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أمير املنطقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بني الشركة واجلمعية التعاونية للنحالني..

إطالق مبادرة دعم صناعة العسل وتطوير 
منتجاته بالمدينة المنورة

تركيب نظام لكبح الطائرات في العضيلية 
لتعزيز سالمة الطيران

شــهد صاحــب الســمو الملكــي األمير فيصل بن ســلمان 
ــورة، مراســم  ــة المن ــر منطقــة المدين ــز، أمي ــن عبدالعزي ب
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن أرامكــو الســعودية والجمعيــة 
التعاونيــة للنحاليــن إلطــاق )مبــادرة أرامكــو الســعودية 
لدعــم ذوي الدخــل المحــدود لتربيــة النحــل وتطويــر 
منتجاتــه بمنطقــة المدينــة المنــورة( بحضــور المديــر 
التنفيــذي لشــؤون أرامكــو الســعودية، األســتاذ خالــد 
الملحــم، وذلــك يــوم الخميــس 26 ذي الحجــة 1442هـــ )5 

أغسطس 2021م(.
ــر مــن  ــداد أكث ــى امت وأوضــح الملحــم أن الشــركة، وعل
ثمانيــة عقــود، تؤمــن أن التنميــة هــي مســؤولية مشــتركة 
ــه، حيــث كان ومــا  ــكل فئات ــى تكاتــف المجتمــع ب تقــوم عل
زال دورهــا بــارًزا فــي تجســيد قيــم المواطنــة والمســؤولية 
االجتماعيــة منــذ نشــأتها وحتــى اليــوم. كمــا أشــار إلــى أن 
مذكــرة التفاهــم تعّبــر عــن ســعي الشــركة لاســتفادة مــن 
المــوارد الطبيعيــة فــي مناطــق المملكــة المختلفة إلحداث 
األفــراد  حيــاة  علــى  والملمــوس  اإليجابــي  التأثيــر 
ومجتمعاتهــم، مضيًفــا أن برامــج المواطنــة التــي تنفذهــا 
أرامكــو الســعودية فــي مختلــف أنحــاء المملكــة تعمــل على 
دعــم المشــاريع االقتصاديــة والمجتمعيــة، التــي تُمّكــن 
بدورهــا األشــخاص مــن المضــي قدًمــا وترجمــة األفــكار 

إلى واقع ملموس.

ع في مساندة  التوسُّ
صناعة العسل

وتهــدف المذكــرة لتقديــم يــد العــون إلــى 300 فــرد مــن 
النحــل  تربيــة  المحــدود لتحســين طــرق  الدخــل  ذوي 

العضيليـــة - انتهـــى قســـم أحيـــاء الســـكن فـــي منطقـــة 
األعمـــال الجنوبيـــة والمشـــاريع العامـــة، مؤخـــًرا، مـــن 
مشـــروع تحســـين طريـــق حـــرض/ الحويـــة، الـــذي تضمنـــت 
أعمالـــه تطويـــر مـــدرج الطائـــرات الموجـــود فـــي العضيليـــة 
الســـتيعاب طائـــرة مـــن طـــراز )بوينـــغ 737-700(، وهـــي 
أكبـــر طائـــرة فـــي أســـطول الطيـــران التابـــع ألرامكـــو 

السعودية.
)إيمـاس(  نظـام  تركيـب  فـي  المشـروع  فريـق  ونجـح 
أرضيـة مصممـة  مـن  يتكـون  الـذي  الطيـران،  لسـامة 
هندسًيا لكبح اندفاع الطائرة على المدرج، حيث تُعد هذه 
المـرة األولى التي يسـتخدم فيها هذا النظام على مسـتوى 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

القافلة األسبوعية

ويتنس تينارو، وعبداهلل العيد

وتطويــر منتجاتــه بمنطقــة المدينــة المنــورة. وســتوّفر 
أرامكــو الســعودية عبــر المبــادرة المعــّدات المتطــورة، 
ووســائل اختبــار الجــودة، إضافــة إلى تدريب المســتفيدين 
علــى إنتــاج طــرود النحــل، ورفــع مســتوى كفــاءة النحاليــن 
ووســائل إنتاجهــم لتحقيــق أقصــى طاقاتهــم اإلنتاجيــة. 
كمــا أن المبــادرة تُعــد أحــدث إضافــة لجهــود الشــركة 
للحــرف  مضافــة  قيمــة  إليجــاد  الهادفــة  المتعــددة 
التقليديــة والمــوارد الطبيعيــة وتطويرهــا؛ لجذب الشــباب 

السعودي إلى قطاع األعمال الصغيرة والناشئة.
وترّكــز مبــادرة أرامكــو الســعودية اهتمامهــا علــى رعايــة 
ملــكات النحــل )البلــدي( والمحافظــة علــى الســاالت 
المحليــة منهــا، عبــر تأســيس منحــل يحتــوي علــى 1000 
خليــة ليصبــح مــن األصــول التابعــة للجمعيــة، ويدعــم 
إســتراتيجية جمعيــة النحاليــن التعاونيــة التــي تنتج حوالي 
النحــل  مــن  طــرد  و٢٠٠٠  النحــل  ملــكات  مــن   ٥٠٠٠

المحلي الخالص.
قــد أطلقــت مســبًقا مبــادرة دعــم  الشــركة  وكانــت 
وتطويــر صناعــة العســل فــي المملكــة منــذ عــام 2016م 

مدرج آمن لطائرات أكبر
وواجـه فريـق المشـروع مهمـة صعبـة تكمـن فـي إطالـة 
المـدرج الحالـي فـي العضيليـة السـتيعاب حركـة اإلقـاع 
والهبوط لطائرات أكبر بأمان. ونظًرا لمحدودية المساحة، 
كانـت الوسـيلة الوحيـدة إلنجـاز ذلـك إمـا مـن خـال نقـل 
البنـى التحتيـة الحيويـة ألرامكـو السـعودية، أو بنـاء المدرج 
فـي مـكان آخـر. وكان مـن الواضـح أن الخيـار الثانـي باهظ 
الثمـن، ويسـتغرق وقًتـا أطـول، كمـا قد يـؤدي إلى مشـكات 

تشغيلية في البنية التحتية الحيوية للشركة.
واطلع الفريق على التقنيات الموجودة التي تحظى بسجل 
سـامة مثالـي، والتـي من شـأنها أن تقلـل المسـافة المطلوبة 
لهبوط وإقاع طائرات أكبر باسـتخدام المدرج الموجود دون 
بتجـاوز  يتعلـق  فيمـا  خاصـًة  السـامة،  بجانـب  المسـاس 

النحاليــن  مــع جمعيــة  بالشــراكة  الباحــة  مدينــة  فــي 
التعاونيــة فــي الباحــة. ثــم توّســعت المبــادرة لتشــمل 
منطقتــي عســير والطائــف، حيــث يتــّم اســتزراع آالف 
النباتــات العاســلة لدعــم عمليــة تلقيــح وتربيــة النحــل، 
وتدريــب أكثــر مــن 1500 نحــال، منهــم 900 مســتفيد فــي 
الباحــة، و200 مســتفيد فــي محافظــة الطائــف، و400 
مســتفيد فــي منطقــة عســير، ومــن بينهــم 100 مســتفيدة 
نحالــة فــي عســير والباحــة، حيــث تــم توفيــر التدريــب 
المتقــدم لـــ 39 منهــن إلنتــاج المــواد التجميليــة المشــتقة 
إلــى دعــم صناعــة  النحــل. وباإلضافــة  مــن منتجــات 
العســل، تــّم التوســع فــي إنتــاج مشــتقاته كالشــمع والصمــغ 

والغذاء الملكي وحبوب اللقاح.
جديــر بالذكــر أن مبــادرات أرامكــو الســعودية فــي 
مجــال العســل شــملت، مؤخــًرا، توقيــع مذكــرة تفاهــم 
لمجــال األبحــاث العلميــة مــع جامعــة الملــك خالــد فــي 
عســير، بهــدف تأســيس وإنشــاء محطــة إنتــاج ممالــك 
تغييــر  ممتــازة إلحــداث  ذات ســالة محليــة  منتخبــة 
ــة،  ــة والبيئي ــد القطــاع النقدي جوهــري ملمــوس فــي عوائ

الطائرات للمدرج، الذي يعد سبًبا رئيًسا لحوادث الطائرات.
ووفًقـا لصحيفـة )بزنـس إنسـايدر(، فـإن مـا يقـرب مـن 
تحـدث خـال  المميتـة  الطيـران  مـن كل حـوادث   %49
مراحـل الهبـوط األخيـرة للرحـات االعتياديـة، و14% منهـا 
تحـدث خـال مرحلـة اإلقاع. ولذلك يجـب أن تلتزم جميع 
المـدارج بأطـوال المـدرج المحـددة لضمـان توقـف الطائرة 
الـركاب عنـد  بأمـان، وبالتالـي المحافظـة علـى سـامة 
التوقـف فـي الحـاالت الطارئـة، والمحافظـة كذلـك علـى 

الطائرات والبنية التحتية.

لماذا وقع االختيار على 
نظام )إيماس(؟

وقـع االختيـار علـى نظـام )إيمـاس( للتغلـب علـى مشـكلة 

صناعة العسل.. 
من الباحة وعسير 

إلى المدينة 
المنورة

مثــل التنــوع الحيــوي وتلقيــح األزهــار ومنتجــات الخليــة 
وغيرهــا، مــن خــال تبــادل الخبــرات وتوحيــد الجهــود 
ــة صناعــة عســل النحــل بمــا  ــى دفــع عجل ــي تهــدف إل الت

يتفق مع األهداف الوطنية المنشودة.
وتُســهم سلســلة المشــاريع والمبــادرات التــي تقدمهــا 
أرامكــو الســعودية بنحــو فاعــل فــي التنميــة البشــرية 
واالقتصاديــة وتحقيــق االســتدامة، كمــا تؤّكــد التزامهــا 
بدعــم المجتمعــات المحليــة فــي أنحــاء المملكــة مــن 
خــال تحديــد حاجتهــا ودعمهــا بالمهــارات والمــوارد 
التنــوع  تعــّزز  مشــاريع  إليجــاد  الازمــة  والخبــرات 

االقتصادي والدخل المستدام.

قصـر المـدرج، فهـذا النظـام مخصـص للتعامـل مـع حاالت 
الطوارئ، ويتكون من كتل خرسـانية مصنوعة بشـكل خاص 
ـب في نهاية المدرج إليقـاف الطائرة ومنع تجاوزها في  تركَّ
حـال لـم تتوقـف بنفسـها. وقد ُصمـم هذا النظـام خصيًصا 
وإتـاف  الـركاب  إصابـة  احتماليـة  لتقليـل  الغايـة  لهـذه 

الطائرة.
للسـجات  شـاملة  مراجعـة  المشـروع  فريـق  وأجـرى 
المنشـورة رسـمًيا عن النظام من إدارة الطيران الفيدرالية، 
وهـي منظمـة أمريكيـة تنظـم النقـل الجـوي، لمعرفـة مـدى 

فاعليته في تحقيق الهدف المطلوب.
وفـي 15 حالـة تـم فيهـا تركيبـه، نجـح النظام فـي إيقاف 
جميع الطائرات المتجاوزة لمسـافة التوقف على المدرج، 
وهـي نتيجـة تمثـل سـجًا ممتـاًزا للسـامة. وكان فريـق 
المشـروع، متسـلًحا بتلـك البيانـات، واثًقـا مـن التطبيـق 
اآلمـن لتلـك التقنيـة ومـن قدرتهـا علـى تذليـل تحديـات 

المشروع.
فاعليـة  األكثـر  الحـل  هـو  )إيمـاس(  نظـام  أن  وتبيَّـن 
فـي  الممتـاز  السـعودية  أرامكـو  للمحافظـة علـى سـجل 
سـامة الطيران، فيما يقدم أيًضا خياًرا اقتصادًيا مائًما 
لشـروط وقيود المشـروع، حيث أسفر عن توفير ما يقارب 
30% مـن التكاليـف مقارنـة بخيـار إطالة المـدرج.  وأظهر 
هذا النجاح التزام أرامكو السعودية تجاه السامة، والدور 
المهم الذي تسـهم به التقنية والحلول المبتكرة في التغلب 
على تحديات المشـاريع وتوفير التكاليف مقارنة باألنظمة 

التقليدية.

أسفر تركيب نظام )إيماس( 
في مدرج الطائرات في 

العضيلية، كما ُتظهر 
الصورة على اليمين، عن 
تهيئة الموقع الستقبال 

طائرات أكبر مع المحافظة 
على متطلبات السالمة. 

وعلى اليسار، صورة توضح 
كيف ُيسهم هذا التصميم 

الهندسي في كبح الطائرات 
وإيقافها.



الظهران - أعلنت أرامكو السـعودية، األحد 29 ذي الحجة 
1442 هــ )8 أغسـطس 2021م(، نتائجهـا الماليـة عـن الربـع 
الثانـي مـن عـام 2021م، حيـث بلـغ صافـي الدخـل 95.5 مليـار 
ريـال سـعودي )25.5 مليـار دوالر أمريكـي( بزيـادة نسـبتها 
288% مقارنـة بالربـع الثانـي مـن العـام الماضـي. كمـا أعلنت 
الشـركة عـن توزيعـات أربـاح قدرهـا 70.3 مليـار ريال سـعودي 
)18.8 مليـار دوالر أمريكـي(، فيمـا بلـغ صافـي دخلهـا عـن 
النصف األول من العام 176.9 مليار ريال سعودي )47.2 مليار 
دوالر أمريكـي(، بزيـادة نسـبتها 103% عـن الفتـرة نفسـها مـن 

عام 2020م.
وتُعـزى هـذه النتائـج فـي المقـام األول إلـى ارتفـاع أسـعار 
النفـط، وانتعـاش الطلـب العالمـي فـي أعقـاب تخفيـف قيـود 
مواجهـة فيـروس كورونـا على مسـتوى العالـم، وتنفيذ حمات 
التطعيم على نطاق واسـع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع 

وتيرة النشاط في األسواق الرئيسة.

ف زة وقدرة على التكيُّ نتائج مميَّ
وتعليًقـا علـى هـذه النتائـج، قـال رئيـس أرامكـو السـعودية، 
كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر: 
»يعكـس الربـع الثانـي، بفضـل اهلل، نتائـج مميَّزة جـًدا ألرامكو 
السـعودية مسـتندة علـى االنتعـاش القـوي في الطلـب العالمي 
علـى الطاقـة، مـا يعـزز دخول الشـركة للنصف الثانـي من عام 
2021م وهـي أكثـر مرونـة وقـدرة علـى التكيُّـف، في ظـل موجة 
االنتعـاش االقتصـادي العالمـي. وفـي حين أن بعـض األمور ال 
تـزال غيـر واضحـة حيـال التحديـات التـي تفرضهـا متغيـرات 

فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد- 19(، فقـد أثبتنـا والحمد القافلة األسبوعية
هلل قـدرة متطـورة علـى التكيُّـف بسـرعة وفاعليـة مـع ظـروف 

السوق المتغيِّرة«.
وأضـاف الناصـر: »مثَّلت الصفقـة التاريخية للبنية التحتية 
لخطـوط األنابيـب، البالغـة 46.5 مليـار ريـال سـعودي )12.4 
مليـار دوالر أمريكـي(، دعًمـا إلسـتراتيجية أعمالنـا طويلـة 
األجـل مـن خـال ثقـة المسـتثمرين الدولييـن، وهـو مـا يمثِّـل 
تقدًمـا كبيـًرا فـي برنامـج تحسـين محفظـة أعمالنا. كمـا عزز 
اإلصـدار الفريـد مـن نوعـه للصكـوك بقيمـة 22.5 مليـار ريال 
سـعودي )6 مليـارات دوالر أمريكـي( مـن قـوة مركزنـا المالـي، 
وكذلك أسـهم فـي زيادة تنويع مصادر التمويل وتوسـيع قاعدة 
المسـتثمرين لدينـا. وبفضـل اهلل تمكنا مـن توزيع عائد قيمته 
أمريكـي(  دوالر  مليـار    18.8( ريـال سـعودي  مليـار   70.3

لمساهمينا«.
وقال الناصر: »سـنواصل إحراز تقدم في عدد من البرامج 
اإلسـتراتيجية، التي تركز بشـكل كبير على االسـتدامة، وأنواع 
عبـر  أصولنـا  قيمـة  وتعظيـم  الكربـون،  منخفضـة  الوقـود 
ـع أعمالنـا  االسـتثمار األمثـل إلمكاناتهـا، وتعزيـز تكامـل وتوسُّ
فـي التكريـر والكيميائيات على الصعيدين الوطنـي والعالمي. 
جميع هذه األسـباب وغيرها تجعلنا متفائلين بالنصف الثاني 

من عام 2021م وما بعده من آفاق مستقبلية«.

أهم المعلومات المالية
بلغ صافي دخل أرامكو السعودية 95.5 مليار ريال سعودي 
)25.5 مليـار دوالر أمريكـي( فـي الربع الثاني من عـام 2021م، 
دوالر  مليـار   6.6( ريـال سـعودي  مليـار   24.6 مقابـل  فـي 
أمريكـي( فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2020م. وبلـغ صافـي 

أهم المعلومات التشغيلية
حافظت أرامكو السـعودية على سـجلها القوي في موثوقية 
اإلمدادات، حيث بلغت موثوقية تسـليم شـحنات النفط الخام 
والمنتجـات األخـرى فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2021م نسـبة 

.%100
ـًزا فـي مجـال التنقيـب  وأظهـرت الشـركة أيًضـا أداء مميَّ
واإلنتـاج، حيث بلغ إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 
11.7 مليـون برميـل من المكافئ النفطي يومّيًا في الربع الثاني 

من عام 2021م.
كما نجحت الشـركة في إنجاز وربط مشـروعي زيادة إنتاج 
النفـط الخـام مـن عيـن دار وفـزران خـال الربـع الثانـي، 
ويسـتهدف هـذان المشـروعان مكامـن ثانويـة تبلـغ طاقتهـا 

اإلنتاجية اإلجمالية 175 ألف برميل في اليوم.
الشـركة  ذراع  )سـابك(  تصبـح  ألن  مهمـة  وفـي خطـوة 
للكيميائيـات، شـرعت أرامكـو السـعودية فـي نقـل مسـؤولية 
التسـويق والمبيعـات لعـدد مـن منتجاتهـا مـن البتروكيميائيات 
والبوليمـرات إليهـا، كمـا يتـم نقـل مسـؤولية شـراء وإعـادة بيع 

عدد من منتجات )سابك( إلى شركة أرامكو للتجارة.
علـى  سـابك  ـز  تركِّ أن  إلـى  التعديـات  هـذه  وتهـدف 
ـز شـركة  تركِّ المشـتقة، فـي حيـن  البوليمـرات والمنتجـات 
أرامكـو للتجـارة علـى الوقـود والمركبـات العطريـة والميثيـل 
ثاثـي بيوتيـل إيثـر، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الكفـاءة التشـغيلية، 
وتقويـة العامـات التجاريـة لكلتا الشـركتين، وتحسـين القدرة 
التنافسـية الشـاملة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز االستفادة من 
نقاط القوة لدى الشـركتين في مجاالت المشـتريات، وسلسلة 
اإلمـداد، وتحسـين المـواد األوليـة، وتكامـل أعمـال القطـاع، 

والتشغيل، والصيانة.
مخاطـر  مـن  ككل  والمجتمـع  العاملـة  القـوى  ولحمايـة 
الجائحـة، واصلـت الشـركة إسـهامها فـي جهـود التطعيم ضد 
فيـروس كورونـا خـال الربع الثانـي، من خال حملـة التطعيم 
المسـتمرة التي تقوم بها الشـركة تماشـًيا مع برنامج التطعيم 
ى 95% من موظفي وموظفات  الذي تنفذه الحكومة، حيث تلقَّ
أرامكو السـعودية و70% من أفراد أسـرهم جرعة واحدة على 

األقل بحلول نهاية يونيو 2021م.
وكإسـهام رائد في المواطنة، شـاركت أرامكو السـعودية في 
المالـي والمحاسـبي مـن خـال  التميُّـز  أكاديميـة  تأسـيس 
تحالـف هـو األول مـن نوعـه بيـن كبـرى شـركات المحاسـبة 
الماليـة  فـي  للتميُّـز  مركـز  إلقامـة  االسـتثمارية،  والبنـوك 
والمحاسـبة فـي المملكة. وتهـدف األكاديمية إلى بنـاء قدرات 
المميَّزيـن مـن خريجـي الماليـة والمحاسـبة، ودعم نمـو قطاع 
الخدمـات المالية فـي المنطقة، وإيجاد كفـاءات مؤهلة للعمل 
العـام والخـاص بمـا يتناغـم مـع األهـداف  فـي القطاعيـن 

الوطنية المنشودة.

رئيس الشركة، كبير 
إدارييها 

التنفيذيين، 
متحدًثا عن 

النتائج المالية

نتائج الربع الثاني 
ز  تعكس تمُيّ

الشركة ومرونتها

أرامكو السعودية تعلن نتائج الربع الثاني 
والنصف األول من عام 2021م
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نتائج الربع األول والنصف الثاني من 2021م

الدخـل للنصـف األول مـن العـام  176.9 مليـار ريـال سـعودي 
)47.2 مليـار دوالر أمريكـي(، فـي مقابـل 87.1 مليـار ريـال 
سـعودي )23.2 مليـار دوالر أمريكـي( فـي النصـف األول فـي 
عـام 2020م. وتُعـزى الزيـادة فـي الفترتيـن فـي األسـاس إلـى 
ـن هوامـش أربـاح أعمـال  ارتفـاع أسـعار النفـط الخـام، وتحسُّ
التكريـر والمعالجـة والتسـويق والكيميائيـات، وتوحيـد نتائـج 
أعمـال شـركة )سـابك(، وقابـل ذلـك جزئًيـا انخفـاض حجـم 

مبيعات النفط الخام، وارتفاع الريع على إنتاج النفط الخام.
وبلغـت التدفقـات النقديـة الحـرة 84.7 مليار ريال سـعودي 
)22.6 مليـار دوالر أمريكـي( فـي الربـع الثانـي و153.2 مليـار 
ريـال سـعودي )40.9 مليـار دوالر أمريكـي( في النصـف األول 
مـن عـام 2021م، فـي مقابـل 22.9 مليـار ريـال سـعودي )6.1 
مليـار دوالر أمريكـي( و79.2 مليـار ريـال سـعودي )21.1 مليـار 

دوالر أمريكي( للفترتين نفسيهما من عام 2020م.
وبلغت نسبة المديونية 19.4% في 30 يونيو 2021م، مقارنة 
مـع 23% فـي 31 ديسـمبر 2020م. ويُعـزى االنخفـاض فـي 
المقـام األول إلـى الزيـادة فـي النقـد ومـا يماثلـه فـي 30 يونيو 
2021م، مدفوًعـا بشـكل أسـاس بالتدفقات النقدية التشـغيلية 
القوية، والعائدات النقدية المتعلقة بصفقة أرامكو السـعودية 

ألنابيب النفط الخام.
كمـا بلـغ اإلنفـاق الرأسـمالي 28.1 مليـار ريـال سـعودي )7.5 
مليـار دوالر أمريكـي( فـي الربـع الثانـي و58.8 مليـار ريـال 
سـعودي )15.7 مليار دوالر أمريكي( في النصف األول من عام 
2021م، وهـو مـا يمّثـل زيـادة بنسـبة 20% و15% عـن الفترتيـن 
نفسـيهما من عام 2020م. هذه الزيـادة تُعزى في المقام األول 
إلـى بـدء المراحـل األولـى مـن أعمـال اإلنشـاء وشـراء المـواد 
المتعلقـة بمشـاريع الزيـادة الجاريـة إلنتـاج الخـام، وتوحيـد 
اإلنفاق الرأسمالي لشركة )سابك(. وتستمر أرامكو السعودية 
فـي اتباع نهج مرن ومنضبط للغاية في تخصيص رأس المال، 
ع إلـى أن يظـل إنفاقها الرأسـمالي المتوقع لعـام 2021م  والتطلُـّ

في حدود 131 مليار ريال سعودي )35 مليار دوالر أمريكي(.
ـت صفقـًة للبنيـة التحتيـة  وكانـت أرامكـو السـعودية قـد أتمَّ
لخطوط األنابيب بقيمة 46.5 مليار ريال سعودي )12.4 مليار 
دوالر أمريكـي(، مـع ائتـاف دولـي اسـتحوذ على حصـة %49 
فـي شـركة أرامكـو إلمـداد الزيـت الخـام، التـي تـم تأسيسـها 
مؤخًرا، وتحتفظ أرامكو السـعودية بحصة األغلبية. وبموجب 
اتفاقيـة اسـتئجار وإعـادة تأجيـر مدتهـا 25 عاًمـا، سـتحصل 
شـركة أرامكـو إلمـدادات الزيـت الخـام بدورهـا علـى تعرفـة 
مدفوعـة مـن أرامكـو السـعودية عن كميـات الزيت الخـام التي 
تتدفـق عبـر الشـبكة، وتكـون تلـك التعرفـة مرتبطة بحـد أدنى 
ح هذا االستثمار الفرصة الجاذبة  لحجم تلك الكميات. ويوضِّ
الكبيـرة لخطـوط  التـي تعكسـها أصـول أرامكـو السـعودية 
األنابيب، وثقة المسـتثمرين في مسـتقبل الشـركة على المدى 

الطويل.
وحققـت الشـركة 22.5 مليـار ريـال سـعودي )6 مليـارات 
دوالر أمريكـي( مـن خـال إصدار صكـوك للشـركات بالدوالر 
الصكـوك  تلـك  بيـع  فـي  ونجحـت  العالـم،  فـي  األمريكـي 
المتوافقـة مـع الشـريعة اإلسـامية إلـى كبـرى المؤسسـات 
االسـتثمارية. وقد شـمل اإلصدار ثاث شـرائح مـن الصكوك 
المباشرة وغير المضمونة في إطار برنامج الصكوك الدولية 
َصـت عائدات  الـذي طرحتـه أرامكو السـعودية، مؤخـًرا، وُخصِّ

اإلصدار لاستخدامات العامة في الشركة.

صافي النقد من صافي الدخل
أنشطة التشغيل

التدفقات 
النقدية الحرة
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م إثراء الصيفي.. األطفال يعزفون  في مخيَّ
قون نحو الكواكب الموسيقى ويحلِّ

كان هواة الموسيقى السعوديون إلى عهد قريب يجوبون 
بـاًدا عـدة للعثـور علـى مـدارس موسـيقية بألـوان عالميـة، 
إال أن التحوالت االجتماعية قلبت األمور رأًسا على عقب، 
مـن  بكثيـر  تحظـى  المملكـة  فـي  الموسـيقى  فأصبحـت 
واألكاديميـات  العالميـة  المـدارس  قبـل  مـن  االهتمـام 

والمعاهد والمراكز الثقافية.
م مركز الملـك عبدالعزيز الثقافي  وفـي هذا اإلطـار، قدَّ
العالمي )إثراء (، عبر مسار )الموسيقى.. ما وراء السماء( 
فهم على  فـي مخيمـه الصيفـي، تدريًبا مكثًفـا لألطفـال عرَّ
ألـوان الموسـيقى واألصـوات الفضائيـة وبيئاتهـا لتطويـر 
األلحـان وتجسـيدها بـأداء موسـيقي، كمـا تعرفـوا علـى 
أساسـيات الموسـيقى، التـي أسـهمت فـي تغذيـة مهاراتهـم 

السمعية وصقل مواهبهم.

عازفة القيثار
وعندمـا نقـف أمـام عازفة للقيثار تبلغ مـن العمر ثمانية 
أعوام، فذلك يعني أننا أمام موهوبة تتقن عملية االنسجام 

سمية السماعيل

مـع اآلالت الموسـيقية بجـدارة. وتمثِّـل هـذه الموهوبـة 
نموذًجـا مـن المشـاركين فـي مسـار )الموسـيقى.. مـا وراء 
السـماء(، حيث بـدا اهتمامهـا الواضح باآلالت الموسـيقية 
منـذ أن كانـت فـي سـن الثالثـة، وكانـت تصفـق دائًمـا علـى 
إيقـاع الموسـيقى التـي تسـمعها، كمـا التقطـت منـذ ذلـك 
الوقـت قيثـارة موسـيقية، لتبـدأ بالعـزف عليهـا إلـى أن 

أصبحت لعبتها المفضلة.
ومـع تقدمهـا فـي السـن ودخولها إلـى المدرسـة، مكنتها 
دروس الموسـيقى التـي تلقتهـا مـن فهـم كيفيـة اختـاف 

أصوات اآلالت الموسيقية وعملها، ما أدَّى إلى استمرارها 
في تعلم الموسـيقى والتركيز على اإليقاع واللحن. ويُسـهم 
مـه برنامـج مركـز )إثـراء( في مسـاعدة  التدريـب الـذي يقدِّ

فــي  للتجــارة  الفيدراليــة  اللجنــة  أصــدرت 
عــدد  متوســط  رصــدت  إحصائيــة  أمريــكا 
اإلعانــات التــي يتلقاهــا األطفــال بمــا يقــرب 
الــذي  ٢٠٬٠٠٠ إعــان ســنوًيا، األمــر  مــن 
يعنــي أن الطفــل يمضــي ثاث ســاعات أســبوعًيا 
فــي مشــاهدة اإلعانــات، باإلضافــة إلــى أن 
علــى  صرفهــا  نســبة  مــن  زادت  الشــركات 
اإلعانــات، حيــث بلغــت المصروفــات ١8١ مليــار 

دوالر عام ٢٠١4م.
الطائلــة  والمبالــغ  الهائلــة  األرقــام  هــذه 
تدعوننــا إلــى التســاؤل حــول جــدوى اإلنفــاق 
وأثــره علــى اإلنســان، وحــول دورهــا فــي تغييــر 
ســلوكه بمــا فــي ذلــك تعزيــز ســلوك التفاخــر 

لدى الفرد.
إن طبيعــة اإلنســان تميــل إلــى التكيــف مــع 
بيئتــه والعيــش بنــاًء علــى الظــروف المصاحبــة 
لــه، فــكان قديًمــا يعمــل ليــًا ونهــاًرا ليســتطيع 
العيــش ويكــف عــن نفســه خطــر الجــوع والمــوت، 
حيــث يقاتــل ويحــارب ويســعى ويخــاف حتــى 
ولمــا  العيــش.  لقمــة  وألبنائــه  لنفســه  يؤمــن 
ازدهــرت الحيــاة وتطــورت وتنــوع االقتصــاد فــي 
العالــم بعــد الثــورة الصناعيــة، تغيــرت مفاهيــم 
عملــه،  وآليــة  احتياجاتــه  تقييــم  فــي  الفــرد 
فأصبحــت لديــه ثــورةٌ وقيمــٌة، وقــل خطــر فقدان 

علــى  الحصــول  فــرص  وزادت  الضروريــات 
الكماليــات، وبــدأت ثقافــة االســتهاك تزيــد 

وتنتشر.
كيــف يصــرف  يفكــر  بــدأ اإلنســان  وهكــذا 
دعــا  مــا  وهــذا  دخلــه،  مــن  ويزيــد  أموالــه 
ذلــك  اســتهداف  إلــى  وأصحابهــا  الشــركات 
الفــرد والســعي ألخــذ أموالــه قــدر المســتطاع، 
لديــه  االســتهاك  ثقافــة  تعزيــز  خــال  مــن 
وربطهــا بأمــور تخــص طبيعتــه لينجــذب إليهــا، 
فالشــركة التــي تدفــع ريــااًل واحــًدا فــي اإلعــان 
ستكســب ســبعة بالمقابــل، حيــث يــؤدي اإلعــام 
وإيصــال  التســويق  عمليــة  فــي  الفًتــا  ا  دوًر
المنتجــات إلــى الفــرد مــع تغييــر موازيــن القيمــة 
برغبــة  مرتبطــة  لتصبــح  للمنتــج،  الشــرائية 

األفراد فيه.
ونتيجــة لذلــك، تنامــت الثقافــة االســتهاكية 
بالمتعــة  شــعوره  معهــا  وتنامــى  الفــرد،  لــدى 
ــة فــي اكتســاب الســلع، والســعي الحثيــث  المؤقت
قيمتهــا  يمتلــك  لــم  لــو  حتــى  امتاكهــا  نحــو 
الفعليــة، بمــا أنهــا تعكــس المكانــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والفكريــة للفــرد كمــا يتــم التســويق 

لذلك.
ولعلــك رأيــت فــي بعــض المحــات التجاريــة 
معينــة  بصفــات  مــا  ســلعة  ربــط  مــن  نمــاذج 

العطــور  بعــض  فمثــًا  يقتنيهــا،  مــن  يمتلكهــا 
وبعــض  بالرومانســية،  ربطهــا  يتــم  الفرنســية 
األجهــزة ترتبــط بمــن هــم أكثــر ثــراًء، األمــر 
الــذي يزيــد مــن الحالــة الشــعورية للفــرد ورغبتــه 
لــو كان يســبب خلــًا فــي  فــي الشــراء حتــى 

اقتصاد الفرد وتغيًرا في صفاته.
ــدى  ــل ل ــع مــرور الوقــت، يتنامــى هــذا المي وم
الفــرد القتنــاء األشــياء، ثــم يتطــور حتــى يصبــح 
أســيًرا لهــا، حيــث يبــدأ فــي اقتنــاء ســلعة معينــة 
ثــم ينتقــل لنســختها األحــدث، حتــى لــو لــم يكــن 
تنعــدم  الســلعة  قيمــة  أن  ويتصــور  يحتاجهــا، 
بقدمهــا، ويمثــل الجديــد رغبتــه فــي اإلعــان 
عــن مكانتــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والفكريــة، 
باإلضافــة إلــى ربــط هــذه الســلعة ومــا شــابه 
ــال  ــا ق ــة والحفــات الفاخــرة كم ــا الثمين بالهداي

الكاتب االقتصادي ثورشتاين فبلن.
مــا أود قولــه إن بعــض األشــياء تكتســب قيمــة 
الفــرد  تقييــم  فــي  الوعــي  فــوق قيمتهــا، وأن 
فــة  لثقا ا تخفيــف  علــى  يســاعد  تــه  لحاجيا
الثــورات  بعــد  انتشــرت  التــي  االســتهاكية 
الصناعيــة، فهــذه محطــة نقــف فيهــا لنحمــَي 
أنفســنا مــن اكتســاح هائــل ألموالنــا ومصروفاتنــا 
فــي ظــل الرغبــة المتزايــدة فــي االســتهاك مــع 

مرور الوقت.

جائحة االستهالك
إضـــاءة

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

مثـل هـؤالء الموهوبين في الوصول إلـى هدفهم، من خال 
التدريـب علـى عـزف الموسـيقى لتقديـم قطعـة موسـيقية 

تطرب لها المسامع.
وإلـى جانـب إظهار األطفال رغبة وشـغًفا بالتدريب على 
اآلالت الموسـيقية المختلفـة، كالكمـان والعـود والقانـون 
والغيتـار والنـاي والفلـوت والساكسـفون والطبـول والـرق، 
الموسـيقى  إلـى  باالسـتماع  اهتماًمـا  المخيِّمـون  أبـدى 

الكاسيكية.

التحليق في الفضاء
وفـي جانـب آخـر مـن المخيـم نفسـه، لـم تقـف حـدود 
البحـث واالكتشـاف لـدى المخيميـن فـي مسـار )مرشـد 
ات والنظـام الشمسـي والكواكـب  الكواكـب( علـى المجـرَّ
والنجـوم، وإنمـا كانـت هنـاك أيًضـا كثيـر مـن األنشـطة 

التفاعلية لكل ما يتعلق بالفضاء.
والكواكـب  ات  المجـرَّ رسـم  علـى  المخيِّمـون  ب  وتـدرَّ
الفضائيـة بطـرق متعـددة، مسـتخدمين فراشـي الرسـم 
وألواًنـا تحمـل كثيـًرا من المعاني التي تنبـض بالحياة. ومن 
خال ثاثة ألوان رئيسة، هي األزرق والوردي والبنفسجي، 
شـارك األطفـال فـي عمـل فنـي علمـي أطلـق عليـه اسـم 

ة درب التبانة. ة(، حيث مثَّل مجرَّ )الكون في جرَّ
ق المخيِّمـون عبر مسـار )عميل  وعلـى ارتفـاع شـاهق حلَـّ
الفضـاء( مـع طاقـم سـفينة فضائيـة تنطلـق إلـى المريـخ، 
حيث مكنتهم المهمة من أن يكونوا رواًدا للفضاء من خال 
لعـب أدوار مختلفـة، وتطويـر الخطـط لانطـاق واكتشـاف 

بيئة الكوكب األحمر، والعثور على فرص الحياة فيه.
ومـن خال تلك األنشـطة العلميـة والتفاعليـة المتعددة، 
زت شغفهم بالكواكب  التي أسهمت في صقل مواهبهم وعزَّ
المخيِّميـن  إدراك  مـن  المسـار  هـذا  ـع  وسَّ ات،  والمجـرَّ
الفضـاء،  فـي  واالسـتيطان  اإلقامـة  مهـارة  بمعرفـة 
واستكشاف وتكوين مفاهيم علمية حول البيئات الفضائية 

المختلفة.
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مشروع مركز التوزيع في ينبع يحقق نجاحات 
على صعيد السالمة والتوطين والتقنية

خـــال الفتـــرة الماضيـــة، عمـــل موظفـــو ومقاولـــو 
أرامكـــو الســـعودية فـــي غـــرب المملكـــة علـــى إنشـــاء مركـــز 
لتوزيـــع المنتجـــات البتروليـــة فـــي ينبـــع، مـــن خـــال مـــد 
خطـــي أنابيـــب بطـــول 340 كيلومتـــًرا لربـــط المركـــز 
ــمال  ــة شـ ــات البتروليـ ــتودع المنتجـ ــيع مسـ ــدة، وتوسـ بجـ

جدة.
ـــع  ـــي فـــي إطـــار مشـــروع مركـــز التوزي هـــذه الجهـــود تأت
فـــي ينبـــع، الـــذي تديـــره إدارة مشـــاريع التوزيـــع والُفـــرض، 
وقـــد ســـلَّط الضـــوء عليهـــا، مؤخـــًرا، نائـــب الرئيـــس إلدارة 
ـــارزة  ـــة ب ـــم الغامـــدي، كأمثل المشـــاريع، األســـتاذ عبدالكري
لتعزيـــز التميُّـــز علـــى عـــدة أصعـــدة، منهـــا الســـامة، 
والتوطيـــن، وتعزيـــز المحتـــوى المحلـــي، واســـتثمار التقنيـــة 

الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات.

السالمة وتعزيز المحتوى المحلي
ـــم مركـــز التوزيـــع فـــي ينبـــع لتعزيـــز إمـــدادات  وقـــد ُصمِّ
المنتجـــات المكـــررة إلـــى مكـــة المكرمـــة، ونجـــح المشـــروع 
حتـــى اآلن فـــي تحقيـــق 37 مليـــون ســـاعة عمـــل آمنـــة دون 

حدوث أي وفيات أو إصابات مهدرة للوقت.
ـــن  ـــب آخـــر، تجـــاوز المشـــروع أهـــداف التوطي ـــن جان م
المقـــررة لـــه، حيـــث يتولـــى أكثـــر مـــن 700 مواطـــن 
الجوانـــب  تتضمـــن  األدوار،  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
إلـــى جانـــب توظيـــف مهندســـي الســـامة  اإلداريـــة، 

والمهندسين المدنيين والميكانيكيين والكهربائيين.
كمـــا تـــم تحقيـــق أهـــداف برنامـــج تعزيـــز القيمـــة 
الُمضافـــة اإلجماليـــة لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكـــة 
)اكتفـــاء(، مـــن خـــال منـــح عقـــود المشـــاريع للشـــركات 
المحليـــة والحـــرص علـــى اقتنـــاء مشـــتريات المـــواد مـــن 

القافلة األسبوعية

جهات محلية.

تقنيات حديثة
بوصفهـــا شـــركة عالميـــة رائـــدة فـــي صناعـــة الطاقـــة 
والبتروكيميائيـــات، تتبنـــى أرامكـــو الســـعودية التقنيـــة 
الســـامة والموثوقيـــة  لتعزيـــز ممارســـات  واالبتـــكار 
والمحافظـــة علـــى البيئـــة. وانطاًقـــا مـــن حـــرص الشـــركة 
علـــى اســـتثمار أحـــدث االبتـــكارات، تغتنـــم إدارة المشـــاريع 
الفـــرص لاســـتفادة مـــن التقنيـــة فـــي تعزيـــز الكفـــاءة، 
ليـــف،  لتكا ا وخفـــض  اإلنشـــاء،  أعمـــال  وتحســـين 

واالستثمار األمثل للوقت.

وعلـــى هـــذا الصعيـــد، تعـــاون فريـــق مشـــروع مركـــز 
التوزيـــع فـــي ينبـــع مـــع إدارة الخدمـــات االستشـــارية، 
وحمايـــة البيئـــة، وإدارة التوزيـــع فـــي المنطقـــة الغربيـــة، 
بهـــدف االســـتفادة مـــن الباســـتيك المعـــاد تدويـــره 
ومطـــاط اإلطـــارات الســـتخدامها فـــي مـــواد رصـــف 
الطـــرق الخاصـــة بالمشـــروع، ممـــا يزيـــد مـــن طـــول 

عمرها االفتراضي، ويُسهم في الحد من النفايات.
كمـــا يســـتخدم المشـــروع تقنيـــة الـــرادار الموجهـــة، مـــع 
مستشـــعرات مراقبـــة مثبتـــة بشـــكل دائـــم فـــي أقســـام 
ـــج بمقاســـي 20 بوصـــة  ـــة مـــن خطـــي أنابيـــب المنت مدفون
و24 بوصـــة، وذلـــك لتوفيـــر معلومـــات عـــن التـــآكل وتحلُّـــل 

المعادن، مما يُسهم في ضمان سامة األصول.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يســـتخدم مركـــز التوزيـــع فـــي ينبـــع 

ــاز،  ــة الغـ ــي طبقـ ــئ فـ ــآكل الناشـ ــة للتـ ــادة مانعـ ــا مـ أيًضـ
وذلـــك  للمحافظـــة علـــى الجانـــب الداخلـــي مـــن الصفائـــح 
ـــق  ـــة مـــن تحقي ـــات الوقـــود. وتمكـــن هـــذه التقني فـــي خزان
الحمايـــة مـــن التـــآكل مـــن دون الحاجـــة إلـــى وجـــود نظـــام 
ــدن  ــى المعـ ــة علـ ــم المحافظـ ــث يتـ ــة، حيـ ــة كاثوديـ حمايـ
بمجـــرد حقـــن المـــادة، ممـــا يحمـــي ألـــواح القاعـــدة مـــن 

التآكل أثناء البناء.

تبني أفضل الممارسات
وفـــي الســـياق نفســـه، تـــم تطويـــر تصميـــم لمعابـــر 
ــط  ــع خـ ــد يجمـ ــاف واحـ ــتخدام غـ ــمح باسـ ــرق يسـ الطـ
أنابيـــب الُمنتـــج وكابـــل األليـــاف الضوئيـــة، ممـــا يلغـــي 
الحاجـــة إلـــى غافيـــن منفصليـــن، ليـــؤدي إلـــى توفيـــر 
كبيـــر فـــي التكلفـــة والوقـــت، حيـــث حظيـــت هـــذه الخطـــوة 
بإشـــادة خاصـــة بوصفهـــا مـــن أفضـــل ممارســـات األعمـــال 

التي تبناها المشروع.
ـــورة  ـــواد المحف ـــة للم ـــود فحـــص الترب ـــت جه ـــا حظي كم
أثنـــاء إنشـــاء خـــط األنابيـــب بيـــن جـــدة وينبـــع باإلشـــادة 
أيًضـــا، حيـــث عـــززت اإلنتاجيـــة بشـــكل كبيـــر فـــي أعمـــال 
ــوار  ــة المســـطحة بجـ ــكيل المنطقـ ــواتر لتشـ ــردم والسـ الـ
خـــط األنابيـــب، وأدت إلـــى اســـتخدام عـــدد أقـــل مـــن 

الشاحنات لنقل المواد.
ومثلـــت االســـتفادة مـــن الكاميـــرات اآلليـــة لتحســـين 
الفحـــص الداخلـــي لخطـــي األنابيـــب حـــًا آمًنـــا ومنخفـــض 
التكلفـــة، حيـــث تســـمح مقاطـــع الفيديـــو المباشـــرة عاليـــة 

الدقة باكتشاف العيوب وإصاحها.

لتعزيز املوثوقية يف مشروع زيادة اإلنتاج يف حقل املرجان..

استخدام حواف
توصيل محكمة لربط

األنابيب الكبيرة
مـن  أساًسـا  جـزًءا  التوصيـل  رؤوس  أو  حـواف  تُعـد 
مكونـات شـبكة األنابيـب، وتُسـتخدم علـى نطـاق واسـع 
لربـط األنابيـب والصمامـات والمضخـات وغيرهـا مـن 
المعـدات. كمـا تسـتخدم أيًضـا لربـط خطـوط األنابيـب 
المثبتـة علـى  باألنابيـب  البحـر  الموجـودة تحـت سـطح 
التوصيـل  حـواف  وتوفـر  المنصـة.  مـن  العلـوي  الجـزء 
المرونـة أثنـاء التركيـب، باإلضافـة إلـى عـدة مزايـا أخرى 

متعلقة بالتنظيف والفحص واإلزالة والتعديات.
وعندمـا يتعلـق األمـر بخطـوط األنابيـب ذات القطـر 
الصغيـر، تمثـل حـواف التوصيـل المعتمـدة مـن المعهـد 
الوطنـي األمريكـي للمقاييـس والجمعيـة األمريكية الخيار 
ا  نظـًر نيكييـن،  لميكا ا للمهندسـين  لنسـبة  با األنسـب 
لتصميمهـا القياسـي وانتشـار تصنيعهـا على نطاق واسـع، 

إلى جانب توافرها بكثرة ما يجعلها خياًرا اقتصادًيا.
يقتـرن  األنابيـب،  خـط  حجـم  زيـادة  حـال  فـي  لكـن 
اسـتخدام الحـواف التقليديـة بعديـد مـن التحديـات، التي 
تنشـأ عـن الزيادة المهولة في الحجـم والوزن، األمر الذي 

يلغـي جميـع المزايـا المذكـورة آنًفـا، ويقيـد فـي كثيـر مـن عايض القحطاني، ومصطفى الرمضان
والتركيـب،  المناولـة  معـدات  اختيـار  عمليـة  األحيـان 
وطريقـة التثبيـت وأداة النقل والتركيـب. إضافة إلى ذلك، 
يزيـد اسـتخدام هـذه الحـواف مـن تعقيـد عمليـة إدارة 
األعمال البحرية، أو يتسـبب في إعاقتها في حال حدوث 
تسريب، أو عند الحاجة إلجراء تعديل أو إزالة لجزء ما.

 
تذليل العقبات

ويتضمـن مشـروع حقـل المرجـان البحـري للغـاز عـدًدا 
مـن األنابيـب الضخمـة التي يزيـد قطرها عـن 24 بوصة. 
لذلـك، قـد يعيـق اسـتخدام الحـواف التقليديـة المعتمـدة 
مـن المعهـد الوطنـي األمريكـي للمقاييـس لربـط األنابيـب 
عنـد الوصـات مـن مـرور األنابيـب عبـر مزالـق إنـزال 

األنابيب للماء الُملحقة بسفن التركيب.
إضافـة إلـى ذلـك، يحـد ذلـك مـن إمكانية اختيار سـفن 
التركيـب، ممـا يؤثـر سـلًبا علـى جـدول التركيـب وتكاليفه. 
بطريقـة  المشـروع  فريـق  فكـر  األمـر،  هـذا  ولمعالجـة 
ابتكاريـة وقـرروا اسـتخدام حـواف ربـط محكمـة بديلـة 

الوطنـي  المعهـد  مـن  المعتمـدة  لتقليديـة  ا للحـواف 
األمريكـي للمقاييـس لربـط الوصـل القصيـرة فـي خـط 

األنابيب.
وفـي هـذا الصـدد، قـال مديـر إدارة مشـاريع زيـادة 
اإلنتـاج فـي المرجـان والظلـوف بالوكالـة، األسـتاذ بـدر 
بورشـيد: »نعمـل فـي برنامـج زيـادة اإلنتـاج فـي المرجـان 
والظلـوف على استكشـاف طرق مبتكرة لتحسـين التكامل 
اإلنشـائي مـن خال تعميم اسـتخدام التقنيـة. كما يدفعنا 
االستكشـاف  مـن  المزيـد  بـذل  نحـو  نحققـه  نجـاح  كل 
التقنـي، وتحدي الوضع الراهـن لمجال التصنيع البحري. 
واعتمـاد الحـواف المحكمـة فـي هذا المشـروع هـو إنجاز 
تعميـم  مجـال  فـي  نجاحاتنـا  لسلسـلة  يضـاف  جديـد 

استخدام التقنية«.

مزايا إضافية
وتـؤدي الحـواف المحكمـة، كمـا يوحـي اسـمها، نفـس 
وظيفـة الحـواف التقليديـة ولكنهـا تتميـز بصغـر حجمهـا 
وخفـة وزنهـا وشـدة إحكامهـا مقارنـة بالحـواف التقليديـة. 

وعـادةً مـا تكـون هـذه الحـواف أخـف وزًنا بنسـبة 70% إلى 
80% مـن الحـواف التقليديـة كمـا أن أبعادهـا مـن حيـث 
الطـول والقطـر أصغـر أيًضـا، مـا يجعلهـا خيـاًرا مائًمـا 
لاستخدام في حال كان الوزن والمساحة يشكان عائًقا.

ذات  األنابيـب  فـي  المحكمـة  الحـواف  واسـتخدمت 
القطـر الكبيـر فـي الجـزء العلـوي مـن الهيـاكل البحريـة، 
عنـد مواضـع  وإيجـاد حـل جيـد  أكبـر  لتوفيـر مسـاحة 

اختناق تمرير األنابيب.
ويعطي استخدام الحواف المحكمة ثباًتا ومتانة للربط، 
بحيـث تنعـدم الحركة النسـبية بيـن حـواف المزاوجـة أثناء 
التسـرب  احتمـاالت  تقـل  لذلـك،  ونتيجـة  االسـتخدام، 
والحاجـة للصيانـة. كمـا أن هـذه الحـواف مـزودة بحلقـات 

عزل مستقلة مزدوجة، مما يجعلها خياًرا أكثر أماًنا.
وفيمـا يتعلـق بمشـروع حقـل المرجـان البحـري للغـاز، 
أضفـى اسـتخدام الحـواف المحكمـة مزيـًدا مـن المرونـة 
علـى عملية اختيار سـفن التركيب، وسـهل عمليـة المناولة 
والتركيـب. كمـا أسـهم اسـتخدامها فـي تحويـل التحـدي 
إلـى فرصـة لتطبيق تقنية جديدة تعـود بالفائدة على كافة 

األطراف المعنية.

أمجد الحارثي، من وحدة مشروع مستودع المنتجات البترولية في شمال جدة، يستعرض نبذة مختصرة حول برنامج مركز 
التوزيع في ينبع، خالل زيارة للموقع قام بها نائب الرئيس إلدارة المشاريع، األستاذ عبدالكريم الغامدي.

حواف التوصيل البديلة التي اسُتخدمت أخف وزًنا 
وأصغر حجًما بالمقارنة بالقطع التقليدية، وبهذا فهي 

تمثل خياًرا مالئًما يسهل عملية التركيب ويقلل من 
الحاجة إلى الصيانة.
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الصناعيـة  للثـورة  األول  السـعودي  المنتـدى  شـهد 
الرابعـة، الـذي أقيـم مؤخـًرا فـي مدينـة الريـاض، تدشـين 
وذلـك  المملكـة،  فـي  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  مركـز 

بالشراكة مع المنتدى االقتصادي العالمي.
الملــك  مدينــة  متــه  نظَّ الــذي  المنتــدى،  وانطلــق 
فــي مقرهــا،  )كاكســت(  والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز 
المنتــدى  إدارة  مجلــس  ورئيــس  مؤســس  بمشــاركة 
االقتصــادي العالمــي، البروفيســور كاوس شــواب، وعــدد 
المتحدثيــن  مــن  ونخبــة  والمســؤولين،  الــوزراء  مــن 

المحليين والدوليين.
وأوضـح رئيـس مجلـس إدارة مدينـة الملـك عبدالعزيـز 
للعلـوم والتقنيـة، معالـي المهنـدس عبـداهلل السـواحة، أن 
المنتدى يمثل فرصة للدمج بين المواهب والتقنية ووضع 
التنظيمـات المحفـزة علـى االبتكار، مؤكـًدا أهمية اجتماع 
األعمـال  ورجـال  كالحكومـات  والفاعليـن،  المفكريـن 
التفكيـر  هـذا  لدعـم  الحكوميـة،  غيـر  والمؤسسـات 
التنظيمـي، ومستشـهًدا بتجربـة المملكـة فـي مشـروع )ذا 
اليـن( فـي نيـوم، الـذي يسـتثمر تقنيـات البيانـات والـذكاء 
االصطناعي إليجاد تجربة عمادها تقنيات المستقبل مع 

المحافظة على البيئة.
وخال المؤتمر، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
الصناعيـة  للثـورة  المتخصصـة  المنصـة  عـن  والتقنيـة 
بيـن  تجمـع  األطـراف  متعـددة  منصـة  وهـي  الرابعـة، 
القطاعيـن الحكومـي والخـاص والمجتمع المدنـي لتعزيز 
الثـورة  تطويـر أطـر سياسـات وحوكمـة تدعـم تقنيـات 
نت المجاالت التي  الصناعيـة الرابعة في المملكـة. وتضمَّ

سيتم التركيز عليها ما يلي:

الحوكمة المرنة
تعتمـد الجهـات التنظيمية والرقابية علـى حوكمة مرنة 

بصمة المستخدم على 
صفحات الويب

حج ناجح بذكاء اصطناعي

تقنية
إعداد: رائد الشيخ

وتعـاون ذي أطـراف متعـددة لتطويـر أنظمـة مسـتدامة 
تتكيـف لمواكبـة سـرعة تطـور تقنيـات الثـورة الصناعيـة 
الرابعـة، وتراعـي الجانـب اإلنسـاني. وترتكـز الحوكمـة 
المرنة على وسـائل تمكن لاسـتفادة مـن تطبيقات العلوم 
والتقنيـة، مثـل المعاييـر الصناعيـة والرقابيـة والتنظيـم 

المبني على النتائج.

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة
تقنيـــات تعلـــم اآللـــة فـــي حالـــة تطـــور ســـريع، ممـــا يـــؤدي 
ــتخدام  ــل االسـ ــع، مثـ ــة للمجتمـ ــا مهمـ ــور قضايـ ــى ظهـ إلـ
غيـــر األخاقـــي للبيانـــات. ولذلـــك يجـــب وضـــع حلـــول لهـــا 
لكـــي يتـــم االســـتفادة مـــن تطبيقاتها بشـــكل آمن ومســـتدام. 
ومـــع توســـع حجـــم تطبيقـــات وأنظمـــة الـــذكاء االصطناعـــي 
ونطاقهـــا، تزيـــد الحاجـــة للتعـــاون متعـــدد األطـــراف 
ـــم  ـــة تعل ـــر حوكم ـــق معايي ـــا، وتطبي ـــى منه لاســـتفادة المثل
اآللـــة، لتحقيـــق الشـــفافية والمســـؤولية والخصوصيـــة 

والمحايدة.

المركبات الذاتية 
والطائرات بدون طيار

تمـر المواصـات كأحـد العناصـر المؤثـرة فـي التنميـة 
االقتصاديـة بتغييـرات كبيـرة ومتعـددة، مثـل ابتـكارات 
الطائرات بدون طيار، والسـيارات الكهربائية، والسيارات 

بدون سائق، وخاصية التواصل ما بين السيارات.
وتسـهم الطائـرات بـدون طيـار فـي زيـادة العائـد مـن 
قطـاع الزراعـة، وتقلل مـن المخاطر في قطاعـات أخرى، 
وتسهل الوصول إلى المناطق النائية، كما يتوقع أن تسهم 
فـي تغييـر جـذري لمواصات البشـر والمنتجـات، بما من 

شأنه أن يرفد مجتمًعا اقتصادًيا متنوًعا.

سلسلة الكتل والعمالت الرقمية
بتخزيـن  )بلوكشـين(  الكتـل  سلسـلة  تقنيـة  تسـمح 
المعلومـات وإرسـالها بشـكل ال مركـزي وآمـن، وقـد أثبتت 
جدارتها كوسـيلة للمعامات المالية وتتبع الشحنات، كما 
تزيـد مـن فاعليـة التواصـل بيـن جهـات متعـددة، وتعـزز 
الثقـة وتقلـل مـن الفسـاد، وتفعـل دور المسـتخدم ضمـن 
هـذه التعامـات. وفـي الوقـت الراهن، بدأ اسـتخدام هذه 
التقنية في عدة قطاعات، منها المالية والطاقة والشـحن 

ووسائل اإلعام.
الكتـل سياسـات  تطبيقـات سلسـلة  تطويـر  ويتطلـب 
تمكيـن تراعـي احتياجـات ومتطلبـات جميـع القطاعـات، 
وتسـمح بالتشـغيل عبـر منصـات مختلفـة ومتعـددة وقابلة 
للتوسـع. وتهـدف هـذه المنصـة إلى تسـريع تطويـر مبادئ 
التقنيـة  لتطبيقـات  التحتيـة  البنيـة  ودعـم  الحوكمـة، 

الرقمية.

إنترنت األشياء والتطور الحضري
بارتبـاط األجهـزة  األشـياء  إنترنـت  تقنيـات  تختـص 
وتواصلهـا وتبـادل البيانـات فيمـا بينهـا، مثـل تطبيقـات 
مراقبـة اسـتهاك المبانـي للطاقة، والسـيارات التي تتنبأ 
باحتماليـات وقـوع حادث وتمنعهـا. ونظًرا للتقـدم التقني، 
وانخفـاض أسـعار خدمـات وتقنيـات الحوسـبة والتخزيـن 
واالتصـاالت، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد األدوات 

المتصلة باإلنترنت في المستقبل.
الثـورة  مركـز  حـول  المسـتجدات  علـى  ولاطـاع 
الصناعيـة الرابعة في المملكة، يمكنكم زيارة المنصة من 
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تُعـد متصفحـات اإلنترنـت إحـدى أهم 
البرمجيـات المسـتخدمة بشـكل يومـي، 
كنافذة للمستخدم على شبكة اإلنترنت.

رقميـة،  بصمـة  المتصفحـات  ولتلـك 
وهـي الطريقـة التـي تسـمح للمواقع التي 
عليـه  لتعـرف  با لمسـتخدم  ا يزورهـا 
وتحديـد هويتـه، وبالتالـي تتمكـن مواقـع 

اإلنترنـت من اسـتهدافه باإلعانات ومعرفة مزيـد من المعلومات عنه، أو حتى تعقبه. 
وتتـم تلـك العمليـة باالعتمـاد علـى برمجيات معينـة، إال أن هناك طرًقـا عديدة لتجنب 

مخاطر هذه البصمات، كما يمكن منعها بشكل كامل.

ما هي بصمة المتصفح؟
بصمـة المتصفـح )Browser Fingerprinting( هـي وسـيلة لربـط المسـتخدم والموقع، 
حيـث يتـم التعـرف علـى كل زائـر مـن خـال بيانـات يرسـلها متصفـح الويـب للموقـع. 
وتتكـون بصمـة المسـتخدم الخاصـة مـن معلومـات مـن قبيـل المتصفـح الـذي يتـم 
اسـتخدامه وإصـداره، ونظـام التشـغيل. وقـد تكـون هـذه المعلومـات عاديـة وغيـر 
حساسـة، لكـن عنـد جمـع تفاصيـل أكثـر يكـون هـذا كافًيا لرسـم صـورة دقيقـة عن كل 

مستخدم.
وبطبيعـة الحـال، تسـتخدم هـذه المعلومـات السـتهداف المسـتخدمين بإعانـات 
مخصصـة لهـم، فيتـم تحديد اللغة فـي اإلعان ونوعه من خال تلـك البصمة. لكن ال 
شـك أن العملية بأكملها تعرض خصوصية المسـتخدم للخطر اذا ما تم اختراقها من 

قبل المتسللين.

كيف تحمي نفسك
يتـم جمـع كل المعلومـات السـابق ذكرهـا مـن خـال برمجيـات مدمجة فـي المواقع، 
ولكـي تمنـع حـدوث العمليـة فأنـت تحتـاج لمنـع عمـل تلـك البرمجيـات. ولكـن تعتمـد 
معظـم مواقـع اإلنترنـت الحالية على هذا النـوع من البرمجيات، فا تسـتطيع الدخول 

على كثير من المواقع إذا ما تم إيقافها. 
ولحمايـة خصوصيتـك بعـض الشـيء، عليـك بانتقـاء المواقع التـي تزورهـا واالبتعاد 
عن المواقع المشـبوهة، حتى ال يتم اسـتغال معلوماتك بشـكل خاطئ، أو يتم نشـرها 

أو بيعها لمواقع أخرى.

أثبتـت المملكـة مـرة أخـرى قدرتهـا علـى التميـز وتحقيـق نجاحـات غيـر 
مسـبوقة فـي موسـم الحـج الثانـي منـذ تفشـي جائحـة فيـروس كورونـا. 
فباإلضافـة إلـى وضعها حفظ النفس البشـرية في مقدمـة أولوياتها، قدمت 
وزارة الحـج هـذا العـام كل التسـهيات الازمـة، التي تعين ضيـوف الرحمن 
المشـاعر  فـي  بسـهولة  التنقـل  مـن  وتمكنهـم  الحـج،  مناسـك  أداء  علـى 

المقدسة.
ومـا ميَّـز حـج هـذا العـام هـو التوسـع فـي اسـتخدام التقنيـة والـذكاء 
االصطناعـي عبـر حزمـة من الخدمـات، التي تدعـم التطبيقـات اإللكترونية 
واألعمـال التقنيـة، ممـا أسـهم فـي ساسـة أداء المناسـك وسـرعة إنهائهـا 
بدقـة عاليـة. وهنـا نسـتعرض أبـرز مـا تـم توظيفـه مـن تقنيات في حـج هذا 

العام:

تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة

منصة الحج الذكي
أتاحـت المملكـة منـذ بدايـة اإلعـان عن إجـراءات حج هـذا العـام موقًعا 
إلكترونًيا لتسـجيل الراغبين في أداء مناسـك الحج لعام 1442هـ للمواطنين 
والمقيميـن داخـل المملكـة، وهـي خطـوة تهـدف إلـى التسـهيل علـى حجـاج 

بيت اهلل الحرام، بما يغنيهم عن التداول الورقي للتصاريح والتسجيل.
وتـم إتاحـة تصاريـح الحج عبر تطبيـق »توكلنا« بشـكل إلكتروني، كمصدر 

موثوق وآمن إلصدار التصاريح الازمة إلكترونًيا في أسرع وقت.

سوار »نسك«
دشـنت الهيئـة السـعودية للبيانـات والذكاء االصطناعي )سـدايا( مشـروع 
سـوار الحـاج الذكـي »نسـك« بصفتـه خدمـة تقنيـة متقدمة لموسـم حج هذا 

العام 1442هـ.
ويرتـدي الحـاج سـواًرا ذكًيـا تـم تطويعـه لتوفيـر أفضـل الحلـول المبتكـرة 
المبنيـة علـى تحليـل البيانـات وتقنيـات إنترنـت األشـياء، ليقـدم خدمـات 
الصحيـة  وحالتـه  الحـاج،  حـول  المعلومـات  كامـل  توفيـر  تشـمل  رئيسـة 
)محصـن، محصـن جرعـة أولـى، محصن متعـاٍف(، ومتابعة ورصـد البيانات 
الطبيـة المتعلقـة بقيـاس نسـبة أكسـجين الـدم ونبضـات القلـب، وتقديـم 
خدمـات طلـب المسـاعدة األمنيـة أو الطبية الطارئة، مما يسـهم في سـرعة 

الوصول إلى موقع المستفيد ومساعدته.

روبوتات لتعقيم المسجد الحرام
تـم تعقيـم المسـجد الحـرام فـي موسـم حـج هـذا العـام مـن خـال توفيـر 
روبوتـات لتعقيـم مسـاحات أكبـر وتغطيـة أوسـع، إذ تعمـل الروبوتـات بنظـام 
تحكـم آلـي مبرمـج علـى خريطـة مسـبقة، وتـؤدي وظيفتهـا خـال 5 إلـى 8 
سـاعات دون تدخـل بشـري، ممـا يحسـن سـامة الجـو الصحـي البيئـي، 

وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء.

روبوت الفتوى اآللي
وفـي إطـار توظيـف الخدمـات التقنية في موسـم الحج في هـذا العام في 
ظـل اإلجـراءات االحترازيـة، تـم إطـاق خدمـة »روبـوت الفتـوى اآللـي« 
بمسـاجد المشـاعر المقدسـة، ومقـر الحمـات، الـذي يسـمح بالتواصـل 
المرئـي عـن بُعد بين المفتي والسـائل على مدار 24 سـاعة، لتقديم التوعية 
واإلرشـاد التـي يحتاجهـا الحجـاج طيلة الموسـم، من خال نظـام تحكم آلي 

وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة.



ما بين القرى والمناطق النائية
قبـل زمـن ليـس ببعيـد، لم يكـن السـفر بالطائرة شـائًعا 
إال بيـن طبقـة محـددة فـي المجتمـع، وللرحلـة طقوسـها 
وإتيكيـت خـاص بهـا، وكأن المسـافر ذاهـب إلـى حفلـة 
أرسـتقراطية فـي العصور الوسـطى، فيرتـدي ربطة العنق 
السامسـونايت  ئـب  حقا ويحمـل  الرسـمية،  لبدلـة  وا
الفاخـرة، ويحلـق لحيتـه ويكـون كمـا يقولـون »علـى سـنقة 

عشرة«.
فـي مطـار أرامكو السـعودية في الدمـام، انتظرت حتى 
ينـادى علـى الطائـرة المتجهـة إلى حقل الشـيبة فـي الربع 
الخالـي، فهـذه أول زيـارة لـي إلـى تلـك البقعـة مـن األرض 
لكنهـا  السـبع  العجائـب  إلـى  تُعـدُّ عجيبـة تضـاف  التـي 
أعجوبـة صناعيـة! القاعـة صغيـرة، والنـاس قلـة يرتـدون 
ا، والمكتـب الـذي يتأكد  مابـس مريحـة.. بـل مريحـة جـّدً

من التذكرة والحقائب أيًضا صغير.
عندمـا نـودي لصعود الطائرة مشـينا في خط مسـتقيم 
علـى إشـارات ُرسـمت علـى أرض المطـار المتجـه إلـى 
الطائـرة ال نتجاوزهـا. كنـت أول الجالسـين فـي الطائـرة 
تقريًبـا، ثـّم بـدأ المسـافرون »األرامكاويـون« بالجلـوس كلٌّ 
فـي مقعـده. بدأ الركاب يسـلمون علَيّ كأنني سـاكن الحي 
الجديـد، لكنهـم عرفونـي جميعهـم ولـم أعـرف أّيًـا منهـم! 
قـال لـي الشـاب الوسـيم الـذي جلـس بجانبـي: أنـت مـن 
قسـم النشـر وأتيت من أجل تغطية المناسـبة العائلية في 
شـيبة، أليـس كذلـك؟ تفاجـأت مـن معرفتـه بـي، ولكـن 
اتضـح لـي كل شـيء بعـد سـماعي للحـوارات التـي كانـت 

بينهم.
يصيـح شـاب: »وينك أمـس ما جيت؟ انتظرنـاك«، فيرد 
آخـر مـن بعيـد: »مـا يريـد يشـوف أحـد فـي الويكنـد«، 
فيضحـك الـركاب جميعهـم. وشـاب آخـر يقـول: »أين فهد 
ال أراه! غريـب مـا عنده إجازة، إن شـاء اهلل خيًرا«. يدخل 
شـاب آخـر يبتسـم ويسـلم على جميع الـركاب ويسـلِّم علَيّ 
أنـا أيًضـا ويقول: »اهلل حيِّ القافلة األسـبوعية منورين 

محمد العداربة

شـيبة«، فأجيبـه: »أنـت فهـد، أليـس كذلـك؟«. لـم أتفاجـأ 
هـذه المـرة فيبـدو أنهـم يعرفـون كّل تفاصيـل رفقائهم في 
الطائـرة. شـعرت أننـي علـى متـن طائـرة عائليـة، وأنـا 
الضيـف الوحيـد! الحمـد هلل بـدا أننـي مرحـب بـي بينهم! 
عـام  »الديسـة«  إلـى  المتجهـة  الحافلـة  حينهـا  تذكـرت 

1993م عندما ُعينت مدرًسا في إحدى قراها.
عـام 1993م، وبعـد أن لملمـت كلَّ أشـيائي فـي حقيبـة، 
مضيـت إلـى بـاص الديسـة الُمنطلـق مـن مدينـة العقبـة 
أقصـى جنـوب األردن. وفـي البـاص الـذي يذهـب مـرة 
واحـدة فـي اليوم، لم يحتج األمر فراسـة كبيرة ليعرف كل 
الـركاب أننـي األسـتاذ الجديـد فـي قريـة »منيشـير« التـي 
12 كيلومتـًرا.  تبعـد عـن الديسـة، القريـة األكثـر حًظـا، 
اسـتمعت ألحاديثهـم وعرفـت أن مبـارك قـد ذهـب إلـى 
مدينـة العقبـة ليشـتري تلفـاز 20 بوصـة لجهـاز العـروس، 
ـر الـركاب  وعرفـت أيًضـا أن عـوض عـادة مـا يتأخـر ويؤخِّ
معـه فهـو يحـب التباهي بأن يتناول غـداءه على طاولة في 
جـّده!«.  يرحـم  »اهلل  مسـتهزًئا:  آخـر  فيقـول  مطعـم. 
والحاجـة مزنـة التـي تشـكو مـن ألـم فـي مفاصلهـا هـي 

األخرى في مراجعة للمستشفى العسكري في المدينة.

وأخيـًرا، تحرك الباص وبعد سـاعة من المسـير وسـط 
رمـال صفـراء وجبـال ورديـة، وصلنـا إلـى الديسـة وأشـار 
لـي السـائق أن تلـك هـي »المنيشـير«. رجوتـه أن يوصلنـي 
مقابـل أجـره لكنـه رفـض وقـال هـذا نهايـة خـط البـاص. 
ت حقيبتـي حيلـي، فتـارة أحملهـا علـى كتفـي  ترجلـت وهـدَّ
وتـارة علـى ظهـري وأنـا أعتقـد أن »منيشـير« فعـًا قريبـة 
كمـا قـال سـائق البـاص. نعـم كنـت أراهـا أمامـي لكنهـا ال 
ولكـن  معـي  تمشـي  أنهـا  للحظـة  أبـًدا. شـعرت  تقتـرب 
بوتيـرة أسـرع فـا ألحقهـا. كانـت درجـة الحـرارة مرتفعـة 
والشـمس عاموديـة علـى رأسـي وقـارورة الماء التـي كانت 
نهايـة  مـن  رعًبـا  أتصبـب  الطريـق.  أول  شـربتها  معـي 
الرحلـة، ولـم يعـد هاجـس الوصـول يؤرقنـي بـل هاجـس 
المسـافة  أعـرف  ال  ألننـي  الحيـاة،  قيـد  علـى  البقـاء 
الحقيقيـة. وفـي الصحـراء، وعلـى رأي نجـاة الصغيـرة: 

»القريب منك بعيد«.
بعـد فترة بسـيطة من العيش في القريـة، التي بلغ عدد 
سـكانها وقتهـا 146 فـرًدا، أحببتهـا وعرفـت كل شـيء عـن 
أهلهـا، وتفاصيـل تاريـخ ومشـاريع كّل القاطنيـن هنـاك. 
صرت أعرف لماذا يذهب عوض إلى المدينة كل أسـبوع، 

ومـاذا يفعـل. كمـا عرفـت أيًضـا أن الحاج ذيب قـد توفيت 
زوجاتـه األربعـة وأبنـاؤه جميعهـم وال يـزال بصحـة جيـدة، 
ألنـه يشـرب حليب »النـوق« كل يوم! صبَّـاح أيًضا ليس من 
جـه شـيُخ  القريـة بـل مـن بـدو فلسـطين المهاجريـن، زوَّ
القبيلـة أختَـه حتـى يصيـر واحـًدا منهـم ويعيـش بينهـم 

بارتياح!
هــذه الــروح والعاقــات اإلنســانية هــي التــي تجعــل 
ــش  ــون شــظف العي ــدة يتحمل ــرى البعي ــي الق ــن ف القاطني
وقســوة الطبيعــة فــي القــرى النائيــة. مــا نــراه اليــوم مــن 
ــي  ــة هــو ف ــي المناطــق النائي ــش ف ــي نمــط العي ــة ف غراب
الحقيقــة ميــزة بنظــر كثيــر مــن النــاس. يكفيــك منهــا 
ســكينة الــروح وهــدوء النفــس، وخلــوة ووقــت للتأمــل، 
وتصفيــة للذهــن والعقــل مــن شــوائب وصخــب المــدن. ال 
تبتئــس لــو جــيء بــك يوًمــا لتعمــل فــي منطقــة نائيــة، فهــي 
بــا شــك فرصــة ثمينــة للســكينة والهــدوء واالنفصــال عن 
العالــم! وتحيــة لمجموعة الشــباب البواســل الذيــن يعملون 
القتاليــة  روحهــم  علــى  النائيــة  أرامكــو  مناطــق  فــي 
وتفانيهــم فــي أداء أعمالهــم فــي أحلــك الظــروف، ومــا 

كوفيد- 19 ببعيد!

دوري أرامكو للغولف لفرق السيدات يختتم 
بطولته الثانية في إسبانيا

شـــهد يـــوم األحـــد الماضـــي إســـدال الســـتار عـــن 
البطولـــة الثانيـــة مـــن أصـــل أربـــع بطـــوالت يضمهـــا دوري 
أرامكـــو للغولـــف لفـــرق الســـيدات، حيـــث اســـتضافت 
ــر  ــة، لتظهـ ــذه البطولـ ــبانية هـ ــوتوغراندي اإلسـ ــة سـ مدينـ
ــعودية  ــو السـ ــزام أرامكـ ــس التـ ــع تعكـ ــورة أنصـ ــم صـ للعالـ
تجـــاه توفيـــر فـــرص متكافئـــة للنســـاء، وتعزيـــز جـــودة 

الحياة.
اســـتطاع فريـــق  الفـــرق،  وعلـــى صعيـــد منافســـات 
)بوهـــاي( وفريـــق )ســـتورم( إنهـــاء الجولـــة االعتياديـــة بــــ 35 
ضربـــة أقـــل مـــن العـــدد اإلجمالـــي المحـــدد للضربـــات، مـــا 
أدى إلـــى تمديـــد المنافســـة مـــن خـــال إضافـــة هـــدف 
آخـــر حاســـم. وتمكـــن فريـــق )بوهـــاي(، الـــذي شـــمل آشـــلي 
بوهـــاي وستيســـي لـــي بريغمـــان مـــن جنـــوب أفريقيـــا، 
وهايلـــي ديفيـــس مـــن إنجلتـــرا، إلـــى جانـــب اإلســـباني 

إغناسيو موريلو من فئة الهواة، من حسم الفوز.
ــة  ــتطاعت األمريكيـ ــة، فاسـ ــة الفرديـ ــي المنافسـ ــا فـ أمـ
أليســـون لـــي التفـــوق علـــى بوهـــاي بفـــارق خمـــس ضربـــات، 
حيـــث أنهـــت الجولـــة بــــ 15 ضربـــة أقـــل مـــن العـــدد المحـــدد، 

لتظفر بذلك بلقبها األول على صعيد المحترفين.

استمرار المنافسة
وتمكـــن رعايـــة أرامكـــو الســـعودية لهـــذه المنافســـة 
ـــم تحـــت مظلـــة الجولـــة األوروبيـــة  الرائـــدة، التـــي تُنظَّ
للســـيدات، أفضـــل المتســـابقات فـــي رياضـــة الغولـــف علـــى 
الصعيـــد العالمـــي مـــن التنافـــس ضمـــن نظـــام فريـــد يُلعـــب 
علـــى مســـتوى األفـــراد والفـــرق للفـــوز بجائـــزة قدرهـــا 
ـــة مـــن البطـــوالت األربـــع.  مليـــون دوالر أمريكـــي لـــكل بطول
وقـــد انطلقـــت المنافســـة الشـــهر الماضـــي فـــي مدينـــة 

سكوت بالدوف

)ســـانت ألبانـــز( بالمملكـــة المتحـــدة، فيمـــا ســـتكون الجولـــة 
الثالثـــة فـــي مدينـــة نيويـــورك األمريكيـــة خـــال الفتـــرة مـــن 
14 إلـــى 16 مـــن شـــهر أكتوبـــر، لتتختـــم المنافســـة فـــي 
مدينـــة جـــدة خـــال الفتـــرة مـــن 10 إلـــى 12 مـــن شـــهر 

نوفمبر.
ويشـــارك فـــي كل بطولـــة مـــن البطـــوالت األربـــع 36 
ــق،  ــدة الفريـ ــم قائـ ــراد بينهـ ــة أفـ ــن أربعـ ــا مـ ــا مكوًنـ فريًقـ
حيـــث تتنافـــس هـــذه الفـــرق فيمـــا بينهـــا لوضـــع الكـــرات 
فـــي أهدافهـــا بأقـــل عـــدد مـــن إجمالـــي الضربـــات علـــى 
ـــق ثـــاث  ـــام مـــن المنافســـة. ويضـــم كل فري ـــة أي مـــدار ثاث
متنافســـات مصنفـــات ضمـــن الجولـــة األوروبيـــة للســـيدات، 

يتـــم اختيارهـــن عبـــر طريقـــة فريـــدة لتكويـــن الفـــرق، تختـــار 
مـــن خالهـــا قائـــدة الفريـــق إحـــدى الاعبـــات، فيمـــا تُختـــار 
العبـــة أخـــرى بطريقـــة عشـــوائية. أمـــا المتنافـــس الرابـــع 
فيكـــون مـــن ضمـــن فئـــة الهـــواة، حيـــث أُتيحـــت الفرصـــة 
ـــي إســـبانيا لالتحـــاق  ـــف ف ـــات الغول ـــي والعب ـــع العب لجمي
ـــة ســـوتوغراندي، مـــن خـــال منافســـة  ـــة فـــي مدين بالبطول
ــا  ــن نوعهـ ــى مـ ــد األولـ ــة تُعـ ــى هامـــش البطولـ أُقيمـــت علـ
علـــى مســـتوى العالـــم. هـــذا النظـــام مـــن المنافســـة يُفضـــي 
ـــة  ـــى احتمـــال أن يلعـــب المتنافـــس أو المتنافســـة مـــن فئ إل
ــن  ــق مـ ــاء الفريـ ــة أعضـ ــح بقيـ ــوز ليمنـ ــة الفـ ــواة ضربـ الهـ
ـــة،  ـــزة المالي ـــات المحترفـــات فرصـــة الظفـــر بالجائ الاعب

وهو أمٌر غير مسبوق في عالم الغولف.
لفـــرق  للغولـــف  أرامكـــو  دوري  أن  بالذكـــر  جديـــٌر 
الســـيدات يمثـــل منصـــة تعـــزز مـــن رياضـــة الغولـــف 
النســـائية علـــى جميـــع المســـتويات، وتســـعى لتشـــجيع 
مزيـــد مـــن النســـاء لخـــوض غمـــار هـــذه الرياضـــة ســـواء 
ــذه  ــا لهـ ــم. وبرعايتهـ ــد العالـ ــى صعيـ ــة أو علـ ــي المملكـ فـ
المنافســـة، تســـاند أرامكـــو الســـعودية الجهـــود الراميـــة 
إلـــى توفيـــر فـــرص تطويـــر المـــرأة فـــي نطـــاق واســـع مـــن 
ــة،  ــار الرياضـ ــاء فـــي إطـ ــم للنسـ ــاالت، لتقـــدم الدعـ المجـ
وكذلـــك للمهندســـات والباحثـــات والمتخصصـــات فـــي 

تسويق منتجات الطاقة وعالمات البيانات وغيرهن.

أليسون لي الفائزة بالمنافسة الفردية .

فريق بوهاي الفائز بالمنافسة الجماعية .
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الخميس ٤ محرم 144٣هـ، ١٢ أغسطس 20٢١م

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
 ،2052101150 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  م/8 وتاريـخ 
وعنوانهـا الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، 

ورأس مالها 60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

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

مدير قسم النشر: 
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
اللعبة قاعدة 
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
ــات صـــغـــيـــرة، بحيث  ــانـ 9 خـ
إكمال  الــالعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

التقط صورة:
سكينٌة على ضفاف البحيرة

ون من هنا، لم يستطع سامي الطالب، الموظف في معمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الجعيمة، إال أن يقف مبهوًرا بما يراه أمام هذه  ن يمرُّ كغيره ممَّ
د مسجد السلطان عمر علي سيف الدين في سلطنة بروناي  د اللحظة وشعور الدهشة الذي أصابه حينها. ُشيِّ السكينة والجمال، ليلتقط هذه الصورة كأنه يجمِّ
على بحيرة صناعية بالقرب من ضفة نهر بروناي عام 1958م، وُيعد من المعالم السياحية في السلطنة، وهو مبني من الرخام األبيض ويتضمن 29 قبة ذهبية.

ليـــال طفلـــة فـــي الخامســـة، لـــم أكـــن أعلـــم أنهـــا وضعتنـــي 
ــول  ــمعتها تقـ ــا سـ ــارة عندمـ ــا إال ذات زيـ ــة أصدقائهـ ــي خانـ فـ
لوالدتهـــا: »كيـــف دعـــوِت رائـــدة فـــي نفـــس اليـــوم الـــذي 
ســـألتقي فيـــه صديقتـــي دانـــة«. نعـــم قالـــت رائـــدة، »حـــاف«، 
ملغيـــة جميـــع االعتبـــارت والفروقـــات بيننـــا ومعهـــا األيـــام 
ـــا أن ال قواعـــد  ـــد أن تخبرن ـــا تري والســـنوات والتجـــارب، وكأنه
منطقيـــة فـــي هـــذه الحيـــاة، التـــي نحـــاول أن نمنطقهـــا نحـــن 

الكبار عنوة.
لـــم تزعجنـــي عفويتهـــا يوًمـــا مـــا، كانـــت كلمـــا ســـنحت لهـــا 
الفرصـــة بإرســـال مقطـــع صوتـــي أو مرئـــي ال تتوانـــى فـــي 
ذلـــك، ولـــم تجعـــل الوقـــت مقياًســـا لشـــوقها، بـــل كان شـــوقها 
هـــو مـــن يحركهـــا، ففـــي أي لحظـــة وأي مـــكان كانـــت تمســـك 
بجهـــاز والدتهـــا أو والدهـــا، وهـــو أخـــي، فتبحـــث عـــن صورتـــي 

الشخصية في برنامج الواتساب وتبدأ بالحديث.
كانـــت تحدثنـــي وكأنـــي صديقتهـــا فـــي عالـــم مـــواٍز أو منـــذ 
األزل، وتشـــاركني تفاصيـــل يومهـــا اللذيـــذة. وكنـــت أتســـاءل 
هـــل ســـأختلف معهـــا كمـــا أختلـــف مـــع صديقاتـــي؟ هـــل 
ســـتكون عاقتنـــا مبنيـــة علـــى األخـــذ والعطـــاء؟ هـــل ســـتتغير 
مبـــادئ اللعبـــة حيـــن تندمـــج ليـــال فـــي مجتمعهـــا الجديـــد؟ 
ــة؟  ــة كصديقـ ــى قريبـ ــي أبقـ ــه لكـ ــي فعلـ ــب علـ ــذي يجـ ــا الـ ومـ

خاصة أن فكرة الصداقة هذه راقت لي كثيًرا.
حقيقـــة أعتـــرف أن ليـــال بلـــورت قوانيـــن الصداقـــة مـــن 
ـــة للجميـــع؛ فمثـــًا:  جديـــد، ففـــي هـــذه العاقـــة الحريـــة مكفول
تســـتطيع أن تنهـــي المحادثـــة فـــوًرا عنـــد شـــعورك بالضجـــر، 
ويحـــق لـــكا الطرفيـــن التعـــرف علـــى مئـــات االشـــخاص دون 
شـــعور أحدهمـــا بالغيـــرة، ودائًمـــا هنـــاك خـــط رجعـــة فـــي 
العاقـــة. كمـــا أن التفـــاوض مهـــم جـــًدا، والكلمـــة األخيـــرة 
ــا  ــك فدائًمـ ــة والضحـ ــب والبهجـ ــا اللعـ ــر، أمـ ــع اآلخـ ــن يقنـ لمـ

وأبًدا.
نســـتطيع إبـــداء رأينـــا فـــي أي شـــيء بوضـــوح وبســـاطة، 
مثـــًا: »هـــل أنـــت غاضبـــة؟ نعـــم، أنـــا غاضبـــة«. واألســـرار 

تقوي عاقتنا.
ـــاة مـــن حـــب  ـــال إنـــه ال يوجـــد شـــيء أكثـــر طيبـــة فـــي الحي يُق
األطفـــال، ويراودنـــي الشـــك فـــي أن ليـــال الجميلـــة تعرفـــت 
علـــى أقســـام الصداقـــة لـــدى أرســـطو، فأعجبهـــا النـــوع الثانـــي 
ـــواع  ـــل األن ـــم تن وفحـــواه أن الصداقـــة »متعـــة ووناســـة«، بينمـــا ل
األخـــرى إعجابهـــا، وهـــي الصداقـــة التـــي توجههـــا المصلحـــة 
ــدو  ــدأ. ويبـ ــة والمبـ ــا الفضيلـ ــي محورهـ ــك التـ ــة، وتلـ المتبادلـ
أننـــي أفضـــل االنتقـــال إلـــى نـــوع الصداقـــة األخيـــر هـــذا، أي 

العاقة التي تسودها الحميمية والعطاء والتأثر والثقة.
وبعيـــًدا عـــن فلســـفة أرســـطو، أرى أن الطفولـــة الســـعيدة 
هـــي الحيـــاة الســـعيدة، وهـــذا مـــا أظـــن أننـــي أجـــده فـــي 
ـــا، وهـــم  ـــوا حياتن عاقتـــي مـــع ليـــال. يأتـــي األطفـــال لكـــي يكمل
يبـــدو، وهـــذا مـــا يجعلهـــم  مـــا  نـــراه علـــى  يـــرون مـــا ال 
ـــر جمـــااًل. هكـــذا هـــم  ـــم أكث ـــرون العال ـــا، فهـــم ي مبتســـمين دائًم
دائًمـــا ينقـــذون العالـــم بابتســـامتهم، ويضيفـــون للحيـــاة نكهـــة 

أجمل.
أخيـــًرا، أدعوكـــم الختبـــار أرواحكـــم وقدرتهـــا علـــى الولـــوج 
فـــي مؤامـــرة صغيـــرة فـــي محاولـــة إلنقـــاذ هـــذا العالـــم. ودمتـــم 

مبتهجين!

صداقٌة.. بنكهة 
الطفولة

رائدة السبع *

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا
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