األسـرة، وقدرتنـا على خلق 
الترفيـه والسـعادة فـي أحلـك الظـروف دون الوصـول إلى بـاب المنزل 

الخارجي، ودون أن ندفع مصاريف إضافية.
صحيـح أننـا اليـوم بدأنـا نخـرج مـن معانـاٍة وآالٍم كبيـرة، إال أننـا 
بدأنـا أيًضـا نعيـد صياغـة سـلوكنا وثقافتنـا، ونكتـب حكايـات ملهمـة 

ألجيال قادمة لم تشهد هذه األزمة.

الخيال والحقيقة..
ماذا بعد »كورونا«؟

مشاري صالح العفالق *

* كاتب صحفي، وناشط ومتخصص في العاقات العامة  

 تكوينات الطبيعة  حديث األلوان:

ُيعد الفنان عبداهلل حماس، الذي ولد في أبها عام 1953م، أحد أبرز الفنانين التشكيليين في المملكة والعالم العربي. اعتمد في أعماله على المدرسة التجريدية 
ز الُمعتمد على ألوان الطبيعة الخالبة وأسلوب الحياة البسيطة. له الكثير من  الرمزية، كما تأثر ببيئته الجنوبية في أعماله حيث يظهر طابعه الخاص والمميَّ

المعارض الشخصية داخل المملكة وخارجها. كما حصل على العديد من الجوائز المتقدمة في عدة محافل دولية. تمثلت مشاركة الفنان في مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية في جدة، في مجموعة من اللوحات التي حملت اسم )تكوينات(، هذه إحداها، وهي مجموعة من التكوينات المستمدة من البيئة المحلية 

بأسلوب تجريدي رمزي حديث.



يستهدف برنامج هذا العام احملتاجني حتت هذه األهداف الثالثة. وستتبرع الشركة مببلغ يعادل 100% يف ذات الهدف الذي سيقع عليه اختيارك. 

• األيتام
• األرامل

• أسر السجناء

• أجهزة قياس السكر
• أجهزة غسيل الكلى

• مساندة مرضى السرطان

• املواد التعليمية
• التعليم االفتراضي 

• البرامج التعليمية

Donate Now
CSR@aramco.com 

تبرع اآلن
MyHome تبرع اليوم من خالل

نرجو أن تساهم يف أحد أو كل صناديق التبرعات الثالثة التالية:  

x2.أنت تتبرع، والشركة تماثل تبرعك
فيتضاعف األثر. 

حقق أحالمهم
يف مملكتنا، ال يستطيع اآلالف من مرضى السكري

شراء أجهزة مراقبة مستوى السكر يف الدم.
وهذه األجهزة ضرورية ملتابعة حالتهم.

بإمكانك املساعدة.


