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مجددًا وللمرة التاسعة
البنك األهلي یحصد جائزة یوروموني

يعتز البنك األهلي التجاري بحصوله على جائزة يوروموني المرموقة عن فئة أفضل 
بنك يقدم الخدمات المصرفية الخاصة في المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك نتاج 

عمل دؤوب وخبرة عميقة وخدمات  متفوقة في إرضاء العمالء وتحقيق أفضل النتائج 
االستثمارية لثرواتهم.



تصدر شهرًيا عن إدارة العالقات العامة 
الخطوط الجوية العربية السعودية

ص.ب 620 جدة 21231
المملكة العربية السعودية
www.saudiairlines.com

مساعد المدير العام للعالقات العامة
رئيس التحرير

عبدالرحمن بن حمد الفهد

رسالة »السعودية«

أن نكون ناقاًل جوًيا عالمًيا حريًصا على  إرضاء ضيوفه، يعمل 
بقدرات تنافسية، وفق أسس تجارية، رافًعا بفخر شعار الوطن 

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

جميع الحقوق محفوظة، ال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة، أو 
اختزانه في نظام حفظ معلومات، أو نقله، أو إرساله بأي صورة أو بأي وسيلة 

إلكترونية كانت، أو التسجيل، أو خالفه دون إذن كتابي مسبق من الناشر.

اآلراء والمعلومات المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 
الخطوط الجوية العربية السعودية، أو الناشر، إنما يتحمل مسؤوليتها كاتبوها 

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

mbalotaibi@saudiairlines.com

 هاتف : 1676 686 12 966+

مدير عام 
الخطوط الجوية العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

ISSN

ردمد:1319-1543
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حول السعودية

مئذنة م�سجد عمر بن اخلطاب 

ر�سي اهلل عنه

دومة اجلندل - اجلوف.

 

تصوير : زايد الالحم
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زهور نبات اليهق متتد 

ك�سجادة باألوانها الأرجوانية 

على �سفوح اجلبال بالقرب من 

قرية �سماح يف منطقة القويعية 

و�سط اململكة. ويعرف هذا 

ا بجرجري الرب  النبات اأي�سً

الذي ينمو يف بدايات الربيع ول 

يلبث اأن يجف.

تصوير: محسن الدعجلني



ورشة القوارب الخشبية، الحي الثقافي ك�تارا، الدوحة www.visitqatar.gov.qa

ُصــنَع فــي قطــر.
حــرفٌة محــليٌة بجــودٍة تقلــيديٍة،

عمــٌل جــاٌد وعــيٌن على تحفــٍة فــنيٍة رائعــٍة. 



ورشة القوارب الخشبية، الحي الثقافي ك�تارا، الدوحة www.visitqatar.gov.qa

ُصــنَع فــي قطــر.
حــرفٌة محــليٌة بجــودٍة تقلــيديٍة،

عمــٌل جــاٌد وعــيٌن على تحفــٍة فــنيٍة رائعــٍة. 
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�سجادة من الزهور يف معر�ض ربيع 

الريا�ض الثاين ع�سر.

) 14-23 ( مارس 2016 

تصوير : هشام شما

حول السعودية
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Photograph by Mauricio Handler

أسماك األنيمون

اأ�سماك الأنيمون ال�سبيهة باأ�سماك 

املهرج )Clown fish( ت�سبح 

بالقرب من جزيرة �سابونان 

الإندوني�سية. تعرف اأ�سماك 

الأنيمون مبقاومتها للدغ �سقائق 

النعمان البحرية.
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حول العالم

مشهد يحبس األنفاس

ه�سبة ديك�سام يف جزيرة 

�سوقطرا، حيث تنمو اأ�سجار بلون 

دم التنني يف الب�ساتني املتفرقة. 

تعج اجلزيرة باأغرب اأ�سكال 

احلياة التي تتنا�سب مع املناخني 

احلار والعا�سف.

Photograph by Michael Melford
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Photograph by Jim Richardson

معارك العشب

ديك الرباري يعلو �سياحه فوق الع�سب 

وهو ميار�ض حركات معقدة ومتارين 

�سوتية متوا�سلة على اأمل اأن يجذب 

انتباه الأنثى اإليه. 

  -  أبريل  182016
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معالم

أهرام الجيزة

تقع 
الأهرام امل�سرية ال�سهرية يف 

منطقة اجليزة غرب القاهرة، 

وتعد من اأ�سهر املعامل على م�ستوى العامل. 

بناها الفراعنة ما بني عام 2550 و2480 

قبل امليالد، وتتاألف من ثالثة اأهرامات 

هي خوفو، وخفرع، ومنقرع، تتدرج من 

الأكرب حتى الأ�سغر.

كان هدف الفراعنة اأن تكون 

اأهرامهم مبنزلة مقابر ملكية، اإذ �سكلت 

الأبنية الهرمية يف بع�ض املراحل تطوًرا 

للمقابر امللكية يف م�سر القدمية. بني 

هرم خوفو على م�ساحة 13 فداًنا بارتفاع 

يبلغ نحو 143 مرًتا اإل اأن عوامل التعرية 

�ساهمت يف تقليل طوله حتى بلغ نحو 

136 مرًتا حالًيا. تبع هذا الهرم بناء 
هرمي خفرع ومنقرع. ل تزال فكرة بناء 

الأهرامات حتري املتخ�س�سني يف عامل 

الآثار حتى الآن ب�سبب �سخامة احلجارة 

امل�ستخدمة يف البناء، ما خلف ت�ساوؤلت 

حول كيفية ق�سها ونقلها وا�ستخدامها يف 

عملية البناء قدمًيا.   
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24 ساعة

أين تتسوق؟
يعد متجر اإيلوم من اأهم متاجر كوبنهاغن، 

وياأتي يف مقدمة املتاجر الرئي�سة التي يق�سدها 

زوار املدينة، اإذ يجمع كل ما يبحث عنه املت�سوق 

حتت �سقف واحد باأ�سعار منا�سبة، اإىل جانب 

توافر مطعم داخلي. من اأكرب مراكز الت�سوق يف 

كوبنهاغن ماجازين دو نورد، الذي يتاألف من 

مبنى �سخم من ثالثة طوابق وي�سم كل ما يبحث 

عنه الزائر من منتجات، ول يختلف الأمر كثرًيا 

حني احلديث عن مركز ت�سوق الواجهة البحرية، 

اإىل جانب مركز ت�سوق ف�سكتورفت الذي بداأ 

ن�ساطه عام 2000 ويعد مركًزا حديًثا معا�سًرا 

يبيع كل �سيء. ملن يبحث عن �سراء التذكارات 

ميكنه اأن يق�سد متجر اإيه درا�ستد الذي يبيع 

اأحجار الزينة املنحوتة يدوًيا، واللوؤلوؤ، والكهرمان، 

وغريها من الأحجار النادرة. 

أين تذهب؟
متلك كوبنهاغن، بف�سل وقوعها على ال�ساحل، 

الكثري من ال�سواطئ الرائعة، كما حتظى 

منطقة املرفاأ ب�سهرة كبرية وتعد مق�سًدا رئي�ًسا 

ا حدائق تيفويل  لل�سائحني. من اأبرز معاملها اأي�سً

التي ميار�ض فيها الزوار ريا�سة ركوب اخليل 

ا ح�سور احلفالت. وي�ستمتع  وميكنهم اأي�سً

الأطفال خالل زيارة املدينة حني يذهبون اإىل 

حديقة ميلينيوم لالأطفال التي �سممت بناء على 

اأفكار الطالب، وميكن فيها لعب كرة القدم.

 اأما ق�سر اأمالنبريغ فيعد �سكًنا للعائلة 

املالكة الدامناركية يف ال�ستاء، وهناك الكثري 

من املتاحف التي ت�سمها املدينة ومنها متحف 

كال�سبورغ ومتحف ثورفالد�سن، اإىل جانب 

املعر�ض الوطني الدمناركي الذي يعد متحًفا فنًيا 

مميًزا ي�سم اأعمال الكثري من الفنانني ومنهم 

بيكا�سو وماتي�ض، بينما ميلك متحف لويزيانا 

للفن احلديث منظًرا بانورامًيا رائًعا ويكتنز 

الكثري من الأعمال الفنية احلديثة.

أين تسكن؟
Copenhagen Marriott

يقع الفندق على بعد دقائق من حمطة كوبنهاغن 

املركزية وحدائق تيفويل ال�سهرية، ويوفر اإطاللة رائعة 

على جمرى املياه الذي يحاذيه الفندق على امتداد 

بنيانه. ميكن ال�ستمتاع باأ�سهى الوجبات التي تقدمها 

املطاعم بالفندق من اللحوم واملاأكولت البحرية. 

ي�سم الفندق نادًيا �سحًيا مفتوًحا على مدار ال�ساعة، 

اإىل جانب خدمة امل�ساج، ويبتعد نحو 15 دقيقة �سرًيا 

على الأقدام من �سارع �سرتوغيت للت�سوق.

تعد كوبنهاغن الميناء الرئيس 
للدنمارك وعاصمتها ومركزها 

االقتصادي والسياسي 
والسياحي األول، إذ يسكن 

في المدينة ما يربو على نصف 
مليون نسمة.

املدينة على جزيرتني منف�سلتني متتد 

اأكربهما جزيرة زيالند التي تقع اأغلب 

م�ساحة املدينة فيها اجتاه ال�سمال، يف مواجهة 

ال�ساحل املقابل لدولة ال�سويد. حتظى املدينة 

بالكثري من املعامل الرائعة التي تعك�ض جمال 

احلياة يف الدمنارك.

24 ساعة
في

كوبنهاغن
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اإلنترنت اآلمن

مدن المستقبل

يف 
ظل ما يحيط مب�ستخدمي احلوا�سب 

والأجهزة الذكية من حتديات اأمنية 

تتعلق بعملهم على �سبكة الإنرتنت، من 

اخرتاقات و�سرقة احل�سابات، ر�سد موقع 

»ياهو« العديد من الن�سائح التي ميكن من 

خاللها بقاء امل�ستخدم اآمًنا ب�سكل كبري 

طوال ات�ساله بالإنرتنت. يتوجب على 

امل�ستخدم دوًما اأن يحر�ض على اإجراء 

التحديثات اخلا�سة بنظام الت�سغيل الذي 

ي�ستخدمه، وذلك حتى ي�سمن �سد كل 

الثغرات التي ميكن اأن ي�ستغلها املخرتقون 

يف الو�سول اإىل بياناته ال�سخ�سية، حتى لو 

تطلب الأمر القيام بذلك ب�سكل اأ�سبوعي 

لبع�ض الربامج. كما يجب األ يغفل 

امل�ستخدم العتماد على برامج مكافحة 

ا، لأنها متنع  الفريو�سات وحتديثها اأي�سً

نحو 90% من الفريو�سات من الو�سول اإىل 

اأنظمة الت�سغيل. هناك الكثري من الربامج 

املجانية التي ميكن العتماد عليها، اإن 

مل يكن لدى امل�ستخدم القدرة على حتمل 

نفقات �سنوية يف برامج مكافحة معينة.

يجب احلذر من اأ�ساليب القر�سنة التي 

تعتمد على الإيقاع بامل�ستخدم �سحية، عرب 

طلب تزويد بياناته اخلا�سة يف ر�سائل 

اإلكرتونية ت�سله عرب الربيد الإلكرتوين، 

اأو ال�سغط على روابط غري موثوقة 

لتعبئة البيانات البنكية يف �سفحات تبدو 

كال�سفحات احلقيقية اخلا�سة ببنكه، 

لذلك يجب احلر�ض على ا�ستخدام 

ا  الن�سخة امل�سفرة من ال�سفحات خ�سو�سً

التي تبداأ بـ https بدًل من http فقط. لبد 

من احلذر من فتح امللفات املرفقة التي 

يدعي فيها املر�سل اأنها مر�سلة بناء على 

طلب امل�ستخدم.

يف 
ظل التطور التقني الكبري الذي يعي�سه 

العامل يوًما بعد يوم تزايدت الت�ساوؤلت 

حول طبيعة احلياة يف امل�ستقبل، و�سكل املدن 

الذكية التي يتم احلديث عنها من اآونة 

لأخرى. وقد ذكر تقرير جديد ن�سره موقع 

منتدى التجارة العاملي عدة مالمح رئي�سة 

ملدن امل�ستقبل، تتعلق بجوانب خمتلفة لنمط 

احلياة القادمة.

فيما يخ�ض الطاقة، فاإن الأ�سلوب احلايل 

لنقلها من مدينة اإىل اأخرى مل�سافة بعيدة 

قد يفقدها نحو 30% من قوتها، بينما يف 

امل�ستقبل �سيتم ربط كل �سيء داخل املدينة 

مثل الهواتف، والأجهزة الذكية، وال�سيارات، 

واملباين نف�سها، عرب منظومة ذكية، �ستقود 

اإىل اآلية جديدة يف عملية اإنتاج الطاقة 

وتوزيعها داخل املدينة يف �سورة �سبكة، 

اإذ �سيتم توليد الطاقة من خالل امل�سادر 

املتجددة عرب ا�ستخدام احلوائط، واأ�سطح 

املباين، والنوافذ على �سبيل املثال. �ست�سمح 

هذه الأجهزة املت�سلة بتخزين اأي طاقة فائ�سة 

يف بطاريات متعددة، كبطاريات ال�سيارات اأو 

يف املنازل، بينما �سي�سهم نظام توزيع الطاقة 

اجلديد يف تقلي�ض العتماد على الكهرباء 

بن�سبة تبلغ 25%. �سرتتبط اأجهزة توليد 

الكهرباء ب�سبكة لن ت�سمح لها بالكتفاء الذاتي 

ا بتوزيع الطاقة لالإقليم  فقط، ولكن اأي�سً

بالكامل ل�سمان ا�ستقرار الإمدادات املطلوبة، 

يف حني �ستعمل اأجهزة ال�ست�سعار على مراقبة 

اأو�ساع الطاقة واحلفاظ على ا�ستدامتها، 

والتنبوؤ باأي خلل قد يحدث م�ستقباًل.

�سيتعزز التوجه يف امل�ستقبل نحو امل�ساركة 

مع الآخرين، اإذ �سيتزايد الطلب على املكاتب 

اخلا�سة ال�سغرية، لذلك ميكن لل�سكان 

حتويل غرفة زائدة يف منزلهم اإىل مكتب 

خا�ض، ميكن تاأجريه يف يوم معني. ومبجرد 

و�سول امل�ستاأجر اإىل املكتب �ستعمل اأنظمة 

الطاقة بكفاءة وفاعلية ب�سكل اآيل لت�سغيل 

اأنظمة التكييف والإنارة، بينما �ستتوقف عن 

العمل مبجرد خلو املكان من امل�ستخدمني.

يف �سبيل تعزيز امل�ساركة �ستكون املدن 

الذكية مبا ت�سمه من مباٍن ومكاتب متعددة 

ال�ستخدامات، اإذ اإنه بعد مغادرة العمل 

من مكتبك قد تتم اإعادة ت�سميمه م�ساًء 

ل�ستخدامه يف ن�ساط اجتماعي اآخر، 

وال�ستفادة من املوقع وعدم ق�سره على كونه 

مكتب عمل فقط.

من هنا وهناك
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من هنا وهناك

الموظف المثالي

درا�سة جديدة ن�سرتها جملة »فورب�ض« يف 

حول ال�سفات التي يتمتع بها املوظف 

ال�ستثنائي واملتميز يف عمله، مت �سوؤال نحو 

500 متخ�س�ض من رواد الأعمال عن اآرائهم 
يف ال�سبب وراء جناح بع�ض النا�ض اأكرث من 

غريهم يف العمل، فكانت الإجابات مفاجئة 

اإىل حد ما، اإذ اختار اأغلبهم »�سخ�سية 

املوظف« كونها اأبرز الأ�سباب وراء جناح 

اأ�سخا�ض بعينهم ومتيزهم.

حظيت »�سخ�سية املوظف« بنحو %78 

من اهتمام الأ�سخا�ض امل�ستطلعة اآراوؤهم، يف 

حني ح�سلت »مهارات املوظف العملية« على 

ن�سبة 39% فقط. ورغم ذلك اأكدت الدرا�سة 

اأن مهارات العمل و�سنوات اخلربة تعد اأ�سياء 

مهمة لل�سخ�ض، ولكنها لن جتعل منه موظًفا 

ا�ستثنائًيا. ا�ستعر�ست الدرا�سة �سفات املوظف 

املتميز الذي ل يقول اأبًدا على اأي عمل اإنه 

خارج دائرة مهامه الوظيفية، بل يعمل دوًما 

خارج حدود وظيفته ول ينتظر املكافاأة اأو 

التقدير الذي قد ياأتي لحًقا.

يظل ال�سيء الأهم لدى املوظف ال�ستثنائي 

اأن ي�ستطيع ت�سيري اأمور العمل، دون التاأثر مبا 

يحدث حوله من خالفات اأو زبائن مزعجني، 

فلديه القدرة على التمييز بني امل�ساكل 

احلقيقية يف العمل، اأو كونها جمرد �سو�ساء 

عابرة ل توؤثر يف الأهداف الرئي�سة. كما يتمتع 

ا بالقدرة على احلديث يف الأوقات التي  اأي�سً

ي�سمت فيه اأغلب زمالئه. قد يكون ذلك 

ملناق�سة قرار من رئي�سه يف العمل، ولكن عليه 

اأن يكون حكيًما يف اختيار الوقت واملكان 

املنا�سبني لذلك.

ل يجد املوظف املتميز حرًجا يف العرتاف 

بخطئه واعتماد طرق جديدة يف اإجناز العمل 

يتبعها زمالوؤه تختلف عن اأ�سلوبه، فقط لأنها 

اأف�سل يف الإجناز عن الطريقة اخلا�سة به، 

اأو حتافظ على ان�سجام الفريق. كما ل ير�سى 

املوظف ال�ستثنائي مبا يحقق من نتائج مهما 

ا على حتقيق  كانت اإيجابية، ويظل حري�سً

الأف�سل، وذلك دون اأن يتجاهل تقدير نف�سه 

على ما يحققه من اإجنازات.  

الذكاء االصطناعي

يتنامى 
ا�ستخدام التطبيقات املعتمدة 

على الذكاء ال�سطناعي يف 

الكثري من الأجهزة، وعلى راأ�سها الهواتف 

النقالة التي تتجاوب مع امل�ستخدمني عرب 

الأوامر ال�سوتية وتتفاعل معهم يف الرد على 

ت�ساوؤلتهم. من املتوقع اأن يتنامى ا�ستخدام 

هذه التقنيات وتتطور ب�سكل اأكرب م�ستقباًل، يف 

ظل تنبوؤات ير�سدها الكثري من املتخ�س�سني 

يف هذا املجال.

يقول نائب رئي�ض ق�سم احلو�سبة الإدراكية 

ب�سركة IBM جورو بانافار اإنه يتوقع تبني 

الذكاء ال�سطناعي ب�سكل اأكرب يف الروبوتات 

امل�سنعة والأجهزة اجلديدة، اإذ يتم اعتماد 

تقنيات الذكاء ال�سطناعي اخلا�سة ب�سركته 

يف العديد من الروبوتات امل�سنعة من قبل 

�سركات اأخرى، وتعمل ال�سركة حالًيا على 

تعزيز اأداء هذه التقنية لتمكن الروبوتات يف 

امل�ستقبل من قيادة ال�سيارة.

من التنبوؤات اخلا�سة بالذكاء ال�سطناعي 

اأنه �سي�سهم م�ستقباًل يف زيادة القدرة على 

التحليل ب�سكل اأ�سرع، و�سي�ستفيد من ذلك 

القطاع الطبي ب�سورة اأكرب من الآن، اإذ 

ميكن على �سبيل املثال للطبيب اأن يح�سل 

على نتيجة تف�سري نحو 16 �سورة اأ�سعة خا�سة 

مبري�ض خالل دقيقة واحدة.

من املنتظر اأن تزداد حدة املناف�سة بني 

ال�سركات الرائدة يف جمال الربجميات 

والتقنية مثل في�ض بوك، وجوجل اللذين 

قاما بالفعل باإطالق برامج امل�سدر املفتوح 

وتطبيقاته، اإذ �ستعمل كل ال�سركات على و�سع 

ب�سمتها يف هذا اجلانب لرت�سيخ �سمعتها 

ك�سركات رائدة يف جمال الذكاء ال�سطناعي.

رغم هذه التوقعات الإيجابية يخ�سى رئي�ض 

جمل�ض اإدارة �سركة Tesla لل�سيارات اإلون 

ما�سك من اأن اأفالم احلركة التي تناولت 

الذكاء ال�سطناعي تعزز املخاوف ب�ساأن 

اجلانب ال�سيئ لهذه التقنية، ب�سبب ما ميكن 

اأن تنتجه من اأدوات خميفة تعتمد على هذه 

التقنية تتعلق بالأ�سلحة واحلروب، اإل اأنه مل 

يخِف اأهمية جوانبها الإيجابية.



فارس يقطين
مدير عام فندق سوفيتيل الخبر

"مع موظفي 
زين،

احصل على خدمة 
خاصة وفاعلة"

تواصل مع فريق زين األعمال
0580000062

businessteam@sa.zain.com
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الطائف
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الطائف 
البا�سمة بورودها وبرودها، الف�ساء 

الذي ي�سبه اأطواق اجلمال حينما حتيط 

باأعناق احل�سان، املدينة التي يبلل العطر رداءها، 

ويغمر القطر �سماءها، ت�سحو على قطرات الندى 

ريا�سها وحيا�سها، الربوة العالية التي تعانق ال�سباب، 

واملكان املتمثل يف اإطالق املهرجان ال�سنوي لورودها.

تقع الطائف على ال�سفوح ال�سرقية جلبال ال�سروات، 

ويف ح�سن جبل »غزوان«، وتبعد عن العا�سمة الريا�ض 

900 كم. يربطها مبكة املكرمة طريقان: الأول ق�سري 
عن طريق اجلبال العالية، وي�سمى »الهدا«، والآخر 

طريق �سريع مزدوج »طريق ال�سيل الكبري«.

لي�ض يف الطائف خيام ول اأكواخ ول اأطالل مبعرثة، 

بل روؤية ح�سارية خا�سة يتمازج اإن�سانها مع ح�سارة 

مدينته، وي�سعد حني يزرع حقوًل موروثة، م�ستمتًعا 

مبهرجان اجلمال الذي تو�سى من الطبيعة وتو�سحها. 

فهناك ح�سد من ال�سناع والزراع اأجنبتهم اأر�ض 

الطائف فحملوا ال�سغف لالأر�ض، واعت�سروا من 

طبيعتها اإعالن حب يت�ساوق مع رونق املكان، متمثاًل 

يف اإطالق املهرجان ال�سنوي للورد الطائفي. وقد 

ا�ستعدت مدينة الطائف لإطالق املهرجان يف ن�سخته 

الثانية ع�سرة غرة �سهر رجب القادم، باإذن اهلل، يف 

قرية ال�سعلة ال�سياحية، وكاأن املهرجان الق�سيب ِحمى 

اأزيل ملنابت الورد ذات النفاذ العطري. مل تكن وظيفة 

املهرجان يف �سنواته املا�سية واحلالية وظيفة تزيينية 

فح�سب، اإمنا هو مهرجان ح�سارة، واقت�ساد، واجتماع 

حميم بني الطبيعة والإن�سان يف موؤمتر لفت فريد 

اأقيم من ورود الطائف ولها، وحفٌز لالإن�سان هناك 

على املحافظة على ذاكرة املكان العطر منذ الأزل، 

وثمة اإ�سارات توحي بحب �سناعة العطر، وا�ستخال�سه 

من روح الطبيعة هناك، واحلنني اإىل احلرفة املوؤ�سلة 

وجتاوز اللحظة احلا�سرة اإىل حلظات ثرية قادمة، 

تخطط مل�ستقبل ال�سناعات القائمة على الورد، 

مهرجان الورد الطائفي 
حب يتساوق مع رونق 

المكان.

الطائف 
تتنفس الورد

د. هيا بنت عبد الرحمن السمهري

تصوير: هشام شما
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الطائف

وا�ستزراعه، وتوؤ�سل لع�سق طبيعة املكان التي ت�سكب 

عطاءها عطًرا. عندما �سدح القائمون على �سناعة 

املهرجان بخطاب اجلمال فيه كاأنهم متثلوا نداء بائع 

الورد يف الأغنية ال�سعبية ال�سهرية:

العود الورد فّتح ومال على  يا زارع  وردك 
ك��ل��ك رب��ي��ع ال����ورد م��ن��ك ال��ج��م��ال م��وع��ود 
غصنه على  فتح  أح���اه  م��ا  جميل  وردك 
ر وب������ان ح��س��ن��ه ل���م���ا ال������ذي ح���ي���اه ن������وَّ

يف مهرجان الورد الطائفي الذي بداأ مو�سم قطاف 

وروده منذ اأ�سابيع، وفاح �سذاه يف مواقع متفرقة، من 

مدينة الطائف، وا�ستقبلت معامل التقطري كميات 

وفرية منه، وكانت الورود تقطف يف �سباحاته، حيث 

ي�ست�سرف العطر قدوم زائريه بلهفة وافرة. وقد 

.1

.2

.3

ا�ستزراع الورد ا�ستوجب �سناعة للعطر.

 جتمع الورود يف �سالل قبل تقطريها.

ت�ستقبل معامل التقطري كميات وفرية من الورود.
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برر اأحد العاملني على ال�سناعة التبكري يف قطف 

الورود لئال ي�سل النحل اإليها وارت�ساف رحيقها. 

وبعد عمليات قطف الورود تلتف الورود بع�سها على 

بع�ض يف حاويات اأعدت لذلك. وت�ستكمل الورود 

رحلتها ملعامل التقطري، وقد تو�سع يف قدور لطبخها 

اإذا ما كان ال�سانع يعتمد فل�سفة ال�سناعة القدمية 

للتعامل مع الورود يف حال اعت�سار عطورها، ولكّن 

م�سمار ال�سناعة القدمي ي�ستغرق عدة �ساعات 

كما ذكر اأ�سحاب ال�سناعة. بعد عمليات الإنتاج 

حتط عطور الورد الطائفي رحالها يف الأ�سواق التي 

ت�سهد حراًكا وا�سًعا يف حجم املبيعات، وهنا ينتع�ض 

اجلانب القت�سادي لتلك ال�سناعة، وتعد يف احليز 

القت�سادي قناة مورد داعم.

يف مهرجان الورد الطائفي الذي يقام احتفاًل 

ا بذاك  بتلك ال�سناعة نلم�ض احتفاء اآخر اأي�سً

الت�سل�سل يف لوحات اأخاذة يت�سدرها توليد 

اجلانب الت�سويري ملنتج طبيعي ُيعد من موروثات 

ال�سناعات ال�سعبية القدمية واإن اأ�سرق بها 

احلا�سر واحل�سارة، ويعد من اأثمن الهدايا 

واأغالها التي يتهادى بها الأ�سفياء والأحباب، حتى 

ناف�ض عطور العامل حني و�سل اأ�سواقهم. كما اأن 

املهرجان فر�سة وطنية لل�سباب للتخطيط والرتويج 

للمنتج الأ�سيل الذي ع�سقوه ثم ا�ستنبتوه وتعهدوه، 

ا لكت�ساب اخلربات  كما هو فر�سة �سانحة اأي�سً

من العار�سني من اخلارج يف املجال ذاته. كما اأن 

املهرجان لالإعالم رمز للع�سر والزمن مبا يحتويه 

من معاين الحتفاء بالأر�ض، ومعطياتها اجلزلة، 

وجعلها وجهة لل�سياحة، وحمطة للتفاعل املحلي 

واخلارجي. من ثم فح�ساد املهرجان مك�سب وطني 

وب�سري لالإ�سهام يف التنمية املعتمدة على النواجت 

املحلية، والعتزاز باملوروث املحلي من ال�سناعات، 

وا�ستجالب الفر�ض لأ�سحاب تلك ال�سناعة 

لال�ستفادة من التقنية ال�سناعية اجلديدة، 

وكذلك اإمتاع الزوار واإ�سباع رغباتهم. من �سوانح 

مهرجان الورد هذا العام اأنه تزامن مع مو�سم 

قطاف الورد، وحتًما �سيكون، باإذن اهلل، جناًحا 

اآخر لت�سويق منتجات املهرجان، ودعم املعرو�ض 

والعار�سني، والأ�سر املنتجة لذلك النوع من العطور 

امل�ستخل�سة من روح الطبيعة. من هنا دعوة للقاء 

الورد الطائفي يف مهرجانه ال�سنوي حني انعقاده 

قريًبا، باإذن اهلل، وال�ستمتاع بلوحات املهرجان 

واأن�سطته، والطالع على املتحف الذي ي�سم تاريخ 

هذه احلرفة ال�سعبية الأ�سيلة امل�ستقاة من طبيعة 

الطائف اخلالبة.

حفٌز اآخر مل�ساهدة منوذج حي ناٍم ملعمل تقطري 

الورد، وا�ستخال�ض دهنه، وتعبئته وتغليفه متهيًدا 

لت�سويقه حملًيا وخارجًيا.

لإدارة املهرجان والقائمني عليه حوافز اأخرى 

ت�سيء الأرواح، وت�سرق على اأر�ض املهرجان ويف ثنايا 

الورد يف حم�سنه اجلميل مدينة الطائف. فالورد 

وعرو�ض امل�سايف ثنائية معطرة اأعجب بها الذين 

يع�سقون ال�سذى، ويلثمون الأر�ض حني تع�سق الغيم 

والدمي واجلمال.

د الُقْمريُّ وفي الطائف شدا   غرَّ

    والشفا تضحك لها ورود الهدا  

   لم تكن وظيفة المهرجان تزيينية فحسب، 
إنما هو مهرجان حضارة، واجتماع حميم      

بين الطبيعة واإلنسان    
   في مؤتمر فريد أقيم من ورود الطائف ولها  



  -  أبريل  322016

محافظة خيبر

البيضاء، الِقْدر، القدير

عجائب الجبال
عّدت صورها عالمًيا من أفضل عشر 
صور التقطت لمناطق مختلفة من 

الكرة األرضية.

د. تنيضب الفايدي
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تعد 
كل من جبال الراأ�ض الأبي�ض، والبي�ساء، 

والقدر، والقدير وما جاورها من جبال من 

عجائب اجلبال على الكرة الأر�سية. فهي جمموعة 

من ع�سر �سور تعد من اأف�سل ال�سور التي التقطتها 

وكالة نا�سا من مناطق خمتلفة من الكرة الأر�سية. 

فة بال�سور، يف تعريفها للراأ�ض  وقد قالت املعلِّقة، املعرِّ

الأبي�ض والبي�ساء والقدر والقدير: هل نحن يف كوكب 

الأر�ض اأم على كوكب اآخر؟!

الرأس األبيض   |   جبٌل راأ�سه اأبي�ض يحيط بقمته 
ما ي�سبه لفة ال�سال الأبي�ض حول الراأ�ض. وقد حدث 

له بركان اأفرغه من الداخل فاأ�سبح �سكله ي�سبه البئر 

الكبرية اإذا وقفت على قمته. وهو جبل اأجوف اأي: اأن 

جميع ما بداخله خرج منه على �سكل �سيول من�سهرة 

اإىل م�سافات بعيدة. وقد جتّمدت تلك املن�سهرات 

مثل احلرار ولكن لونها اأبي�ض.. ف�سبحان اخلالق.

الطريق اإىل اجلبل يبداأ من الثمد قبل خيرب 

بخم�سة ع�سر كيلو مرًتا، ويتجه �سرًقا وبعد م�سافة 

�ستني كيلو مرًتا جتد هذه العجائب، وكانت �سعبة 

املنال، حتيط بها احلرار من جميع اجلهات وهي 

تابعة ملحافظة خيرب، علًما باأنها اأقرب اإىل فدك 

)احلائط(  قال تعاىل: {اأمل تر اأن اهلل اأنزل من 

ال�سماء ماًء فاأخرجنا به ثمراٍت خمتلًفا األواُنها ومَن 

اجلباِل ُجَدٌد بي�ٌض وُحْمٌر خمتلٌف األواُنها وغراِبيُب 

�ُسوٌد}. �سورة فاطر الآية )27(.

البيضاء   |   ينطبق على هذا اجلبل ما ينطبق على 
الراأ�ض الأبي�ض ولكن قمته وا�سعة جًدا، واإذا وقفت على 

حافتها ترى هوة عميقة متثل قلب اجلبل الذي طار 

مع بقية اأح�سائه ليكّون م�سهوًرا خارج اجلبل. واإذا 

راأيت �سل�سلة امل�سهورات على وجه الأر�ض يف �سفح 

جبل البي�ساء ويف �سفح الراأ�ض الأبي�ض قد تفّر منك 

الكلمات وينعقد ل�سانك كما حدث للكاتب فعاًل. وقالت 

معلِّقة وكالة نا�سا التي راأت ال�سور والفتحات من 

اأعلى: هل نحن يف كوكب اآخر؟ فكيف لو وقفت عليها؟!

القدر   |   هو جبل اأفرغ الربكان ما بداخله واإذا ما 
�سعدت لرتى عمق جبل الِقدر ترى اأنه ي�سبه الِقدر 

لة  ولكنه عميق جًدا. و�سارت املن�سهرات حوله م�سكِّ

1
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فجوة وا�سعة تعلو جبل القدر وقد خرج 

امل�سهور الأ�سود منها على هيئة �سيل.

الراأ�ض الأبي�ض وهو جبل جموف خطري خرج 

من اأح�سائه امل�سهور الأبي�ض.

جبل البي�ساء املجاور للراأ�ض الأبي�ض.

محافظة خيبر

ع�سرات الكيلومرتات، وهو م�سهور اأ�سود يطلق عليه 

دت  الالفا )Lava(. وعندما تراها تعتقد اأنها قد ُجمِّ

للتّو. املالحظ اأن اجلبل بقي كما هو خارجًيا كاأي 

جبل، ولكن اإن ا�ستطعت ال�سعود اإىل قمته ف�ستجد 

عمًقا خميًفا، والقرتاب من احلافة �سديد اخلطورة.

القدير   |   مثل القدر متاًما ولكن حتيط به ما ي�سبه 
ا  اجلبال ال�سغرية التي اأفرغت، وهي خطرية اأي�سً

قد ي�سل عمقها اإىل ثمانني مرًتا. واملن�سهرات التي 

خرجت من الِقدر والقدير �سديدة ال�سواد �سّكلت 

يف اأثناء فوران الربكان �سراديب على وجه الأر�ض. 

وت�سيل تلك املن�سهرات اإىل عدة كيلومرتات من 

خالل تلك ال�سراديب.

  هذه العجائب تحيط 
بها الحرار من جميع 

الجهات وهي تابعة 
لمحافظة خيبر  

جبالن أحمران   |   هما كناية عن جبلني تغطيهما 
�سخوٌر حمراء باللون الأحمر القاين.

جبل سابع   |   يطلق عليه امل�َسْيوّية، نفث حوله ما 
ي�سبه احل�سى والرمل، وله جتويف اأقل خطورة من 

غريه واأ�سبح جماًل لبع�ض ال�سباب لالنحدار عليه 

بال�سيارات �سريًعا.

واأخرًيا، فاإن هذه الكنوز مل تظهر ملن يريد ال�سياحة، 

حيث اإنها تعد من اأجمل اجلبال اإثارًة، وقد ي�ستمتع 

املحّب بها حتى ولو زارها ع�سرات املرات.  

2
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جبالن اأحمران هما كناية عن جبلني تغطيهما 

�سخوٌر حمراء باللون الأحمر القاين.
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المالديف

على 
امتداد خط ال�ستواء فوق �سفحة املياه 

الفريوزية املتالألئة يف بقعة �ساحرة على �سطح 

املحيط الهندي، ت�ستقر جمموعة من اجلزر ال�سغرية 

جنوب غرب الهند يف اأرخبيل يفي�ض بجمال اآ�سر 

وطبيعة ينعتق فيها القادمون من �سجيج حياة �ساخبة 

تتال�سى من ذاكرتهم عرب الرحتال اإىل اأعماق اخليال، 

يف جزر تغالب لل�سمود على �سفحة املياه م�ستاأن�سة 

بزوارها الباحثني عن ال�ستجمام يف بالد املالديف.

المدن   |   اإنه الوقت املالئم ل�ستك�ساف عا�سمة 
املالديف »ماليه« التي ل تزال مقًرا لالأ�سر احلاكمة 

منذ القرن الثاين ع�سر. هنا تتاح الفر�سة للتعرف 

على »املالديف احلقيقية الأ�سيلة« بعيًدا عن 

منتجعات ال�سياح املرتفة. منذ �سبعينيات القرن 

املا�سي تو�سعت املدينة مع منو القطاع ال�سياحي 

وازدهار الو�سع القت�سادي. ونظًرا لتعذر مزيد من 

التو�سع، متتد العا�سمة باجتاه جزيرة املطار هوايل.

هذه املدينة اجلميلة هي اأكرب مدن البالد 

وميناوؤها الرئي�ض، ورغم �سغر م�ساحتها اإل اأنها 

تناف�ض املدن الكبرية يف جمالها وتنظيمها وما تتميز 

به من اأ�سواق وم�ساجد وبنايات جميلة. اأما جزيرة 

»اأدو« املرجانية فتحت�سن ثاين اأكرب مدن املالديف، 

وتعد اأف�سل مواقع النطالق اإىل بقية اجلزر، لذلك 

يق�سدها ال�سياح لال�ستمتاع بفر�سة التنقل اإىل 

اجلزر املجاورة. كان لربيطانيا دور يف تطوير مدينة 

»اأدو« خالل اأربعينيات القرن املا�سي، فاأ�س�ست 

مالمح النمط احلديث حل�سارة هذه املدينة يف 

الوقت احلايل.

مالمح عربية وإسالمية    |    اأطلق التجار 
العرب على املالديف ا�سم »ذيبة املهل« منذ القرن 

الثاين امليالدي. وعرفت البالد فيما بعد با�سم »جزر 

املال« ب�سبب الكميات ال�سخمة من الأ�سداف الثمينة 

المالديف
األرخبيل المترف

تضم المالديف عشرات المنتجعات 
المنتشرة على الجزر السياحية 
الجميلة المتناثرة على صفحة 

المحيط الهندي.
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)الودع، وكانت عملة دولية( التي يحملها املوج اإىل 

ال�ساطئ. يعود اإىل اأبي الربكات يو�سف الرببري 

)من املغرب العربي( ف�سل هداية املالديفيني اإىل 

الإ�سالم يف عام 1153.

 توقف التجار العرب يف املالديف، تاريخًيا، وهم 

يف الطريق اإىل ال�سرق الأق�سى يف القرن الثاين 

امليالدي. اأ�سبحت، اليوم، العا�سمة الناب�سة باحلياة، 

ماليه، حمور النتقال بالعّبارات والطائرات البحرية 

اإىل عدد من اجلزر الأخرى، وت�سم م�سجد اجلمعة 

املبني من املرجان باأ�سلوب معماري بديع وهو الأقدم 

يف البالد. اأما الأحدث فهو م�سجد اجلمعة الكبري 

واملركز الإ�سالمي املتميز بقبته الذهبية وجدرانه 

 ، املرمرية. يت�سع �سحن اجلامع لنحو 5 اآلف م�سلٍّ

ويتميز باجلدران والأبواب املزخرفة باأ�سلوب بديع، 

ا  والرثيات ال�سخمة، وال�سجاجيد املن�سوجة خ�سي�سً

له. ول تبعد كثرًيا اأ�سواق مزدهرة ون�سطة تبيع 

ال�سمك وغريه من املنتجات، واملعر�ض الفني الوطني، 

واملكتبة الوطنية. تعد العا�سمة مركًزا جتارًيا حيوًيا 
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�سطح املياه يعك�ض عامل الأعماق.

منظر بانورامي لعا�سمة املالديف ماليه.

اأحد ال�سواطئ الفريوزية املطلة على املحيط الهندي.

المالديف
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ي�سم ميناء �سيد ن�سًطا، واأ�سواًقا مزدهرة للفاكهة 

وال�سمك. وين�سح هناك بالبحث عن اأ�سماك الهامور 

ال�سخمة والأخطبوط والتونا.

ي�سافر معظم الزوار بعد الو�سول مبا�سرة اإىل 

منتجعهم املختار. وتعد جزيرتا ماليه املرجانيتان 

اجلنوبية وال�سمالية وجهة اأغلبية الذين ياأتون 

اإىل املالديف اأول مرة. يخيم فيهما اجلو املداري 

املنعزل والبعيد عن ال�سجيج، على الرغم من 

قربهما من املطار الدويل. ت�سل قناة كاندو فادهو 

بني اجلزيرتني بينما تنت�سر حولهما مواقع الغو�ض 

الرائعة، منها اثنان ل�سفن غارقة.

ترف االسترخاء   |   يعد منتجع اإكزوتيكا تاج، 
الذي ل يبعد عن املطار كثرًيا لكنه يتمتع بعزلة 

كاملة، اأ�سهر منتجع يف املالديف ملجموعة الفنادق 

املرتفة الهندية. يقع على جزيرة فينولهي اأمبيدو 

التي يبلغ طولها 730 مرًتا، مع قو�ض من الأر�سفة 

اخل�سبية املت�سلة بالفيالت امل�سيدة يف املاء قبالة 

�ساحلها. الأ�سلوب يف املنتجع ريفي واجلو هادئ 

و�ساحر. هناك بحرية �سخمة و�سحلة )مت�سلة 

بالبحر( ميكن النزول اإليها عرب درجات كل فيال 

وال�سباحة باأمان. الفيالت على البحرية جمهزة 

ا بربك �سباحة خا�سة. اأي�سً

ي�سم املنتجع الرائد يف اإعداد الوجبات ال�سهية 

يف البالد مطعمني. يقدم املطعم الرئي�ض الأطباق 

الآ�سيوية ب�ستى اأ�سنافها، مبكونات طازجة دوًما 

ح�سب الطلب. وي�ستهر الآخر بالأطباق الآ�سيوية 

وال�سرق اأو�سطية ويفتح يف الأم�سيات. املطعم م�سيد 

فوق املاء، وي�سم حفرة كبرية مفتوحة اإذ جتذب 

الأ�سواء اأ�سراًبا عديدة من الأ�سماك، وامل�ساهد 

اأخاذة و�ساحرة حًقا.

تنت�سر املنتجعات الأخرى ذات الأ�سماء اجلذابة 

على امتداد جزر املالديف، ويعد من اأ�سهر هذه 

املنتجعات منتجع جزيرة ال�سم�ض الذي ي�ستهر 

بالأزهار ال�ستوائية الغريبة، وامل�ساحات اخل�سراء 

اجلميلة التي حتيط باإحدى البحريات داخل املنتجع 

الذي يعد اإحدى الوجهات املف�سلة للمتزوجني حديًثا 

بف�سل اأجواء الهدوء والراحة التي مينحها لزواره.

اإىل جهة ال�سرق من العا�سمة ماليه يقع منتجع 

انغ�سانا اإيهورو الذي ي�سله الزوار عرب القارب 

ال�سريع. من خالل هذا املنتجع يتنقل الزوار اإىل 

اجلزر الأخرى ل�ستك�ساف جمالها، مع فر�سة 

الغط�ض اإىل جانب الدلفني، يف اأجواء خيالية 

بف�سلها ا�ستهرت اجلزيرة بجزيرة ال�سحر.

 يقع اأحد املنتجعات ال�ستوائية الفريدة، وهو 

منتجع �سانغريال فينجيلي، بعيًدا عن العا�سمة ماليه 

بنحو 70 دقيقة بالطائرة، حيث الرتفيه والرحالت 

ال�ستك�سافية باإطاللت خالبة على البحر ل 

ي�ساهيها جمال، ومناذج متعددة لنمط حياة خمتلف 

متاح اأمام زوار اجلزيرة من الفيالت اخلا�سة ذات 

الإطاللة الفريدة على املحيط، التي ي�سل الزوار اإىل 

بع�سها عرب املمرات اخل�سبية التي تربط الفيالت 

باأمناط تغو�ض بالزائر يف اأح�سان الطبيعة اخلالبة، 

واأجواء غابات الأمازون ال�ستوائية، مع بناء امل�ساكن 

على اأعمدة خ�سبية فوق املياه، بهدف ا�ستدعاء روح 

الهدوء وال�سرتخاء النف�سي واجل�سدي والعقلي. هذا 

كله اإىل جانب ترف الختيار بني املطاعم املتعددة 

التي توفر اأ�سهى الأطباق.

رغم ا�ستمتاع زوار جزر املالديف بال�سواطئ 

الفريوزية ال�ساحرة يف خمتلف اجلزر، اإل اأن جتربة 

�سواطئ منتجع جزيرة جاجنيهي، املعروفة بلوؤلوؤة 

الرمال البي�ساء، �ستكون حتًما خمتلفة، بف�سل 

�ساطئها الذي يتكون من �سكل ل�سان مينح م�سارات 

للم�سي يف وقت انح�سار املد ت�سل اإىل 800 مرت 

ي�ستمتع فيها الزوار ب�سكل غري م�سبوق.

وجهة سياحية   |   املالديف التي تعد من اأ�سهر 
الوجهات ال�سياحية حالًيا مل تكن حتى نهايات 

�ستينيات القرن املا�سي على خريطة ال�سياحة 

العاملية. جغرافيتها الفريدة وجمالها الأخاذ 

كاأرخبيل مكون من جمموعة جزر مرجانية هو 

ما اأ�سهم يف تطورها على مدى ال�سنوات الالحقة 

لتبداأ املنتجعات ال�سياحية يف التزايد من اأعداد 

حمدودة اإىل ع�سرات املنتجعات املنت�سرة على اجلزر 

ال�سياحية اجلميلة املتناثرة على �سفحة املحيط 

الهندي، حتى اأ�سبحت ال�سياحة اأحد اأهم م�سادر 

الدخل القومي للبالد. العاملون يف ال�سياحة ي�سكلون 

ن�سبة كبرية من �سكان املالديف، بعد اأن كانت جتارة 

الأ�سماك هي القوام الأ�سا�سي لالقت�ساد والعمل 

الرائج يف الع�سور ال�سابقة.

متلك املالديف، بحكم طبيعتها املرجانية 

اجلميلة، اأنواًعا كثرية من ال�سعاب املرجانية امللونة، 

التي حتت�سن نحو 1100 نوع من الأ�سماك اإىل 

جانب ال�سالحف البحرية واحليتان والدلفني، ما 

جعلها موطًنا غنًيا للغط�ض الذي تنت�سر مواقعه يف 

املنتجعات على اجلزر املختلفة بهدف ال�ستمتاع 

باحلياة البحرية يف مياه املحيط.  

    تملك المالديف، بحكم طبيعتها 
المرجانية الجميلة، أنواًعا كثيرة من الشعاب  

              المرجانية الملونة، 
         التي تحتضن نحو 1100 نوع من األسماك  
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اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية د�سنت 

رحالتها املبا�سرة واملنتظمة اإىل 

وجهتها الدولية اجلديدة )جزر املالديف( انطالًقا 

من العا�سمة الريا�ض يف يوم الأربعاء 21 جمادى 

الآخرة 1437هـ املوافق 30 مار�ض 2016م ومبعدل 

رحلتني يف الجتاه الواحد اأ�سبوعًيا.

قال م�ساعد املدير العام للعالقات العامة 

املتحدث الر�سمي للخطوط ال�سعودية، عبدالرحمن 

ابن حمد الفهد: »اإن بدء ت�سغيل الرحالت املبا�سرة 

بني اململكة وجزر املالديف اأوىل الوجهات الدولية 

اجلديدة لــ»ال�سعودية« خالل عام 2016 ياأتي 

�سمن مبادرات برنامج التحول واأهداف اخلطة 

ال�سرتاتيجية )SV2020( لتعزيز املوقع التناف�سي 

لـ»ال�سعودية« على القطاع الدويل، وخدمة احلركة 

القت�سادية وال�سياحية بني اململكة وجزر املالديف«.

واأ�ساف: »الت�سغيل ملحطات دولية جديدة ياأتي 

�سمن املراحل التطبيقية لربنامج التحول وخطة 

املوؤ�س�سة لل�سنوات اخلم�ض املقبلة، والتي تت�سمن 

زيادة ال�سعة املقعدية بني املحطات الداخلية، وتو�سيع 

�سبكة الرحالت الدولية بالت�سغيل اإىل حمطات 

دولية جديدة وفق درا�سات ت�سويقية وت�سغيلية، ويف 

�سياق ال�ستخدام الأمثل للطائرات اجلديدة التي 

تن�سم تباًعا اإىل الأ�سطول احلايل، وكذلك طائرات 

الأ�سطول اجلديد املكون من )50( طائرة من اأحدث 

ما اأنتجته جمموعة اإيربا�ض، والتي �ست�سل اأوىل 

طالئعه �سيف هذا العام«.

بتد�سني اخلطوط ال�سعودية لرحالتها املبا�سرة 

اإىل جزر املالديف كوجهة جديدة �سمن �سبكة 

رحالتها الدولية يرتفع عدد املحطات الدولية التي 

ت�سل اإليها طائراتها اإىل )54( حمطة يف )35( دولة 

حول العامل، مع التخطيط للو�سول اإىل )3( وجهات 

دولية اأخرى خالل العام احلايل، وذلك بهدف 

تقدمي املزيد من اخليارات لل�سيوف، وتعزيز املوقع 

التناف�سي للخطوط ال�سعودية على القطاع الدويل 

الذي يحظى بالتطوير امل�ستمر من اأجل زيادة 

ح�سة »ال�سعودية« من حركة ال�سفر الدويل، وبهدف 

حتقيق معدلت قيا�سية جديدة يف نقل ال�سيوف من 

امل�سافرين واحلجاج واملعتمرين، اإىل جانب جهودها 

املتوا�سلة يف زيادة اأعداد الرحالت وال�سعة املقعدية 

خلدمة حركة ال�سفر املتزايدة على القطاع الداخلي.

كما اأن الت�سغيل اإىل حمطات دولية جديدة 

ُيعد اإ�سافة اإىل املنظومة الت�سغيلية لـ»ال�سعودية« 

والتي ت�سمل )27( حمطة داخلية، و )53( حمطة 

دولية �سريتفع عددها بعد الت�سغيل للوجهات الأربع 

اجلديدة هذا العام اإىل )57( حمطة لي�سل الإجمايل 

اإىل )84( حمطة تزداد اإىل اأكرث من مئة حمطة 

خالل موا�سم ال�سيف واحلج والعمرة.  

المالديف

إلى المالديف
دشنت « السعودية» رحالتها المباشرة 

إلى وجهتها الجديدة.

لزيارة المالديف

www.saudia.com
هاتف: 920022222 

ميكن زيارة اأحد مكاتب املبيعات داخل 

اململكة وخارجها لالطالع على تفا�سيل هذه 

الرحالت، واإجراء احلجوزات، واإ�سدار 

التذاكر، واحل�سول على جميع اخلدمات 

الأخرى التي توفرها »ال�سعودية«.
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إدارة

عامة
مستدامة

أصبحت االستدامة أداة تمايز 
استراتيجي بين العالمات 
التجارية. وإن انُتفع منها 

بالطريقة المناسبة، فيمكن أن 
تكون تحويلية.

مارتن رول  *
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ال�ستدامة ال�سعار اجلديد للتمايز جت�سد 

ال�سرتاتيجي. ويعج جمال العالمات 

التجارية والت�سويق العاملي بتنفيذ العالمات 

التجارية ملبادرات ا�ستدامة جديدة. فعلى �سبيل 

 The Hershey املثال، تعهدت �سركة هري�سي

Company بالتزامات جديدة ملنع اإزالة الغابات 
يف �سل�سلة التوريد اخلا�سة بها من خالل �سيا�سة 

خ�سب واأوراق �ساملة، وجهود متزايدة لتتبع م�سادر 

توريد زيت النخيل. ت�سمل الأمثلة الأخرى »مبادرة 

حياة الكاكاو« Cocoa Life Initiative اخلا�سة 

ب�سركة Mondelez International، و»خطة املعي�سة 

امل�ستدامة« Sustainable Living Plan من �سركة 

.Unilever يونيليفر

من �ساأن التعرف اإليها كمنظمة »م�ستدامة« 

ا  اأن يعزز قيمة العالمة التجارية، ويتيح لها فر�سً

جديدًة لدخول اأ�سواق جديدة، واإطالق عالمات 

جتارية فرعية، وتو�سيع خطوط الإنتاج، واإطالق 

ابتكارات تعبئة وتغليف. ويف جمال املو�سة، يعيد 

عدد من ال�سركات ابتكار نف�سه بف�سل مبادرات 

حيوية جديدة وهويات جتارية تركز على ال�ستدامة. 

جنحت عالمات جتارية متعددة بالتميز عن غريها 

من خالل دمج التفكري امل�ستدام يف قيم منظماتها 

ومبادئها، لتغرّي الوظائف كافة التي توؤثر يف عالمتها 

ا جديدة يف اأثناء هذه العملية. التجارية وتبتكر فر�سً

التحول اإىل عالمة جتارية م�ستدامة ي�ستدعي 

اأن ت�سع املنظمات ترتيبات معينة عند كل م�ستوى 

من م�ستويات العمل، ل�سمان ان�سجام هذه الأخرية 

وحتقيقها بالتايل اأهداف ال�ستدامة. من �ساأن 

اجلهود املوؤقتة، وغري املنتظمة، واملتقطعة، وبال 

تخطيط لدخول من�سة ال�ستدامة اأن تكون 

اأ�سرارها اأكرث من منفعتها. فال�ستدامة هي طريقة 

تفكري بقدر ما هي هدف بحد ذاته، وكاأي عملية 

تغيري كبرية اأخرى، تتطلب عند امل�سويات كافة 

اأن ي�سكل اأ�سحاب امل�سلحة يف املنظمة جزًءا من 

الروؤية واأن يعملوا من اأجل تنفيذها. فدون ت�سافر 

جهود كل واحد من املوظفني وم�ساركته، لن تدخل 

ال�ستدامة يف عروق املنظمة.

 العالمات التجارية التي تحّقق النجاحات في 
هذا الصدد هي تلك التي تتبع المبادئ التالية 

وتعمل بموجبها:

الطابع المهم لالتصاالت   |   لتكون فعالة، 
يجدر بالت�سالت اأن تت�سم بطابع �سمويل، 

لت�سمل امل�ستثمرين واأ�سحاب امل�سلحة الداخليني 

وامل�ستهلكني. ول بد للمنظمات اأن تنخرط يف حمالت 

اإعالنية ومبادرات العالقات العامة، واأن تكت�سب 

اعرتاًفا من الهيئات ال�سناعية، وحت�سل على 

�سهادات ذات تاأثري واأي نوع اآخر من الظهور غري 

املاأجور الذي يت�سنى لها الو�سول اإليه. كما يتوجب على 

الت�سالت اأن ت�ساعدها على و�سع تقارير عن حالتها 

فيما يخ�ض الأهداف واملعايري من جهة، وزيادة 

م�ستوى و�سوح مبادراتها للعلن من جهة اأخرى.

السعي إلى تحقيق تغيير ذي نطاق أوسع   
|    ل بد للمنظمات اأن ت�سع ن�سب عينيها هدف 

التنفيذ وا�سع النطاق ملبادرات ال�ستدامة لتتفادى 

اتهامها باعتماد ظاهرة الغ�سيل الأخ�سر. ويت�سنى 

لها حتقيق ذلك خطوة بخطوة اأو من خالل تقدمي 

مبادرات ذات تاأثري كبري. على �سبيل املثال، اإن 

ح�سل تداخل يف م�سادر املواد اخلام بني العالمات 

التجارية التابعة ل�سركة ما، ف�سيكون لطرح 

مبادرات ا�ستدامة يف هذا ال�سدد تاأثري كبري. 

حتتاج ال�سركات التي متتلك عالمات جتارية يف 

فئات متعددة، والتي ت�ستخدم مواد خاًما متعددة 

و�سل�سلة اإمدادات خمتلفة، اأن تلجاأ اإىل تقدمي 

مبادرات على مراحل خمتلفة.

على �سبيل املثال، جت�سد »خطة املعي�سة امل�ستدامة« 

 Unilever من �سركة Sustainable Living Plan
ا�سرتاتيجية على �سعيد ال�سركات، غري اأنها انطلقت 

من جمموعة عالمات جتارية عاملية ذات انت�سار 

جغرايف وا�سع النطاق.

التمتع بالتأثير عند كل مرحلة تنفيذ   |   قبل اأن 
ت�سبح اأداة متايز ا�سرتاتيجي، يجدر بال�ستدامة 

اأن تعزز الربحية. غري اأن التنفيذ ق�سري الأمد 

ملبادرات ال�ستدامة يتطلب الوقت لُيحدث تغيرًيا 

على النتيجة النهائية. لذلك، على املنظمات التي 

ت�سلك هذا امل�سار اأن ت�سع ا�سرتاتيجيات لتخفف من 

حدة العقبات، وحتافظ على تركيزها على م�سار 

ال�ستدامة والأهداف. على مّر الوقت، �ستتحول هذه 

التكاليف الأ�سا�سية والربحية املتدنية اإىل منافع 

طويلة الأمد )من ناحية الإيرادات والفعالية التي 

يتم الو�سول اإليها من خالل اأمثل ا�ستعانة بامل�سادر 

اخلارجية واأمثل �سل�سلة اإمدادات(.

البحث عن شركاء يوفرون قيمة إضافية   |   
اأخرًيا ولي�ض اآخًرا، من ال�سروري اأن تتمتع املنظمات 

بعقل منفتح حيال مبادرات ال�ستدامة. وابتكار 

من�سات التمايز ال�سرتاتيجي ممكن فقط من خالل 

التعاون والرتباط واملجازفة مع اجلهات اخلارجية 

التي متتلك القدرة على توفري اخلربات املتخ�س�سة. 

جت�سد Unilever Foundry خري مثال على كيفية 

دعوة �سركة Unilever لل�سركات ال�ساعدة، ورجال 

الأعمال، واملنظمات الأخرى مل�ساعدتها على معاجلة 

بع�ض حتدياتها اجلوهرية يف جمال عملها. مثاًل، 

يتمركز اأحد حتديات ال�ستدامة القابل للمعاجلة من 

خالل التعاون حول »تطوير منتجات وتقنيات ت�سمح 

للم�ستهلكني باعتماد اأف�سل ممار�سات التنظيف من 

ا  خالل ا�ستخدام درجات احلرارة الأكرث انخفا�سً

وكميات مياه اأقل«.

ي�سعب اإيجاد من�سات املواقع املتميزة احلقيقية 

واعتمادها. وعندما يتعلق الأمر بال�ستدامة، تتمتع 

املنظمات بفر�سة التميز عن غريها عند �سلوكها هذا 

امل�سار. تعد العمليات واخلطوات التدريجية باجتاه 

حتقيق الأهداف النهائية، بدًءا من الأفكار، مروًرا 

بن�سرها، و�سوًل اإىل اخلطوات املتخذة لتحويلها اإىل 

ا للمنظمات لتتميز عن غريها  واقع ملمو�ض، فر�سً

وتعزز قيمة عالماتها التجارية. وتلك التي تعتمد هذا 

امل�سار بحما�ض تام هي التي �ستحظى باأق�سى قدر 

من الفر�ض لت�سبح عالمة جتارية »م�ستدامة«.  

يعمل مارتن رول خبرًيا ا�سرتاتيجًيا يف جمال   *
الأعمال والعالمات التجارية، وهو موؤ�س�ض �سركة 

Martin Roll Company. يقدم امل�سورة والتوجيه 

حول القيادة، وال�سرتاتيجيات، والتنفيذ، وكيفية 

العمل باأداء عاٍل وا�ستدامته، وهي عنا�سر 

كفيلة بال�سماح با�ستمرار ال�سركات القائمة على 

العالمات التجارية واملنظمات العاملية القائمة 

على توجه ال�سوق. يحمل مارتن رول ماج�سترًيا 

يف اإدارة الأعمال من اإن�سياد )‘99D( وهو موؤلف 

كتاب »ا�سرتاتيجية العالمات التجارية الآ�سيوية 

.»Asian Brand Strategy

      التحول إلى عالمة تجارية مستدامة
 يستدعي أن تضع المنظمات ترتيبات معينة عند

      كل مستوى من مستويات العمل،
لضمان انسجام هذه األخيرة وتحقيقها 

بالتالي أهداف االستدامة      
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دومينيك باتون

المدير العام الدولي لشركة ماكنزي أند كومباني

اقتناص الموجة الرقمية
تعزيز التحول الرقمي لنماذج األعمال، وإعادة 

التفكير في الهيكل التنظيمي وعمليات الحوكمة، 
ينبغي أن يتصدرا أولويات الرؤساء التنفيذيين.

كانت 
التغيريات التقنية ت�سكل دوًما حتدًيا ماثاًل 

اأمام ال�سركات. ولكنها، كما راأينا ذلك مرة 

اأخرى عام 2015، مل حتدث من قبل قط ل بال�سرعة 

ول بالنطاق الوا�سع الذي حتدث به اليوم. ومع انت�سار 

البتكار عملًيا يف كل القطاعات، من ال�سناعة الثقيلة 

اإىل اخلدمات، يتبدل امل�سهد التناف�سي، لتقف يف 

�سدارته ال�سركات الأكرث تطوًرا بدًل من ال�سركات 

الأكرب حجًما اأو الأعرق وجوًدا يف ال�سوق.

اأ�سبح العزل خطًرا حقيقًيا يهدد الكيانات 

املهيمنة. فقد هبط متو�سط ا�ستمرار ال�سركات 

يف العمل وفًقا ملوؤ�سر �ستاندرز اأند بورز لأكرب 500 

�سركة من 90 �سنة عام 1935 اإىل اأقل من 18 �سنة 

اليوم. والالعبون اخلطرون اجلدد مثل »اأوبر« 

Uber التي قلبت �سناعة التاك�سي راأ�ًسا على عقب 
ا من  هم مناف�سون اأ�سداء غالًبا ما ينتزعون ح�س�سً

ال�سوق بتحويل املزيد من الفائ�ض اإىل امل�ستهلكني. 

وما هذا �سوى جزء من نزعة اأو�سع نطاًقا لحتدام 

املناف�سة التي ميكنها يف غ�سون عقد واحد من 

الزمن، وفًقا لبحث اأجراه موؤخًرا معهد ماكنزي 

العاملي، تخفي�ض جممع الربح العاملي بعد خ�سم 

ال�سريبة من قرابة 10% من اإجمايل الناجت 

املحلي العاملي اليوم اإىل امل�ستوى الذي كان عليه يف 

ثمانينيات القرن املن�سرم اأي قرابة %7.9.

توؤثر التقنية يف املناف�سة اإىل حد بعيد ب�سبب قوة 

املن�سات الرقمية وب�سبب تاأثري ال�سبكة. اإذ ُتَقلِّ�ض 

املن�سات الرقمية احلديثة التكاليف احلدية )اأي 

تكلفة اإنتاج وحدات اإ�سافية من ال�سلع اأو اخلدمات( 

ابتكار
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اإىل قرابة ال�سفر. فاإذا اأ�ساف امل�ستخدم، لنقل 

مثاًل، تطبيق »خرائط جوجل« اإىل هاتفه فلن 

يكلفه هذا �سيًئا يذكر، لأن هذه اخلدمة قائمة 

على البيانات التي يوفرها النظام العاملي لتحديد 

املواقع والذي يتم بالفعل تخزينه م�سبًقا يف جوال 

امل�ستخدم. وي�سمح هذا جلوجل بتو�سيع نطاق عملها 

مبعدل �سرعة قد ل ميكن ت�سديقه، ومن ثم ي�ستفيد 

من هذا )ومن العامل املريح املتمثل يف امتالكه 

منفرًدا ملن�سة تقنية( لالنتقال اإىل قطاعات 

جماورة مثل املو�سيقا )يف جوجل بالي( وت�سديد 

الفواتري )يف جوجل واليت( ومعاجلة الن�سو�ض )يف 

جوجل لتحرير امل�ستندات(. وعلى هذا النحو قد 

ت�سارع �سركات التقنية بتحدي الكيانات املهيمنة يف 

�سناعات يبدو ظاهرًيا اأنها غري ذات �سلة.

بالطبع، لي�ست �سركات التقنية هي الطرف 

الوحيد الذي يقدم البتكارات. اإذ تقوم جمموعة من 

ال�سركات الرائدة يف كل �سناعة عملًيا بن�سر التقنية 

الرقمية بطرق م�ستمرة التطور، وحت�سد يف املقابل 

مكا�سب �سخمة. فا�ستخدام اأجهزة ال�ست�سعار 

ملراقبة املوا�سي، على �سبيل املثال، يوؤثر تاأثرًيا بعيد 

املدى يف �سناعة الغذاء.

لكن تظل القطاعات الأكرث تطوًرا من حيث 

التقنية الرقمية حتقق التقدم الأكرب. ومن املوؤكد 

اأن هام�ض الربح، طوال العقدين املن�سرمني، يف 

هذه القطاعات الغارقة يف التقنية قد منا مرتني اأو 

ثالث مرات، يف املتو�سط، اأ�سرع من باقي قطاعات 

القت�ساد. حتى بني القطاعات الأكرث تطوًرا هناك 

فجوة عميقة بني ال�سركات ذات الأداء الأعلى 

وبقية ال�سركات. وعلى �سبيل املثال، فاقت اإىل حد 

بعيد عرو�ض البيع بالتجزئة للم�سارف متعددة 

اجلن�سيات التي ت�ستخدم تقنية رقمية متقدمة 

عرو�ض موؤ�س�سات الئتمان املحلية.

بينما توا�سل التقنية تغيري مناذج الأعمال 

ا الطريقة التي يعمل بها  وعملياتها، بدلت اأي�سً

املوظفون. تو�سل بحث اأجراه معهد ماكنزي موؤخًرا 

اإىل اأن التقنيات التي اأثبتت جدواها بالفعل ميكن 

اأن توؤدي اإىل ال�ستعا�سة عن الإن�سان بالآلت فيما 

قد ت�سل ن�سبته اإىل 45% من الأعمال التي تدفع 

ال�سركات لالأفراد مقابل اأدائها. ويف الوليات 

املتحدة وحدها يعادل هذا قرابة ترليوين دولر 

اأمريكي من الأجور ال�سنوية.

فيما يخ�ض ال�سركات، متتد املكا�سب املحتملة لهذا 

التحول اإىل اأبعد جًدا من توفري التكاليف فح�سب، اإذ 

�سيتوافر للعاملني الوقت لتنفيذ مهام تنطوي على قيمة 

اأعلى مبا يف ذلك التفكري النقدي والإبداع. و�سيكون 

بو�سع امل�ست�سارين املاليني ق�ساء وقت اأقل يف حتليل 

البيانات املالية، وتكري�ض وقت اأطول لو�سع حلول 

تلبي احتياجات الزبائن. اأو �سيكون بو�سع مهند�سي 

الت�سميم الداخلي حتويل اهتمامهم من اأخذ املقا�سات 

فقط اإىل ابتكار اأفكار يف جمال الت�سميم واإىل 

الجتماع بالزبائن اأو التزود باملعدات الالزمة.

ا لل�سركات باإعادة التفكري  ت�سمح التقنية اأي�سً

يف احلكمة التقليدية حول التخطيط التنظيمي 

واحلوكمة. وتوفر تقنيات تبادل املعلومات قدًرا اأكرب 

من ال�سفافية، ما يجعل املوؤ�س�سات اأكرث كفاءة، ويف 

حالت عديدة، اأقل بريوقراطية.

تبنى، على �سبيل املثال، الروؤ�ساء التنفيذيون 

ب�سركة اأبل و�سركة اإنديتك�ض )�سركة مالب�ض 

متعددة اجلن�سيات( وزابو�ض )موقع كبري لتجارة 

التجزئة على اإلإنرتنت( نهًجا يف الإدارة ي�سمح 

بقيام مدير واحد بالإ�سراف على عمل عدد كبري 

من العاملني، عدد يتجاوز جًدا النموذج التقليدي: 

»مدير لكل اأربعة عاملني اأو ثمانية عمال«. واأعادت 

�سركة هاير ال�سينية لإنتاج الأجهزة املنزلية تنظيم 

قوة العمل لديها التي بلغ عددها 80 األف عامل، 

فق�سمتهم اإىل األفي وحدة م�ستقلة كل واحدة منها 

م�سوؤولة عن اإدارة اأرباحها وخ�سائرها، لرتتفع 

بعد هذه اخلطوة القيمة ال�سوقية لل�سركة ارتفاًعا 

كبرًيا بلغ عام 2014 ثالثة اأ�سعاف ما كانت عليه 

عام 2011. زيادة على ذلك، فاإن التحول اإىل 

التقنية الرقمية ي�سمح لل�سركات بالعمل كمن�سات، 

ل هياكل، وي�سمح بزيادة ال�ستفادة من املوارد 

من خارج هذه ال�سركات. ولقد ا�ستعانت �سركة 

اأول�ستيت للتاأمني مبن�سة كايغل للتمويل اجلماعي 

لدعوة مربجمي احلا�سوب للتو�سل اإىل حل جديد 

ب�ساأن م�سكلة الأ�سرار التي ت�سيب ال�سيارات من 

جراء احلوادث، وكان النموذج الفائز اأكرث دقة 

بن�سبة 271% من النموذج احلايل.

 )DJI( والأمر نف�سه متاًما حدث مع �سركة

ال�سينية التي اأ�سبحت اأكرب �سركة يف العامل لإنتاج 

الطائرات دون طيار، حني ركزت على تطوير التقنية 

الأ�سا�سية ملنتجاتها وتخلت عن مناذج املجموعات 

املجانية من املطورين الهواة للربامج واأطلقتها جماًنا 

على الإنرتنت ليتمكن اآخرون من بناء تطبيقات 

با�ستخدامها. وتعني هذه املقاربة اأن طائرات �سركة 

)DJI( دون طيار كان قد مت جتهيزها مبيزات جذابة 

يف وقت �سابق جًدا على الوقت الذي قام فيه بذلك 

مناف�سوها الذين اعتمدوا يف تطوير التطبيقات على 

جهودهم الذاتية الداخلية.

ميكن روؤية ابتكارات تقنية مماثلة يف عمليات 

التفكري ويف مناذج الأعمال يف خمتلف قطاعات 

القت�ساد، تنعك�ض هذه البتكارات يف التغيريات 

على عمليات التخطيط بال�سركات، التي بداأ بع�سها 

يف و�سع خطط متميزة لالأعمال ملدة �سهرين وملدة 

ع�سرين عاًما، ويف اإعادة توزيع مواردها بقوة 

اأكرب، ويف ا�ستخدام تقنيات حتليل جديدة لتحديد 

املوهوبني وجذبهم وتطويرهم والحتفاظ بهم.

يتيح البتكار التقني لل�سركات بالفعل تعزيز 

قدراتها، ومن ثم تعزيز قوتها التناف�سية. ولهذا ال�سبب 

يجب اأن تكون مهمة حتويل املكونات الأ�سا�سية لالأعمال 

اإىل رقمية واإعادة التفكري يف التخطيط التنظيمي 

وعمليات احلوكمة على راأ�ض اأولويات الروؤ�ساء 

التنفيذيني هذا العام 2016. وال�سبيل الوحيد لتجنب 

التخلف عن الآخرين يتمثل يف اقتنا�ض هذه »املوجة 

الرقمية« �سريعة احلركة �سريعة النمو.  

    التقنيات التي أثبتت جدواها بالفعل
        يمكن أن تؤدي إلى

االستعاضة عن اإلنسان باآلالت 
         فيما قد تصل نسبته إلى %45 

من األعمال التي تدفع الشركات 
لألفراد مقابل أدائها      
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صحة

آالم الظهر
آخر العالج.. الليزر

وجود ضغط على العصب الرابع 
القطني يؤدي إلى حدوث ألم في 

أسفل الظهر.

د. ضياء الحاج حسين 

استشاري أمراض الروماتيزم
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تتكون 
فقرات العمود الفقري من حلقة 

خارجية من الألياف بداخلها مادة 

جيالتينية. ويطلق م�سمى الدي�سك لدى وجود فتق 

يف فقرة من الفقرات القطنية الرابعة واخلام�سة 

والعجزية الأوىل.

من اأهم عالمات الدي�سك عدم اإمكانية ثني 

مف�سل الورك عند ا�ستقامة الطرف ال�سفلي. ويزداد 

الأمل اإذا جل�ض املري�ض، اأو اإذا وقف طوياًل، اأو بعد 

ال�سعال اأو العطا�ض ب�سبب ارتفاع �سغط الدم يف 

الأوردة. وي�سعر املري�ض بتيب�ض يف العمود الفقري 

نتيجة تقل�ض الع�سالت.

يحدث النزلق الغ�سرويف نتيجة حركة 

مفاجئة غري حم�سوبة، مثل رفع اأثقال بطريقة 

خاطئة، وميكن اأن يحدث يف منت�سف العمر ل�ساب 

نتيجة كحة �سديدة، اأو عط�سة مفاجئة. ويذهب 

بع�سهم اإىل اأن ال�سعف يف ن�سيج الغ�سروف قد 

يكون وراثًيا، وكذلك ال�ستخدام ال�سيئ واخلاطئ 

للعمود الفقري، اأو الوزن الزائد، وكذلك عدم 

ممار�سة الريا�سة، فيوؤدي اإىل اأمل حاد نتيجة 

�سغط على الع�سب الوركي )عرق ميتد من الورك 

اإىل الكعب( ب�سبب انزلق غ�سرويف اأو ال�سغط 

على الع�سب لأي �سبب. فمثاًل وجود �سغط على 

الع�سب الرابع القطني يوؤدي ذلك اإىل حدوث اأمل 

يف اأ�سفل الظهر وينت�سر اإىل منطقة الفخذ، اأو 

جزء من ال�ساق، مع حدوث تنميل وخدر يف هذه 

املناطق. وغالًبا يكون الأمل على جانب واحد اإل 

اإذا �سغط الغ�سروف املنزلق على الع�سب الوركي 

لل�ساقني، ما يوؤدي اإىل �سعف حركة القدم و�سعف 

الع�سلة رباعية الروؤو�ض وخدر ال�ساق من الداخل. 

لكن عند وجود �سغط �سديد على الع�سب القطني 

اخلام�ض يحدث ما ي�سمى �سقوط القدم وفقد 

الإح�سا�ض بها، ما قد يوؤدي اإىل �سقوط احلذاء 

دون اأن ي�سعر. وال�سغط على الع�سب العجزي 

الأول ُيحدث فقد ال�ستجابة الع�سبية ملف�سل 

الكاحل، اأو �سعف حركات القدم اإىل اخلارج، اأو 

فقد الإح�سا�ض بالق�سم اخلارجي للقدم، اأو �سعف 

ع�سالت الورك.

يتح�سن اأمل الظهر احلاد يف 90% من احلالت 

خالل �سهر، و60% من احلالت تتح�سن خالل 

اأ�سبوع. حتى اأمل الظهر الناجت عن النزلق 

الغ�سرويف ميكن اأن يتح�سن خالل 6 اأ�سابيع حينما 

ا يف 5% من احلالت  ينكم�ض الغ�سروف البارز، واأي�سً

قد ي�ستمر الأمل وي�سبح اأملًا مزمًنا. لذا يحتاج %10 

فقط من الذين ي�ستكون من اأمل الظهر احلاد اإىل 

فحو�سات خا�سة مثل اأ�سعة الرنني املغناطي�سي، ولكن 

نحتاج اإىل ا�ستعمالها يف حالت ال�سقوط من مكان 

مرتفع وذلك ل�ستبعاد حدوث ك�سور.

العامل الأهم يف عالج اأمل الظهر هو اإراحة 

الظهر ملدة ل تتعدى يومني لتجنب �سعف الع�سالت 

وفقد الكال�سيوم من العظام، وزيادة اأمل الظهر، ثم 

يبداأ املري�ض مبمار�سة متارين ريا�سية )الأيروبيك( 

لتقوية ع�سالت الظهر، وامل�سي مل�سافة ق�سرية، 

وا�ستعمال الدراجة وال�سباحة.

اأما عن العالج الطبيعي امل�ستخدم فهو: 

برنامج لتقوية الع�سالت والأربطة وزيادة مرونتها 

وا�ستخدام احلرارة. وميكن ا�ستخدام التيار 

الكهربي لتخفيف الأمل، وتن�سيط الدورة الدموية يف 

الأن�سجة العميقة، اأو العالج باملاء، والتنبيه الكهربي 

لالأع�ساب والتدليك. وميكن ا�ستعمال بع�ض الو�سائل 

العالجية مثل ال�سد، وذلك با�ستخدام اأدوات خا�سة، 

واملعاجلة اليدوية وهو عالج يدوي، وذلك بو�سع قوة 

معينة على الظهر لتعديل و�سع العمود الفقري. 

من الو�سائل التي ت�ستخدم »اإلكريوبراكيتك«، 

وهو علم ممار�سة التحريك اليدوى، وي�سمى 

»الإرجاع املو�سعي للفقرات« وهي حركة �سريعة 

وغري موؤملة للقيام بت�سحيح ا�ستقامة الفقرات ومن 

ثم ت�سحيح وظيفتها. ويهتم هذا الأ�سلوب العالجي 

بعالج ا�سطرابات الفقرات العنقية، وبع�ض حالت 

الدوار، وال�سداع، وا�سطرابات الفقرات ال�سدرية 

التي ت�سمل اآلم الفقرات والأع�ساب، وكذلك الآلم 

امل�ساحبة لالنزلق الغ�سرويف، بالإ�سافة اإىل 

عالج ا�سطرابات الفقرات القطنية وعرق الن�سا. 

والوظيفة الأ�سا�سية ل�ستخدامات »اإلكريوبراكيتك« 

العمل على اإزالة الأعرا�ض الع�سبية، ما يجعل 

اجل�سم اأكرث ا�ستعداًدا ون�ساًطا يف اأداء وظائفه 

ب�سهولة، ومن ثم اأكرث مقاومة لالأمل. ولالأ�سف، فاإن 

بع�سهم يعتمد على اأخذ الأدوية التي يف معظمها 

لها اآثار جانبية على املعدة والكلى، لذلك لبد من 

ا�ست�سارة الطبيب. ويعد التدخل اجلراحي هو اآخر 

احللول لعالج اآلم الظهر اإل يف احلالت احلرجة 

التي ت�ستدعي التدخل اجلراحي الفوري. 

نظًرا لبع�ض التاأثريات اجلانبية لالأدوية 

امل�ستخدمة لعالج اأمل الظهر مثل امل�سكنات واملرخية 

للع�سالت، وتركيز كثري من الأطباء على النواحي 

اجل�سدية دون الأخذ يف احل�سبان الناحية الروحية 

ل مثل  فقد ظهرت دعوات ل�ستعمال الطب املكمِّ

العالج بال�سغط، والإبر ال�سينية، والليزر. وقد 

تبني اأن اأكرث من يراجع عيادة الإبر ال�سينية هم 

امل�سابون بالآلم الع�سلية والعظمية، حيث ظهرت 

فعالية الإبر ال�سينية يف عالج اأمل الظهر املزمن.

يكون العالج بالليزر عن طريق موجات 

منخف�سة من الليزر، وقد ا�ستعمل يف عالج عدة 

اأمرا�ض ع�سبية وع�سلية ومف�سلية مثل: متالزمة 

�سغط الع�سب املتو�سط، واأمل الرقبة، واأ�سفل 

الظهر. يف عام 2002 اأعلنت منظمة التغذية 

والأدوية الأمريكية )FDA( عن عدم وجود اآثار 

جانبية تذكر لهذه الطريقة، لكون طبيعة الأ�سعة 

التي ت�ستعمل منخف�سة، ول توؤدي اإىل ت�سخني 

املنطقة املعاجلة، ومن ثم ل ت�سبب اأي �سرر 

مو�سعي يف الأن�سجة احلية.

اإن لتطبيق هذا النوع من العالج يف اأمرا�ض 

الروماتيزم عدة فوائد منها: ت�سكني الأمل نتيجة 

لزدياد حترير مادة الأندورفني من اجل�سم 

)واملعروف بخا�سيته امل�سكنة والتي تتجاوز قدرة 

املورفني بع�سرة اأ�سعاف(، بالإ�سافة اإىل ازدياد 

مادة ال�سريوتونني املهدئة واملرخية للع�سالت 

امل�سدودة، وتثبيط عمل امل�ستقبالت احل�سية 

اخلا�سة بالأمل. كما اأنه يعمل على تقوية ا�ستجابة 

اجلهاز املناعي عن طريق زيادة ن�ساط اخلاليا 

اللمفاوية. واأخرًيا فاإن لليزر فوائد يف حتري�ض 

مناطق الإبر ال�سينية، اأي اأنه ميكننا ال�ستفادة 

اأكرث عند ا�ستعماله مع الإبر ال�سينية. 

اأما عن الكي فال اأن�سح به، لأنه قد يكون 

مو�سعًيا ومييت الع�سب، ما يوؤدي اإىل فقدان 

الإح�سا�ض بالأمل يف املنطقة التي تعر�ست للكي، 

واأحياًنا ي�ستمر مكانه مفتوًحا وينزف لفرتة طويلة، 

ا امل�سابني بال�سكري.   خ�سو�سً

     العامل األهم في عالج ألم الظهر هو        
        الراحة لمدة ال تتعدى يومين 

لتجنب ضعف العضالت وفقد   
الكالسيوم من العظام       
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غذاء

أطعمة
وحساسية

الربيع
تعد زهور الربيع وأشجاره متعة لبعضنا ونقمة 

لبعضنا اآلخر. فبالرغم من جمال ألوانها 
وأشكالها إال أنها قد تكون مصدر إزعاج لمن 

يعانون حساسية الربيع. 

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

ماليني 
الأ�سخا�ض الذين يعانون ح�سا�سية الربيع ي�سارعون اإىل 

ال�سيدليات ل�سراء الأدوية التي تخفف من العوار�ض 

التي ت�سيبهم، فتكون مبنزلة الأمل الوحيد لهم للتح�سن. ولكن ما 

ا اإما يف حت�سني عوار�ض  ل يعرفه الكثريون هو اأن لالأغذية دوًرا اأي�سً

ح�سا�سية الربيع اأو يف زيادتها. هذا ل يعني الت�سجيع على عدم تناول 

الأدوية اأو روؤية الطبيب، بل على فتح نافذة جديدة لتح�سني تلك 

العوار�ض املزعجة. فهل اأنتم مهتمون مبعرفة الأطعمة التي ت�ساعد على 

ا؟  تخفيف عوار�ض ح�سا�سية الربيع؟ والأطعمة التي يف�سل جتنبها اأي�سً

فلتح�سروا لئحة الأطعمة التي عليكم �سراوؤها اأو ا�ستبعادها!

أطعمة تخفف عوارض حساسية الربيع 

تعد الأطعمة الغنية مب�سادات الأك�سدة واملغذيات الطبيعية و�سيلة م�ساعدة لتخفيف حدة ح�سا�سية الربيع كونها ت�ساعد 

نظام املناعة، وتخفف من اللتهابات، وتقلل من اإفراز مادة الهي�ستامني.

الحمضيات، والبصل، والتوت 
والفلفل الرومي: حتتوي هذه 
الأطعمة على مادة الكري�سيتني 

التي تعد م�ساًدا طبيعًيا 

للهي�ستامني واللتهابات. ففي 

عدة درا�سات تبني اأنها متنع 

اخلاليا املناعية من اإفراز 

الهي�ستامني، ومن ثم ت�ساعد على 

تخفيف عوار�ض ح�سا�سية الربيع 

وبخا�سة �سيالن الأنف، وتهيج 

العيون وتورم الوجه وال�سفاه. 

الكيوي والبرتقال: 
من اأكرث الفاكهة 

الغنية بفيتامني »�سي« 

ا  الذي ي�ساعد اأي�سً

على تقليل اإفراز 

الهي�ستامني باجل�سم.

األناناس: 
يحتوي على اإنزمي 

ي�سمى بروميلني 

والذي، بح�سب 

اإحدى الدرا�سات، 

يقلل من تهيج 

اجل�سم نتيجة 

ح�سا�سية الربيع 

ا. والربو اأي�سً

أطعمة حوض البحر 
المتوسط: اأظهرت 

درا�سة اأن الأطفال 

الذين يعي�سون يف 

حو�ض البحر املتو�سط 

والذين يتناولون العنب، 

والربتقال، والأ�سماك 

والطماطم الطازجة 

هم اأقل عر�سة للتهاب 

الأنف و�سفري ال�سدر.

التونة والسلمون: ت�ساعد 
الأ�سماك الدهنية التي حتتوي 

على ن�سبة من اأحما�ض اأوميجا 

3 على التخفيف من اأعرا�ض 
الربو واحل�سا�سية. كما اأن 

هذه الأحما�ض متتلك خوا�ض 

م�سادة لاللتهابات وت�ساعد 

على تقوية جهاز املناعة. يف 

درا�سة اأجريت يف اليابان تبني 

اأن الن�ساء اللواتي يتناولن كمية 

اأكرب من الأ�سماك هم اأقل 

عر�سة لالإ�سابة بالتهاب الأنف.
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الزبادي: حتتوي على 
الربوبيوتيك الذي 

يقوي البكترييا النافعة 

يف اجلهاز اله�سمي، 

وي�ساعد على الوقاية 

من احل�سا�سية املو�سمية 

وعالجها اأحياًنا. 

فاحر�سوا على �سراء 

م�ستقات الألبان الغنية 

بالربوبيوتيك.

نخالة القمح، 
وفول الصويا 

والشوكوالته 
الداكنة: غنية 

باملغني�سيوم 

وت�ساعد على تو�سعة 

الق�سبات الهوائية، 

وحت�سني عوار�ض 

ح�سا�سية الربيع.

السوائل الساخنة: 
ت�ساعد ال�سوائل ال�ساخنة 

على فتح املمرات الأنفية، 

ب�سكل مماثل لتاأثري 

ال�ستحمام يف حو�ض من 

البخار ال�ساخن، مع و�سع 

من�سفة فوق الراأ�ض. كما 

اأن ال�ساى الأ�سود والأخ�سر 

والزجنبيل متلك خوا�ض 

م�سادة لاللتهابات ميكن 

اأن ت�ساعد على احلد من 

م�ساكل احل�سا�سية.

األطعمة الغنية بالتوابل: 
متتلك التوابل رائحة 

عطرة، وميكن اأن تلعب 

دوًرا مهًما يف فتح املمرات 

التنف�سية، والتخفيف من 

اأعرا�ض احل�سا�سية يف 

ف�سل الربيع.

أطعمة يجب تجنبها   |   اإذا كنتم تعانون 
ح�سا�سية الأنف الناجمة عن غبار الطلع فقد 

ت�سعرون اأحياًنا بحكة يف الفم عند تناول بع�ض 

الأطعمة وبخا�سة الفاكهة واخل�سار. وهذا ما 

اإىل 75% ممن يعانون ح�سا�سية  يحدث لـ%50 

حبوب لقاح �سجرة البتيول )الق�سبان(. يحدث 

هذا التفاعل ب�سبب ت�سابه الربوتني املوجود ببع�ض 

الفاكهة واخل�سار مع تلك املوجودة بغبار الطلع، 

وميكن للجهاز املناعي اأن يخلط بني تلك الربوتينات 

ما ي�سبب عوار�ض ح�سا�سية الربيع نف�سها، اأو يزيد 

من حدتها اإذا كانت موجودة من قبل. نتيجة لهذا 

التفاعل املتبادل تظهر متالزمة ح�سا�سية الفم. 

فهل توجد اأطعمة يجب جتنبها ب�سكل مطلق لكل من 

يعاين ح�سا�سية الربيع؟ تختلف ردة فعل اجل�سم مع 

الأطعمة وفًقا لنوع ح�سا�سية الربيع، فلي�ض جميع 

الأطعمة يتفاعل معها اجل�سم بالطريقة نف�سها لدى 

كل الأ�سخا�ض. فلي�ست قاعدة عند اجلميع وتختلف 

من �سخ�ض لآخر. ولتجنبها هناك حالن، الأول 

مبعرفة م�سبب ح�سا�سية الربيع وجتنب الأطعمة التي 

ل تتوافق معه، اأو بتناول اخل�سار والفاكهة املطبوخة 

لأن طهيها يزيل امل�سكلة. 

األطعمة التي تؤدي إلى زيادة عوارض حساسية الربيع

حساسية من 
حبوب لقاح شجرة 

البتيوال )القضبان(

التفاح

اجلزر 

الكرف�ض

البندق

الدراق

الإجا�ض

البطاط�ض النيئة

حساسية حبوب 
لقاح عشبة 

الرجيد )السجاد(

املوز

ال�سمام 

البطيخ

الحساسية 
من العشب

ال�سمام 

البطيخ 

الربتقال

الفول 

ال�سوداين

الطماطم

الحساسية 
من حبوب لقاح 

الماغورت

التفاح

الفلفل الرومي

اجلزر

الكرف�ض

الثوم

الب�سل

البقدون�ض 

الكزبرة

الين�سون  
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تنفك �ساعة Reverso، التي طرحتها ل 

جاجيه-لوكوتر للمرة الأوىل يف عام 

1931، حتتل مكانة متميزة �سمن ابتكارات 
الدار، وذلك بفعل ما تختزله بكال�سيكية 

خطوطها وتعقيداتها ال�سغرية اأو الكبرية من 

ال�سواهد على اإرث �سانع تفوق يف �سنعته. واإذ 

حتتفي لوكوتر اليوم بالذكرى اخلام�سة بعد 

الثمانني لولدة �ساعات Reverso التي كر�ست 

بها ثنائية الوقت- اإذ اأبقت بع�سه مكنوًنا يف 

اجلزء اخللفي للعلبة القالبة- تطرح �سمن 

جمموعة Reverso Tribute الحتفالية �ساعة 

Duo Face امل�سنوعة يف علبة من الفولذ 
ال�سلب ت�ستعر�ض عرب وجهيها ذاك املزيج من 

املهارات التقنية والتقاليد احلرفية الأ�سيلة 

الذي طبع هوية الدار ال�سوي�سرية. يف الوجه 

الأمامي لل�ساعة اجلديدة، اعتمدت جيجر 

لوكوتر ميناء تزين بزخرفة ذات حبيبات 

�ساعات زرقاء اللون وموؤ�سراتها كما العقارب 

املخ�س�سة لعر�ض ال�ساعات والدقائق والثواين 

ال�سغرية. اأما الوجه اخللفي، فغلبت على 

مينائه الأزرق– املخ�س�ض لعر�ض الوقت يف 

املنطقة الزمنية الثانية وموؤ�سر الليل والنهار- 

زخارف م�سفرة ت�ستلهم منط »م�سامري باري�ض 

الهرمية«. ويف كال الوجهني، بقي القا�سم 

امل�سرتك خطوًطا ان�سيابية واأبعاًدا متنا�سقة 

ت�سفي بعًدا نقًيا على الوقت. 

www.jaeger-lecoultre.com  

ثنائية الوقت 

يختلف اثنان على طبيعة ذاك الزخم الديناميكي ل 

الذي تبنته �سركة مر�سيد�ض موؤخًرا يف �سياق طرحها 

ترجمة معا�سرة ومبتكرة لالأداء يف القيادة، جت�سدت 

 .GLE 63 4MATIC Coupé حتديًدا يف �سيارتها اجلديدة

فاملركبة اأقرب اإىل طراز ثوري اأفلح ال�سانع الأملاين يف 

�سياغة معامله توليفة ا�ستثنائية جتمع بني اأناقة �سيارات 

الكوبيه وديناميتها، ومتانة �سيارات الدفع الرباعي متعددة 

ال�ستعمالت، ف�ساًل عن معايري الأداء املتفوق لأ�سطول 

ال�سركة من ال�سيارات الريا�سية. بل اإن اأحًدا ل ميكنه اأن 

يغفل عن الطابع الريا�سي الذي تعك�سه يف �سيارة الكوبيه 

ذات الأبواب الأربعة خطوط خارجية تت�سم بالر�ساقة 

والنقاء احل�سي. يذكر يف هذا ال�سياق اأن GLE 63 الكوبيه 

ُتعّد اأول �سيارة متعددة ال�ستعمالت من مر�سيد�ض ُتعتمد 

فيها فل�سفة اإيه اإم جي AMG الت�سميمية اخلا�سة 

باملركبات عالية الأداء، ي�سهد على ذلك الرفراف الأمامي 

الذي مييزه جناح �سيغ يف هيئة احلرف A، كما الت�سميم 

زت بكوة مزدوجة من  الديناميكي ل�سبكة التربيد التي ُجهِّ

الكروم الف�سي وتو�سطها �سعار ال�سركة النجمي. اأما على 

دت ال�سيارة مبحرك من ثماين  م�ستوى الأداء، فقد زوِّ

اأ�سطوانات جمهز باثنني من ال�سواحن التوربينية وقادر على 

اإنتاج قوة تعادل 557 ح�ساًنا يف الطراز العادي )مقابل 

585 ح�ساًنا يف الطراز الريا�سي(، وقوة عزم دوران توازي 
700 نيوتن مرت عند 5500 دورة يف الدقيقة، ما يتيح لل�سائق 

حتقيق �سرعة اأق�ساها 280 كلم/ال�ساعة. 

www.mercedes-amg.com   

طراز ثوري 
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تاقي اإلبداع

لعل 
اأكرث ما يلفت الأنظار يف جمموعة اأزياء �سلفاتوري 

فرياغامو ل�ستاء 2016 هو تلك الفنون الزخرفية 

التي اعتمدها املدير الإبداعي  ما�سيميليانو جيورنيتي 

�سمة را�سخة يف ت�ساميم جتمع بني فخامة الأناقة واملظهر 

الع�سري. واإن كان فّن الزخرفة قد جتلى يف قطع املالب�ض 

مزيًجا من ر�سوم وطبعات وعقد وغرزات ورقع جلدية، 

فاإنه مل يغب باملثل عن الإك�س�سوارات واحلقائب اجللدية. 

هكذا هو مثاًل حال حقيبة الأوراق وامل�ستندات التي حيكت 

يدوًيا من جلد العجول املطّبع Gancio وتزّينت برقع 

طولية ملّونة، فتفّردت مبالمح ثراء توؤكد ح�سورها مكماًل 

لالأناقة الع�سرية بقدر ما توّثق براعة دار ل ينتق�ض ح�ض 

البتكار لديها من تفوق حريف درجت عليه.

www.ferragamo.com  

طبعات زخرفية 

ي�سعب 
اأن ي�ستغرب اأحدهم تلك 

ال�سراكة التي جمعت موؤخًرا 

بني دار مون بالن ال�سوي�سرية لأدوات الكتابة 

الراقية وال�سانع الأملاين ل�سيارات بي اإم 

دبليو. فما بني ال�سريكني تالق عفوي تكّر�سه 

اأوجه ت�سابه ي�سهل ر�سدها يف الإرث الإبداعي 

لكل منهما، كما يف تلك القيم التي تطبع 

هويتهما، بدًءا من متايز احل�ض البتكاري 

ولي�ض انتهاء بالإتقان احلريف. هذا التالقي 

يف الإبداع يتجلى اليوم يف اإ�سدار خا�ض 

من منتجات جلدية واأدوات كتابة حتتفي 

بها مون بالن باأحدث ماآثر بي اإم دبليو، 

�سيارات الفئة ال�سابعة Series 7. واإن كانت 

هذه املركبات ت�سّكل مفخرة ال�سانع الأملاين 

اليوم، فمن املتوقع بالتايل اأن تخ�سها مون 

بالن باإ�سدار متميز من حتفتها الأيقونية، 

قلم ماي�سرت�ستوك ال�سهري. فالأجل بي اإم 

دبليو، تطرح الدار ال�سوي�سرية اليوم قلم 

 Meisterstück Platinum احلرب ال�سائل

Line LeGrand fountain pen الذي اأتقن 

احلرفيون ت�سكيل اأ�سطوانته من الراتينج 

الأ�سود الثمني وطّعموها بتفا�سيل م�سقولة 

بالبالتني، فيما و�سموا م�سبكه بت�سميم مبتكر 

للرقم7 ُحفر بتقنية الليزر يف �سكل ت�سل�سلي 

ي�ستلهم نقاء ت�سميمه ان�سيابية اخلطوط 

اخلارجية ملركبات الفئة 7. اأما ري�سة القلم، 

فُنق�ست يدوًيا من الذهب عيار 14 قرياًطا 

قلت بطبقة من الروديوم.  و�سُ

www.montblanc.com  
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اأحدث ابتكارات هريم�ض تعك�ض 

 Slim سمن جمموعة �ساعات�

D’Hermès ذروة الرباعة يف اجلمع بني 
الفنون اجلرافيكية احلديثة والفن التقليدي 

ل�سناعة ال�ساعات. فاإذ اأوكلت الدار مهمة 

ت�سميم ميناء ال�ساعة اإىل الفنان الفرن�سي 

فيليب اأبيلوا Philippe Apeloig، جنحت يف اأن 

ت�سكن نب�ض الوقت لوحة تقارب على ب�ساطتها 

حد الكمال الب�سري. فكما ينظم امللحن 

�سبع نغمات مو�سيقية على املدرج املو�سيقي 

ليبتكر منها �سمفونية كاملة، عمد اأبلوا اإىل 

ت�سكيل موؤ�سرات ال�ساعة عرب امليناء امل�سنوع 

من الأوبالني يف هيئة اأرقام هند�سية البناء 

تقطعت خطوطها كاأنها تفا�سيل يف حركة 

توثق الإيقاع الزمني، وت�ستح�سر يف الذاكرة 

مقطوعة مو�سيقية تزيد الوقفات الزمنية 

فيها من حدة اللحن. وقد اأثرت هريم�ض 

�ساعتها اجلديدة بحزام من جلد التما�سيح 

بلون اأرجواين اأ�سفى ثراء على تفا�سيل العلبة 

امل�سغولة من الفولذ ال�سلب. 

 www.hermes.com  

خطوط نقية

ابتكار 
أيقوني

وحي عطرها الأيقوين La Petite من 

Robe Noire اأو الثوب الأ�سود، تطرح 
دار جريلن جمموعة جديدة من اأحمر ال�سفاه 

التي ت�سكنها هذه املرة عبوة تبدو اأقرب اإىل 

ن�سخة مبتكرة عن قارورة العطر. وكما ذاك 

ال�سذا الذي يعبق برائحة الكرز، والربغموت، 

وال�سو�سن، والبت�سويل، والفانيال، والورود 

الرتكية ليحاكي ن�سمات ربيعية ندية، ابتكر 

املدير الإبداعي مل�ستح�سرات التجميل لدى 

جريلن، اأوليفييه اإي�سودوميزون، تدرجات 

جديدة لأحمر ال�سفاه توحي على اختالفها، 

 Red Heels اإىل الأحمر ،Pink Tie من الزهري

والطبيعي ال�سفاف Black Perfecto، مبزيج من 

النتعا�ض والعذوبة. وقد جعل اأوليفييه ابتكاراته 

اأكرث تفرًدا اإذ اعتمد فيها تركيبة خا�سة تتيح 

تعديل قوة اللون، واأثراها مبادة الراتينج 

لإ�سفاء ملعان مميز على ال�سفتني، كما عززها 

بنفحات من العطر ال�سهري.

www.guerlain.com  
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عقد Cascade Mystérieuse من فان 

كليف اأند اآربلز، م�سنوع من الذهب 

الأبي�ض ومر�سع بالأملا�ض والزمرد، 

ف�ساًل عن 28 حجًرا فريًدا من ياقوت 

مدغ�سقر الأزرق ذي القطع الإجا�سي 

)زنة 66.47 قرياط(.   

�سيء يرقى اإىل تلك ال�ساعرية التي عهدناها �سمة ل 

را�سخة يف كل ابتكار يحمل توقيع فان كليف اأند 

اآربلز. فالدار الفرن�سية، ومذ اأب�سرت النور يف عام 

1896، امتهنت بث احلياة يف جماد املعادن الثمينة 
واحلجارة الكرمية لت�سوغ منها تعقيدات حتاكي 

الأب�سار والأفئدة مبا تبوح به من معاين الرومان�سية. 

واإن كنا قد األفنا الدار ت�ستلهم اأجمل اإبداعاتها من 

ف�ساءات تتزين بفتنة الطبيعة مرة وبرقي الأزياء 

مرات، فاإنها يف عقد Cascade Mystérieuse قد بددت 

الفوا�سل بني هذين العاملني جمتذبة الأنظار للتيه يف 

�سحر ت�سميم ي�سعب ا�ستن�ساخه. واإذ زاوج حرفيو فان 

كليف بني ذروة الإبداع يف الت�سميم واأق�سى درجات 

الرباعة يف ال�سياغة والرت�سيع ال�سري، اأنبتوا على 

امتداد غ�سن من الذهب الأبي�ض جنائن اأ�سطورية 

اأزهرت عرب �ساللت من بريق الأملا�ض حجارة من 

اأزرق الياقوت واأخ�سر الزمرد. لكن ما يزيد يف ماأثرة 

فان كليف تفرًدا هو اإمكانية اأن يتحول العقد اإىل 

م�سبكني منف�سلني، اأحدهما لباقة زهر مقطوفة من 

رو�ض �سحري، والآخر لأن�سوطة ثالثية الأبعاد طرزتها 

يد خفية بالياقوت والزمرد وارحتلت بها عن ثوب 

اأمرية يف حفل ملكي.

 www.vancleefarpels.com  

جنان أسطورية
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تنفرد 
القيم الإ�سالمية بخ�سائ�ض فريدة، 

وميزات عديدة، تك�سف عن منهج 

الإ�سالم املتكامل، و�سريعته املتوازنة، التي اأر�سى 

عليها دعائم املجتمع امل�سلم، حيث ت�سّمن الت�سريع 

الإ�سالمي كلَّ جمالت ال�ستقامة وال�سعادة، 

والنجاح والريادة، التي ي�سعى الإن�سان اإىل 

حتقيقها، �سواء اأكانت يف العقائد اأم العبادات، اأم 

ال�سلوك اأم املعامالت، اأم القت�ساد اأم العالقات، 

اأم الأموال، اأم �سائر تنظيمات احلياة. فالإ�سالم 

ديٌن متكامل، ميتاز بو�سطيته التي متزج بني 

م�سالح الإن�سان البدنية والروحية، ومقا�سده 

الدينية والدنيوية. من اأبرز تلك اخل�سائ�ض التي 

تنفرد بها القيم الإ�سالمية، اأنها ربانية املن�ساأ، 

فاهلل تعاىل هو امل�سّرع احلقيقي لها، والوحي 

الإلهي حّدد اأ�سولها، وبنى اأ�سا�سياتها، قال تعاىل:           

ْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري 
َ
ْن اأ ْوَحْيَنا اإَِلْيَك ُروًحا مِّ

َ
{َوَكَذِلَك اأ

ْهِدي ِبِه َمْن  َما اْلِكَتاُب َول الإِمَياُن َوَلِكن َجَعْلَناُه ُنوًرا نَّ

�ْسَتِقيٍم}  َراٍط مُّ َك َلَتْهِدي اإِىَل �سِ �َساء ِمْن ِعَباِدَنا َواإِنَّ نَّ

�سورة ال�سورى الآية )52(.

كالم اهلل تعاىل حق ل ياأتيه الباطل من بني 

يديه ول من خلفه، وت�ستند القيم الإ�سالمية على 

امل�سدرين الأ�سا�سني، الكتاب وال�سنة، ب�سفتها جزًءا 

من ال�سريعة الإ�سالمية، فاأ�سحت تلك القيم اإلهية 

امل�سدر، جاءت من عند ربنا جل يف عاله، وهو اأعلم 

مب�سلحة الإن�سان يف دينه ودنياه، فقد خلقه واأبدع 

�سنعه، وهو اأدرى مبا يجلب للنف�ض م�سلحتها، وما 

يدفع عنها ال�سرر والأذى، {األ َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو 

ِبرُي} �سورة امللك الآية )14(.  اللَِّطيُف اخْلَ

هذه اخلا�سية تختلف متاًما عما عليه الب�سر 

الذين اأوجدوا الأنظمة الو�سعية، ومهما بلغوا من 

الفطنة العالية، اأو الذكاء اخلارق، ف�ستظل عقولهم، 

وتبقى اأفهامهم قا�سرة عن اإدراك كل ما يحقق 

امل�سلحة لالإن�سانية، وما يجلب ال�سعادة والنجاح 

والرقي للب�سرية. 

اإن خلا�سية الربانية اآثاًرا يف القيم الإ�سالمية، 

فهي ت�ستمد القوة من القراآن الكرمي وال�سنة 

املطهرة،حيث تبقى �سليمة من التناق�ض 

والختالف، اأو التعديل والتغيري والنحراف، 

وتتالءم مع فطرة الإن�سان التي فطره اهلل عليها، 

 ِ
َّ

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اهلل ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َ
قال تعاىل: {َفاأ

ِ َذِلَك 
َّ

ْلِق اهلل ا�َض َعَلْيَها ل َتْبِديَل خِلَ ِتي َفَطَر النَّ الَّ

ا�ِض ل َيْعَلُموَن} �سورة  ْكرَثَ النَّ
َ
ُم َوَلِكنَّ اأ يُن اْلَقيِّ الدِّ

الروم الآية )30(، فت�سمو باأخالقيات الفرد، وبها 

يتحدد ال�سلوك الإن�ساين القومي، فتجعل الإن�سان 

ي�سري على الطريق امل�ستقيم بثقة تامة، ومنهج 

وا�سح البيان، ملتزًما بالواجبات ال�سرعية، وموؤدًيا 

جميع احلقوق مع نف�سه ومع الآخرين. يف احلديث 

ال�سحيح اأن �سلمان، ر�سي اهلل عنه، قال لأبي 

إسالميات

القيم اإلسامية 
السـامية

وضعت الشريعة اإلسالمية المبادئ 
الكلية، والقواعد األساسية، في كل شأن 

من شؤون الحياة اإلنسانية.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة
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الدرداء، ر�سي اهلل عنه: اإن جل�سدك عليك حًقا، 

ولربك عليك حًقا، ولأهلك عليك حًقا، فاأعط كل 

، �سلى اهلل عليه و�سلم،  ذي حق حقه، فاأتى النبيَّ

فذكر ذلك له، فقال النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم: 

»�سدق �سلمان« رواه البخاري. 

اإن القيم ال�سامية التي دعا اإليها الإ�سالم، وح�ض 

على التحلي بها، جديٌر بامل�سلم اأن ي�ستم�سك بها، 

ول يتخلى عن �سيء منها، بل يجعلها حا�سرًة معه 

يف اأقواله واأفعاله، وت�سرفاته و�سلوكياته. فالقيم 

الأخالقية للم�سلم هي عماد امل�سوؤولية واأ�سا�سها، 

فعن عبداهلل بن عمرو، ر�سي اهلل عنهما، قال: قال 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن من اأحبكم 

اإيلَّ اأح�سنكم اأخالًقا« رواه الرتمذي.

وقد جاءت القيم �ساملًة تناولت حياة الإن�سان 

من جميع جوانبها، وجميع اأطرافها، وقد و�سعت 

ال�سريعة الإ�سالمية املبادئ الكلية، والقواعد 

الأ�سا�سية يف كل �ساأن من �سوؤون احلياة الإن�سانية، 

وم�ستوعبة كل ما حتتاج اإليه من �سوابط وتوجيهات، 

وت�سريعات وتنظيمات تر�ّسخ القيم والأخالق 

الإ�سالمية، وقواعد احلياة الجتماعية ال�سعيدة، 

وحتر�ض القيم وتنظم العالقات، وتعتمد على 

الكفاءات، وت�سعى لتحقيق الكفاية، وحتر�ض املجتمع 

من النحرافات باأنواعها كافة. وُتعنى القيم 

الإ�سالمية بجميع احتياجات الإن�سان ومتطلباته، 

واأهدافه ورغباته، ويت�سح �سمولها من خالل النظر 

اإىل �سمول الت�سريعات الإ�سالمية جلوانب احلياة 

املختلفة، فلم تدع جماًل من جمالت الن�ساط 

الب�سري، ول طوًرا من اأطوار حياة الإن�سان اإل 

جاءت فيه باأمر اأو اأدب اأو توجيه، فاأو�سحت الطريق 

ْكَمْلُت 
َ
واأقامت احلجة، قال اهلل تعاىل: {اْلَيْوَم اأ

يُت َلُكُم  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ مْتَ
َ
َلُكْم ِديَنُكْم َواأ

الإِ�ْسالَم ِديًنا} �سورة املائدة اآية )3(.

تبني القيم الإ�سالمية م�سوؤولية الإن�سان جتاه 

جمتمعه، فاإح�سا�ض الفرد باأنه م�سوؤول عما 

يجري يف حميط جمتمعه من اخلري وال�سر، 

ا للعمل على فعل اخلري، والعناية  يجعله حري�سً

باأحوال جمتمعه، والهتمام ب�سوؤون من حوله، 

فيفرح لفرحهم، ويتاأمل لآلمهم، روى النعمان بن 

ب�سري، ر�سي اهلل عنهما، قال: قال ر�سول اهلل، 

�سلى اهلل عليه و�سلم: »مثل املوؤمنني يف توادهم 

وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد 

اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد 

باحلمى وال�سهر« متفق عليه.

فَحِريٌّ بامل�سلم وهو يوؤدي عمله، ويقوم بواجباته، 

ويتعامل مع اإخوانه ومن حوله، اأن ي�ست�سعر م�سوؤوليته، 

ويوؤدي ر�سالته، بدافع من اإميانه باهلل ور�سوله، وحتليه 

بتلك القيم ال�سامية، والتزامه باآدابه الإ�سالمية 

الفا�سلة، واأخالقه النبيلة الراقية.  
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ترتبط 
الرحالت بتاريخ الإن�سان منذ هبوطه على وجه 

الأر�ض، فهي قدمية قدم الإن�سان، بل اإن و�سوله 

اإىل �سطح الأر�ض رحلة اإليها من ال�سماء، وفطر اهلل، تعاىل، 

الإن�سان على حمبة ال�سفر والتنقل، والرحتال من مكان 

اإىل اآخر، وحب ال�ستطالع، واكت�ساف اجلديد واملجهول، 

والتجوال يف اأرجاء الأر�ض، وال�سري يف جنباتها. وقد ا�ستاأثر 

هذا النوع من الن�ساط الإن�ساين باهتمام العلماء واملثقفني 

على مر التاريخ، حيث ظهر ما ا�سطلح على ت�سميته بـ»اأدب 

الرحالت«، الذي يدون فيه الرحالة و�سًفا كاماًل ملجريات 

رحلته، وي�سجل فيها م�ساهده وانطباعاته، وما واجهه 

خاللها من امل�ساق وال�سعوبات.

يعد اأبو احل�سن ابن جبري من اأ�سهر الرحالة امل�سلمني 

العرب، حيث وثق رحالته على �سكل مذكرات يومية، 

�سمنها معلومات �سافية، وفوائد متنوعة، من خالل 

م�ساهداته يف ثالث رحالت قام بها من الأندل�ض اإىل 

امل�سرق، يف القرن ال�ساد�ض الهجري.

ولد حممد بن اأحمد بن جبري الكناين الأندل�سي يف  540/3/10هـ املوافق 

1145/8/30م يف بلن�سية بالأندل�ض، وهي اليوم �سرقي اإ�سبانيا وتعرف بـ 
)Valencia(، وينحدر من اأ�سرة عربية عريقة، قدمت من بالد العرب، ون�ساأ 

يف تلك املدينة، وحفظ القراآن الكرمي، وتلقى علوم ال�سريعة واللغة، واحل�ساب 

والفلك على كبار علمائها. وظهرت لديه مواهب �سعرية ونرثية، ر�سحته لتعيينه 

كاتًبا لدى حاكم غرناطة، وك�سب �سهرة وا�سعة لرباعته الأدبية، وفطنته وذكائه، 

وتعدد مواهبه. وو�سف بالورع والنزاهة، واخللق الكرمي، وعلو الهمة، و�سمو 

الطبع، وح�سن ال�سرية.

اأولع ابن جبري بالتنقل والرحتال، وكان �سغوًفا بال�سفر وال�سياحة، وزيارة 

البلدان والأقاليم، واملعامل والآثار، وركب البحار، و�سلك فجاج الأر�ض، وامتطى 

املخاطر، مع �سعوبة امل�سالك وو�سائل الطرق يف تلك الأزمنة، اإل اأن تعلقه 

بال�سفر، وحب ال�ستطالع، واكت�ساف املجهول، دفعه اإىل القيام بعدة رحالت 

طاف بها بالد امل�سرق العربي، وقدم و�سًفا �ساماًل لتنقالته وم�ساهداته يف 

البلدان التي زارها، وما راآه فيها من العادات والتقاليد الجتماعية، والأمناط 

ال�سلوكية املتعددة، والثقافات املتنوعة، واحل�سارات والبيئات املختلفة، والطبيعة 

واملناخ، واملعامل التاريخية واجلغرافية، واملواقف الطريفة واملفاجاآت، وما كابده 

من خماطر ال�سفر وم�ساقه. 

ابتداأت رحلته الأوىل من مدينة غرناطة يف الأندل�ض يف 578/10/30هـ قا�سًدا 

مكة املكرمة لأداء فري�سة احلج، حيث اجته اإىل جنوب الأندل�ض، وعرب البحر 

بالقارب اإىل مدينة �سبتة على ال�سفة املقابلة، ثم ركب ال�سفينة حتى و�سل اإىل 

جزيرة �سقلية، ثم اإىل الإ�سكندرية، فالقاهرة، ثم اجته اإىل جنوب م�سر، حتى 

و�سل عيذاب، ومنها عرب البحر الأحمر اإىل جدة، ومكث فيها ثمانية اأيام وافقت 

ف�سل ال�سيف، ثم انتقل اإىل مكة املكرمة. وقد ا�ستغرقت رحلته من غرناطة اإىل 

مكة، حوايل �سبعة اأ�سهر.  وبقي فيها حتى اأدى منا�سك 

ن انطباعاته وم�ساعره مدة اإقامته فيها، وو�سفها  احلج، ودوَّ

و�سًفا دقيًقا و�ساماًل، وبخا�سة امل�سجد احلرام والكعبة 

امل�سرفة، وامل�ساعر. ومما قاله، وهو ي�سف جموع احلجيج 

املتوافدة: »... فمن الآيات البينات اأن ي�سع هذا اجلمع 

العظيم هذا البلد الأمني، الذي هو بطن واد �سعته غلوة 

مقدار رمية ال�سهم اأو دونها. ولو اأن املدن العظيمة حمل 

عليها هذا اجلمع ل�ساقت عنه، وما هذه البلدة املكرمة 

فيما تخت�ض به من الآيات البينات، يف ات�ساعها لهذا الب�سر 

املعجز اإح�ساوؤه اإل كما �سبهتها العلماء حقيقة، باأنها تت�سع 

لوفودها ات�ساع الرحم ملولودها«، ثم خرج من مكة يوم 

اخلمي�ض 579/12/22هـ متجًها اإىل املدينة املنورة.

ا�ستمر ابن جبري يف رحلته، حيث ذكر اأنه و�سل 

املدينة املنورة، ودخل امل�سجد النبوي م�ساء يوم الإثنني 

3/1/ 580هـ، وذكر و�سًفا للم�سجد النبوي وم�ساجد 
املدينة الأخرى، وبع�ض معاملها، كما و�سف اأحوال البيئة الجتماعية لأهل 

املدينة ونبل اأخالقهم، وح�سن تعاملهم، واأقام فيها خم�سة اأيام، حيث 

غادرها يف الثامن من �سهر املحرم، وزار الكوفة، وبغداد، واملو�سل، وحلب، 

ودم�سق، وعاد اإىل غرناطة منطلق رحلته يوم اخلمي�ض 581/1/22هـ، بعد اأن 

ا�ستغرقت رحلته عامني كاملني وثالثة اأ�سهر ون�سف ال�سهر.

تعد رحلته هذه اأبرز رحالته الثالث، واأدقها و�سًفا مل�سريته، واأثراها 

باملعلومات والو�سف ال�سامل املتنوع مل�ساهداته خاللها، التي دونها يف يومياته 

الدقيقة يف كتابه املعروف بـ»رحلة ابن جبري«. وقد اأثنى املوؤرخ الأ�ستاذ 

عبدالقدو�ض الأن�ساري)ت: 1403 هـ( على هذه الرحلة مبدًيا اإعجابه بها، فقال 

رحمه اهلل: »واإعجابي بهذه الرحلة نابع من حيوية اأ�سلوبها، وامتالء اأبعادها 

واأو�سافها بروح الأدب العربي العايل، مع ح�سن ا�ستيعاب املعلومات، اإىل براعة 

الت�سوير والتمثيل والت�سبيه، وجودة الو�سف و�سدقه، والتحري بقدر طاقة 

الرحالة عن حقائق الأمور املتحدث عنها، فال يوؤثر فيه، غالًبا، يف هذا اجلانب، 

ال�سرعة التي تالزم كتاب الرحالت«.

اأما رحلته الثانية فكانت �سنة 585هـ اإىل بيت املقد�ض، وانتهى منها يف العام 

التايل، وقام برحلته الثالثة �سنة 601هـ حيث دفعه احلزن اإىل القيام بهذه الرحلة 

بعد وفاة زوجته، فخرج من مدينة �سبتة �سمال املغرب، واجته اإىل مكة املكرمة، 

وما زال يتنقل بينها وبني بيت املقد�ض، والإ�سكندرية، ومل يعد اإىل بالد الأندل�ض، 

بل ان�سغل بالتدري�ض والأدب وال�سعر، والكتابة والتاأليف. ل تتوقف �سخ�سية ابن 

جبري عند �سغفه بالرحالت، بل كان اأديًبا �ساعًرا، فله ديوان �سعر ي�سمى »نظم 

اجلمان يف الت�سكي من اإخوان الزمان«، وديوان اآخر ت�سمن ق�سائد يرثي بها 

زوجته، وعنوانه »نتيجة وجد اجلوانح يف تاأبني القرين ال�سالح«.

 تويف الرحالة ابن جبري، رحمه اهلل، مبدينة الإ�سكندرية يف �سهر �سعبان 

)614 هـ/ 1217م( عن اأربعة و�سبعني عاًما.   

يعد أبو الحسن ابن جبير من أشهر الرحالة 
المسلمين العرب، حيث وثق رحالته على شكل 

مذكرات يومية، ضمنها معلومات ضافية، وفوائد 
متنوعة، من خالل مشاهداته.

ابن جبير
الرحــــالة األديب

رجال من التاريخ
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  منذ  وال�سيا�سة  الدين  بني 
حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا حزبًيا، واأن 
ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

فرانك المربت هو اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريدو الأمريكية. من بني 
يف  الدين  ومكانة  املوؤ�س�سون  والآباء  الرببر،  حروب  الأخرى:  موؤلفاته 

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة 
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ 
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا 

حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050+966 11 212 8005
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تقنية

بداأت 
التقنيات بتطوير جتربة امل�ساهدة بعد 

اإطالق التلفزة عالية الدقة، ومن ثم 

فائقة الدقة بالرتكيز على رفع جودة ال�سورة، 

والألوان، وال�سطوع، ليطلق عليها ا�سم »اإ�ض يو اإت�ض 

دي«، وهي تقنية حديثة مبتكرة تهدف اإىل رفع جودة 

ال�سورة املقدمة لي�ض من ناحية الدقة فح�سب، بل 

على جميع الأ�سعدة. ت�ستخدم هذه التلفزة تقنيات 

حديثة، مثل »كري�ستالت النانو« التي بداأ تطويرها يف 

عام 2002، لتن�سج وت�سبح جاهزة لال�ستخدام الآن. 

يتزامن اإطالق هذه التقنية مع اإطالق املحتوى فائق 

الدقة على نطاق وا�سع من خالل اأقرا�ض »بلوراي« 

وحتميله عرب خدمات بث العرو�ض عرب الإنرتنت.

�ستتاأثر جودة ال�سورة يف نهاية املطاف من عملية 

الإنتاج وكيفية تطبيق هذه التقنية. اأ�سف اإىل ذلك 

اأن »تقنية معاجلة ال�سور« �سرتفع من جودة ال�سور 

اأكرث من ال�سابق، حيث �سيعمل حمرك SUHD الذكي 

لإعادة اإنتاج جودة ال�سورة، وهي التقنية اخلا�سة 

التي تعر�ض اأ�سلوب املخرجني ال�سينمائيني، وتعمل 

على اإعادة �سطوع الألوان من املحتوى الأ�سلي. اأما 

 SUHD درجة ال�سطوع العالية، فت�ستطيع تلفزة

التغلب على حدود تعبري ال�سطوع وميكن عر�ض 

جميع اأنواع الإ�ساءات، مثل �سوء ال�سم�ض امل�سرق، 

اأو النجوم املتالألئة يف ال�سماء لياًل، وذلك من خالل 

التحكم الآيل يف الإ�ساءة اخللفية للمحتوى.

اأما الغنى ودقة اللون، فيتم تطبيق تقنية اإعادة 

توزيع الألوان بحيث ميكن تطوير املحتوى ب�سكل 

كامل، واحل�سول على �سل�سلة وا�سعة من الألوان 

ومن ثم تو�سيع درجة ال�سطوع يف تلفاز SUHD. يتم 

كذلك حتويل املحتوى منخف�ض الدقة اإىل حمتوى 

عايل الدقة با�ستخدام البيانات من قائمة وحدات 

البيك�سل لإعادة اإنتاج بيك�سالت جديدة لتغطية 

الفارق يف الدقة، الأمر الذي يرتجم على �سكل 

تفا�سيل اأكرب يف عرو�ض الفيديو.

ت�سري تقنية »كري�ستالت النانو« اإىل بلورات 

اأ�سباه املو�سالت متناهية ال�سغر التي تنبعث 

منها األوان خمتلفة عندما تكون م�سيئة، وتعادل 

كل بلورة واحًدا على 100 األف من قطر �سعرة 

الإن�سان. ويجب التنويه اإىل اأن هذه التقنية لي�ست 

تقنية اأخرى مناف�سة لتقنيات »اإل اإي دي« اأو 

»بالزما« اأو »اإل �سي دي« )على الرغم من اأن »اإل 

اإي دي« هي بالأ�سا�ض »اإل �سي دي«(، بل هي تطوير 

لتقنية »اإل اإي دي« للتلفزة فائقة الدقة لل�سماح 

بعر�ض األوان اأكرث غنى من ال�سابق.

كان العائق الأكرب اأمام هذه التقنية هو جعل 

جزيئات النانو ت�ستقر، نظًرا حل�سا�سيتها جتاه 

الأك�سجني واحلرارة واملياه، الأمر الذي ا�ستغرق 

عامني من الأبحاث للح�سول على هذه التقنية 

ال�سديقة للبيئة. تتم اإ�سافة هذه الطبقة فوق 

�سا�سات الدقة الفائقة، بالإ�سافة اإىل تزويد 

التلفاز بالدارات الإلكرتونية الالزمة لرفع 

جودة األوان ال�سورة و�سطوعها وتباينها، واإعادة 

اإنتاج ال�سور من جديد. توزع التقنية جزيئات 

النانو احلمراء واخل�سراء ب�سكل مت�ساٍو، والتي 

تعمل بكل �سهولة على حماية اجلزيئات متناهية 

ال�سغر من التدهور عند تعر�سها لالأك�سجني اأو 

ال�سوء، مع ال�ستفادة من ثالث طبقات واقية لكل 

جزيء نانو مع كب�سولة احلماية.  

خلدون غسان سعيد

تلفزة فائقة الدقة
الصورة أجمل

إعادة توزيع األلوان، وتطوير المحتوى بشكل كامل.
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شذرات

ألفية ابن مالك
لأبي عبداهلل حممد جمال الدين بن عبداهلل بن مالك )ت 672هـ(

لغتنا

إعداد: محمد التجاني رملي

ابن مالك من اأف�سل َمْن كتب يعد 

يف علوم العربية من اأهل طبقته 

الًعا، واأقدرهم على  علًما، واأو�سعهم اطِّ

ال�ست�سهاد. له موؤلفات كثرية يف العربية، 

متعددة امل�سارب، خمتلفة املناحي، وقلَّ 

اأن جتد من بينها كتاًبا مل يتناوله العلماء 

بالقراءة والبحث وبيان معانيه بال�سرح 

والتعليقات. من هذه املوؤلفات كتابه 

وذهب مثًا

أْهَوُن مَن النَُّباح على الّسحاب

آللئ من بحور الشعر

اأبو ن�سر ك�ساجم، من �سعراء يتيمة الدهر، ي�سف �سديقه البخيل 

يف اأبيات مليحة يقول فيها:

قال 
َمع الأمثال: امليداين يف جَمْ

»وذلك اأن الكلب بالبادية اإذا اأحلت 

عليه ال�سحاُب بالأمطار لقي َجهًدا، لأن مبيته 

اأبًدا حتت ال�سماء، وكالب البادية متى اأب�سرت 

غيًما َنَبَحْته لأنها عرفت ما تلقى من مثله. 

رُّ ال�سحاَب نباُح  ولذلك يقال يف مثل اآخر: »ل َي�سُ

الكالب، ول ال�سخرَة تْفليُل الزجاج«.

وبلغ الهوان مبلًغا برجل من اأهل الكوفة 

ِتِه، فاأ�سابهم مطر  يقال له ُقَعْي�ض دَخَل داَر عمَّ

وقر، وكان بيتها �سيًقا، فاأدخلت كلبها البيَت 

واأبرزْت ُقَعْي�ًسا اإىل املطر، فمات من الربد. 

رب املثل به يف الهوان بقولهم: »اأْهَوُن من  ف�سُ

ِتِه«. ُقَعْي�ٍض على عمَّ

الَبُتول

يف معجم ل�سان العرب:جاء 

الَبْتل: الَقْطع. َبَتَله َيْبِتله وَيْبُتله 

َله وَتَبتَّل: اأبانه من غريه. ابن  َبْتاًل، وَبتَّ

�سيده: البتول والبتيل والبتيلة من النْخل 

الف�سيلة املنقطعة عن اأمها امل�ستغنية عنها. 

َل اإىل اهلل تعاىل: انقطع واأخل�ض. ويف  وَتَبتَّ

َبتُّل:  ْل اإليه َتْبتياًل}. والتَّ التنزيل: {وَتَبتَّ

النقطاع عن الدنيا اإىل اهلل تعاىل. والَبُتول 

من الن�ساء: املنقطعة عن الرجال، وبها 

يت مرمُي اأمُّ امل�سيح، على نبينا وعليه  �ُسمِّ

ال�سالة وال�سالم، وقالوا ملرمي الَعْذَراء 

الَبُتول والَبتيل لذلك. ويف التهذيب: لرتكها 

التزويج. والَبُتول من الن�ساء: الَعْذَراء 

املنقطعة عن الأزواج، ويقال هي املنقطعة 

اإىل اهلل، عز وجل، عن الدنيا.

واأفــ�ــســلــهــم فــيــه ولــيــ�ــض بـــذي ف�سل

مثلي مــثــلــه  اإىل  يــاأتــي  كــمــا  فــجــئــُت 

اأكلي اأعــ�ــســائــه  بع�ض  مــن  اأنـــه  ــرى  ي

اأجلي من  وال�ستم  الغيظ  اأنَّ  واأعلم 

فعلي عــلــى  ــٌب  ــي رق عينيه  واأحلـــــاُظ 

بالبْقل فــاأعــبــُث  ـــزًرا  �ـــسَ فيلحظني 

اأْبَدع النا�ض يف الُبْخل �سديق لنا من 

�سديَقه ال�سديُق  يدعو  كما  دعــاين 

ــا لـــلـــطـــعـــام راأيــــتــــه ــن ــس ــ� فـــلـــمـــا جــل

ــم عــبــَده ــت ــس ــ� ـــا وي ـــاًن ويـــغـــتـــاظ اأحـــي

ــًة فــاأقــبــلــُت اأ�ـــســـتـــلُّ الـــغـــذاء خمــاف

ا لأ�ــــســــرَق لــقــمــًة ــــــدُّ يــــدي �ـــســـرًّ اأم

»اخلال�سة« الذي ا�ستهر بني النا�ض با�سم 

»الألفية« املاأخوذ من قوله يف اأولها:

وأستعين اهلل في ألفيه
  مقاصد النحو بها محويه

جمع ابن مالك يف هذا الكتاب خال�سة 

علمي النحو وال�سرف يف اأرجوزة جميلة 

مع الإ�سارة اإىل مذاهب العلماء وبيان ما 

يختاره من الآراء اأحياًنا.

وقد كرثت �سروح هذا الكتاب واأكرثها 

لأكابر العلماء مثل ابن ه�سام الأن�ساري، 

وحممد بدر الدين بن مالك، وهو 

ابن الناظم، واأبي احل�سن الأ�سموين، 

واحلافظ جالل الدين ال�سيوطي، وابن 

اجلزري. غري اأن اأكرث ال�سروح التي 

وجدت رواًجا و�سهرة �سرح بهاء الدين بن 

عقيل، وذلك يعود اإىل اأنه مل يعمد اإىل 

الإيجاز حتى يرتك بع�ض القواعد املهمة، 

ومل يق�سد اإىل الإطناب فيجمع من هنا 

وهناك، ومل يتع�سف يف نقد الناظم. ولبن 

عقيل �ساحب هذا ال�سرح من ال�سهرة 

يف هذا الفن والرباعة فيه ما دفع علماء 

العربية اإىل قراءة كتابه والكتفاء به عن 

اأكرث �سروح األفية ابن مالك.  
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األجندة

+971 (50) 328 99 99
for 24 hour legal assistance, please call

Emirates Towers, 14th Floor, Sheikh Zayed Road
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Emirates Advocates 
Advertisement Artwork

AHLAN WASALAN

Trim Size       :    28.0 x 10.5 cm
Bleed Size       :    29.0 x 11.5cm

5-7 أبريل
المؤتمر العالمي الثاني للطب النبوي

تشهد قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة 
جدة انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للطب النبوي، الذي يناقش الوصايا 

الوقائية في الطب النبوي والسيرة النبوية كمنهج للوقاية والعاج، إلى 
جانب اإلعجاز العلمي في الطب النبوي، مع فرصة االطاع على المعرض 

المصاحب، وحضور المحاضرات العلمية في الشأن ذاته.

8-17 أبريل
مهرجان الورد الطائفي

على أرض منتجع قرية الشعلة السياحي بمدينة الطائف، ينعقد 
مهرجان الورد الطائفي للعام الجاري، الذي يتزامن مع موعد حصاد الورد 
في أواخر مارس وأوائل أبريل من كل عام، وذلك بهدف التعريف بأنواع 

الزهور وأسلوب قطافها وتقطيرها. إذ يتم عرضها في صورة جذابة 
تستهدف التسويق والترفيه، وتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

11-14 أبريل
معرض البناء والديكور السعودي

يحتضن مركز جدة للمنتديات والفعاليات معرض البناء والديكور 
السعودي الذي يقدم فرًصا استثمارية كبيرة بين المصنعين والموزعين 

مع زبائنهم من رجال األعمال والمختصين. يشهد المعرض مشاركة 
واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء 

والديكور من معدات وخامات جديدة، إلى جانب متخصصين في سوق 
العقار وعالم اإلنشاءات.

www.sbie-arabia.com

12-15 أبريل
معرض الرياض الثامن للسفر

ينعقد هذا المعرض السنوي الكبير في فندق الفيصلية بالعاصمة 
السعودية الرياض، ومن خاله يلتقي المتخصصون في شركات السياحة 

السعودية وشركات الطيران، والمهتمون بقطاع السياحة والسفر 
عامة، لبحث سبل تطوير هذا القطاع الحيوي والنهوض به، ودراسة 

الفرص االستثمارية المتعددة في هذا القطاع الواعد.
www.riyadhtravel.net

17-19 أبريل
معرض الرياضة األول

معرض متخصص يحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 
يهتم بمجال الرياضة واللياقة، ويوفر مناًخا تفاعلًيا بين الشركات المتخصصة 

واألندية الرياضية والجمهور، ويعزز الوعي بالصحة العامة فيما يتعلق 
بنمط الحياة الصحي. كما يخاطب قطاع األعمال إليجاد فرص استثمارية 

وشراكات مستقبلية تثمر بفوائد عظيمة في هذا المجال.
www.sportexpo-ksa.com
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سودوكو
لعبة تتكون من ت�سعة مربعات كبرية وواحد 

وثمانني مربًعا �سغرًيا، وتكون بع�ض املربعات 

ال�سغرية م�سافة ببع�ض الأرقام. على 

الالعب اإكمال اللعبة بو�سع الأرقام من 1 اإىل 

9 دون تكرار يف كل مربع من املربعات الت�سعة 

الكبرية، ويف كل �سف، ويف كل عمود.

إعداد: سامي الغامدي

تسالي

أفقي

1. كلما طال ق�سر– يرافق 

الإن�سان ول ي�ستطيع اأن مي�سكه.

2. جمع خيمة – �سكًرا بالفرن�سية.

3. تاأكل منه ول ت�ستطيع اأن تاأكله

الأ�سفر. للون  – حتول 
4. ثلثا اأبي– تقطع به الطعام

معني. ب�سوت  الكالم  – �سيغة 
5. بني جبلني– قطعه واأدماه.

6. تكلم )ب�سيغة الأمر(

– مت�سابهان.
7. ر�سائل غري مرغوبة يف الربيد 

الإلكرتوين– غري مقيد.

8. يف الليل ثالث مرات ويف النهار مرة.

9. بعد الثمانية– ريا�سة هندية 

تزيد قوة الرتكيز.

10. كلما اأخذت منها كربت

الأبراج. من  – برج 

عمودي

1. حيوان بحري له ثالثة قلوب.

2. دولة عربية اأفريقية

)معكو�سة(. زمنية  – مدة 
3. امل�سافة اإىل اأ�سفل– اأر�سد

– بني معنى الكالم.
4. نعم بالإ�سبانية – تلب�سها ومت�سي 

ولي�ض لها اأرجل.

5. من الفواكه – عك�ض بعده.

6. و�سع فوق بع�ض– م�سقط املاء.

7. مليء بالثقوب ولكنه مي�سك املاء

امليالدية. ال�سنة  �سهور  – من 
8. لغة املكفوفني )معكو�سة(

الفواكه. – من 
9. جمع روح– ثلثا اغا.

10. عملة لبنان- زي.

هل تعلم؟

أن قائد معركة باط الشهداء هو 
عبدالرحمن الغافقي.

أن من جمع الناس في التراويح هو 
عمر بن الخطاب، رضي اهلل عنه.

ب بترجمان القرآن هو  أن الذي لُقِّ
عبداهلل بن عباس، رضي اهلل عنه.

أن أول من دفن في البقيع من المسلمين 
هو أسعد بن زرارة، رضي اهلل عنه.

أن أول مولود ولد من المهاجرين في المدينة 
هو عبداهلل بن الزبير، رضي اهلل عنه.

أن أخت الرسول، عليه الصاة والسام، في الرضاعة 
هي الشيماء، رضي اهلل عنها.

ل حروف المصحف  أن أول من شكِّ
هو أبو األسود الدؤلي.

أن الصحابي الذي تعلم لغة اليهود في خمسة عشر 
يوًما هو زيد بن ثابت، رضي اهلل عنه.





صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإ¿ eتعة التحلي≤ ‘ الØ�صاء, وروYة الSصSÎصا∫, واإeعا¿ الن¶ô ‘ الLCواء اŸحي£ة بال£ائIô اCو Jل∂ 

الت« µJو¿ Yل≈ بعد, اCو حت≈ التÒµØ ال¡اÇO ‘ اôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ØoJ≥د بùصبÖ ال�صعور ببع�¢ 

 äناjôصافة بع�¢ التمVلي∂ اإل اإY اe ا kصتمتعùe ôصافùŸا …õjõY ¿وµة. ولتjصدù÷ا ΩلBو الCصية اùØالن äا≤jصا�Ÿا

 …õjõY ∂ص¡ولة. واإليSو ôصùj πµه بLارN وCعد∑ ا≤e ‘ ب¡ا Ωن∂ ال≥ياµÁ »والت ,∂JÓدو∫ رحL ¤صية اإVاjôال

اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:

تمارين الظهر
 يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخلل∞.

• Cا

• Ü

• ê

• O

• `g

و •

• R

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 وfنüصح õjõY… اùŸصافô ببع�¢ النüصائح ال£بية اŸ¡مة bبπ الôحلة و‘ اKCنائ¡ا:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

.íالكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل
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الر�ص≠  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞ 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

• Cا

• Ü

• ê

• O

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

• Cا

• Ü

• ê
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خدمات الضيوف
www.saudiairlines.com  «موقع «السعودية على ا�نترنت

تود »ال�صعودية« اإبالغكم باهتمامها البال≠ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:

إدارة عالقات الضيوف
الرقم املوحد (966920003777+) ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم، الفاك�س (966126863150+)

(www.saudiairlines.com/crform) نت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابطÎونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنÎللتوا�صل اإلك

Email: cr@saudiaairlines.com   |   Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالÆ موX∞ خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ( اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية).

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكÌ ‡ا خ�ص�صت له، 

 íويÎحيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها لل

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاXًا على اأطفالنا و‡تلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  ¿ƒµdÉa

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

خدمات الضيوف
هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:

كاونÎ لإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على  تخ�صي�س   •
الدرجتني الأوىل والأعمال، وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة، 

مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

الطائرة. على  واملجموعات  للعائالت  متجاورة  مقاعد  تخ�صي�س   •
جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة. ال�صعود  بطاقات  اإ�صدار   •

ال�صعود م�صبًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات. بطاقات  اإ�صدار  اإمكانية   •
بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد. العناية   •

ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة. خلدمة   Îكاون تخ�صي�س   •
تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.  •

الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة. ال�صيوف  تعوي�س   •
خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل 24 �صاعة من موعد اإقالع الرحلة  تقدمي   •

من خالل موقع  (www.saudiairlines.com)، وذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية 

الذين لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكÎوين 

cargocic@saudiairlines.com
الهات∞ املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

لإلغاء احلجز:  920030000

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة   Ìاأك �صفرك  جلعل   •

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات   ∞Xمو  Æاإبال منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف   •
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :∞هات 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هات∞: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
   Tel: +966 12 686 1010 :∞هات

alfursan@saudiairlines.com

 •

 •

 •
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إيرباص ٣٢٠
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ١٢٠ مقعداً - ٢٤ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
Seating Capacities

A: 120 seats – 24 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

إمبراير ١٧٠
السعة املقعدية: ٦٦ مقعداً.

٦ لدرجة األعمال، ٦٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ٩٨ قدمًا (٢٩٫٩٠ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٨٥ قدمًا (٢٦٫٠٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٣ عقدة (٥٤٤ ميل/ساعة، ٨٧٦ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٥٫٠٠٠ قدم (١٠٫٦٦٨ متر).
املدى: ٢٠٠٠ ميل، (٣٫٧٠٤ كم).

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m)

Range: 2,000 nautical miles (3,704 km)

FLEET ا�سطول

بوينج ٢٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: ٢٣٠ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).

املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
Seating Capacities

A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

Boeing B777-368
Seating Capacities

A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٣٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).
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إيرباص ٣٢٠
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ١٢٠ مقعداً - ٢٤ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
Seating Capacities

A: 120 seats – 24 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

إمبراير ١٧٠
السعة املقعدية: ٦٦ مقعداً.

٦ لدرجة األعمال، ٦٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ٩٨ قدمًا (٢٩٫٩٠ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٨٥ قدمًا (٢٦٫٠٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٣ عقدة (٥٤٤ ميل/ساعة، ٨٧٦ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٥٫٠٠٠ قدم (١٠٫٦٦٨ متر).
املدى: ٢٠٠٠ ميل، (٣٫٧٠٤ كم).

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m)

Range: 2,000 nautical miles (3,704 km)

FLEET ا�سطول

بوينج ٢٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: ٢٣٠ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).

املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
Seating Capacities

A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

Boeing B777-368
Seating Capacities

A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٣٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

ا�ذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامè اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامè التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت ا�سبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3^75 حوا›  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صÎكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآ› يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

‹ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكÌ من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عا›  املطور  الرابع  اجليل  • خدمة 
Fiber »برود باند« من الهات∞. • خدمات 

.(9200) املوحد  الرقم  • خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي
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0560101100

920005700
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أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

ل الركاب ال�صيوف على  nالأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقب

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللÎ، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. • خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  • خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهات∞ 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   (969) الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

(968) للر�صائل الإ‚ليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين (800)، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل ا�رشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

õjõY… اŸواWن, JõjõY« اŸواWنة..

اإر�صادات مهمة:

اCولY :kند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل«:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  • �صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  • هناك 
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  • احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  • بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  • معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

Kاfيkا: Yند الو�صو∫ اإ¤ الدولة الت« ü≤Jصدgا:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  ‰اذج  • تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو› اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  • احÎام 
ملوX∞ اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة   ìالإف�صا •

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من ‹وهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. vوغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حد

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على   ßحاف •
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

Nدeاä ال≥£ار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها   ،èصاطئ اخللي� والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

اŸ£اراä الداNلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة وني∞، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليè منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبل≠ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

اŸ£اراä الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدو› يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدو› يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدو› بالدمام، 

و مطار الأمري مد بن عبد العزيز 

الدو› باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

äÓا◊اف

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

¥ô£ال

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها 

املÎامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

 äصياراS ÒLCاJ

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         

 USEFUL INFORMATION



T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

Air
Considering the long 
distances which separate 
the main towns of  the 
Kingdom, air travel 
can often prove to be 
the most convenient 
and practical means 
within the borders. Saudi 
Arabian Airlines, the flag 
carrier of  the Kingdom 
of  Saudi Arabia, oper-
ates to a vast network of  
domestic and interna-
tional destinations. A 
fleet of  various types of  
aircraft is also available 
for charter flights.

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

Buses
A new and efficient bus service has been 
introduced by the Saudi Arabian Public 
Transport Company (SAPTCO) to operate 
within and between all the major towns in  
Saudi Arabia in addition to international 
trips to some of  the neighboring countries.

Rail
Six trains service with 
first-class air-condi-
tioned carriages runs 
daily between Riyadh 
and Dammam on the 
Gulf  coast.

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA
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Civil Defence
Ambulance   
Police 
Road Accidents  
Road Security 

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service
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University, in the U.K., found that infants 
who were reliable nighttime sleepers were 
exposed to significantly more daylight 
than poor sleepers. An afternoon stroll 
exposes babies to “environmental light,” 
which helps regulate their sleep-wake 
schedule. (Make sure you avoid direct 
sunlight, which can be harmful to a 
baby’s delicate skin and eyes.)

A few simple tweaks in your child’s 
bedroom setup can also improve her 
sleeping habits. Buy blackout shades (since 
light can distract a baby during naptime 
as well as early in the morning), and make 
some noise too. “Playing a CD or a down-
load of white noise all night long helps 
babies sleep better,” says Dr. Karp. Keeping 
the sound at what he terms “the level of 
a soft shower” simulates the low-pitched 
rumbling your child heard in the womb.

Moving
How much is nature? If your baby is 

constantly in motion, she may have been 
born that way. In their landmark New 
York Longitudinal Study, child psychia-
trists Alexander Thomas, M.D., and Stella 
Chess, M.D., concluded that active infants 
are more likely to grow into energetic 
adults, while “relaxed” babies tend to re-
main relatively sedentary as they get older.

How to nurture Whether they tend to 
be couch potatoes or movers and shakers, 
all babies need regular opportunities to 
work the muscles that will enable them to 
roll over, sit up, crawl, stand, and eventu-
ally walk, run, and jump. “Get a variety of 
baby-safe objects that your child can grab, 
hold, shake, chew, and throw,” suggests  
Peter Vishton, Ph.D., a professor of psy-
chology at the College of William & Mary, 
in Williamsburg, Virginia. 

You should also place your child on her 
belly regularly as early as possible (on a 
firm surface), even if she protests. “While 
putting an infant to bed on her back is 
important to prevent SIDS,  she needs 
tummy-time sessions during the day so 

she learns to explore and move by lifting 
her head and pushing her hands down on 
the floor,” notes Lorraine McCune, Ed.D., 
a professor in the department of educa-
tional psychology at Rutgers University, in 
New Brunswick, New Jersey. 

Socializing
How much is nature? Is your baby 

shy around strangers, a natural flirt, 
or somewhere in between? Whatever 
the case, genetic factors may be at play. 
In their study, Drs. Thomas and Chess 
concluded that a baby’s inherent tem-
perament tends to determine whether 
he’s social or aloof toward others. Need 
further evidence? A study in the jour-
nal Developmental Psychology found 
that adopted babies whose birth mother 
described herself as introverted tended to 
be the same way.

How to nurture Babies who tend to 
be outgoing by nature don’t need much 
encouragement. However, if your child is 
reserved you can help him become more 
comfortable around other people  
by arranging regular get-togethers with 
extended family members and friends and 
playdates with other babies. Avoid push-
ing your little one to interact. “Try to be 
sensitive to your child and his reactions,” 
cautions David S. Moore, Ph.D., director 
of the Claremont Infant Study Center at 
Pitzer College, in Claremont, California. 
Leaving a shy baby in the lap of someone 
he doesn’t know might make him even 
more leery of unfamiliar people and situa-
tions. Give him as much time as he needs 
to warm up to them.

You should also prepare your child for 
situations in which he’ll be meeting some-
one new. “Talking to your 1-year-old about 
an upcoming visit with Aunt Cathy and 
showing him pictures of her can make the 
event seem less scary for him,” says Parents 
advisor Jenn Berman, Psy.D., author of 
SuperBaby: 12 Ways to Give Your Child a 
Head Start in the First 3 Years. If he still 

bawls when she walks in the door, don’t 
worry. Eventually your baby will become 
more at ease around others.

Eating
How much is nature? Even before 

you introduce solids, you may notice that 
your infant has quirky feeding tenden-
cies. Some babies gulp down breast milk 
or formula, while others sip slowly or 
take frequent breaks. Convinced your 
voracious child may grow up to be a 
gourmand? You could be right. Genetics 
plays a role in the speed at which a baby 
eats and also in his ability to recognize 
when he’s full. And if your child spits 
out the sweet potatoes or peas you put in 
his mouth, heredity helps explain some 
of that as well. A study among identi-
cal and fraternal twins published in The 
American Journal of Clinical Nutrition 
concluded that the fear of trying unfamil-
iar foods is primarily genetic. Research-
ers suspect that some fussy eaters may 
be “supertasters,” meaning they have a 
heightened sensitivity to bitterness that 
“nontasters” don’t have.

How to nurture For a baby who balks 
at unfamiliar foods, there are several 
strategies for expanding his palate. “Turn 
meals into a highlight of your baby’s day, 
a time for having fun together,” suggests 
Eileen Behan, R.D., a dietitian and author 
of The Baby Food Bible. Even if his eating 
times don’t coincide with yours, have a 
snack when you sit down with him to cre-
ate a shared experience. 

When introducing a new food, gently 
offer a little taste. If he refuses, try the next 
time (and the next) until he finally opens 
wide. If your child gags or spits out the 
food, take it away. But don’t mistake a fun-
ny face or a grimace for disgust. These are 
perfectly normal baby reactions to novel 
experiences. “The more you expose a child 
to something new,” notes Behan.  “The 
more likely he is to taste it, especially if you 
pair the food with one of his favorites.”  

         Genetics plays a role in 

how long babies sleep 
    uninterrupted  
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         As you play,
help your child 
strengthen his 
      muscles  
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Nature  
vs.  

Nurture
Scientists have long debated 

whether heredity or environment 
has the biggest impact on 

your baby. We’ve found  some 
surprising answers.

Leslie Garisto Pfaff

How much of your infant’s 
behavior is biological and 

how much can you actually modify? 
The answer, in both instances, is quite a 
lot. “Nature and nurture work together 
to produce a personality the way hu-
midity and cold come together to gen-
erate snow,” says Jerome Kagan, Ph.D., 
author of The Temperamental Thread: 
How Genes, Culture, Time, and Luck 
Make Us Who We Are. For frazzled 
new parents, it’s easy to interpret this 
as good news: On the one hand, you 
don’t have to hold yourself responsible 
if your child is a chronic crier or is 
painfully shy; and on the other, there 
are almost always strategies that you 
can employ to improve her disposition. 
Find out what the experts say you can 
do to raise a calmer, happier baby.

Crying
How much is nature? Your infant’s 

wails are designed to be as difficult to 
ignore as a screeching smoke alarm. 
That way, he gets your attention and 
you get a placid, secure child when you 
respond appropriately. Some babies, 
though, are more difficult to soothe 

than others, and genetic makeup is a 
significant factor. “Researchers believe 
about 60 percent of temperament is 
hereditary,” says Parents advisor Har-
vey Karp, M.D., author of the book and 
DVD The Happiest Baby on the Block. 
If, like 15 to 20 percent of all babies, 
your child is extremely sensitive—so 
alert to everything around him that 
he quickly becomes overstimulated—
there’s a higher probability that he’ll 
have lengthy bouts of bawling. Many 
physicians have stopped using the term 
“colic” (which was once defined as cry-
ing for more than three hours a day for 
at least three days a week) to describe 
this condition, “but most parents 
have a good idea if their baby fits the 
description,” says Dr. Karp.

How to nurture Fortunately, all ba-
bies are born with a calming reflex, and 
it’s relatively simple to activate, says 
Dr. Karp. He recommends the five S’s: 
swaddling (wrapping your baby snugly 
in a blanket), side-positioning (hold-
ing him on his side), shushing (using 
a white-noise recording or machine, 
or simply making a “shh” sound), 
swinging (rocking him rhythmically), 

and sucking (offering him your breast, 
a bottle, or a pacifier). You’ll need 
to experiment to see which of these 
techniques works best for your baby, 
but combining a few will usually work, 
says Dr. Karp.

Sleeping
How much is nature? If your child 

still isn’t sleeping through the night 
or takes super-short naps, you might 
be able to blame her genes in part. A 
study published in Pediatrics compar-
ing identical twins and fraternal twins 
(who, on average, have only half their 
traits in common) found that genetics 
seems to play a role in the length of 
time babies sleep without interrup-
tion. Nearly all identical twins shared a 
tendency to wake up during the night, 
compared with less than 80 percent of 
fraternal twins. Researchers also found 
that identical twins are more likely to 
share similar napping patterns.

How to nurture One possible 
solution for a baby who doesn’t sleep 
soundly at night: Go out together more 
frequently in the afternoon sunlight. 
Researchers at Liverpool John Moores 



of global GDP today to its 1980 level of 
about 7.9% within a decade.

The effect of technology on competi-
tion arises largely from the power of 
digital platforms and network effects. 
New digital platforms reduce marginal 
costs (the cost of producing additional 
units of a good or service) to nearly 
zero. Adding, say, a Google Maps user 
carries negligible costs, because the 
service relies on GPS location data that 
is already stored on a user’s phone. This 
allows Google to scale incredibly quickly, 
and then to leverage this scale (and the 
convenience of having a single platform) 
to move into adjacent sectors – such as 
music (Google Play), payment (Google 
Wallet), and word processing (Google 
Docs). In this manner, tech firms can 
quickly come to challenge incumbents in 
seemingly unrelated industries.

Of course, tech firms are not the only 
ones innovating. A handful of leading 
firms in practically every industry are de-
ploying digital technology in increasingly 
sophisticated ways – and seeing huge 
benefits. The use of sensors to monitor 
livestock, for example, has far-reaching 
implications for the food industry.

But the most digitally advanced sectors 
show the greatest progress. Indeed, over 
the last 20 years, profit margins in these 
tech-infused sectors have grown 2-3 times 
faster, on average, than in the rest of the 
economy. Even within the most advanced 
sectors, there is a yawning gap between 
the top-performing companies and the 
rest of the pack. For example, the retail 
offerings of digitally advanced multina-
tional banks far outstrip those of local 
credit unions. As technology transforms 

business models and processes, it is also 
changing the way employees work. Recent 
McKinsey research finds that already-
proven technologies could automate as 
much as 45% of the tasks individuals are 
currently paid to perform. In the United 
States alone, that is the equivalent of 
about $2 trillion in annual wages. The 
potential benefits of this transformation 
for companies extend far beyond cost sav-
ings, as workers gain time to pursue more 
valuable tasks involving critical think-
ing and creativity. Financial advisers can 
spend less time analyzing financials and 
more time developing solutions that meet 
clients’ needs. Or interior decorators can 
shift their attention from taking measure-
ments to devising design concepts, meet-
ing with clients, or sourcing materials.

Technology also allows companies to 
rethink conventional wisdom on orga-
nizational design and governance. New 
information-sharing technologies deliver 
greater transparency, making organiza-
tions more efficient and, in many cases, 
less hierarchical.

For example, the CEOs of Apple, Indi-
tex (a multinational clothing company), 
and Zappos (a large online retailer) have 
adopted broad spans of control (the num-
ber of subordinates directly reporting to 
a manager) that far exceed the traditional 
model of “one to four to eight.” Haier, the 
Chinese white-goods manufacturer, reor-
ganized its 80,000-person workforce into 
2,000 independent units, each responsible 
for managing its own profits and losses. 
Since the move, its market capitalization 
has soared, tripling from 2011 to 2014.

Moreover, digitization allows 
companies to operate as “platforms,” 

not structures, and make greater use 
of resources outside their company. 
The insurance company Allstate used 
the crowdsourcing platform Kaggle to 
invite programmers to develop a new car 
accident injury algorithm; the eventual 
“winner” was 271% more accurate than 
its existing model.

Likewise, China’s DJI became the 
world’s largest drone manufacturer by 
focusing on its products’ core technology, 
while giving away developer kits for free 
online so that others could build apps. 
This approach meant that DJI’s drones 
were equipped with attractive features far 
earlier than competitors’ products, which 
relied on in-house app development.

Similar technology-driven innova-
tions in thought processes and business 
models can be seen across the economy, 
reflected in changes in companies’ plan-
ning processes. Some have begun creating 
separate business plans with two-month 
and 20-year views, reallocating their re-
sources more aggressively, and using new 
analytical techniques to identify, attract, 
develop, and retain talent.

Technological innovation enables – in-
deed, requires – companies to boost their 
agility and thus their competitiveness. 
That’s why CEOs’ top priorities in 2016 
should be to digitize the core components 
of their business and rethink organiza-
tional design and governance processes. 
Catching this fast-moving – and rapidly 
growing – “digital wave” is the only way 
to avoid getting left behind.  

*  Dominic Barton is the global managing 
director of McKinsey & Company.

     The proven technologies could 
  automate as much as 45%  
  of the tasks individuals are currently
   paid to perform  
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Catching
the

Digital
Wave

Dominic Barton  *

Technological change 
has always 

posed a challenge for companies. But, as 
we saw once again in 2015, it has never 
occurred as rapidly, or on as large a scale, 
as today. As innovation sweeps across vir-
tually every sector, from heavy industry to 
services, it is transforming the competitive 
landscape, with the most advanced com-
panies – rather than the largest or most 
established players – coming out on top.

For incumbents, the threat of displace-

ment is very real. The average tenure of a 
company on the S&P 500 has fallen from 
90 years in 1935 to less than 18 years 
today. Disruptive new players like Uber, 
which has upended the taxi industry, 
are tough competitors, often staking out 
market share by shifting more surplus to 
consumers. This is part of a broader trend 
of intensifying competition that, accord-
ing to recent research from the McKinsey 
Global Institute, could reduce the global 
after-tax profit pool from almost 10% 

CEOs’ top priorities in 2016 
should be to digitize the core 

components of their business and 
rethink organizational design and 

governance processes. 
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harm than good. Sustainability is as much 
a mindset as it is an objective and, like 
any major transformation exercise, it 
requires stakeholders at every level of the 
organisation to be part of the vision and 
work towards its implementation. With-
out the participation of each and every 
employee, sustainability cannot enter the 
veins of the organisation.

Brands winning in this regard are those 
that embody and follow these principles:

Communication is paramount   |   To be 
effective, communication needs to be ho-
listic, addressing investors, internal stake-
holders and consumers. Organisations 
need to engage in advertising campaigns 
and PR initiatives; gain recognition from 
industry bodies; and obtain impactful 
certifications and any form of unpaid vis-
ibility they can achieve. Communication 
also needs to help with status reporting 
against targets and benchmarks while also 
raising visibility about the initiatives.

Aim for the widest change   |   To avoid 
being accused of green washing, organisa-
tions should aim for the widest imple-
mentation of sustainability initiatives. 
Organisations can do this phase-by-phase 
or by introducing initiatives that have 
big impacts. For example, if there is a 
significant overlap in the sourcing of raw 
materials across a company’s brands, then 

introducing sustainability initiatives in 
sourcing can have a wide impact. Or-
ganisations that have brands in multiple 
categories, with multiple raw materials 
and different supply chains, need phased 
introduction of initiatives.

For instance, Unilever’s Sustainable Liv-
ing initiative is a corporate level strategy, 
but it began with a global portfolio of 
brands with a wide geographic footprint.

Impact at every stage of  implementa-
tion    |   Before it becomes a strategic dif-
ferentiator, sustainability has to enhance 
profitability. However, the short-term 
implementation of sustainable initiatives 
can take time to make a difference to the 
bottom line. Organisations venturing 
on this path need to have strategies in 
place to mitigate these initial hiccups and 
remain focused on the path and goals of 
sustainability. Over time, these initial costs 
and reduced profitability will transition 
into longer-term benefits (both in terms of 
revenues and efficiencies realised through 
sourcing and supply chain optimisation).

Look for partners which add value   |   
Last but not least, organisations have 
to have an open mind about sustain-
ability initiatives. Strategic differentia-
tion platforms can only be created with 
collaborations, tie-ups and ventures with 
external parties who have the ability to 
provide specialist expertise. The Unile-

ver Foundry is a great example of how 
Unilever is inviting start-ups, entrepre-
neurs and other organisations to help 
them solve some of their core business 
challenges. For example, one of the sus-
tainability challenges open for collabora-
tion is around “developing products and 
technologies that allow consumers to 
get superior washing performance using 
lower temperatures and less water”.

Truly differentiated positioning plat-
forms are hard to find and adopt. When it 
comes to sustainability, organisations have 
the opportunity to differentiate on the path, 
as they go along. Starting from the idea, its 
dissemination, the steps taken to convert 
it into something tangible, the processes 
and the gradual steps towards the end goals 
are all opportunities for organisations to 
achieve differentiation and strengthen 
equity for their brands. Those who embrace 
the path whole-heartedly are the ones who 
are going to have the maximum chances of 
becoming “sustainable” brands.  

*  Martin Roll is a business & brand strategist, 
and the founder of Martin Roll Company. 
He provides advisory and guidance on lead-
ership, strategy and execution, and how to 
build and sustain high performing, enduring 
brand-driven businesses and global, market-
ing-oriented organisations. Martin Roll has 
an MBA from INSEAD (’99D) and is the au-
thor of Asian Brand Strategy.
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How to 
Become a 

“Sustainable” 
Brand

Sustainability is 
becoming a strategic 

differentiator for 
brands. If leveraged 

properly it can be 
transformational.

Martin Roll *

Sustainability is the new 
mantra for 

strategic differentiation. The global brand 
and marketing industry is abuzz with 
brands implementing new sustainability 
initiatives. The Hershey Company, for 
instance, recently made new deforestation 
prevention commitments in its supply 
chain through a comprehensive pulp and 
paper policy and increased efforts to trace 
the sources of all palm oil supply. Other 
examples include Mondelez International’s 
Cocoa Life Initiative and Unilever’s Sus-
tainable Living Plan.

Becoming recognised as a “sustain-
able” organisation can enhance brand 
equity, unlock opportunities to create 
new markets and launch sub-brands, line 
extensions and packaging innovations. In 
the fashion industry a number of com-
panies are reinventing themselves with 
fresh initiatives and brand identities with a 
sustainability focus. Many have differenti-
ated themselves by integrating sustainable 
thinking into the values and principles of 
their organisations, transforming all the 
functions that influence their brand and 
creating new opportunities in the process.

Becoming a sustainable brand requires 
organisations to put processes in place at 
every level of the organisation, ensuring 
they all work in harmony to achieve the 
sustainable goals. Stopgap, infrequent, 
sporadic and unplanned efforts to ride 
the sustainability platform will do more 
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free WiFi, and tea and coffee making 
facilities. Spacious suites offer one or two 
bedrooms and a separate living area and a 
range of benefits in the Executive Lounge 
including complimentary breakfast and 
evening appetisers.

A bright white building in classic 
1930s architecture lies on a quiet side 
street in the upmarket 7th arrondisse-
ment. Formerly the France Telecom 
building, it has been revamped into 
a stylish 5 star boutique hotel. The 
stylish  Le Cinq Codet has 67 rooms, 
all with parquet floors, low level sofas, 
, abstract art and furniture by crafts-
men. Room 402 is a large penthouse 
with a wraparound terrace and views 
of the Eiffel Tower. And the foyer of 
this Parisian pied a terre has all the ap-
pearance of  an elegant sitting room in 
a private home. As a bonus there is a 
small spa with a heated outdoor whirl-
pool. And the restaurant has a leafy 
terrace where unfussy dishes – lentil 
soup, grilled fish, tarte aux pommes 
and more – are  served.  

1.

2.

3.

Nightime overview of Peninsula Paris.

Hôtel Barrière le Fouquets.

2

3 Entrance to Hôtel GEORGE V.
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Golden Triangle. One of the world’s 
best hotels, it has an Arabic inscription 
engrave high in the walls of the lobby 
welcoming guests. It has 244 rooms which 
have recently been renovated along with a 
sublime spa and 3 well established restau-
rants. The two Michelin starred Le Cinq  
is a majestic dining room -  decorated 
with floral sculptures by Jeff Leatham – 
serving up creative gourmet cuisine.

Rather than resting on its laurels the 
hotel introduced a new culinary experience 
at La Galerie where chef David Bizet offers 
refined regional cuisine that is definitely dif-
ferent. Start with Luberon asparagus, then 
sample lamb cutlets with garlic, preserved 
lemons and fresh baby carrots. Another 
dining option is La Cour de Marbre with 
its black and white check marble floor and 
myriad orchids. Partly alfresco, it is perfect 
for lunch or dinner in summertime. 

A new Mediterranean restaurant will 
open soon. So a stay at the Four Seasons 
George V is more than enjoying a stay at a 
luxury Paris hotel – it is also about having 
top culinary experiences. Indeed the hotel 
has the kind of soul that other establish-
ments sometimes lack. A gastronomic 
revival par none.

Just down the road on the fabled 
Champs Elysees is Fouquet’s Barriere 
hotel, a legendary name suggesting a 
French art of living. After a major re-
vamp the hotel has bold architecture and 

81 rooms and suites which are among 
the largest in Paris. Many rooms over-
look the Champs Elysees itself and all 
have TV screens concealed behind tinted 
mirrors, iPod docking stations and wifi. 
And butlers are standard.

A superb spa offers treatment suites 
for balneotherapy and chromotherapy 
along with a large swimming pool, sauna, 
hammam, aqua swimming trail and fit-
ness area. And in the dining department 
the Michelin starred Diane restaurant is 
run with panache by Jean-Yves Leuranger. 
Popular with Cesar awarded acors and 
film people it offers traditional French 
classics such as Langoustine with caviar 
and pears belle Helene. Not far away on 
Avenue Gabrielle in the 8th arrondise-
ment a distinctive red door opens to the 
polished La Reserve Paris. When hotelier 
Michel Reybier decided to build a hotel 
to the glory of the belle epoque he gave 
grand master of interior architecture 
Jacques Garcia carte blanche. 

The result is that even standard 
rooms  have matching damask brocade 
fabrics covering the walls and antique 
chairs. Of the 40 rooms, 26 are butler-
serviced suites with gold framed mirrors, 
Cordoba embossed leather, parquet 
flooring and Carrara marble fireplaces. 
Four Presidential Suites have views of 
the Eiffel Tower, Grand Palais and the 
Jardins du Champs Elysees.

Le Gabriel restaurant, a symphony of 
black and gold, is the domain of master 
chef Jerome Banctel. And set around the 
indoor pool the spa offers treatments by 
Nascens. This new addition to la crème 
de la crème of Paris hotels joins brother 
properties in St Tropez and Geneva. It 
feels more like a private home.

Set on a pedestrian street in the Opera 
district Hotel Indigo is a first for the 
InterContinental Group. This boutique 
property has 57 rooms including 12 suites 
and duplex apartments – all with walk 
in rainshowers. Suites offer sitting rooms 
with city views and some have balconies 
with views of the Eiffel Tower.

The elegant design reflects the history 
of the area in theatre-style mirrors , sweep-
ing velvet curtains and Paris inspired mu-
rals. A stylish restaurant – La Table du VII  
- has a heated terrace for outdoor dining 
even in winter. And for exercise aficiona-
dos there is that essential – a fitness room.

Also in the neighbourhood the stately 
Hilton Paris Opera has opened opposite 
St Lazare Station. The 268 room property, 
formerly the Concorde Paris Opera, has 
undergone a US$ 50 million transforma-
tion. The result is a marble columned 
lobby, an upscale brasserie – Le Grand 
Salon – and an Executive Lounge, fitness 
room  and 24 hour business centre .

All rooms and suites have custom 
made beds along with flat screen TVs, 

1
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Sparkling like a necklace of  
glittering dia-

monds, a string of new luxury hotels has 
opened in the French capital. And in or-
der to compete with the formidable new 
arrivals,  some of the top places – includ-
ing the Ritz and Hotel de Crillon – have 
closed for major renovations. Others, 
such as the fabled Four Seasons George 
V, have recently reopened after being 
transformed in splendid style.

Top of the list is the new star – the 
Peninsula Paris, which speaks the lan-
guage of modern refinement. Europe’s 
first Peninsula property, it is housed in an 
enormous Haussman style building on 
Avenue Klebler near L’Arc de Triomphe. 
Six years of restoration work took place 
with extremely high luxury materials. 
The 200 guest rooms (including 34 suites) 
feature an automated system which is so 
far the only one of its kind in the world. 
iPads act as a personal concierge and in 

room delivery boxes allow for discreet 
deliveries without the need for a knock at 
the door.

In the dining department the top floor 
part alfresco L’Oiseau Blanc offers diners 
gourmet dishes along with views of the 
Eiffel Tower from the terrace. Lili is the 
new top Cantonese restaurant in town 
and the ground floor Terrasse Klebler 
serves light dishes and is another good 
place to dine alfresco in summer.

In the health and fitness arena there 
is a splendid 1,800 sq m spa and a 20m 
swimming pool. Another distinguishing 
feature of the hotel is Asian style service. 
The French staff have been trained in 
Hong Kong to Peninsula’s fine standards. 
And a fleet of cars for guest use includes 2 
Rolls Royces ( a Phantom and a Phan-
tom II Vintage), 10 BMW series & and 2 
bespoke Mini cooper S Clubmans.

A few blocks away the Four Seasons 
George V is a jewel in the heart of Paris’ 

86



Veronica Maria Garbutt

Luxury
Paris

Explore a collection of luxurious 
hotels in Paris. 
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Rainbow Reef

A shoal of striped 
catfish swimming 

along a particolored 
coral reef wall beneath 

the Banda Islands

Photograph by Jason Edwards
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Around the World

Fashion Statement

Shiant Isles, Scotland: Dapper 
black-and-white razorbills 

(at right) and bright-beaked 
puffins (at left and in air, at 
center) find a haven on the 

Shiant Islands, just a few miles 
southeast of Lewis. 

Photograph by Jim Richardson

Courtship’s Rhythms

Hokkaido Island, Japan: A pair 
of red-crowned cranes engage 

in a mating ritual — all the 
more important since the red-
crowned is the second rarest 

crane species, with a world 
population of fewer than 2,500. 
Fiercely territorial, the birds put 
aside their differences in winter 
and flock to scoop up feed left 

for them by farmers. 

Photograph by Roy Toft
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Follow the Leader

Beaufort Inlet, North Carolina, 
United States: A federally 

protected sand tiger shark and 
its entourage of cigar minnows 

haunt the waters near the 
wreck of the U.S. Coast Guard 

Cutter Spar.

Photograph by David Doubilet

Around the World



Catching the
Digital Wave
CEO’s top priorities 
in 2016 should be 
to digitize the core 
components of their 
business and rethink 
organizational design 
and governance 
processes. 
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