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طائر خاطف الذباب األفريقي 
الفردوسي

لقطة نادرة لذكر و�أنثى طائر ي�سمى خاطف 

�لذباب �لأفريقي �لفردو�سي مع �أبنائهما. 

مت ر�سدهم يف منطقة ع�سري جنوب �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية. فهي طيور مهاجرة 

من موطنها �لأ�سلي يف جنوبي �ل�سحر�ء 

�لكربى يف �لغابات �ملفتوحة يف �أفريقيا.

يتميز �لذكر بطول �لذيل �لذي يبلغ 30 �سم. 

ت�سع �لأنثى بي�ستني �أو ثالث بي�سات يف 

ع�ش ي�سبه �لكوب �ل�سغري مبني على فروع 

�لأ�سجار �ملتدلية.

تصوير: أحمد نيازي
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تعانق �لأمو�ج �ل�سخور �لقابعة على �سو�طئ حقل 

�سمال غرب �ل�سعودية.

تصوير: بدر العنزي
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Photograph by Mike Theiss

حتى يسطع الضوء

�أخدود �لظبي »�أنتيلوب كانيون يف ولية �أريزونا.. 

على مدى �آلف �ل�سنني نحتت �ملياه مب�ساعدة عو�مل 

�لتاآكل فتحة هذ� �لأخدود يف �حلجر �لرملي يف و�دي 

ولية �أريزونا �ل�سمايل.
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Photograph by Alex Saberi

ها قد طّل الخريف

�لأيل �لأحمر يف حديقة ريت�سموند يف لندن. يعود 

تاريخ حديقة ريت�سموند �إىل عام 1625، عندما حّول 

�مللك ت�سارلز �لأول منطقة برية بالقرب من �لق�سر 

يف لندن �إىل حديقة لالأيائل. �ليوم تعد هذه �حلديقة 

�أكرب �حلد�ئق �مللكية �لثماين يف �ملدينة.
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معالم

جسر 
البوسفور

يربط 
ج�سر �لبو�سفور يف مدينة 

�إ�سطنبول بني قارتي 

�آ�سيا و�أوروبا، من �لبحر �لأ�سود من 

�ل�سمال وبحر مرمرة من �جلنوب، 

بطول 1560 مرًت�، وعر�ش 33 مرًت�، 

�إذ يرتفع عن م�ستوى �سطح �لبحر 

مب�سافة 64 مرًت�، ويحمل �جل�سر 

�أعمدة يبلغ �رتفاعها 165 مرًت�.

يبد�أ �جل�سر من منطقة بيالر بيه 

باجلانب �لآ�سيوي يف مدينة �إ�سطنبول، 

وميتد �إىل منطقة �أورطا كوي يف 

�جلزء �لأوروبي من �ملدينة. مت و�سع 

حجر �أ�سا�ش �جل�سر يف 20 فرب�ير 

عام 1970. ويف مار�ش 1970 بد�أ حفر 

قو�عد �أعمدته، ويف �أغ�سط�ش 1971 

مت تركيب �لأعمدة �ملرتفعة. �فتتح 

�جل�سر يف �لذكرى �خلم�سني لتاأ�سي�ش 

تركيا يف عام 1973.  
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
يعد �سارع غر�ن فيا �أحد �أ�سهر �سو�رع 

�لعا�سمة �لإ�سبانية، �إذ يعرب و�سط مدريد ليمثل 

جزًء� �أ�سياًل من هذه �لعا�سمة، مبا ي�سمه من 

حمال جتارية ومطاعم ومقاٍه، جتعله �سارًعا 

ل ينام. كما يوجد كثري من �سو�رع �لت�سوق يف 

�ملدينة منها �سارع �سري�نو، و�سارع خو�سيه �أورتيغا 

�إي غا�سيت، و�سارع لغا�سكا، و�سارع �أيال.

كما يعد �سوق �لر��سرتو �أحد �أ�سهر �لأ�سو�ق يف 

مدريد، مبا ي�سمه من حمال جتارية، �إل �أن جتربة 

�ل�سوق يوم �لأحد تعد �أمًر� فريًد� مبا ي�سمه من 

خيار�ت متنوعة لزو�ره من �أعمال فنية، وحرف، 

ومالب�ش، وحتف، و�سلع، وكتب. بينما يعد حي 

�سالمانكا يف �سمال �سرق مدريد موقًعا مميًز� 

يجمع كثرًي� من �ملحال �لتجارية �حل�سرية عالية 

�جلودة، ويعر�ش �سلًعا مثل �جلو�هر، و�ملالب�ش، 

و�لفر�ء. كما يعد �سوق مدريد ماجاد� هوند� 

�أحد �أكرب �أ�سو�ق �ملدينة، بينما ي�سنف مركز 

ABC �سري�نو و�حًد� من �أهم �ملر�كز �لتجارية 
�لر�قية يف مدريد. تعد �سل�سلة �إيل كورتي �إجنلي�ش 

�إحدى �ل�سال�سل �لتجارية �ل�سهرية �لتي ميكن 

من خاللها �حل�سول على �لهد�يا �لتذكارية، 

و�مل�سغولت �ليدوية �لإ�سبانية ب�سعر منا�سب. 

أين تذهب؟
بالرغم من �متالك �لعا�سمة �لإ�سبانية لكل 

معامل �حلد�ثة من بنى حتتية، �إل �أنها ظلت 

حمافظة على هويتها �لتاريخية و�أحيائها �لعتيقة. 

من هذه �ملعامل �ملميزة يف �ملدينة: ق�سر مدريد 

�مللكي، و�مل�سرح �لكبري �لذي بني عام 1850، 

وحديقة بوين ريتريو �لتي يعود تاريخها �إىل 

�لقرن �ل�سابع ع�سر.

كما تعد �ملكتبة �لوطنية �لتي �أ�س�ست يف �أو�ئل 

�لقرن �لثامن ع�سر �أحد �أثمن �ملعامل �ملدريدية 

�لتي ت�سم �ملحفوظات �لتاريخية �لإ�سبانية. 

يجتمع يف �ملدينة عدد من متاحف �لفنون، هي 

�ملتحف �لوطني للتجارة، ومتحف �لفن �حلديث، 

ومتحف تاي�سن، ومتحف بر�دو �لذي ي�سم و�حدة 

من �أجمل �ملجموعات �لفنية يف �لعامل.

ت�سم �ملدينة ملعب �سانتياجو برنابيو معقل 

�لفريق �مللكي ريال مدريد، وملعب في�سنتي 

كالديرون ملعب �لفريق �ملحلي �ملناف�ش �أتليتكو 

مدريد. كما حتت�سن �ملدينة �ساحة كبرية يلتقي 

بها �ل�سائحون و�ل�سكان، لال�ستمتاع بق�ساء 

�لأوقات على �ملقاهي و�ملطاعم �ملحيطة. 
أين تسكن؟

Westin Palace Madrid
يقع �لفندق يف قلب مدينة مدريد، مقابل مبنى 

�لربملان �لإ�سباين، وعلى مقربة من �لق�سر �مللكي 

ود�ر �لأوبر�، ف�ساًل عن قربه من متاحف بر�دو 

وتاي�سن و�مللكة �سوفيا. ي�ستهر �لفندق بنمطه �ملعماري 

�لفريد و�لفخم، وقبته �لزجاجية �مللونة �جلميلة. 

ي�سم �لفندق جمموعة من �خليار�ت �ملميزة 

من جانب �لغرف و�لأجنحة �ملريحة، و�خلدمات 

�لد�خلية �لر�قية �لتي حققت كثرًي� من �جلو�ئز، 

�إ�سافة �إىل �عتماد �أمناط �لأثاث �لعتيق، و�أحدث 

�خلدمات �لع�سرية.

مدريد هي عاصمة 
المملكة اإلسبانية، وأشهر 

مدنها، وتستمد تاريخها 
العريق من الحضارات 

المتعاقبة عليها، وعلى 
رأسها حضارة األندلس في 
فترة حكم المسلمين التي 

خلَّفت وراءها كثيًرا من 
الشواهد على عظمة التاريخ 

اإلسالمي في إسبانيا.

24 ساعة
في

مدريد

تقع 
�ملدينة على �سفاف نهر مانثاناري�ش و�سط 

�إ�سبانيا، وتعد من �أكرب مدن �أوروبا، ومن �أكرث 

�لوجهات �ل�سياحية �ملف�سلة. حتدها �سل�سلة جبال 

�سيري� دي غو�د�رما من جهة �ل�سمال �لغربي، وو�دي 

�إيناري�ش من جهة �ل�سرق، ويف �جلنوب تقع �لعا�سمة 

�لقدمية و�ملدينة �لأم �ملعروفة بطليطلة.
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من هنا وهناك

فجوة تقنية المعلومات

على 
�لرغم من �لنت�سار �ملتعاظم لعدد 

م�ستخدمي �لإنرتنت حول �لعامل 

عاًما بعد عام، �إل �أن �لفارق ل يز�ل و��سًعا 

بني �لدول �ملتقدمة و�لدول �لنامية من حيث 

حجم �لنت�سار ومدى �لنمو. ك�سف تقرير تقنية 

�ملعلومات �لعاملي لعام 2015 �ل�سادر عن 

�ملنتدى �لقت�سادي �لدويل �أن يف عام 2013 كان 

متو�سط ��ستخد�م �لإنرتنت يف 21 دولة نامية 

و�قت�ساد نا�سئ يف حدود 45%، ثم �رتفعت هذه 

�لن�سبة يف عام 2015 لت�سل �إىل 54%، وحتقق 

هذ� �لرتفاع يف دول مثل ماليزيا و�لرب�زيل 

و�ل�سني. ومع مقارنة هذه �لن�سبة مبتو�سط 

�نت�سار �لإنرتنت يف 11 دولة ذ�ت �قت�ساد 

متقدم، جند �أن هذه �لدول ي�سل فيها معدل 

��ستخد�م �لإنرتنت �إىل 87%، �أي �أنه رغم �لنمو 

�لكبري للدول �لنامية �إل �أن �لفارق ل يز�ل %33.

تقرتب ن�سبة �لفجوة بني �لقت�ساد�ت �لنامية 

و�لنا�سئة وغريها من �لقت�ساد�ت �ملتقدمة فيما 

يتعلق بن�سبة �متالك �لهو�تف �لذكية، �إذ ي�سل 

�لفارق �إىل نحو 31% ل�سالح �لدول �ملتقدمة يف 

عام 2015، وذلك على �لرغم من �لتقدم �لذي 

�أحرزته �لدول �لنامية خالل عامني ببلوغها 

ن�سبة 37% بدًل من 21% يف 2013. 

�أ�ساء �لتقرير �لذي تناول ت�سنيف 143 دولة 

على م�ستوى �لعامل، على �لفارق �لكبري بني بع�ش 

�لدول �لو�قعة يف �لأقاليم ذ�تها، �إذ ت�سدرت 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وقطر �لريادة يف 

منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، بينما 

حققت �ملغرب �أبرز حت�سن، فيما ظلت موريتانيا 

متاأخرة يف ت�سنيف �لإقليم.

بالرغم من �لكثري من ق�س�ش �لنجاح �لتي 

حققتها بع�ش �لدول يف �آ�سيا مثل ماليزيا، �إل 

�أن هناك بع�ش �لدول �لتي جاءت متاأخرة يف 

�لت�سنيف ومنها منغوليا، و�سرييالنكا، وتايلند، 

كما �أن ثلثي دول �آ�سيا وقعو� يف �لن�سف �لأدنى 

من قائمة �لت�سنيف. ويف �لوقت �لذي حافظت 

فيه �ل�سني على مركزها �لـ 62 عاملًيا، تاأخرت 

�لهند ب�ستة مر�كز لتاأتي يف �ملركز 89 بالقائمة.

يوؤكد �لتقرير كيفية م�ساهمة �لتقنية �لرقمية 

يف رخاء �لدول عرب خلق فر�ش �قت�سادية 

مميزة، �إذ حتتاج �لدول �إىل �أنظمة �ت�سالت 

وتقنية معلومات متطورة لزيادة �لكفاءة، وتعزيز 

�لإنتاج و�خلدمات �ل�سحية و�لتعليم، و�لتفاعل 

بني �ل�سكان و�حلكومات.

�أعلنت 
�ل�سني �أن �لعام �ملا�سي كان �لأول 

لها منذ �أن تبنت �سيا�سة �لقت�ساد 

�ملفتوح على �لعامل يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي، 

ا يف �سادر�تها، بالتز�من مع  �لذي �سهد �نخفا�سً

تر�جع حركة �لتجارة �لعاملية يف عام 2015. 

ت�ساءل موقع منتدى �لقت�ساد �لدويل، يف 

تقرير، عن �ل�سبب ور�ء ذلك، كون �لتجارة 

�لعاملية �أحد �أوجه �لعوملة �لتي يعي�سها �سكان 

�لأر�ش، وما �إذ� كان تر�جع �لتجارة هو بد�ية 

�لنهاية للعوملة؟

متثل �لتجارة �لعاملية وجًها و�حًد� فقط 

من �أوجه هذه �لظاهرة �لعاملية �لتي تتميز 

بخ�سائ�ش �أخرى منها �ل�سياحة، و�لتاأثري 

�لثقايف، وتبادل �لبيانات و�لن�ساطات �لقت�سادية 

�لأخرى، �إل �أن �أغلب هذه �لأوجه تتاأثر يف �لنهاية 

بالتجارة �لعاملية و�لو�سع �لقت�سادي، �لذي �سهد 

ركوًد� خالل �لأ�سهر �ملا�سية.

هناك �لعديد من �لأمار�ت �لأخرى �لتي 

ت�سهد على تر�جع م�ستويات �لتجارة �لعاملية 

ومنها ما ي�سمى مبوؤ�سر �لبلطيق للب�سائع �جلافة 

�لذي يقي�ش تكاليف ��ستئجار �ل�سفن �لتجارية 

�لكبرية حلمل �لب�سائع مل�سافات طويلة، و�لذي 

ا م�ستمًر� يف �لأ�سعار، ما  �سهد ركوًد� و�نخفا�سً

يوؤ�سر �إىل �أن �لأ�سو�ق لن ت�سهد تعافًيا قريًبا، 

مع توقع �لدخول يف ع�سر جديد من �لتباطوؤ 

�لقت�سادي، وهو ما يعني �أن تاأثري�ت �لعوملة 

�لتي مل يكن ميكن مقاومتها يف �ل�سابق، بد�أت 

تفقد زخمها يف �لوقت �حلا�سر.

يرى �لتقرير �أن �رتفاع �أ�سعار �ل�سلع يوؤثر يف 

�لتجارة من حيث �حلجم، لأن �رتفاع �أ�سعار 

�ل�سلع يجرب �لدول �ل�سناعية على زيادة حجم 

�سادر�تها من �أجل تغطية �لتكاليف �خلا�سة 

باملو�د �خلام باهظة �لثمن �لتي ت�ستوردها 

ل�ستخد�مها يف عملية �ل�سناعة.

نهاية العولمة
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من هنا وهناك

طفل جامعي

على 
غري �ملعتاد قبلت جامعة كورنيل يف 

نيويورك �أن يلتحق بها طفل يف عمر 

�لثانية ع�سرة، بعد �أن �جتاز �ختبار �للتحاق 

باجلامعة �لعريقة. 

غريمي �سولر هو �لطفل �لعبقري كما و�سفه 

كثري من و�سائل �لإعالم، وهو �بن ملهند�سة 

طري�ن ومهند�ش ف�ساء. بد�أ �لطفل �لقر�ءة 

منذ كان عمره عامني، وبحلول �لعام �خلام�ش 

من عمره كان يقر�أ كتًبا باللغتني �لكورية 

و�لإجنليزية، ف�ساًل عن در��سته �لتفا�سل 

و�لتكامل يف �سن مبكرة.

ويف �لوقت �لذي يذهب فيه �أقر�نه �إىل 

�ملدر�سة �لإعد�دية، يدخل �سولر �إىل �جلامعة 

بعد نبوغه يف مر�حل عمره �لأوىل، �إذ تقول عنه 

و�لدته �إنه كان متقدًما ج�سدًيا منذ �لبد�ية، 

وعرف �لأبجدية يف عمر 15 �سهًر� وبد�أ �لقر�ءة 

يف عمر 21 �سهًر�، ومن ذلك �لقر�ءة باللغة 

�لكورية، وهي لغة و�لدته �لأ�سلية. قر�أ �سولر 

�لنظريات �لكربى يف �لريا�سيات، ف�ساًل عن 

هو�ياته يف �حلا�سوب وقر�ء�ت �خليال �لعلمي.

�أكد عميد كلية �لهند�سة بجامعة كورنيل 

لور�ن�ش كولينز �أن �سولر م�ستعد ذهنًيا وفكرًيا 

للدر��سة �جلامعية، وقد ي�سبح �أحد عباقرة 

�لريا�سيات، �إذ رمبا ياأتي �ليوم �لذي يتو�سل فيه 

هذ� �لطفل �إىل حل بع�ش �مل�سائل �لتي مل يكن 

هناك �أي ت�سور عن حلها يف �لوقت �حلا�سر. 

�سيحتاج �لأبو�ن لعامني حتى يتمكنا من 

�لنتقال �إىل نيويورك للعي�ش بجانب �بنهما �لذي 

يدر�ش باجلامعة هناك، للعناية به و�لهتمام 

ب�سوؤونه خالل �سنو�ت �لدر��سة.  

عالج األمراض في 2100

رمبا 
بحلول عام 2100 �سيتمكن �لب�سر من 

معاجلة كل �لأمر��ش �لتي تو�جههم 

حالًيا و�لتي يعد بع�سها ع�سًيا على �لعالج. 

هذ� هو �لإعالن �لذي ك�سف عنه موؤ�س�ش موقع 

�لفي�ش بوك مارك زوكربريغ وزوجته بري�سيال 

ت�سان حينما تعهد� بتخ�سي�ش مبلغ ثالثة 

مليار�ت دولر خالل �لعقد �لقادم لتمويل 

�لأبحاث �لطبية يف �لعامل.

كان �لزوجان قد �أ�س�سا �لعام �ملا�سي 

مبادرة زوكربريغ ت�سان، و�لتي �ست�سرف على 

توزيع هذه �لأمو�ل، و�ستبد�أ باإن�ساء م�سروع 

بايوهاب »Biohub« وهو مركز �أبحاث �سيتكلف 

نحو 600 مليون دولر، �سيجتمع فيه �لعلماء 

و�ملبتكرون ليبا�سرو� �لعمل على م�سروعني 

�أ�سا�سيني، هما �إن�ساء خمطط تو�سيحي للخاليا 

»�أطل�ش �خلاليا«، �لذي ميثل خارطة ت�سف 

�أنو�ع �خلاليا �ملختلفة �لتي تتحكم يف �أع�ساء 

�لإن�سان، وم�سروع �آخر هو مبادرة ت�ستهدف 

�لق�ساء على �لأمر��ش �ملعدية من خالل تطوير 

�ختبار�ت جديدة و�أم�سال ملعاجلة مر�ش 

نق�ش �ملناعة »�لإيدز«، وفريو�سات زيكا و�إيبول 

وغريها من �لأمر��ش �جلديدة.

هذه �لأفكار �لتي ي�سعى زوكربريغ لتطبيقها 

دفعته لأن يتوقع بلوغ متو�سط �لأعمار �لب�سر 

�إىل ما فوق 100 عام بحلول عام 2100، موؤكًد� 

�أن �لوقت �حلايل �سهد �إنفاق �أمو�ل ملعاجلة 

�لأمر��ش تزيد 50 مرة عن �لإنفاق على �لتعامل 

مع �لأمر��ش، وهو �جلانب �لأهم �لذي من 

�ساأنه �أن يحول دون �إ�سابة �لنا�ش باملر�ش.

ت�سهد �سركات �لتقنية موؤخًر� توجًها كبرًي� 

نحو �لهتمام بالعمل �ل�سحي، �إذ �أعلنت 

�سركة مايكرو�سوفت عن �جتاهها لإيجاد حلول 

ملر�ش �ل�سرطان با�ستخد�م �أدو�ت �لذكاء 

�ل�سطناعي، بينما تعمل �سركة غوغل على 

بحث �سبل �لتو�سل لطريقة ت�سخي�ش �أكرث دقة 

لالأمر��ش با�ستخد�م �حلا�سوب.
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تحفل بكثير من المعالم 
األثرية، وتعد وجهة مالئمة 

لسياحة الشتاء.

تيسير العيد 

تصوير: زايد الالحم

دومة الجندل
تاريخ يتدثر بجمال الطبيعة
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ت�سنف 
حمافظة دومة �جلندل مبنطقة 

�جلوف باأنها من �أجمل �لوجهات 

�سمال �ل�سعودية لق�ساء �لإجاز�ت و�أجمل �لأوقات، 

و��ستك�ساف �لرت�ث �لثقايف �ملتنوع و�ملبهر �لذي 

ي�سافر بالفكر �إىل ما�سي �ملنطقة �حل�ساري، وياأ�سر 

�ألباب زو�رها بجماليات �لطبيعة �ل�ساحرة، ومو�ردها 

�جلميلة من �لزيتون و�لتمور، �إىل جانب �لتعرف �إىل 

طبيعة �حلرف �ليدوية �ملتقنة. �إنها بلدة متعددة 

�لأطياف متنوعة �لت�ساري�ش، جعل منها موقعها 

�ل�سرت�تيجي موطًنا للمعامل �لأثرية �ملبهرة، �لتي تطلق 

�لعنان لف�سول ز�ئريها للغو�ش يف تفا�سيلها و�لتمتع 

مب�ساهدة �إرثها �حل�ساري، �لذي يرتبع على قمته كل 

من قلعة مارد، وم�سجد عمر بن �خلطاب، ر�سي �هلل 

عنه، �لذي يتميز مبئذنته �ل�سامدة. �سهدت �ملحافظة، 

خالل �ل�سنو�ت �لأخرية، كثرًي� من �مل�ساريع �لتطويرية 

�لتي نفذتها كل من �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لرت�ث 

�لوطني وبلدية دومة �جلندل. فاإ�سافة �إىل ما متلكه 

ا مبو�قع  دومة �جلندل من تاريخ عريق، فهي تتمتع �أي�سً

�سياحية متميزة ذ�ت طابع فريد مت تاأهيلها على �لنمط 

�حل�ساري �ملعا�سر، فتتيح جتربة �لتمتع بال�سياحة 

�لبحرية �إىل جانب �لطبيعة �خل�سر�ء. وكونها موطًنا 

ل�سياحة �ل�ستاء �ساأنها �ساأن منطقة �جلوف، فقد 

ا لع�ساق  لها ذلك لأن تكون وجهة لل�سياحة، خ�سو�سً �أهَّ

�لتخييم وحمبي �ملغامر�ت �ملائية، مع تنظيم م�سابقة 

�لدبابات �لبحرية �لتي �حت�سنتها �ملحافظة موؤخًر�.

بطولة المملكة للدبابات البحرية    |   يف بحرية 
دومة �جلندل �أقيمت بطولة �ململكة للدبابات �لبحرية 

و�لتي �نطلقت حتت �سعار �أبحر  �سماًل ومب�ساركة 

فرق من �ململكة، تناف�سو� يف عدد من �ل�سباقات منها 

�سباق فئة �لوقوف، و�سباق فئة �جللو�ش، و�لنمط 

�حلر فري �ستايل. 
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تقع قلعة مارد على مرتفع �سخري يطل 

على �لبلدة �لقدمية.

يبلغ طول حميط �لبحرية نحو 4700 مرت، 

وميثل �أحد جو�نبها كورني�ًسا جمياًل يحظى 

باإقبال كبري من قبل �ملتنزهني. 

�حت�سنت دومة �جلندل م�سابقة 

�لدبابات �لبحرية باململكة موؤخًر�.

يتدفق فائ�ش مياه �لري من مز�رع 

دومة �جلندل �إىل بحريتها �لتي تتمدد 

على م�ساحة تتجاوز مليون مرت مربع.
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�سهدت �لبطولة �إقباًل كبرًي� من �لزو�ر مل�ساهدة 

�لعرو�ش �لتي برع خاللها �ملت�سابقون يف تقدمي ما 

لديهم من مهار�ت يف ��ستخد�م �لدبابات �لبحرية، 

حيث ُكرم �لفائزون يف نهاية فعاليات �لبطولة.

المواقع األثرية
حتفل �ملحافظة بكثري من �ملو�قع �لأثرية �لتي 

تعد مق�سًد� للزو�ر من �أنحاء �ململكة.ياأتي على 

ر�أ�ش هذه �ملو�قع: 

قلعة مارد   |   تقع مارد يف �لطرف �جلنوبي 
للبلدة �لقدمية بدومة �جلندل، وقد �سيدت فوق مرتفع 

�سخري يطل على �لبلدة �لقدمية من �جلهة �جلنوبية، 

�إذ يرتفع م�ستوى �أر�سيات �لقلعة عن م�ستوى مباين 

�لبلدة �لقدمية بنحو 25 مرًت� تقريًبا. يعود تاريخ بناء 

�لقلعة �إىل ما قبل �لع�سر �لإ�سالمي، �إذ ورد ذكرها 

يف ثنايا بع�ش �لأخبار �لتي حتدثت عن حماولة �مللكة 

»زنوبيا« �إخ�ساع �لقلعة ل�سلطتها، حيث مل ت�ستطع 

ملكة تدمر �ل�سيطرة على دومة �جلندل وتيماء. كذلك 

حتدث ياقوت �حلموي عن �لقلعة، وذكر �أن ح�سن 

دومة �جلندل ي�سمى مارًد�، و�أن �ملدينة �ُسّميت دومة 

�جلندل، لأن ح�سنها �ُسّيد من حجر �جلندل �ل�سلب.

مسجد الخليفة عمر بن الخطاب،             
رضي اهلل عنه   |   ين�سب �مل�سجد �إىل �خلليفة 

عمر بن �خلطاب، ر�سي �هلل عنه، ويقع يف دومة 

�جلندل، وقد بني عام 17هـ، يف �أثناء عودة �خلليفة 

من فتح بيت �ملقد�ش. بني �مل�سجد من �حلجر 

�ملهذب و�لطني، و�سقفه من �خل�سب و�جلريد و�سكله 

م�ستطيل، �أعيد ترميمه عدة مر�ت. تبلغ م�ساحته 

نحو 600 مرت تـقريًبا، ويتميز مبئذنته �ل�سهرية 

�ل�ساخمة �لتي ما ز�لت قائمة على و�سعها �ل�سابق، 

وتعد �أقدم مئذنة قائمة حتى �لآن.

حي الدرع   |   يتاألف هذ� �حلي من �أطالل تقع 
يف و�سط دومة �جلندل �سمن �ملنطقة �لأثرية بجو�ر 

م�سجد عمر بن �خلطاب، ر�سي �هلل عنه، وبيوته 

حجرية متال�سقة، و�أزقته مت�سلة بع�سها ببع�ش، 

وبع�سها مغطى باأقو��ش. مت ر�سف هذه �لأزقة 

باحلجارة عام 1413هـ. بع�ش بيوته تتاألف من دورين 

وم�سقوفة بالأثل و�سعف �لنخيل.

يتميز �حلي مببانيه �حلجرية، و�أزقته �لو�قعة 

ن  بني �لب�ساتني وم�سارب �ملاء �لتي كانت توؤمِّ

�حلياة ل�ساكنيه من عيونها �لقريبة، �إذ �إن 

ف �لز�ئر بقايا هذ�  �لتجو�ل يف هذ� �حلي يعرِّ

�لزمن �لذي مل تنق�ِش �آثاره، لتخلِّف �سو�هد 

تفي�ش بعبق �لتاريخ �لذي يت�سرب يف ثنايا �لبنيان 

�ملرت��سف يف جتربة ل يعي�سها �ل�سخ�ش �إل يف 

مدينة تاريخية. ي�ساف �إىل هذ� كله موقع ديو�نية 

�لقلعة ذ�ت �لوجبات �لرت�ثية و�سط بيت �لن�سار 

�لأثري �لذي بني على �لطر�ز ذ�ته ل�ستح�سار 

حلظات جميلة تقع بني �حلا�سر و�ملا�سي، يعزز 

ح�سورها عدد من �ملحالت �لتي تبيع منتجات 

�جلوف �لرت�ثية و�لأ�سر �ملنتجة.

4
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سياحة شتوية

يت�سكل 
جزء من منطقة �جلوف من �لمتد�د �ل�سمايل ل�سحر�ء 

�لنفود مبا يحويه من كثبان خمتلفة �لت�ساع، وقد يبلغ عر�ش 

�لكثيب �لو�حد 100م. ويوفر ذلك بيئة مالئمة لريا�سات: ركوب �جلمال، 

و�خليل، و�سباق �ل�سيار�ت، وقيادتها على �لرمال )�أو ما ي�سمى حملًيا 

بالتطعي�ش( �أو ما ُيعرف ب�سياحة �ل�سحاري.

ت�سم حمافظة دومة �جلندل »نفود ليجة« �أحد �ملو�قع �لتي تغطيها 

�لرمال، وتعد منا�سبة لرحالت �ملك�سات، وهي �لرحلة �ل�سياحية �لتي 

يع�سقها �ل�سعوديون. يعد �سمال �ململكة من �أجمل �جلهات �لتي يق�سدها 

ع�ساق �ل�ستاء، بف�سل مالءمتها ل�سياحة �لتخييم، �أحد �لأن�سطة �ملعروفة 

على م�ستوى �ململكة عموًما ويف منطقة �جلوف خا�سة، و�إن كانت تن�سط 

يف مو�قع حمددة �أكرث من غريها، مع تنوع بيئات �ملنطقة من �سهلية، 

ورملية، وجبلية، وه�سابية، و�سحر�وية، وهو ما مينح �ملنطقة كل �ملقومات 

�لطبيعية لزدهار �سياحة �لتخييم وتو�سعها.

ت�سم �ملنطقة عدًد� من �ملخيمات �جلاهزة للتاأجري هناك لق�ساء �أجمل 

�لأوقات مع دخول ف�سل �ل�ستاء، و�نخفا�ش درجات �حلر�رة ومالءمتها 

للمك�سات، ف�ساًل عن �ل�ستمتاع باأجو�ء �حلياة �لبدوية �لتي ل تز�ل 

ا على  حتتفظ منطقة �جلوف باإرث كبري منها ول يز�ل ر��سًخا خ�سو�سً

�لأطر�ف �ل�سحر�وية من �ملنطقة، �إذ يحيا بع�ش �ل�سكان يف تقاليدهم 

�ليومية على منط حياتهم �لبدوية �لب�سيطة �لتي تغري كثريين لال�ستمتاع 

بها، ومعرفة كثري حولها عرب زيارة خميماتهم، ومو�قع �سكان �لبادية.
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     اتخذ األهالي وزوار المنطقة بحيرة دومة الجندل متنزًها، خصوًصا مع 
تأهيل المنطقة المحيطة  بها الستقبال الزوار ووقوعها 

على مقربة من مسجد عمر بن الخطاب، رضي اهلل عنه     

مزارع النخيل والزيتون   |   ي�ستمتع زو�ر 
دومة �جلندل بنمط خمتلف من �لتنزه يف مز�رع 

�لزيتون و�لنخيل �لتي ت�ستهر بها حمافظة �جلوف، 

�لتي ُت�سقى من �لينابيع �ل�سافية. تعيد هذه 

�لتجربة �إىل �لأذهان مز�رع �لأجد�د �لقدمية �لتي 

ا �أن  دثرتها �آلت �لزر�عة �حلديثة �ليوم، خ�سو�سً

هذه �ملز�رع حتفها من بع�ش �جلو�نب �أ�سو�ر طينية 

وحجرية بنيت قدمًيا.

بحيرة دومة الجندل   |   حتتل بحرية دومة 
�جلندل م�سطًحا قدره مليون مرت مربع، وهي نتاج 

لتجمع �ملياه �لفائ�سة عن ري �لأر��سي �لزر�عية، يبلغ 

عمقها نحو 15 مرًت�، ومكمن جمالها يف وجودها و�سط 

�ل�سحر�ء، �إذ �تخذها �لأهايل وزو�ر �ملنطقة متنزًها، 

ا مع وقوعها على مقربة من م�سجد عمر بن  خ�سو�سً

�خلطاب، ر�سي �هلل عنه، وق�سر مارد �لتاريخي. كما 

ي�سرف عليها من جهة �لغرب نخيل دومة �جلندل، 

�إىل جانب �جلبال �لتي حتيط بها من عدة نو�ٍح. تعد 

�لبحرية تاأكيًد� لل�سري �لقدمية و�حلديثة �لتي توؤكد 

كرثة عيون دومة �جلندل و�آبارها �ليدوية، وثر�ءها 

باملياه. يبلغ طول حميط �لبحرية �لذي يتاألف على 

�سكل غري منتظم نحو 4700 مرت، وتقدر كمية �ملياه 

�ملخزنة بها من �ستة ماليني �إىل ثمانية ماليني مرت 

مكعب. مت جتهيز حميط �لبحرية للمتنزهني لال�ستمتاع 

بتجربة �خلروج �إليها مع تو�فر �خلدمات �لتي يبحث 

عنها �لزو�ر كافة، من دور�ت �ملياه، و�مل�سجد، و�ألعاب 

�لأطفال، �إىل جانب مقهى، ومر�سى للقو�رب وللدبابات 

�لبحرية، ف�ساًل عن �مل�ساحات �خل�سر�ء �لو��سعة. 

تتاأكد فر�ش �ل�ستثمار �ل�سياحي يف هذه �لبحرية مع 

ا يف  ما حتظى به من �إقبال كبري من قا�سديها خ�سو�سً

مو��سم �لإجاز�ت ونهايات �لأ�سبوع.

متنزهات   |   ت�سم �ملحافظة عدًد� من �ملتنزهات 
�أبرزها متنزه ليجة �لربي، �لذي مت جتهيزه على 

م�ستوى متميز يليق بزو�ره، ويقع على �لطريق 

�لر�بط بني طريق حائل �جلوف. تبلغ �إجمايل 

م�ساحة �ملتنزه 300 �ألف مرت مربع، وحتتوي على 

م�سطحات خ�سر�ء، وجل�سات ذ�ت مظالت، �إ�سافة 

�إىل مناطق خم�س�سة لالأطفال و�لألعاب. كما يحوي 

�ملتنزه عدًد� كبرًي� من �أ�سجار �لزيتون و�لنخيل، 

وممر�ت للم�ساة، ف�ساًل عن مو�قع لل�سو�ء، و�ل�ساي، 

و�لقهوة و�سعتها بلدية دومة �جلندل، �إ�سافة �إىل 

�سيار�ت خا�سة لكبار �ل�سن و�ملعاقني.

المأكوالت الشعبية   |   ي�ساحب تنظيم 
بطولة �ململكة �لبحرية تنظيم �سوق لالأ�سر �ملنتجة 

تقدم �لأكالت �ل�سعبية �ل�سهرية، مثل �ملرقوق، 

و�ملليحي، و�جلري�ش، وبكيلة �لتمر، وكب�سة �لأرز، 

وخبز �ل�ساج. وهي �أكالت يندر وجودها باملطاعم، 

و�إن وجدت فهي تقل جودة عن �سناعتها باأيدي 

�أهلها من �أ�سر �جلوف.  
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فيينا

تعد فيينا من أجمل مدن العالم 
وأفضلها لإلقامة، وتتميز بمبانيها العريقة 

وطبيعتها الخضراء.

فيينا
سحر أوروبا القديمة

جوسلين إيليا
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يقت�سر متيز فيينا عا�سمة �لنم�سا على روعة ل 

مبانيها وعر�قتها �لتي جتعلها من بني �أجمل مدن 

�لعامل، �إذ توفر �ملدينة �لكثري من �لفر�ش �لرتفيهية، 

وفر�ش �لت�سوق. ت�ستهر هذه �ملدينة �لأنيقة مببانيها 

�لتاريخية، و��ستعر��سات �خليول يف مدر�سة 

�لفرو�سية �لإ�سبانية �ل�سهرية عاملًيا.

مت �ختيار فيينا للمرة �ل�سابعة على �لتو�يل �أف�سل 

مدينة يف �لعامل لالإقامة فيها وفق ت�سنيف �سركة 

مري�سر لال�ست�سار�ت �لدولية. جاءت �لنتيجة ��ستناًد� 

�إىل �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي، ونوعية �لعناية �ل�سحية 

�ملتو�فرة، وم�ستوى �لتعليم، وجودة و�سائل �لنقل 

ومر�فق �لرتفيه.يتمتع �سكان �لعا�سمة �لنم�ساوية، 

�لذين يبلغ عددهم نحو 1.7 مليون ن�سمة، بثقافة 

عالية، وتنت�سر فيها �ملتاحف و�لأ�سو�ق �لأنيقة.

تتميز فيينا بكرثة �ملقاهي �لتي تنت�سر يف �أنحاء 

�ملدينة، و�لالفت هو حب �لنم�ساويني للجلو�ش يف 

�لهو�ء �لطلق، وتناول �حللويات �لنم�ساوية و�لقهوة 

و�ل�سوكولته �ل�ساخنة، و�لطبق �لأ�سهر »�ل�سنيتزل«. 

�أف�سل طريقة لكت�ساف فيينا هي نزهة على �لأقد�م، 

لأن هذه �لو�سيلة �ستعرفك على فيينا �حلقيقية 

وخباياها ومبانيها �لتي تعرب من د�خلها من �سارع 

�إىل �آخر عرب قناطر جميلة و�أر�سية رخامية. ميكن 

�ل�ستعانة بدليل �سياحي، لي�ش فقط للتعرف على 

ا للتعرف على �أف�سل  تاريخ �ملدينة �لعريق، و�إمنا �أي�سً

�لأماكن �لتي يزورها �ل�سكان �ملحليون من مطاعم، 

و�أ�سو�ق، ومتنزهات.
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فيينا

تعد �جلولت يف �لعربات �لتي جترها �لأح�سنة 

»�لفياكر« من �أكرث �لأن�سطة �ل�سياحية �جلاذبة للزو�ر 

للتجول يف �سو�رع مدينة فيينا.

ت�سنف حديقة مالهي بر�تر من �أ�سهر معامل 

�ملدينة، وفيها تقع عجلة فيينا �لتي تتيح 

م�ساهدة �ملدينة من �رتفاع كبري.

غرف ق�سر �سونربون �لإمرب�طوري 1441 غرفة، ويعد 

�أكرب �لق�سور و�أهمها يف �لنم�سا.
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أفضل الزيارات والنشاطات   |   ل ميكن �أن 
 Innere تبد�أ زيارتك �إىل فيينا دون �لذهاب �إىل

Stadt وهي �ملدينة �لقدمية يف فيينا حيث �ملربع 
�لذهبي، و�أول حمطة ميد�ن �ملتاحف، وبرج 

�لد�نوب، ومدر�سة �لفرو�سية �لإ�سبانية، وعجلة فيينا 

�لتي تتيح م�ساهد بانور�مية من �رتفاع 200 قدم. 

ويبقى ق�سر �سونربون من �أهم معاملها، �إ�سافة �إىل 

متحف ليوبود و�لق�سر �لإمرب�طوري )هوفبورج(. 

قصر شونبرون   |   على م�سافة حو�يل 30 
دقيقة بو�ساطة �ل�سيارة من قلب فيينا ت�سل �إىل 

ق�سر �سونربون وهو �لق�سر �لإمرب�طوري �ل�سابق 

و�ملوؤلف من غرف عددها 1٫441 غرفة. يعد �لق�سر 

من �ملعامل �لأثرية و�لثقافية �لأكرث �أهمية يف �لبالد 

�لتي ت�سل �إىل د�خلها عرب بو�بة عمالقة ليطالعك 

�ملبنى بلونه �لأ�سفر �لالفت.

بني �لق�سر �ملخ�س�ش للقي�سرة »�إليونور� 

غونز�جا« بني عامي 1638 و 1843، وحلق به تدمري 

كبري يف �أثناء �حل�سار �لرتكي �لثاين لفيينا يف عام 

1683. يف عام 1743 يف عهد �لإمرب�طورة ماريا 
تريز� �كتمل �لق�سر و�أ�سبح بحديقته على �سكله 

�حلايل. كان �لق�سر �ملبني، مطابًقا لفن �لروكوكو 

منذ �أو��سط �لقرن �لثامن ع�سر حتى �حلرب �لعاملية 

�لأوىل، �ملقر �ل�سيفي للقيا�سرة �لنم�ساويني. 

يعد ق�سر �سونربون �أكرب �لق�سور و�أهمها يف 

�لنم�سا، ويزوره كثري من �ل�سياح كل عام. يقع 

�لق�سر على م�ساحة قدرها 160 هكتاًر� ويعد، طبًقا 

لليون�سكو، موقًعا تر�ثًيا عاملًيا منذ عام 1996. من 

معامله �ملهمة، �أنه ي�سم �أقدم حديقة حيو�ن يف 

�لعامل، ول تز�ل تعم باحلياة وهي »حديقة حيو�ن 

�سونربون« على م�ساحة 16 هكتاًر�. ميكن �لتجول 

بد�خله عن طريق قطار ياأخذك يف رحلة يف حد�ئقه 

�لتي حتتل م�ساحة �إمارة موناكو نف�سها، وتوجد 

بالد�خل مقاٍه جميلة مطلة على �لبحرية.

حديقة مالهي فيينا Prater   |   �إذ� كنت 
ب�سحبة �ل�سغار يتعني عليك زيارة حديقة �ملالهي 

»بر�تر« Prater، �لتي ت�سم عجلة فيينا. ميكن 

حجز كب�سولة فيها للقيام بجولة خا�سة تقدم فيها 

�ملاأكولت �خلفيفة و�ل�ساي و�لقهوة، وتدور بك �لعجلة 

مرتني، وترى من خاللها روعة فيينا من فوق، �إذ تعد 

�لعجلة �ل�سياحية �لأوىل يف �لعامل.

جولة على األحصنة »فياكر«   |   يف كل �سارع 
من �سو�رع فيينا جتد عربات جترها �خليل، لتاأخذك 

يف رحلة يف �سو�رع �ملدينة �لعتيقة. تعد هذه �لرحلة 

من �أكرث ما يجذب �ل�سياح �إىل �ملدينة. ويطلق على 

�لعربة و�خليل ��سم »فياكر« )Fiaker(، و�ل�سم م�ستق 

من �لفرن�سية تيمًنا ب�سارع »فياكر« �لباري�سي. منذ 

�أن �نت�سرت �لعربات و�خليل يف �سو�رع فيينا منذ عام 

1720 فال تز�ل من �أهم نقاط �جلذب �ل�سياحي فيها.

التسوق والتنزه   |   �أف�سل �أماكن 
�لت�سوق تتمركز يف �ملدينة �لقدمية وحتديًد� 

يف �سارع كريترن، وجر�بن، وتوخالوين، و�سارع 

ماريا هيلفر، ونا�سماركت، وبروننماركت، 

وكارميليرتماركت، ورخو�سماركت. يعد كافيه 

�سنرت�ل Café Central من �أقدم مطاعم 

�ملدينة و�أ�سهرها، و�حتفل موؤخًر� مبئة 

وخم�سني عاًما على تاأ�سي�سه، وهو معروف كونه 

عنو�ن �لذو�قة و�لأدباء و�ملثقفني، ويقدم �أ�سهر 

طبق من�ساوي »�ل�سنيتزل« بلحم �لعجل، �إ�سافة 

�إىل �حللوى �لتقليدية، و�مل�سروبات �ل�ساخنة. 

 Heuriger أما مطعم هوريغر زميرمان�

Zimmerman، ويقع على ه�سبة على تخوم 
فيينا تبعد حو�يل ن�سف �ساعة بو�ساطة 

�ل�سيارة فهو مكان ريفي جميل يقدم �ملاأكولت 

�ملحلية �ل�سهية.

�أما مقهى ز�خر، �لو�قع يف �ملدينة �لقدمية 

بالقرب من �سارع كارنترن �ل�سهري باملحالت 

�لتجارية، فهو تابع لفندق ز�خر �لأثري. و�أهم ما 

ميكن �أن تتذوقه يف �ملقهى �ل�سوكولته �ل�ساخنة، 

وكعكة ز�خر �لتي حتتوي على �ملربى، وتعد من 

�أ�سهر �لأطباق �حللوة يف فيينا. وميكن �أن ت�ساهد 

كيفية �سنعها يف �ملقهى. �لرحلة �إىل فيينا جت�سد 

متعة خا�سة لعا�سقي �لطبيعة، �إذ ي�ستمتعون بها 

كمدينة خ�سر�ء تك�سو �مل�ساحات �خل�سر�ء �أكرث 

من ن�سف م�ساحتها، لتجمع فيينا بني طبيعتها 

�حلاملة وجمال بنيانها ومعمارها �لتاريخي، وتظل 

�إحدى �أكرث �لوجهات �لأوروبية تف�سياًل للزو�ر 

من �أنحاء �لعامل.  

    تقع أفضل أماكن التسوق في المدينة القديمة
    في شارع كيرتنر، وجرابن، وتوخالوين، بينما يعد 

كافيه سنترال من أشهر مطاعم المدينة وأقدمها 
بعمره الذي يتجاوز مئة وخمسين عاًما         
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مقال

عندما 
ت�ستيقظ �أبها يف �ل�سباحات �مل�سم�سة يت�سلل �إىل 

�أذنيك �إيقاع فر��سة هربت من حقل م�سحور، 

وترى قمًر� حافًيا يت�سلق �أ�سو�رها وميد كفوفه للمطر �ملت�ساقط 

من �أكمام �لريح، وت�سعر �أن مو�لك �جلبلي حتول �إىل �أ�سرعة 

بي�ساء يقهقه كاملوج �لر�ع�ش يف حلق �لغدر�ن. فهمومك ت�سبح 

�آنية لزهور �حلب، وجر�حك ت�سبح فرًحا يتدىل كوريد �لفجر، 

وحنينك نافذة �أرقها خفق �لأحالم، فيفي�ش �ل�سدر بدفء �لعمر 

بدفء �لأر�ش. �أبها قرية كبرية ت�سب نعا�ش بر�ءتها قارورة عطر 

و�سعر وع�سق �أبهاوي ل ميوت. �إنها حتول �ل�سخر �إىل غابة، وتوقظ 

�لع�سب �لنائم ليدون بيا�ش �لأزمنة فوق عروق �سبابها، وطل 

مو��سمها، ون�سغ �أ�سجارها، و�سحكة �أطفالها، و�أطو�ق نعناعها، 

وحبق �سفوحها، فجعلت �جلمال نقًيا كوجه بالدي، عذًبا كرع�سة 

�لنجوم، رقيًقا كبوح �ل�سنابل، بل عندما ت�سحك �أبها ي�سعد �لأفق 

كالرحيق، وتفي�ش �لع�سيات باأ�سر�ب �لنحل، وترك�ش �مل�سر�ت بني 

»�ملفتاحة و�لقرى« فتب�سر �لورود وهي تطاأطئ تيجانها للمليحات 

�لعابر�ت كخ�سرة �لأر�ش وقطيع �لنو�ر�ش.

عندما ت�سهر �أبها حت�ش �أنفا�ش �جلدر�ن تذوب يف �لطرقات، 

طرقات »�لبديع« ذلك �حلي �ملبتل باحلكايات �لتي ل ت�سيخ على 

�سوء �لقناديل �مل�سهدة، وثرثرة �ملمر�ت �لو��سعة �ل�سيقة، وفتات 

�لبخور �ملن�سرب من قمي�ش �ل�سقوف �خل�سبية.

عندما تكتب �أبها باأ�سابعها �للوزية تزهر �لأقالم بني يديها، 

ويع�سب �لورق فوق خديها فرت�سل �سعرها �ملجدول ليغطي نو�فذ 

»نعمان« و�سرفاته، �لفاحت �أبو�به لل�سبح �لطالع من حديقة �مل�ساء، 

فال تغادرك نكهة �ل�سيح و�لبعيرث�ن، و�سحكة حورية تغمرك 

كقطرة طل و�أن�سام �سذى. عندما تبت�سم �أبها تزهو �سدرة �لعمر 

في�سيء �لطيبون من »�لقابل«، فقد علمتهم �سم�ش �لغروب �لتي 

تك�سو مالحمهم �ملبهجة كل يوم �أن �لزمن �لر�حل ل يبقيه �إل طعم 

�لعطاء، ففا�ست �لأرو�ح باأباريق �حلب، و�أ�سر�ر �لقلب، وذ�كرة 

�لوجد، ودبيب �حلنني �لد�فق كاأ�سو�ق �لعذ�رى. عندما تتكلم �أبها 

تغ�سل �لب�ساتني و�ملد�ميك من بقايا �لليل فتب�سر �لعني �جلمال 

�ملوزع يف �لكائنات �ل�سوئية �لد�خلة و�خلارجة من حي »�لربوع«، 

ذلك �حلي �لذي ل يهد�أ حني يكتظ باخلطى، ون�سارة �حلياة، 

وهمهمات �لغبطة، و�لوجوه �ملنقوعة بال�سوء و�لغيم، وقطر�ت 

�لندى �لد�فئ. حت�ش يف هذ� �حلي �أن �ل�سيول �أكرث زرقة، و�أن 

�أ�سجار �لرمان �أكرث ورًقا. يف هذه �لأحياء ويف �أحياء �أخرى ي�سفح 

تر�ب هذه �ملدينة فو��سل من ف�ساء�ت �لكالم، و�سالل �حلكايات 

�ملدفونة حتت �سلوع �حل�سى، ودفاتر �لأ�سفار، وعيون �ملها، و�أزهار 

�لروح، و�أنا�سيد �لب�سطاء، وغيول �لذ�كرة، ودكاكني �مل�سك، و�أور�ق 

�حلنا، ورغيف �ملوقد �حلاين �ملعجون بال�سرب و�لتعب. لأبها �سفتان 

من زعفر�ن تفوح �أطيابها حني ياأتي �مل�ساء ويرك�ش يف �أزقتها، 

فت�سبح �للحظات �سهية عذبة كاأغاين �لرعاة وطرق »�ملول�ش« على 

ذرى �جلبال �ملوؤتزرة بالطل وب�سار�ت �لغيث وقلوب �ل�سعر�ء. حني 

عنا �سك حمبة هذه �ملدينة يف حمكمة �لتاريخ كان �سهود �حلال  وقَّ

يحلفون �إنهم مل يرو� مدينة تكحل عينيها بثلج �لع�سيات �لرعدية، 

ويخ�سب �لطني حتت خطاها �لقمحية وترمتي حبات »بردها« 

على �أجنحة �حللم، ويوم�ش �ل�سنا يف �سوتها �ملخملي �إل هذه 

�ملدينة �ملدعوة �أبها �ملحتفلة بالنا�ش و�حلياة �ملفعمة بالغمو�ش، 

�ملت�سحة باخ�سر�ر �ملو��سم وحلون �لعبق �لفاتر يف عر�ش �لأ�ساطري، 

و�لرت�نيم �لطازجة بالأ�سر�ر وعفة �لإز�ر كظبي ع�سريي يتمايل فوق 

حرير �لروح.. �إنها �أبها حرب �لقلب، ونافذة �ل�سباح �لتي نطل من 

خاللها على بو�بة �لوطن ومد�ئن �لكون.  

أحمد عسيري

أبها مليحة 
عاشقاها العطر 

والمطر
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اقتصاد

ي�سكل 
�نخفا�ش معدل �ل�ستثمار خيبة �أمل 

كبرية يف �لقت�ساد �لعاملي �ليوم. يف 

�ل�سنو�ت �لتي �سبقت �لأزمة �ملالية لعام 2008، �رتفع 

�لنمو يف �لبلد�ن مرتفعة �لدخل بف�سل �لإنفاق على 

�ل�سكن وعلى �ل�ستهالك �خلا�ش. وعندما حلت 

�لأزمة، �نخف�ش كال �لنوعني من �لإنفاق، ومل تتحقق 

�ل�ستثمار�ت �لتي كان ينبغي �أن تتجاوز �لركود قط. 

وهذ� يجب �أن يتغري.

بعد �لأزمة، حاولت �مل�سارف �ملركزية �لكربى 

يف �لعامل �إحياء �لإنفاق و�لتوظيف من خالل خف�ش 

�أ�سعار �لفائدة. وجنحت �خلطة، �إىل حد ما. ولإغر�ق 

�أ�سو�ق �ملال بال�سيولة وخلف�ش �أ�سعار �لفائدة، �سجع 

�سناع �ل�سيا�سة �مل�ستثمرين للمز�يدة على �أ�سعار 

�لأ�سهم و�ل�سند�ت. وخلق هذ� �لتوجه ثروة مالية 

هائلة من خالل �لأرباح �لر�أ�سمالية، بينما مت حتفيز 

�ل�ستهالك وبع�ش �ل�ستثمار من خالل �لكتتابات 

�لعامة �لأولية.

مع ذلك فقد و�سلت هذه �ل�سيا�سة �إىل حدودها، 

وفر�ست تكاليف ل ميكن �إنكارها. وعند بلوغ �أ�سعار 

�لفائدة �ل�سفر �أو حتت �ل�سفر، �قرت�ش �مل�ستثمرون 

لأغر��ش �مل�ساربة �ل�سرفة. ونتيجة لذلك، �نخف�ست 

استثمار
لنمو مستدام

المسار الوحيد لنمو 
االقتصاد العالمي ورفع 

فرص العمل.

جيفري د. ساكس•



37

©
  p

r
o

je
c

t 
sY

N
D

ic
a

te

       يحتاج العالم النامي إلى استثمارات كبيرة في
مشاريع المياه والرعاية الصحية  

في المناطق الحضرية سريعة النمو      

جودة �ل�ستثمار�ت، بينما �رتفعت �لنفوذ. وعندما 

تفر�ش �مل�سارف �ملركزية �لئتمان �ل�سديد، تكون 

�لنتيجة خطر �لنخفا�ش �لكبري لأ�سعار �لأ�سول.

مع دفع �ل�سيا�سة �لنقدية �إىل حدودها، �ختفت 

�ل�ستثمار�ت طويلة �لأجل يف �ل�سكك �حلديدية 

عالية �ل�سرعة، و�لطرق، و�ملو�نئ، و�لطاقة منخف�سة 

�لكربون، و�ملياه �لنقية، و�لرعاية �ل�سحية، 

و�ل�سحة، و�لتعليم. وكبح �لتق�سف يف �مليز�نية جماح 

�ل�ستثمار�ت �لعامة، ما �أثار �سكوًكا كبرية فيما 

يتعلق بال�سيا�سة �لعامة و�ل�سر�ئب �لدولية �لتي تعيق 

�ل�ستثمار �خلا�ش، و�أدى ذلك �إىل �نخفا�ش هذ� 

�لإنفاق عموًما يف �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملرتفع.

على �لرغم من وعود �لرئي�ش �لأمريكي بار�ك 

�أوباما لال�ستثمار يف �ل�سكك �حلديدية عالية �ل�سرعة 

وغريها من �لبنى �لتحتية �حلديثة، مل يتم بناء ميل 

و�حد من �ل�سكك �حلديدية �ل�سريعة خالل �ل�سنو�ت 

�لثماين �لتي ق�ساها يف من�سبه. لقد حان �لوقت 

لرتجمة �لأقو�ل �إىل �أفعال، يف �لوليات �ملتحدة 

و�أماكن �أخرى، و�لدخول يف حقبة جديدة من �رتفاع 

معدلت �ل�ستثمار يف �لتنمية �مل�ستد�مة.

هناك ثالثة حتديات تو�جه هذه �ل�سرت�تيجية: 

حتديد �مل�ساريع �ملنا�سبة، و�سع خطط معقدة تنطوي 

على كل من �لقطاعني �لعام و�خلا�ش )وغالًبا ما 

تهم �أكرث من بلد و�حد(، وهيكلة �لتمويل. ولكي 

تنجح، يجب �أن تكون �حلكومات قادرة على �لتخطيط 

�لفعال على �ملدى �لطويل، وو�سع �مليز�نيات، وتنفيذ 

�مل�ساريع. وقد �أثبتت �ل�سني هذه �لقدر�ت يف 

�ل�سنو�ت �لع�سرين �ملا�سية )على �لرغم من ف�سل 

�ل�سيا�سة �لبيئية �لرئي�سة(، بينما مت �إحر�ج �لوليات 

�ملتحدة و�أوروبا. ويف �لوقت نف�سه، كثرًي� ما قيل من 

قبل �سندوق �لنقد �لدويل وغريه من �ملوؤ�س�سات لأ�سد 

�لبلد�ن فقًر� �أل تقوم باأي حماولة.

 على �حلكومات، �ليوم، �مل�ساعدة على �لتغلب 

على و�حدة على �لأقل من �لتحديات �لرئي�سة. 

و�ست�ساعد �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة و�تفاق باري�ش 

حول �ملناخ على توجيهها نحو �مل�ساريع �ل�سحيحة.

يحتاج �لعامل �إىل ��ستثمار�ت �سخمة يف �أنظمة 

�لطاقة منخف�سة �لكربون، و�إىل و�سع حد لبناء 

حمطات جديدة لتوليد �لكهرباء �مل�ستغلة بالفحم. 

ويحتاج �إىل ��ستثمار�ت �سخمة يف �ل�سيار�ت 

�لكهربائية )و�لبطاريات �ملتقدمة(، جنًبا �إىل جنب 

مع �نخفا�ش حاد يف �ل�سيار�ت ذ�ت حمرك �لحرت�ق 

ا، �إىل  �لد�خلي. كما يحتاج �لعامل �لنامي، خ�سو�سً

��ستثمار�ت كبرية يف م�ساريع �ملياه و�لرعاية �ل�سحية 

يف �ملناطق �حل�سرية �سريعة �لنمو. �أما �لبلد�ن ذ�ت 

�لدخل �ملنخف�ش، على وجه �خل�سو�ش، فهي يف 

حاجة �إىل تو�سيع نطاق �لنظم �ل�سحية و�لتعليمية.

مبادرة �ل�سني »حز�م و�حد، طريق و�حد«- 

�لتي تهدف �إىل ربط �آ�سيا باأوروبا مع �سبكات 

�لبنية �لتحتية �حلديثة- �سوف ت�ساعد على حتقيق 

هذه �لأهد�ف، على �فرت��ش �أن هذه �مل�ساريع يتم 

ت�سميمها مع �أخذ م�ستقبل �لطاقة ذ�ت معدلت 

�لكربون �ملنخف�سة يف �حل�سبان. وتعزز هذه �ملبادرة 

ا يف  فر�ش �لعمل، و�لإنفاق، و�لنمو، خ�سو�سً

�قت�ساد�ت �لبلد�ن غري �ل�ساحلية يف جميع �أنحاء 

�أور��سيا. �ست�سكل هذه �ل�ستثمار�ت حر�ًكا جديًد� 

للعالقات �لقت�سادية و�لدبلوما�سية بني �لحتاد 

�لأوروبي ورو�سيا و�ل�سني.

هناك حاجة �إىل برنامج مماثل على وجه �ل�سرعة 

يف �أفريقيا. على �لرغم من �أن �لبلد�ن �لأفريقية قد 

حددت بالفعل �ل�ستثمار�ت ذ�ت �لأولوية كالكهرباء 

و�لنقل، ف�سوف يظل �لتقدم بطيًئا �إذ� مل تر�فقه 

موجة جديدة من �لإنفاق �ل�ستثماري.

ا رفع �إنفاق �لدول �لأفريقية جمتمعة  ينبغي �أي�سً

يف �لتعليم وحده بع�سر�ت �ملليار�ت من �لدولر�ت 

�سنوًيا. كما يجب رفع �لإنفاق على �لبنية �لتحتية 

جمتمعة مببلغ 100 مليار دولر على �لأقل يف �ل�سنة. 

يجب تغطية هذه �لحتياجات يف �لغالب على �ملدى 

�لطويل، من طريق قرو�ش منخف�سة �لفائدة من 

�ل�سني و�أوروبا و�لوليات �ملتحدة، ف�ساًل عن تعبئة 

�ملدخر�ت طويلة �لأجل يف �لدول �لأفريقية )من 

خالل �عتماد �أنظمة جديدة للتقاعد مثاًل(.

كما حتتاج �لوليات �ملتحدة و�أوروبا �إىل بر�مج 

جديدة للبنية �لتحتية �لرئي�سة. وينبغي على �لوليات 

�ملتحدة- حيث مت �إجناز م�سروع �سخم للبنية �لتحتية 

، هو نظام �لطرق �ل�سريعة �لوطني، يف �ل�سبعينيات- 

تاأكيد �ل�ستثمار يف �لطاقة منخف�سة �لكربون، 

و�ل�سكك �حلديدية عالية �ل�سرعة، و�ل�ستثمار �ل�سامل 

يف �ل�سيار�ت �لكهربائية.

�أما �أوروبا، فيجب �أن تكون �خلطة �ل�ستثمارية 

للمفو�سية �لأوروبية– يف �إطار برنامج �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ستد�مة لالحتاد �لأوروبي– و�لتي �أطلق عليها ��سم 

»خطة يونكر« ن�سبة �إىل رئي�ش �ملفو�سية �لأوروبية جان 

كلود يونكر. وينبغي �أن تركز هذه �خلطة، مثاًل، على 

�إن�ساء �سبكة نقل على م�ستوى �أوروبا للح�سول على 

�لطاقة منخف�سة �لكربون، وعلى �لزيادة �لهائلة يف 

جمال توليد �لطاقة �ملتجددة.

للم�ساعدة على متويل مثل هذه �لرب�مج، على 

م�سارف �لتنمية متعددة �لأطر�ف- مثل �مل�سرف 

�لدويل وم�سرف �لتنمية �لآ�سيوي، و�مل�سرف 

�لأفريقي للتنمية- رفع كمية �لديون طويلة �لأجل يف 

�أ�سو�ق ر�أ�ش �ملال باأ�سعار منخف�سة �لفائدة. ومن 

ثم ينبغي �أن تقر�ش تلك �لأمو�ل �إىل �حلكومات 

و�لكيانات �ل�ستثمارية يف �لقطاعني �لعام و�خلا�ش.

�أما �أفقر �لبلد�ن يف �لعامل، فاإن كثرًي� من 

�ل�ستثمار�ت �ملطلوبة يجب �أن تاأتي من خالل زيادة 

�مل�ساعدة �لإمنائية �لر�سمية. هناك عدة طرق لتوليد 

هذ� �ملال من �أجل م�ساعد�ت �إ�سافية عن طريق 

خف�ش �لإنفاق �لع�سكري، مبا يف ذلك و�سع حد 

للحروب يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط. و�لوقوف بحزم 

�سد �جليل �لقادم من �لأ�سلحة �لنووية، وتقلي�ش 

�لقو�عد �لع�سكرية �لأمريكية يف �خلارج، وجتنب �سباق 

�لت�سلح بني �لوليات �ملتحدة و�ل�سني من خالل تعزيز 

�لدبلوما�سية و�لتعاون. وينبغي توجيه عو�ئد �ل�سالم 

نحو �لرعاية �ل�سحية، و�لتعليم، و�لبنية �لتحتية يف 

�ملناطق �لفقرية و�لتي مزقتها �حلروب �ليوم.

لي�ست �لتنمية �مل�ستد�مة رغبة و�سعاًر� فقط، بل 

هي �مل�سار �لو�قعي �لوحيد لنمو �لقت�ساد �لعاملي 

ورفع فر�ش �لعمل. لقد حان �لوقت لإعطائها �لهتمام 

و�ل�ستثمار �للذين ت�ستحقهما.  

جيفري �ساك�ش، �أ�ستاذ �لتنمية �مل�ستد�مة،   *
و�أ�ستاذ �ل�سيا�سات �ل�سحية و�لإد�رة، ومدير 

ا  معهد �لأر�ش يف جامعة كولومبيا. وهو �أي�سً

م�ست�سار خا�ش لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 

ل�سوؤون �لأهد�ف �لإمنائية لالألفية.
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متى يصبح الهوس بالتقنية الرقمية مشكلة 
صحية خطيرة؟

مواجهة
اإلدمان الرقمي

مانفريد كيتس دو فرايس *

العالم الرقمي
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ح�ّسنت 
�لتقنية �لرقمية حياتنا ب�سكل كبري 

د�خل �أماكن �لعمل وخارجها على حّد 

�سو�ء، غري �أن تاأثريها لي�ش د�ئًما �إيجابًيا. عندما 

كنت �أدير ور�سة عمل موؤخًر�، ��سطر �أحد �مل�ساركني 

�إىل �خلروج بانتظام من �لغرفة. ظننت للوهلة 

�لأوىل �أنه يعاين �سعًفا يف �ل�سيطرة على �ملثانة 

�أو ��سطر�ًبا يف �ملعدة. �كت�سفت لحًقا �أنه يعاين 

��سطر�ب �لإدمان �لرقمي، �أو بالعبار�ت �لعادية، 

عدم �لقدرة على �لتوقف عن �لنظر �إىل �لأيفون 

�أو �لأيباد. �ّت�سمت ور�سة �لعمل بطابع تاأملي وكنت 

قد طلبت عدم ��ستخد�م �لأجهزة �لإلكرتونية يف 

�ل�سف. غري �أن �ساحبنا كان عاجًز� عن �نتظار 

�ل�سرت�حة، وكان يغادر �لغرفة كلما �سعر ب�سرورة 

�لتحقق من �لر�سائل �لتي ترده و�لرد عليها.

باحلديث معه، عرفت �أنه يق�سي وقًتا طوياًل 

على �سبكات �لتو��سل �لجتماعي، و�لألعاب على 

�لإنرتنت، ومو�قع �ملز�يدة على �لإنرتنت. �إ�سافة 

�إىل ذلك، كان مدمًنا على م�ساهدة مقاطع فيديو 

على �ليوتيوب. عندما �ُسئل عن �سبب ق�سائه كل هذ� 

�لوقت على �ل�سبكات �لرقمية، قال: �إن كونه »مت�ساًل« 

بالإنرتنت ي�سفي عليه تاأثرًي� مريًحا. لكن كحال كثري 

من �مل�سابني با�سطر�ب �لإدمان �لرقمي، �أ�سبح 

��ستخد�م �ساحبنا �ملفرط للحا�سوب متعذر �ل�سيطرة 

عليه وي�ستحوذ بجدية على حياته �ليومية. 

اإلدمان الرقمي   |   ت�سبه �أعر��ش ��سطر�ب 
�لإدمان �لرقمي باأ�سكال كثرية ��سطر�بات 

�ل�سيطرة على �لدو�فع �أو ��سطر�بات �لو�سو��ش 

�لقهري. بالرغم من كون هذ� �ل�سطر�ب منت�سًر� 

يف �ملجتمع، ونا�سًئا كظاهرة �إ�سكالية، �إل �أنه ما 

ز�ل بحاجة �إىل مقد�ر كبري من �لبحوث. تف�سل 

�لدر��سات حول هذ� �ل�سطر�ب يف حتديد ما �إذ� 

كان ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي ��سطر�ًبا بحّد 

ذ�ته، �أو �أحد �أعر��ش �حلالت �ملر�سية �لأخرى 

مثل ��سطر�ب �ل�سيطرة على �لدو�فع، �أو ��سطر�ب 

�لو�سو��ش �لقهري. و�أًيا كانت طبيعته، فهو يعك�ش 

منًطا �سلوكًيا قهرًيا قادًر� على �ل�سيطرة بالكامل 

على حياة �ملدمن.

مع �أن فكرة �لإدمان على �لإنرتنت مثرية للجدل 

ومل ُيعرتف بها ر�سمًيا بعد كا�سطر�ب عقلي، فاإنها 

تتحول �إىل تهديد حقيقي لل�سحة، وحان �لوقت 

لالعرت�ف به �إدماًنا �سلوكًيا من طبيعة م�ستقلة 

وخمتلفة. �أظهرت �ل�ستطالعات يف �لوليات 

�ملتحدة و�أوروبا �لو�سول �إىل معدلت �نت�سار مقلقة، 

تر�وح بني 1.5% و8.2% لدى عامة �ل�سكان. حتى 

�إن �لتقدير�ت �أعلى يف �آ�سيا حيث 30% �أو �أكرث من 

�ل�سكان يختربون �ل�ستخد�م �لإ�سكايل لالإنرتنت. 

)ُتف�ّسر �لختالفات �ملتغرية �لو��سعة بني �لن�سب 

�ملئوية بو�قع عدم وجود معايري موحدة لقيا�ش هذ� 

�لإدمان حتى �لآن(. للتو�سيح، ل بد من �لإ�سارة 

�إىل �أن ��ستخد�م �لإنرتنت ب�سكل مكثف ل يعني �أن 

�ملرء مدمن �أو يعاين ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي، 

فهو يتحول فقط �إىل ��سطر�ب حقيقي عندما يبد�أ 

بالتاأثري جدًيا على �لتوظيف �ل�سحي للحياة �ليومية.

يقوم �لتوظيف �ل�سحي على فر�سية �لتو�زن. 

ميكن مقارنة �لإدمان �لرقمي بالإدمان على �لطعام 

�أو �ملخدر�ت مثاًل من ناحية طبيعته �ل�ستحو�ذية. 

وكما �حلال مع �أنو�ع �لإدمان كافة، فاإنها توؤثر يف 

�لدماغ، وحتديًد� يف �سعيد �لتو��سل بني �خلاليا ويف 

مناطق �لدماغ �لتي ت�سيطر على �لنتباه و�لت�سرفات 

ومعاجلة �لعو�طف. يدفع �لإدمان �لرقمي �إىل 

�إفر�ز �لدوبامني �لذي يوفر »ن�سوة« موؤقتة ي�سبح 

�لفرد مدمًنا عليها. تتفاوت م�ستويات �لدوبامني 

و�ل�سريوتونني )ناقل ع�سبي �آخر ي�ساعد على تنظيم 

�ملز�ج( من �سخ�ش �إىل �آخر. ي�سعنا �لفرت��ش �أن 

�لأفر�د �لذين يعانون �إدماًنا رقمًيا ميتلكون عدًد� 

�أقل من م�ستقبالت �لدوبامني يف مناطق معينة 

من �لدماغ، �أو �أنو�ًعا �أخرى من �ل�سعف يف عمل 

�لدوبامني. ومن ثم، يختربون �سعوبة يف �ختبار 

م�ستويات �ل�ستمتاع �لعادية يف �لأن�سطة �لتي يجدها 

�لنا�ش جمزية عادة.

لزيادة �ملتعة، يبحث �مل�سابون با�سطر�ب 

�لإدمان �لرقمي �إىل م�ساركة �أعلى من �ملتو�سط 

يف �لأن�سطة �لرقمية �لتي حتّفز �لزيادة يف �إفر�ز 

�لدوبامني، وتقدم �إليهم مزيًد� من �ملكا�سب �إمنا 

تخلق حالة من �لإدمان يف �لوقت نف�سه.

حياة سرية   |   �أي نوع من �لأ�سخا�ش هم �أكرث 
عر�سة لالإدمان �لرقمي؟ وما هي �لأعر��ش �لتي 

يظهرها �مل�سابون با�سطر�ب �لإدمان �لرقمي؟

ي�سكل �ل�سعور بالإجهاد �أو �ختبار �لقلق و�لكتئاب 

عاماًل م�ساعًد� على تطوير �لإدمان. �إ�سافة �إىل 

ذلك، يخترب يف �أغلب �لأحيان �أولئك �لذين يعانون 

��سطر�ب �لإدمان �لرقمي �أنو�ًعا �أخرى من �لإدمان 

مثل �لإدمان على �لكحول، و�ملخدر�ت، و�جلن�ش، 

و�ألعاب �ملي�سر. كما يبدو �أن �لأفر�د �لذين يعانون 

م�ساكل يف عالقاتهم مع �لآخرين �أكرث عر�سة لتطوير 

�لإدمان على �لإنرتنت، ويلجوؤون �إىل »�لتو��سل« 

�لرقمي لتعزيز معنوياتهم و�لفر�ر من �مل�ساكل. �أما 

�لوقت �ملخ�س�ش للتو��سل مع �لأفر�د على �لإنرتنت 

في�سبح على ح�ساب �لوقت �لذي يق�سونه مع �لأفر�د 

�حلقيقيني يف حياتهم. من خالل �لرتباط بعامل 

�فرت��سي خيايل، فاإنهم يجدون بدياًل لتعقيد�ت 

�لعالقات �لب�سرية يف �حلياة �حلقيقية.

حتى �إن بع�ش هوؤلء �ملدمنني يبنون حياة �سرية، 

ا بديلني على �لإنرتنت يف حماولة  فيبتكرون �أ�سخا�سً

لتغطية �ل�سلوك �لبغي�ش على �لإنرتنت. وي�سبح 

عدد كبري منهم )و�ساحبنا خري دليل على ذلك( 

ع�سبيني ومتقلبي �ملز�ج، وقلقني، ومكتئبني، و�سريعي 

�لنفعال �إذ� ما ُمنعو� عن �أن�سطتهم �لرقمية. وقد 

يعاين م�سابون �آخرون با�سطر�ب �لإدمان �لرقمي 

ا ج�سدية مثل �ل�سطر�بات يف �ملعدة،  �أعر��سً

و�ل�سد�ع، و��سطر�بات �لأكل، و�آلم �لظهر، وقلة 

�لنظافة �ل�سخ�سية، ومتالزمة �لنفق �لر�سغي، و�آلم 

�لرقبة، وجفاف �لعينني، وم�ساكل �لروؤية �لأخرى، 

و�ل�سطر�بات يف �لنوم. وما يثري �لهتمام عند �سوؤ�ل 

هوؤلء �ملدمنني عن �نخر�طهم يف جمال �لإنرتنت، 

�إخفاوؤهم مدى م�ساركتهم فيه. لكن يف �سياق حاجتهم 

�إىل »�لتو��سل« مع �لغرباء، يهملون �لتز�ماتهم 

�لعائلية، ويدمرون حياتهم �لجتماعية، ويفوتون 

ا تعليمية ومهنية مهمة. فر�ش عمل، وفر�سً

إيجاد التوازن   |   لالأ�سف، »عالج« هذ� �لإدمان، 
كما هو �حلال مع معظم �أنو�ع �لإدمان �لأخرى، 

مهمة �ساقة. ل يت�سم �لعالج بب�ساطته مبا �أن 

معظمنا م�سطر �إىل ��ستخد�م �لإنرتنت قلياًل )�أو 

كثرًي�( على �أ�سا�ش يومي. بهذه �لطريقة، ُيقارن 

��سطر�ب �لإدمان �لرقمي بالإدمان على �لطعام 

حيث ي�ستحيل �لتخلي عن م�سبب �لإدمان ودون 

ا عن ذلك، يجدر باملدمنني �أن  م�ساعدة. وعو�سً

يتعلمو� �أمناط �لأكل �ل�سحية، وكيفية �بتكار تو�زن 

�أف�سل. �أ�سار بع�ش �ملتخ�س�سني �إىل �أن �لأدوية قد 

تكون فّعالة يف معاجلة ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي. 

ويقوم برهانهم على �أن �ملعر�سني لهذه �حلالة 

يعانون على �لأرجح �لقلق و�لكتئاب. و�إن كانت 

هذه هي �حلالة )من منظور �لعالج �لنف�سي(، فاإن 

��ستخد�م �لأدوية �ملكافحة للقلق و�لكتئاب حل 

و�عد. من وجهة نظر نف�سية، فاإن �أ�سكال �لعالج 

�لإدر�كية �ل�سلوكية هي عالجات من �ختيار خا�ش. 

كما يت�سنى للمدمنني تعّلم كيفية تبديل �لأفكار 

و�لأمناط �ل�سلوكية �ملدمرة �لتي تزعجهم باأخرى 

�أكرث �سحية و�إنتاجية. �إ�سافة �إىل ذلك، برهن 

�لتدريب على �حلد من �لإجهاد �لقائم على �لذهن 

و�لعالج �لنف�سي �جلماعي �أنه مفيد. ويقرتح �آخرون 

�عتماد نهج عالجي متعدد �لو�سائط، وتنفيذ 

�أنو�ع خمتلفة ومتعددة من �لعالجات )بالأدوية، 

وعالجات نف�سية فردية وجماعية، و�مل�سورة 

�لأ�سرية( يف �آن مًعا.

�سبق ور�أينا كيف حتول �لن�سغال بالإنرتنت �إىل 

�ملبد�أ �ملنظم حلياة بع�ش �لأفر�د. غري �أنه من �ملهم 

معرفة �أن �سلوكهم هو �إ�سارة حتذيرية: يرمز �إىل 

نوع معني من �لأمل �لذي ي�ستجدي �لفهم. من خالل 

م�ساعدة �لذين يعانون ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي 

على فهم طبيعة �أملهم، ميكننا م�ساعدتهم على 

�ل�سفاء و�لتعايف.  

يعمل مانفريد كيت�ش دو فر�ي�ش �أ�ستاًذ� عالجًيا   *
متميًز� لتطوير �لقيادة و�لتغيري �لتنظيمي 

لدى �إن�سياد، و�أ�ستاذ كر�سي ر�وؤول دي فيرتي 

د�فوكورت لتطوير �لقيادة يف �إمرييتو�ش. هو 

موؤ�س�ش مركز �لقيادة �لعاملية �لتابع لإن�سياد، 

ومدير برنامج حتديات �لقيادة �لذي يعد �أحد 

�أهم �لرب�مج �لتطويرية �لتنفيذية لإن�سياد. 

�أحدث كتبه »�ستلتقي برجل غريب طويل ود�كن 

 You Will »لب�سرة: حتديات �لتدريب �لتنفيذي�

 Meet a Tall، Dark Stranger: Executive
Coaching Challenges، وكتاب »�سرد �حلكايات 

يف جمل�ش �لإد�رة: كيف ت�سمن �ل�سعادة يف 

 Telling Fairy Tales in »منظمتك �إىل �لأبد؟

 the Boardroom: How to Make Sure your
 .Organization Lives Happily Ever After
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إسالميات

�ل�سريعة �لإ�سالمية على حتقيق حر�ست 

�حلياة �لآمنة لأفر�د �ملجتمع، 

وو�سعت �أ�س�ًسا وقو�عد لإيجاد جمتمع �آمن مطمئن، 

قوي متما�سك، مرت�بط متاآلف.

و�أحاط �لإ�سالم �لنف�ش �لإن�سانية ب�سياج متينة 

ت�سونها من �لعتد�ء عليها، وحتميها من �لهالك 

و�ل�سياع، وجتنبها �لأذى و�لأ�سر�ر، ونهت عن 

تخويف �لإن�سان وترويعه، وحذرت من �إدخال 

�لرعب عليه باأي و�سيلة من �لو�سائل، ح�سية كانت 

�أو معنوية، و�أكدت �سالمة جميع �لأفر�د، و�حلفاظ 

على مقدر�ت �ملجتمع وممتلكاته، و�سيانة مكت�سباته 

�لوطنية �ملتنوعة.

�أبرزت �أحكام �لت�سريع �لإ�سالمي دعائم �لأخوة 

�لإميانية �ل�سادقة، وح�ست على �أهمية �لتم�سك 

بالآد�ب �لفا�سلة، و�لقيم �لنبيلة �ل�سامية، و�لتعامل 

بخلق �لتو��سع و�لرحمة، و�للطف و�ل�سفقة، و�لعمل 

على �لتئام �ل�سمل، و�حلر�ش على متا�سك وحدة 

�ملجتمع، ونبذ كل ما يوؤدي �إىل زعزعتها، �أو خلخلة 

�سفوفها. وبينت �أن تطبيق هذه �ملبادئ �لنبيلة 

ينقل �ملجتمع من �لتفرق و�لختالف، �إىل �لجتماع 

و�لئتالف، ومن �لتباغ�ش و�لتنافر، �إىل �ملحبة 

و�لتاآلف، ومن �لقطيعة و�لتهاجر �إىل �لتو��سل 

و�لتز�ور، في�سبح جمتمًعا متحدة �أهد�فه، منتظمة 

�سفوفه، ي�سوده �لأمن و�لطمئنان، و�ل�ستقر�ر 

و�لأمان. و�أو�سحت تلك �لت�سريعات �أن تقوية 

�لعالقات �لجتماعية، بحيث تقوم على �لأركان 

و�لثو�بت �لتي �أ�س�ش عليها �مل�سطفى، �سلى �هلل 

عليه و�سلم، �ملجتمع �لإ�سالمي، من �ساأنها �أن تر�سخ 

و�سائج �لتعاون و�لتاآلف، و�لرت�بط و�لتعاطف بني 

�أفر�د �ملجتمع، بحيث يظهر فيه �لإيثار و�ملحبة، 

وت�سوده �لألفة و�ملودة، وتنح�سر فيه �أ�سباب �حل�سد 

و�لقطيعة، ومظاهر �ل�سغينة.

�إن �لإ�سالم وهو يربي �لنفو�ش على تلك �لقيم 

�لعظيمة، و�لأخالق �لكرمية، وي�سيع �ل�سالم يف 

�ملجتمعات �لإن�سانية، �إمنا يدعو �إىل �حرت�م كيان 

�لفرد، وتوفري �أمن �ملجتمع، �لذي ل يتحقق �إل باأمن 

�لإن�سان د�خل نف�سه، فاإذ� �متالأ بالإميان و�لتقوى، 

و�ل�سكينة و�لطماأنينة، �بتعد عن �ل�سطر�ب و�لقلق، 

و�لعدو�نية و�لأذى، و�جته �إىل �لرفق و�لإح�سان، 

ودفع �ل�سكوك و�لأوهام �لتي تولِّد �لقلق و�لتخويف، 

وجتلب �لأحقاد و�ملنازعات.

قد �منت �هلل، تعاىل، على عباده بهد�يتهم �إىل 

هذ� �لدين، ليعي�سو� يف ظالله �لآمنة �لو�رفة، ورحمة 

�هلل، تعاىل، �لو��سعة، قال جل وعز: {ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ} )�لن�ساء: 174- 175(.
�إل �أن �لو�سول �إىل ذلك �لهدف، ل ميكن 

لأي و�حد �أن يحققه بكل �سهولة، بل لبد من 

جد و�جتهاد، وعمل ومثابرة، و�سرب دوؤوب على 

�أد�ء �لطاعات، و�لقيام بالتكاليف و�لعباد�ت، 

و�للتـز�م �لتام بجميع �لأو�مر، و�لجتناب �لد�ئم 

جلميع �ملحرمات، و�لبتعاد عن �سائر �ملحظور�ت، 

�لتي حذر �لإ�سالم من �لوقوع فيها، و�لعمل 

على كبح جماح �لنف�ش عن �ل�سقوط يف مهاوي 

�ل�سهو�ت و�ل�سبهات. 

نف�ش �مل�سلم و�إن كانت حري�سة على �للتـز�م 

بكل ما ذكر، �إل �أن �ل�سيطان �أخذ على نف�سه �لعهد 

ن لها  �أن يوقع �لأمة جميعها يف �ملحظور�ت، ويح�سِّ

�ملعا�سي و�ملنكر�ت، وي�سدها عن فعل �خلري�ت، 

ويزين لها �لقبيح، ويريها �حلق باطاًل، و�لباطل 

حًقا، و�لتـزم �أن يغوي هذه �لأمة جميعها، قال 

تعاىل حكاية عنه: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ 
گ گ گ} )�لأعر�ف 16 :17(. وقال جل 

�ساأنه: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک} )�حلجر: 39(. 
من هنا تبد�أ �لنف�ش �لإن�سانية، وتفكر يف 

تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية ينقل المجتمع من التفرق واالختالف، 
إلى االجتماع واالئتالف، والمحبة والتآلف.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

المجتمع 
المتآلف

       أبرزت أحكام التشريع اإلسالمي 
دعائم األخوة اإليمانية الصادقة، والتعامل 

بخلق التواضع والرحمة،    
والحرص على تماسك وحدة المجتمع، 

ونبذ كل ما يؤدي إلى زعزعتها،  
أو خلخلة صفوفها    



4141

�خلروج عن جادة �ل�سو�ب �لتي ر�سمها �ل�سارع 

جل وعال، فتتولَّد فيها �لنزعة �إىل �ل�سر و�لف�ساد، 

فت�سرع يف �لنحر�ف و�لزيغ، ويظهر فيها �مليل 

�إىل �لعنف، و�إذكاء نار �لفتنة، وحب �لت�سلط 

و�لقهر. فاإذ� �ت�سفت بهذه �ل�سفات �نحرفت 

عن �لطريق �مل�ستقيم، وخرجت عن �لوظيفة 

�لأ�سا�سية �لتي خلقت من �أجلها، فتوجد يف 

�ملجتمع ظاهرة مل تكن فيه، وهي زرع �لقلق 

و�ل�سطر�ب، و�إظهار عدم �ل�ستقر�ر بني �أفر�ده. 

فمتى وقعت �ل�سرقة، و�نت�سر �لقتل، وف�ست 

�لفاح�سة بجميع �أنو�عها، و�رتكبت �ملحرمات 

كبريها و�سغريها، �أحدث ذلك كله نوًعا من 

�خللل يف �ملجتمع، وهلًعا وفزًعا بني �أفر�ده، 

فيقوم �خلوف مقام �لأمن، و�لفو�سى بدل �لهدوء 

و�ل�ستقر�ر، و�لقلق مكان �لطماأنينة. 

كما �أن وجود �ملغريات ب�ستى �سورها، وتو�فرها 

�أمام �ل�سخ�ش، وعدم وجود ر�دع مينع من �لوقوع 

فيها، كل ذلك ي�سهل على �لفرد، �لذي �سعف 

�لو�زع �لديني يف نف�سه �أن يقع يف �ملخالفات، وي�سبع 

رغبته، ويحقق مق�سده �ل�سيئ �لذي عقد �لعزم 

على �لو�سول �إليه. 

�ل�سريعة �لإ�سالمية مل تغفل عن هذ� كله، بل 

نبهت �أفر�دها، وحذرتهم حتى من �لتفكري يف 

مقارفة �ملحرمات، و�أو�سحت �أن �إر�دة �رتكاب 

�ملحرم فقط توجب �لعقاب يف بع�ش �حلالت، قال 

 {E D C B A @ ? > = <} :تعاىل

)�حلج: من �لآية 25(. 

قال �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه: لو �أن رجاًل هم 

بخطيئة مل تكتب عليه، ما مل يعملها، ولو �أن رجاًل 

هم بقتل رجل مبكة وهو بعدن �أو ببلد �آخر �أذ�قه 

�هلل من عذ�ب �أليم. 

لذلك كله، كان لز�ًما على �لعلماء، و�أ�سحاب 

�لفكر و�لر�أي، وحملة �لقلم، حتذير �لنا�ش من 

�لوقوع يف �لنحر�فات �لفكرية، و�ل�سلوكية، 

و�لأخالقية، و�لجتماعية وغريها، وتنفريهم 

اٌف  من �لوقوع يف �ملخالفات، وبيان �أن �ملوؤمن وقَّ

عند حدود �هلل تعاىل، يوؤمن �إمياًنا كاماًل، باأن 

�لإ�سالم يف جميع ت�سريعاته، و�سائر مقا�سده 

يهدف �إىل حماية �لنف�ش �لإن�سانية، وحتقيق 

م�ساحلها. لذ�، فهو ل يخالف �أًيا من �أو�مره، 

ول يعرت�ش على �سيء من �أحكامه، بل يخ�سع 

وينقاد، وينفذ ما كلف به. فاأهد�ف �ل�سريعة 

وغاياتها �إمنا جاءت خلري �لإن�سانية و�سعادتها، 

 - , + * ) ( ' & % $ # " !}
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)�لأحز�ب: 36(.

�إن �لإقر�ر بوحد�نية �هلل، تعاىل، وربوبيته، 

ي�ستدعي �ل�ستقامة يف �لقول و�لعمل. فلي�ش بعد 

�لإميان باهلل جل وعز، �إل �إلز�م �لنف�ش بالعمل 

�ل�سالح.ومن �أعلى مر�تب �ل�ستقامة �أن يظل 

�مل�سلم حمافًظا على فر�ئ�ش �لدين، ملتزًما 

ب�سعائر �لإ�سالم، بعيًد� عن كل ما يخد�ش �إميانه، 

�أو يجره �إىل �لزيغ و�لنحر�ف، �أو يزج به يف طرق 

�ل�سيطان وحزبه، ومن يزينون لالإن�سان فعل 

�ملحرمات، و�رتكاب �جلر�ئم و�ملنكر�ت.

ُعني 
علماء �مل�سلمني ومفكروهم 

بالتاأليف و�لكتابة، و�هتمو� �هتماًما 

كبرًي� بتوثيق �لعلوم و�ملعارف من خالل 

موؤلفاتهم �ملتنوعة، و�أْثرو� �ملكتبة �لإ�سالمية 

مبا ل ح�سر له من �مل�سنفات، يف خمتلف 

�لفنون و�لتخ�س�سات. وقدمو� لالأجيال 

�ملتالحقة ثروة علمية �سخمة، وكنوًز� 

معرفية هائلة، ومو�سوعاٍت دقيقًة منظمة، 

ل يز�ل كثري منها حبي�ش رفوف �ملكتبات، 

يحتاج �إىل همم �لباحثني، وعز�ئم �ملحققني 

لإخر�جه و�لإفادة منه.

يعد �حلافظ �بن �ل�سالح، و�حًد� من 

�أولئك �لعلماء �لذين �أ�سهمو� �إ�سهاًما بارًز� يف 

�إثر�ء حركة �لتاأليف و�لكتابة، وقدم للقر�ء 

ع�سر�ت �ملوؤلفات يف �ستى �لفنون، وترك �آثاًر� 

خالدة تدل على �سعة علمه، وطول باعه، 

وغز�رة فقهه، وعلو مكانته.

يف �سنة �سبع و�سبعني وخم�ش مئة من 

�لهجرة يف بلدة �سرخان �سمايل �لعر�ق، 

ولد �أبو عمرو عثمان �بن �ملفتي �سالح 

�لدين عبد�لرحمن بن مو�سى �لكردي، 

�ل�سهرزوري، �ل�سافعي �ملذهب، �ملعروف بـ 

تقي �لدين �بن �ل�سالح. ن�ساأ يف بيئة علمية 

مميزة، �ساعدته على تكوين �سخ�سيته 

�لعلمية، وظهور مو�هبه، و�سرعة نبوغه 

وجنابته. وترعرع يف كنف و�لده �لذي كان 

عاملًا متبحًر� يف �لفقه �ل�سافعي فاعتنى 

اأه على حمبة �لعلم و�لعلماء.  بولده، ون�سَّ

ده، تلقى  بعد �أن حفظ �لقر�آن �لكرمي وجوَّ

�بن �ل�سالح علومه �لأوىل على يد و�لده، 

ثم لزم كبار علماء ع�سره، وتنقل بني 

�لآفاق يجوب �ملر�كز �لعلمية �لكربى يف 

�لبلد�ن و�لأقاليم، حيث رحل �إىل �ملو�سل، 

وبغد�د، وخر��سان، وني�سابور، وحلب، 

ودم�سق، وبيت �ملقد�ش، فتلقى فيها �أنو�ع 

�لفنون عن كبار م�سايخ ع�سره، و�سمع 

من خلق كثري، وجم غفري. �أخذ من علماء 

تلك �لبلد�ن ما يروي ظماأه، حتى �نتهى 

به �ملطاف �إىل �أن �سكن يف دم�سق و��ستقر 

بها، و�أكبَّ على ن�سر �لعلم، وتوىل �لتدري�ش 

مبد�ر�سها، وذ�ع �سيته، وبرز علمه وفقهه، 

وظهرت دقته و�إتقانه، وكرث تالميذه 

وطالبه، حتى تبو�أ مكانة عالية، و�سهرة 

علمية و��سعة.

برع �بن �ل�سالح يف �لتاأليف، حيث قدم ملن 

بعده نتاًجا علمًيا غزيًر� و�فًر�، يك�سف عن 

�سخ�سيته �لعلمية �لفذة، وعْمق فهمه، ودقة 

حتقيقه، وجودة تاأ�سيله، و�سرعة بديهته. 

فمن موؤلفاته: »�آد�ب �ملفتي و�مل�ستفتي«، 

»�سلة �لنا�سك يف �سفة �ملنا�سك«، »معرفة 

علوم �حلديث«، »فو�ئد �لرحلة«، »طبقات 

�لفقهاء �ل�سافعية«.

�أثنى عليه معا�سروه ومن بعدهم، فقالو� 

عنه: �أحد �لأئمة �مل�سهورين، و�لعلماء 

�لعاملني، و�حلفاظ �ملذكورين، جمع بني 

علوم متعددة. كان �إماًما بارًعا، حجة، 

متبحًر� يف �لعلوم �لدينية، ب�سرًي� عارًفا 

باملذهب ووجوهه، خبرًي� باأ�سوله، جيد 

�ملادة من �للغة �لعربية، حافًظا للحديث، 

متفنًنا فيه، ح�سن �ل�سبط، كبري �لقدر، 

عدمي �لنظري يف زمانه، مع �لدين، و�لعبادة، 

و�لن�سك، و�ل�سيانة، و�لورع، و�لتقوى. 

بعد حياة حافلة بالتعلم و�لتعليم، 

و�لتدري�ش و�لإفتاء، و�لتاأليف و�لكتابة، تويف 

�لإمام، �ملفتي، �لعالمة، �لفقيه، �لأ�سويل، 

�ملحدث، �ملف�سر، �حلافظ �بن �ل�سالح يف 

مدينة دم�سق، بتاريخ 643/4/25هـ، �ملو�فق 

1245/9/18م، رحمه �هلل رحمة و��سعة.  

أحد العلماء الذين أسهموا في إثراء حركة 
التأليف والكتابة، وقدم للقراء عشرات 

المؤلفات في شتى الفنون.

الحافظ ابن الصالح
اإلمام المفتي
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غذاء

كيف تتغلب 
على األرق 

بالغذاء؟
تؤثر نوعية المشروبات واألغذية 

التي يتناولها الشخص في جودة 
النوم ومدته.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

كلما 
�أ�سبنا بالأرق نتهم �لقهوة و�ل�ساي باأنهما 

�ل�سبب ور�ء ذلك، لذ� يتجنب كثريون هذه 

ا يف �مل�ساء. ولكن ما ل يعرفه  �مل�سروبات خ�سو�سً

بع�سنا هو �أن لئحة �لأطعمة �لتي ت�سبب �لأرق ل 

تقت�سر على �لقهوة و�ل�ساي. فمادة �لكافيني لي�ست 

موجودة بالقهوة و�ل�ساي فقط، كما �أنها لي�ست وحدها 

�مل�سوؤولة عن �لأرق. فهل لحظتم �سعوبة يف �لنوم بعد 

تناولكم كوًبا كبرًي� من ع�سري �لربتقال مثاًل؟

بع�ش �لأطعمة، وبخا�سة �لد�سمة وعالية �لدهون 

و�ل�سكريات، توؤدي �إىل �سوء �له�سم، ومن ثم زيادة 

�لغاز�ت، �أو �لتلبك �ملعوي، ومن ثم �ل�ستيقاظ �ملتكرر 

يف �أثناء �لنوم. كما قد تزيد �لوجبات �لكبرية قبل 

�لنوم من �حتمال �رجتاع حم�ش �ملعدة �إىل �ملريء 

و�لذي يزيد من �سعوبة �لنوم و��سطر�باته. وقد 

�أظهر �لعديد من �لدر��سات �أن جميع �ملنبهات �إذ� مت 

تناولها قبل �لنوم توؤثر يف جودة �لنوم حتى عند �لذين 

يظنون �أن �ملنبهات كالقهوة ل توؤثر يف نومهم.

ما أسباب األرق؟
و�ل�ساي،  �لقهوة،  يف  �ملوجودة  �لكافيني  مادة   •
و�ل�سوكولته، وم�سروبات �لطاقة، و�مل�سروبات 

�لغازية �ل�سود�ء )�ل�سود�(، وبع�ش �أدوية �لتنحيف 

ا �لريا�سيون.  وحرق �لدهون �لتي ي�ستخدمها �أي�سً

تعد مادة �لكافيني من �أكرث �ملو�د �ملنّبهة للجهاز 

�لع�سبي، كما �أنها مادة مدرة للبول، لذ� فمن 

�لأف�سل جتنب هذه �ملاأكولت و�مل�سروبات قبل �أربع 

�ساعات من موعد �لنوم على �لأقل لتفادي �لأرق 

و�لنوم �ملتقطع �لناجت عن كرثة �لتبول لياًل.

فيتامني »�سي« �ملوجود يف �حلم�سيات، و�لكيوي،   •
و�لفلفل �لرومي، و�لفر�ولة وبع�ش �أدوية �لزكام. 

�إن تناول كمية كبرية من فيتامني »�سي« قبل �لنوم 

قد يوؤدي �ىل �لأرق لأنه من �ملنبهات، لذ� يف�سل 

جتنبه بكميات كبرية لياًل.

�ملاأكولت �ملاحلة و�حللويات، وذلك لأنها ت�سبب   •
�لعط�ش، �لأمر �لذي يجعل �لنوم متقطًعا ب�سبب 

�لذهاب �ملتكرر �إىل دورة �ملياه.

�لأطعمة ذ�ت �لدهون �لعالية، لأنها ت�ستلزم وقًتا   •
�أطول من �سو�ها لكي ُته�سم.

�لأطعمة �حلارة قد ت�سبب لدى بع�سنا �رجتاًعا   •
بحم�ش �ملعدة، ومن ثم تزيد من ��سطر�بات 

�لنوم لياًل.

قد ت�سبب ممار�سة �لريا�سة قبل �لنوم �لأرق لدى   •
بع�ش �لأ�سخا�ش، لذ� يف�سل ممار�ستها �سباًحا، 

�أو قبل �لنوم بعدة �ساعات.

ما هي األطعمة التي يجب االبتعاد عنها 
للتمتع بنوم صحي؟ وهل فعاًل لبعض 

األطعمة تأثير إيجابي في النوم؟ لنكتشف 
سًرا جديًدا من أسرار الغذاء.
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اضطرابات النوم والسمنة
�إن عدم �حل�سول على ق�سط كاٍف من 

�لنوم له �لعديد من �لتبعات على �جل�سم لي�ش 

ا  فقط ب�سبب �لإرهاق �أو قلة �لرتكيز، بل �أي�سً

ب�سبب ��سطر�ب �لهرمونات �لذي ينتج عن 

ذلك. وكذلك �لأمر لختالف توقيت �لنوم. 

فالنوم �لنهاري ل يعو�ش �أبًد� �لنوم لياًل حتى 

و�إن فاقه بعدد �ل�ساعات. هذ� ولبد �أل نغفل 

�أمًر� مهًما وهو �ختالط �ل�سعور بالنعا�ش مع 

�ل�سعور بال�سبع عند حدوث ��سطر�ب بالنوم 

نتيجة �أن �ملركز �لع�سبي �ملتحكم بكليهما هو 

نف�سه )�لهيبوتالمو�ش(. فكلما �ختلف توقيت 

�لنوم �سعرمت باجلوع �أكرث، و�أ�سبحتم �أكرث 

عر�سة لل�سمنة وزيادة �لوزن! وهذ� بدوره يزيد 

من �حتمال ظهور كثري من ��سطر�بات �لنوم 

�ملتعلقة بال�سمنة كال�سخري، وتوقف �لتنف�ش يف 

�أثناء �لنوم.وقد يتكرر توقف �لتنف�ش يف �أثناء 

�لنوم، وهو ��سطر�ب خطري له م�ساعفات 

ع�سوية كثرية وخطرية.

اكتشف بعض األطعمة التي تساعدك على تنظيم النوم

اللوز والكاجو
�إ�سافة �إىل �لفو�ئد �لعديدة 

لهذه �ملك�سر�ت فاإنها حتتوي 

على �ملغني�سيوم �لذي يعمل 

خمدًر� طبيعًيا. لبد من 

ا ب�سيًطا  �لإ�سارة �إىل �أن نق�سً

باملغني�سيوم قد يوؤدي �إىل �ملزيد 

من ��سطر�بات �لنوم.

الهليون
تعد �لعيد�ن �خل�سر�ء �مل�سهية 

و�سيلة ممتازة للم�ساعدة على 

�لنوم، فهي حتتوي على حم�ش 

�لفوليك �ل�سروري للقلب ولالأوعية 

�لدموية، و�رتبط تناولها مع 

تخفيف �لقلق وتنظيم �ملز�ج �لتي 

بدورها توؤثر يف �لنوم.

الموز
 �إ�سافة �إىل كونه من �لفاكهة 

�ملحببة عند كثريين فاإن 

�ملوز يحتوي على �مليالتونني، 

وهو ما يعرف بهرمون 

�لنوم، وكذلك يحتوي على 

�لبوتا�سيوم �لذي ي�ساعد على 

تنظيم �سربات �لقلب.

البابونج
 �إىل جانب نعومة زهرة �لبابوجن 

وجمالها فاإنها تقدم نكهة خفيفة 

ومهدئة، وتعد و�سيلة قدمية 

للتخل�ش من �لأرق. وي�سر بع�ش 

�لعلماء على �أنها �أكرث فعالية من 

�أدوية �لنوم.

األجبان
وبخا�سة �جلنب �ل�سوي�سري �أو 

�ل�سيدر. فالأجبان م�سدر جيد 

للرتيبتوفان، وهو من �لأحما�ش 

�لأمينية �لتي ت�سجع على �إفر�ز 

هرمون �مليالتونني �لذي يعد 

هرمون �لنوم �لذي ي�ساعد على 

تقليل �لوقت �لذي ت�ستغرقه لتغفو. 

كما �أنه يزيد من �ل�سعور بالنعا�ش، 

ا من مقد�ر �لوقت  وقد يزيد �أي�سً

�لذي تق�سيه نائًما.

الفشار
مثلما ت�سهل �لأجبان 

عمل �لرتيبتوفان ت�سهم 

ا.  �لكربوهيدر�ت يف ذلك �أي�سً

�لف�سار هو من �حلبوب �لكاملة 

وغني جًد� بالألياف ما يجعله 

وجبة مثالية خفيفة لياًل.

السلمون، والجوز، 
والخضراوات الورقية الداكنة

حتتوي على �أوميغا 3 �لذي 

يعد من �لأحما�ش �لدهنية 

�لأ�سا�سية ل�سحة �لدماغ، 

وت�ساعد على حماربة �لكتئاب، 

وحت�سني �لنوم و�ملز�ج.

كما �أن عالقة �لإن�سان 

بالطعام مهمة جًد�، فاإن 

�لنوم على عالقة بالغذ�ء 

ا ويوؤثر فيه �إيجاًبا �أو  �أي�سً

�سلًبا. لبد من �حل�سول على 

ق�سط كاٍف من �لنوم ل يقل 

عن �سبع �ساعات �إىل ثماين 

�ساعات يومًيا على �أن تكون 

يف �لليل كي ي�ستفيد منها 

�جل�سم، و�لعقل، و�لقلب.  

    األطعمة الدسمة وعالية الدهون والسكريات، 
             تؤدي إلى سوء الهضم، وزيادة الغازات، 

أو التلبك المعوي، ومن ثم االستيقاظ        
              المتكرر في أثناء النوم  
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صحة

�نت�سرت 
�لألعاب �لإلكرتونية وو�سائل 

�لت�سال �حلديثة يف كل �لعامل 

ب�سكل متز�يد، فلم يعد يخلو منها بيت يف �ل�سنو�ت 

�لأخرية، ب�سبب ما حتتويه هذه �لأدو�ت من فو�ئد 

يف �لتو��سل، �إىل جانب �لألعاب �مل�سلية، و�خليال 

و�لتحدي، و�ملغامرة و�مل�سابقات �ملثرية �زد�دت معها 

نو�فذ �لت�سلية و�لرتفيه، ومن ثم �زد�د هو�ش �ل�سغار 

و�لكبار وتعلقهم بهذه �لأجهزة.

�إذ� كان لهذه �لأجهزة و�لأدو�ت كثري من 

�لفو�ئد، من خالل ما تقدمه من خدمات ع�سرية 

مل�ستخدميها، كتح�سني بع�ش �ملهار�ت �لجتماعية 

و�لعملية و�لأكادميية، ومهار�ت �لتفكري وحل 

�مل�سكالت بفاعلية، و�كت�ساب �للغات و�لثقافات، 

فاإنها يف �ملقابل لها �آثارها �ل�سلبية، و�أ�سر�رها 

�لأخالقية، و�لجتماعية، و�ل�سلوكية، و�لأمنية، 

و�ل�سحية. ما يعنينا هنا هو �لأ�سر�ر �ل�سحية 

�ملتعلقة باجلهاز �لعظمي، و�لع�سلي، و�لع�سبي.

األلعاب اإللكترونية

وعظام األطفال
اإلدمان على األجهزة الذكية واأللعاب اإللكترونية بشكل يومي سبب 

في تعاظم إصابات الجهاز العظمي والعضلي.

د. محمد عامر حداد

اختصاصي جراحة العظام

مستشفى األمير سلطان بن عبدالعزيز 
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   من مضار األلعاب اإللكترونية على األطفال 
                شكوى العديد منهم من آالم الرقبة، 

نتيجة سرعة استخدام اليد وما يصاحبه من شد في   
             عضالت الرقبة، وعظمة اللوح، 

والجلوس غير الصحيح أمام الحاسب أو التلفاز   

نقص الفيتامينات
�أ�سارت در��سة بحثية قامت بها �إحدى �جلامعات 

�لهولندية، �إىل �أن بقاء �لأطفال د�خل منازلهم 

ل�ساعات طويلة يف �لنهار ملمار�سة تلك �لألعاب، 

يوؤدي �إىل حرمانهم من �لتعر�ش لأ�سعة �ل�سم�ش، 

وعدم ح�سولهم على �لفيتامينات �ملطلوبة لنمو 

�لعظام، وي�سبب لهم ذلك م�ستقباًل نق�ش فيتامني 

)د(، ومن ثم �إ�سابتهم به�سا�سة �لعظام ب�سورة 

مبكرة قبل غريهم. كما �أن �آلم �لظهر و�لركبتني 

قد تتطور �إىل �لتهابات يف �ملفا�سل، وكذلك 

ت�سعف �ملناعة لديهم. و�إذ� كان وجود �لأطفال 

يف غرف �سيقة و�سيئة �لتهوية، فذلك يوؤدي �إىل 

�إ�سابتهم بفريو�سات يف �جلهاز �لتنف�سي، وزيادة 

�حتمال �لإ�سابة بالأمر��ش �ملعوية.

آثار سلبية   |   مع �لتو�سع يف ��ستخد�م هذه 
�لأجهزة و�نت�سارها، ظهر �لعديد من �لإ�سابات 

�جلديدة يف �جلهاز �لعظمي و�لع�سلي لدى خمتلف 

�لأعمار، وذلك نتيجة �حلركة �ل�سريعة �ملتكررة 

لالأ�سابع و�ليدين، و�جللو�ش �لطويل يف و�سعية 

معينة، حيث �إن �جللو�ش ل�ساعات طويلة �أمام 

�ل�سا�سات �أو �لألعاب �لإلكرتونية يت�سبب يف �آلم 

مربحة يف �أ�سفل �لظهر، �إ�سافة �إىل �أن زيادة �حلركة 

 � �ل�سريعة لالأ�سابع على لوحة �ملفاتيح، ت�سبب �سرًرً

ا لإ�سبع �لإبهام ومف�سل �لر�سغ، نتيجة ثنيهما  بالًغً

ب�سور متكررة. وقد لوحظ يف �ل�سنو�ت �لأخرية 

بني مر�جعي عياد�ت جر�حة �لعظام، ظهور �لعديد 

من حالت �لتهاب �لأوتار، و�لتهاب �لوتر �مل�سيق، 

و�لكي�سات �ملف�سلية، و�ن�سغاط �لأع�ساب �ملحيطة 

يف ر�سغ �ليد عند �لكبار و�لأطفال، و�أحياًنًا حتتاج 

حالت كثرية منها �إىل تدخالت جر�حية.

من م�سار �لألعاب �لإلكرتونية على �لأطفال، 

و�لتي مت ر�سدها يف عياد�ت �لعظام، هو ما ي�ستكي 

منه �لعديد من �لأطفال من �آلم �لرقبة يف �لناحية 

�لي�سرى �إذ� كان �لطفل ي�ستخدم يده �ليمنى، ويف 

�جلانب �لأمين �إذ� كان �لطفل �أع�سر، وذلك نتيجة 

ل�سرعة ��ستخد�م �ليد وما ي�ساحبه من �سد يف 

ع�سالت �لرقبة وعظمة �للوح، وكذلك �جللو�ش غري 

�ل�سحيح �أمام �حلا�سب �أو �لتلفاز، وعند �لقيام باأي 

متارين ريا�سية، ولو خفيفة، خالل وقت �جللو�ش 

�لطويل لتليني �لع�سالت. �إ�سافة �إىل ما ي�سببه 

�ل�ستخد�م �لطويل لألعاب �حلا�سب �لهتز�زية 

لالأطفال من �إمكانية �لإ�سابة مبر�ش �رتعا�ش 

�لأذرع و�لأكف. 

سوء التغذية   |   من �لأ�سر�ر �ملوؤكدة على 
�لأطفال نتيجة ��ستخد�م �لأجهزة و�ل�سا�سات 

لفرت�ت طويلة، �إ�سابتهم ب�سوء �لتغذية و�لبد�نة لعدم 

م�ساركة �لطفل لأ�سرته يف �لطعام، وبخا�سة وجبتا 

�لغد�ء و�لع�ساء، فيتعود �لأكل غري �ل�سحي، وياأكل 

يف �لأوقات غري �ملنا�سبة، ويعتاد �خلمول فت�سعف 

لياقته �لبدنية. وح�سب در��سة جلمعية �ل�سمنة 

�لأمريكية، فاإن ن�سبة 16% من �لأطفال يف �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية يعانون �لبد�نة، وهو ثالثة �أ�سعاف 

�ملعدل �مل�سجل قبل عقدين من �لزمن. ُيعزى ذلك 

لعدة �أ�سباب ميكن �خت�سارها يف �لعاد�ت �خلاطئة 

يف تناول �لطعام و�ل�سر�ب، ونوعيتها كاعتياد 

�لوجبات �ل�سريعة، و�مل�سروبات �لغازية، بالإ�سافة 

�إىل قلة �حلركة، وعدم ممار�سة �لريا�سة �لبدنية، 

وق�ساء �ل�ساعات �لطويلة يف ممار�سة �لألعاب وما 

ير�فقها من ك�سل وخمول. ياأتي تاأكيد ذلك من 

در��سة د�منركية ن�سرت يف عام 2010، �أو�سحت 

�أن �لألعاب �لإلكرتونية لها �أ�سر�ر ج�سمانية، و�آثار 

�جتماعية �سلبية، وقد تت�سبب يف �إعاقات عقلية 

وذهنية للطفل. كما �أطلقت �ملنظمة �ل�سويدية لرعاية 

� من تد�ول بع�ش �لألعاب �لإلكرتونية  �ل�سباب حتذيًرً

و�نت�سارها، ومنها بع�ش �لألعاب �لتي ت�سل درجة 

�للعب عليها وممار�ستها �إىل م�ستوى َمَر�سي، 

ا، حتى  ويتحول تدريجًيا �إىل ما ي�سبه �لإدمان متاًمً

�إن ن�سيانها ي�سبح م�ستحياًل.

حذرت در��سة بحثية �أجر�ها �أحد �مل�ست�سفيات 

�ليابانية، من �أن بع�ش �لوم�سات �ل�سوئية �ملنبعثة 

من �سا�سات �لألعاب و�لأجهزة �لإلكرتونية، ت�سبب 

� من �ل�سرع. ا نادًرً نوًعً

عادات سيئة   |   هناك بع�ش �لعاد�ت �ل�سيئة 
و�لنتائج �ل�سلبية �لتي ي�سببها �للعب و�ل�ستخد�م 

�ملفرط لالأجهزة �لإلكرتونية، و�لتي ينبغي على �لأهل 

�أن يولوها عنايتهم �جلادة، و�لبحث عن �حللول 

�ملمكنة ملعاجلتها يف �لوقت �ملنا�سب. لعل �ملالحظة 

�لأهم تكمن يف �سهر �لأطفال و�ملر�هقني حتى �ساعة 

متاأخرة من �لليل ملمار�سة �لألعاب �لإلكرتونية، 

�أو م�ساهدة �أفالم وبر�مج على �أجهزة �لت�سال 

و�ل�سا�سات �ل�سخ�سية، وهذ� يوؤثر ب�سكل موؤكد يف 

ن�ساطهم �لبدين وتركيزهم �لذهني يف �ليوم �لتايل. 

كما يت�سبب �ل�سهر �لز�ئد يف �خلمول و�ل�سد�ع، 

مثلما يوؤدي �للعب �ملتو��سل ول�ساعات طويلة �إىل 

تاأثري�ت �سلبية يف خاليا �ملخ. 

ا �إىل �أنه كلما �سغرت م�ساحة  ننبه �لأهل �أي�سً

�سا�سة �جلهاز �مل�ستخدم، كالتلفاز، �أو �حلا�سب، 

�أو �لهاتف �ملحمول، وغريها، ز�د تركيز �لطفل 

على �ل�سا�سة، ما يرهق �لب�سر ويوؤدي �إىل �سعفه، 

وي�ساحبه �سد�ع متكرر، ب�سبب �لتعر�ش �ملبا�سر 

لالأ�سعة �لكهرومغناطي�سية �ملنبعثة من �ل�سا�سات 

ا  �ملذكورة لفرت�ت طويلة. كما يكون �ل�سبب �أي�سًً

�إجهاد �لعينني نتيجة حركتهما �ل�سريعة ملتابعة 

جمريات �للعب، وي�ساحب �لإجهاد �حمر�ر �لعينني 

وجفافهما، و�حلكة و�لزغللة. من �لتنبيهات 

�ل�سرورية �لتي ينبغي على �لأهل متابعتها با�ستمر�ر، 

�لطريقة �خلاطئة جللو�ش �أبنائهم من �لأطفال 

و�ملر�هقني يف �أثناء �للعب، كاأن يجل�ش متكًئا وو�سع 

رقبته يف حالة �نحناء �أو ميالن �سديد، فهذ� ي�سبب 

له �لأذى و�لأمل، �أو �أن يجل�ش على �أحد جنبيه بعد 

تناول �لطعام لبدء �للعب، ما يوؤدي �إىل �سوء عملية 

�له�سم وحدوث �أ�سر�ر باملعدة. ي�ساف �إىل ما �سبق 

بع�ش �لآثار �ل�سلبية �لنف�سية، كالعزلة، و�لقلق، 

و�لع�سبية، و�لكتئاب.  
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�إذ 
تطرح �لد�ر �لفرن�سية �إ�ش تي دوبون جمموعة 

منتجاتها �جلديدة Fire Head، ُتعيد تقدمي 

�سيغة جديدة لذ�ك �لت�سميم �لأيقوين �لذي �أطلقته 

عام 1952 حتت ��سم Ligne 1 مرتكزة فيه �إىل منط 

ر�أ�ش حجر �لأملا�ش �ملكون من �أربعة �أ�سطح متثل 

عنا�سر �حلياة، من �لنار و�لهو�ء �إىل �ملاء و�لرت�ب. 

حتتفي �لد�ر هذه �ملرة حتديًد� بعن�سر �لنار لت�سيغه 

زخارف هند�سية من �ستة �أ�سطح مثلثة تزين بها 

�بتكار�تها. يكفي �أن يتاأمل �ملرء يف �لأحزمة �جللدية 

�لتي ت�سمنتها �ملجموعة، لري�سد يف زخرفتها 

�لنافرة لهذ� �ل�سكل �ملكرر بر�عة �إ�ش تي دوبون لي�ش 

ا  يف معاجلة �جللود �لفاخرة فح�سب، و�إمنا �أي�سً

يف �إ�سقاط حرفة �لطباعة �لنافرة �لتقليدية على 

ت�سميم ع�سري متميز. 

www.st-dupont.com    

زخارف هندسية 

فيما 
ي�سبه �ل�ستجابة ملتطلبات �لعي�ش 

و�لعمل يف �ملدن، �بتكرت د�ر مون بالن 

جمموعة من �حلقائب �جللدية �لتي متتاز بطابع 

عملي مبتكر يلبي �حتياجات رجال �لأعمال يف 

�حلل و�لرتحال. هي جمموعة Urban Spirit �لتي 

ت�سم حقيبة لالأ�سفار �لق�سرية، و�أخرى للظهر، 

وحقيبتني للوثائق و�مل�ستند�ت، ف�ساًل عن جمموعة 

من �حلافظات و�ملنتجات �جللدية �ل�سغرية، 

�لتي تت�سارك كلها خطوًطا ت�سميمية نقية تعك�ش 

طابًعا رجولًيا ل تعوزه �لفخامة. و�إن كانت �لد�ر 

قد �أفلحت يف ت�سمني �بتكار�تها �جلديدة حلوًل 

عملية وذكية للتخزين، مبا يف ذلك وفرة �جليوب 

�لد�خلية و�لأجز�ء �لإ�سافية �ملخ�س�سة حلفظ 

�لأغر��ش �ل�سخ�سية، فاإنها مل حتقق ذلك على 

ح�ساب جماليات �لت�سميم، متاًما كما مل تخرج 

عن م�سار ذ�ك �لإتقان �حلريف �لذي �ألفناه �سمة 

ر��سخة يف كل منتج يب�سر �لنور يف حمرتفها 

للمنتجات �جللدية يف فلورن�سا، ي�سهد على ذلك 

هذه �ملرة �مللم�ش �لناعم للجلد �لإيطايل �مل�سقول 

بال�سمع، و�لذي �عُتمد خامة ملختلف �ملنتجات 

�سمن �ملجموعة.

 www.montblanc.com  

أناقة تستلهم
روح المدينة
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يبدو 
�أن لند روفر قد جنحت يف م�سعاها جلهة 

�لإتيان ب�سيارة دفع رباعي تلّبي توقعات 

�لزبائن فيما تعك�ش �لتوّجهات �مل�ستقبلية �لتي 

�ستحكم �ملركبات �ملخ�س�سة للعائالت �سمن هذه 

�لفئة. ف�سيارة All-New Discovery �لتي ك�سف 

عنها �ل�سانع �لربيطاين موؤخًر� ترقى باإرث �سيار�ت 

دي�سكفري �ل�سابقة ومز�ياها �لت�سميمية و�لعملية 

مبا يتنا�سب مع م�ستقبل �لقيادة، وهو ما ينعك�ش يف 

جمموعة من �لتح�سينات �لثورية �لتي طالت ماأثرة 

لند روفر �جلديدة. على م�ستوى �ملظهر �خلارجي، 

�أعاد �ل�سانع ت�سميم خطوط �ل�سيارة دون �لتنّكر 

لهويتها �لأ�سلية و�إمنا مبا يتيح �إ�سفاء طابع ريا�سي 

�أكرث حيوية عليها. فبمو�ز�ة �حلفاظ على خّط 

�ل�سقف �ملدّرج �لذي �سّكل ميزة ر��سخة يف �لأجيال 

�ل�سابقة من �سيارة دي�سكفري، بدت معامل �خللف 

منحوتة بدقة، وجمعت بني �لأبعاد �ملتو�زنة للهيكل، 

و�لت�سميم �لع�سري للم�سابيح، وخط �لزجاج 

�لأمامي �لأكرث ميالًنا مقارنة مبا كان عليه �حلال 

يف �ملركبات �ل�سابقة، ف�ساًل عن �أقو��ش �لعجالت 

�لأكرث بروًز� و�لتي تبدو مدجمة يف هيكل �ل�سيارة، 

و�لباب �خللفي ذي �لت�سميم �لديناميكي. وباملثل، 

�ن�سحب �لت�سميم �لثوري على �ملق�سورة �لد�خلية 

�لتي تكاملت هند�ستها مبا يجعل م�ساحات �لتخزين 

�أكرث رحابة، ومبا يتيح ��ستيعاب �سبعة ركاب يوّفر 

لهم �ل�سانع مقاعد ذكية قابلة للطي جتمع بني 

تقنية �لتدفئة و�لتربيد، وتقنية �لتدليك يف مقعدي 

�ل�سائق و�لر�كب �لأمامي.

�أما على م�ستوى �لأد�ء، فت�سمل �ل�سيارة جمموعة 

من تقنيات �لقيادة �ملثالية للطرقات �لوعرة 

و�ملعّبدة، علًما باأنها تتو�فر يف منوذج مبحّرك 

ديزل �سد��سي �لأ�سطو�نات بقوة 258 ح�ساًنا 

وعزم دور�ن يعادل 600 نيوتن للمرت، و�آخر جمّهز 

مبحرك �لبنزين Si6 �لذي تعادل قوته 340 ح�ساًنا 

فيما يبلغ عزم دور�نه 450 نيوتن للمرت. ويف كال 

�لنموذجني، مت جتهيز �ملركبة بعلبة نقل �لرتو�ش 

�لآلية ZF ذ�ت �لثماين �سرعات لتوفري ��ستجابة 

�سل�سة  و�سريعة على �لطرقات. 

www.landrover-me.com    

تحسينات ثورية  
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عالم المرأة

إشراقات الزهر

تعيد 
د�ر كلوي، يف �أحدث �إبد�عاتها من �لعطور، طرح ن�سخة 

حمدثة من �سذ� �لورد �لذي �أطلقته عام 2008، م�ستح�سرة 

به هذه �ملرة �أمار�ت �أنوثة �سمتها �لأبرز عذوبة �آ�سرة تذّكر برقة 

  ،Chloé Signature Fleur de Parfum لزهور. يف �لعطر �جلديد�

يت�سّوع �سذ� �لورد �سخًيا كما �أر�ده �سانعا �لعطور مي�سيل �أملاير�ك 

وميلني �ألر�ن، و�سط نفحات من عبق �لكرز وزهرة »رعي �حلمام« 

ور�ئحة ثمار �لتوت و�لدر�ق �لتي تتناغم باألق مع طيب �مل�سك ور�ئحة 

خ�سب �لأرز لتعك�ش مزيًجا من �لنقاء و�جلاذبية.

www.chloe.com    

صنعة متقنة

تختزل 
د�ر فري�غامو 

بجديدها من حقائب 

 ،Sofia Bag ليد �سمن جمموعة�

بر�عة حرفية متفوقة يف معاجلة 

�جللود، وح�ش �بتكار متفّرًد� 

يعك�ش جمار�تها ملتطلبات �لأناقة 

�لع�سرية. ويف حني حتافظ �لن�سخ 

 ،Sofia Bag جلديدة من حقيبة�

�لتي تزهو مبظهر كال�سيكي 

ع�سري، على �ل�سمات �لأ�سيلة 

� من �مل�سبك �ملعدين  للمجموعة، بدًءً

و�ملقب�ش �لناعم وحز�م �لكتف 

�لقابل للف�سل، يربز �ختالفها 

عن �سابقاتها يف خامتها �جللدية 

�ملتميزة �لتي حتتفي بتقاليد �سناعة 

�ل�سروج يف فلورن�سا. فقد جرت 

معاجلة �جللد �لطبيعي �لفاخر هذه 

�ملرة مبزيج من �لزيوت حلمايته من 

ز فوقه �سعار �لد�ر  �خلدو�ش، وُطرِّ

يدوًيا مبا يتيح �إبر�ز نق�ش �لغان�سيو 

�لذي يتجاوز وظيفته كم�سبك 

لإغالق �حلقيبة لي�سكل تف�سياًل 

زخرفًيا يرقى مبظهرها.

www.ferragamo.com   
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تقنيات سلكية والسلكية تسهل مشاهدة الصور وعروض الفيديو 
على التلفاز دون خبرة تقنية مسبقة.

خلدون غسان سعيد

تقنية

من الهاتف إلى التلفاز

تعلم �أنه مبقدورك نقل حمتوى هاتفك هل 

�جلو�ل �أو �جلهاز �للوحي مبا�سرة �إىل تلفازك 

�سلكًيا ول�سلكًيا بطرق عديدة، وذلك لعر�ش �سورك 

�ل�سخ�سية وعرو�ش �لفيديو لرحالتك �أمام �لآخرين، 

�أو ل�سرتجاع تلك �لذكريات بعيًد� عن �سا�سة �لهاتف 

�أو �جلهاز �للوحي �ل�سغرية مقارنة بالتلفاز�ت 

ا حتويل تلفازك �لعادي �إىل  �لكبرية؟ بالإمكان �أي�سً

جهاز مت�سل بالإنرتنت يعر�ش �أحدث عرو�ش �لفيديو 

من �ل�سركات �لتي تقدم عرو�ش �لفيديو و�مل�سل�سالت 

�حلديثة، وبكل �سهولة، ودون �حلاجة �إىل وجود در�ية 

تقنية م�سبقة، حتى لو مل يكن تلفازك »ذكًيا« �أو لديه 

�ت�سال ل�سلكي بالإنرتنت، حيث توجد طرق عديدة 

لت�سهيل هذه �لعملية، و�لتي �سن�ستعر�ش بع�سها.

تقنيات العرض الالسلكية
�لطريقة �لأوىل هي ربط جهازك بالتلفاز ل�سلكًيا، 

وهي ميزة يجب �أن يتو�فر فيها دعم �جلهازين لتقنية 

»مري�كا�ست« Miracast، وهي تقنية متو�فرة يف معظم 

�لتلفاز�ت و�لهو�تف �لذكية و�لأجهزة �للوحية �حلديثة. 

 ،HD تدعم هذه �لتقنية عرو�ش �لفيديو عالية �لدقة

ويجب تفعيلها من خالل تطبيق متخ�س�ش يدعم 

هذه �لتقنية من د�خل �جلهاز نف�سه )يختلف ��سم 

�لتطبيق وفًقا لل�سركة �ملطورة(. ت�سمح هذه �لتقنية 

�إما بن�سخ �ل�سورة �ملوجودة يف جهاز �مل�ستخدم �إىل 

�سا�سة �لتلفاز، و�إما بتحويل �لتلفاز �إىل �سا�سة �إ�سافية 

يتم عر�ش حمتوى ما عليها وحمتوى �آخر على �سا�سة 

جهاز �مل�ستخدم. هذه �لتقنية مريحة لال�ستخد�م عن 
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تقنيات العرض السلكية
�أما �إن كنت ترغب يف و�سل جهازك مبا�سرة 

بالتلفاز، فهناك طرق خمتلفة لذلك، منها 

��ستخد�م و�سلة »�إت�ش دي �إم �آي« ميني« �أو »�إم 

 Mobile High Definition Link »إت�ش �إل�

MHL �أو »�سليمبورت« SlimPort �لتي تدعم 
تقنيات جت�سيم �ل�سوتيات حتى 8 قنو�ت يف 

�لوقت نف�سه. للقيام بذلك، يجب ��ستخد�م 

و�سلة ير�وح �سعرها بني 3 دولر�ت و15 دولًر�، 

يتم و�سلها باجلهاز من جهة عرب منفذ »مايكرو 

يو �إ�ش بي«، وبالتلفاز من �جلهة �لأخرى عرب 

منفذ »�إت�ش دي �إم �آي« �لقيا�سي. ت�سمح هذه 

�لتقنية بعر�ش �ملحتوى نف�سه �ملوجود على 

�سا�سة �مل�ستخدم. ويجب �أن تبقى �سا�سة 

�مل�ستخدم م�ساءة لي�ساهد �مل�ستخدم �ملحتوى 

على �ل�سا�سة، وتدعم هذه �لتقنية عر�ش �ل�سور 

وعرو�ش �لفيديو بالدقة �لفائقة 4K على 

�لأجهزة �لتي ت�ستطيع ت�سغيلها، ويجب �أن يدعم 

تلفاز �مل�ستخدم هذه �لدقة كذلك لال�ستفادة 

�لق�سوى منها. �أما �لأجهزة �لتي تعمل بنظام 

�لت�سغيل »ويندوز 10«، فت�ستطيع �لت�سال مبلحق 

»دي�سبالي دوك« Display Dock �لذي يت�سل 

بالهاتف من جهة وبالتلفاز من جهة �أخرى، 

لي�ستطيع �مل�ستخدم بعدها نقل �ل�سور وعرو�ش 

�لفيديو من هاتفه �إىل �لتلفاز بكل �سهولة. �أما 

�إن كنت ت�ستخدم جهاًز� حمموًل من »�آبل«، 

فيجب ��ستخد�م و�سلة خا�سة من �ل�سركة 

تدعم ربط �جلهاز بالتلفاز من خالل منفذي 

»ليتنينغ« وHDMI ب�سعر يبلغ 50 دولًر�.

طرق أخرى مضنية
�إن مل ترغب يف ��ستخد�م �أجهزة منف�سلة �أو و�سالت �إ�سافية، فبالإمكان حفظ �ل�سور 

وعرو�ش �لفيديو عرب خدمات �لتخزين �ل�سحابية من �لهاتف، ومن ثم و�سل �لتلفاز بتلك �خلدمات 

مبا�سرة، �أو عرب �لأجهزة �لإ�سافية �ملت�سلة به من خالل �لإنرتنت، �لأمر �لذي يتطلب وقًتا �أكرب 

للقيام بذلك، ووجود �ت�سال د�ئم بالإنرتنت قد ل تكون �سرعته كافية لتحميل عرو�ش �لفيديو 

عالية �لدقة �أو فائقة �لدقة. �لطريقة �لأخرى هي نقل �ل�سور وعرو�ش �لفيديو على وحد�ت »يو �إ�ش 

بي« با�ستخد�م �حلا�سب �ل�سخ�سي، �أو من خالل وحد�ت خا�سة تت�سل باجلهاز من جهة وبوحدة 

�لتخزين »يو �إ�ش بي« من �جلهة �لثانية، ليف�سل �مل�ستخدم وحدة »يو �إ�ش بي« من جهازه وي�سلها 

بالتلفاز يف كل مرة يحتاج فيها �إىل �لقيام بذلك، وما ي�ساحب ذلك من متاعب �لبحث عن منفذ 

»يو �إ�ش بي« يف �ملنطقة �خللفية للتلفاز�ت �ملعلقة على �جلدر�ن.  

ُبعد، بحيث ميكن للم�ستخدم �جللو�ش بعيًد� عن تلفازه 

وعر�ش �ملحتوى �أمام �لآخرين على �سا�سة كبرية بكل 

�سهولة و�سرعة. لكن يجب �أن تبقى �سا�سة �مل�ستخدم 

م�ساءة لي�ساهد �ملحتوى على �ل�سا�سة، �لأمر �لذي 

يعني حاجة �مل�ستخدم �إىل �لبقاء بالقرب من �لتلفاز 

ا يف حال م�ساهدة �ل�سور  لتعديل �ملحتوى )خ�سو�سً

�أو �لفيديوهات �لق�سرية(، و�نخفا�ش طاقة �لبطارية 

ب�سرعة جر�ء ت�سغيل �ل�سا�سة لفرت�ت مطولة.

 Digital »ميكن ��ستخد�م تقنية »دي �إل �إن �إيه

Living Network Alliance DLNA لربط �جلهاز 
ل�سلكًيا بالتلفاز، وهي تقنية تدعمها �أغلب �لتلفاز�ت 

و�لأجهزة �ملحمولة �حلديثة، و�لتي تتطلب ��ستخد�م 

ميزة مدجمة يف تلفاز �مل�ستخدم )ت�سري بع�ش 

 Wi-Fi »لتلفاز�ت �إليها با�سم »و�ي فاي د�يركت�

ا على جهاز �مل�ستخدم  Direct( وتطبيًقا متخ�س�سً
 iMediaShare Personal ملحمول، مثل تطبيق�

�ملجاين. يف حال مل يدعم تلفاز �مل�ستخدم وجود 

�ت�سال ل�سلكي، فمن �ل�سهل �إ�سافة هذه �مليزة �إليه 

من خالل ملحق »كرومكا�ست« Chromecast من 

»غوغل« �لذي ل يتجاوز �سعره 30 دولًر�. يت�سل 

�مللحق مبنفذ »�إت�ش دي �إم �آي« بتلفاز �مل�ستخدم ويجب 

�إمد�ده بالطاقة عرب منفذ »مايكرو يو �إ�ش بي«، ومن 

ثم تعريف �مللحق ب�سبكة »و�ي فاي« و�إدخال كلمة 

�ل�سر �خلا�سة بها من خالل جهازه �ملحمول �ملت�سل 

بال�سبكة نف�سها وحتميل تطبيق »كرومكا�ست« من 

متجر �لتطبيقات، لي�ستطيع �مل�ستخدم بعدها نقل 

�ملحتوى ب�سكل مطابق �أو ممتد وبكل �سهولة.

هذ�، وميكن ��ستخد�م �أجهزة منف�سلة تت�سل 

�سلكًيا بالتلفاز من جهة ول�سلكًيا بالأجهزة �لأخرى، 

مثل Roku Streaming Stick ب�سعر 45 دولًر�، و

 Amazonب�سعر 40 دولًر�، و Amazon Fire TV Stick
 Samsung AllShare Castب�سعر 100 دولر، و Fire TV

ب�سعر 80 دولًر�، وWestern Digital TV Live ب�سعر 

70 دولًر�، وMozilla Matchstick ب�سعر 25 دولًر�.
لالأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�سغيل »ويندوز 

10«، ت�ستطيع �لت�سال ل�سلكًيا باأي ملحق منف�سل 
من خالل ميزة مدجمة د�خل �لنظام. �أما �إن كنت 

ت�ستخدم جهاًز� حمموًل من »�آبل«، فيمكن ��ستخد�م 

ملحق »�آبل تي يف« AppleTV ب�سعر ير�وح بني 150 

 AirPlay »دولًر� و200 دولر، وتفعيل ميزة »�إيربالي

لعر�ش �ملحتوى ل�سلكًيا، �أو حتميل تطبيقات �لأجهزة 

�ملنف�سلة �ملذكورة �أعاله على �أجهزة »�آبل«.
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

الشعر والشعراء
لبن قتيبة )ت 276هـ(

لغتنا

علم 
من �أعالم �لإ�سالم، و�إمام ثقة حجة 

من �أوعية �لعلم، قال عنه �بن �لندمي: 

»كان �سادًقا فيما يرويه، عاملًا باللغة و�لنحو 

وغريب �لقر�آن ومعانيه و�ل�سعر و�لفقه، كثري 

�لت�سنيف و�لتاأليف«. وقال عنه �خلطيب 

�لبغد�دي: »كان ثقة ديًنا فا�ساًل، وهو �ساحب 

�لت�سانيف �مل�سهورة، منها: غريب �لقر�آن، 

وغريب �حلديث، وم�سكل �لقر�آن، وم�سكل 

�حلديث، و�أدب �لكاتب، وعيون �لأخبار، وكتاب 

�ملعارف، وغري ذلك«.

�أما هذ� �لكتاب، فهو من م�سادر �لأدب 

�لأوىل، ومما �أبقى لنا �لزمان من �آثار 

�أئمة �للغة �لأقدمني. ترجم فيه �بن قتيبة 

للم�سهورين من �ل�سعر�ء �لذين يقع �لحتجاج 

وذهب مثاًل

الَحليُم َمِطيَُّة الَجُهوِل

آللئ من بحور الشعر

باأ�سعارهم يف �لغريب، ويف �لنحو، ويف كتاب 

�هلل عز وجل، وحديث ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم. حتدث �بن قتيبة عن �ل�سعر وما 

يت�سل به من ق�سايا �لإبد�ع و�لنقد، كما حتدث 

عن �ل�سعر�ء و�أن�سابهم و�أخبارهم وبيئاتهم 

م �ملوؤلف كتابه �إىل ق�سمني، �لق�سم  �ملختلفة. ق�سَّ

�لأول، وهو �ملقدمة، عالج فيها جمموعة من 

�لآر�ء و�لق�سايا �لنقدية �ملثارة يف ع�سره، 

مثل ق�سية �لقدم و�حلد�ثة �لتي �سغلت �لأدباء 

و�لنقاد �آنذ�ك، و�نق�سمو� حيالها �إىل موؤيد 

للحديث، ومتع�سب للقدمي، وبنيَّ �بن قتيبة 

ذلك بقوله: »فاإين ر�أيت من علمائنا من 

م قائله، وي�سعه  ي�ستجيد �ل�سعر �ل�سخيف لتقدُّ

يف متخريه، ويرذل �ل�سعر �لر�سني، ول عيب له 

عنده �إل �أنه قيل يف زمانه، �أو �أنه ر�أى قائله«. 

و�أو�سح �بن قتيبة موقفه من هذه �لق�سية باأنه 

ل يتع�سب للقدمي لقدمه ول للحديث حلد�ثته، 

د من �ل�سعر و�إن كان  و�إمنا ي�ستح�سن �جليِّ

حديًثا، فهو ل يلتفت �إىل عن�سر �لزمان، بل 

ينظر �إىل �لقيمة �لفنية. �أما �لق�سم �لآخر من 

�لكتاب، فقد ترجم فيه لل�سعر�ء، جاهليني 

و�إ�سالميني، حتى �لع�سر �لذي عا�ش فيه، 

ذ�كًر� �أن�سابهم و�أخبارهم و�أحو�لهم، ومناذج 

من �أ�سعارهم، مبدًيا �آر�ءه وتعليقاته �لنقدية.

�إنَّ هذ� �لكتاب له قيمة �أدبية رفيعة، 

فقد كان �ختيار �ملوؤلف لالأ�سعار �ختيار 

عامل بال�سعر، عارف به، فهو يختار فيح�سن 

�لختيار، وينقد فيح�سن �لنقد، ويو�زن بني 

�ل�سعر�ء فيقيم �لوزن بالق�سط.  

قال 
�لإمام عبد�لقاهر �جلرجاين يف دلئل 

�لإعجاز متحدًثا عن �أهمية علم �لبيان:

اًل، و�أْب�َسَق فرًعا،  »�إنََّك ل َتَرى ِعْلًما هو �أْر�َسَخ �أ�سْ

و�أْحَلى َجًنى، و�أْعَذَب ِوْرًد�، و�أكرَم ِنتاًجا، و�أْنَوَر �ِسر�ًجا 

من ِعْلم �لبياِن �لذي لوله مل تَر ل�ساًنا َيُحوك �لَو�ْسي، 

ْحَر، وَيْقِري  ، وَيْنُفُث �ل�سِّ رَّ وغ �حَلْلَي، وَيْلفُظ �لدُّ وي�سُ

َهر، وَيْجنيَك �حُلْلَو �ليانَع  ْهَد، وُيريَك بد�ئَع من �لزَّ �ل�سَّ

يه بالعلوم، وعنايُته بها  فِّ من �لثََّمر، و�لذي لول حَتَ

وت�سويُره �إيَّاها، لبقيْت كامنًة م�ستورًة، وملا ��ْسَتَبْنَت لها 

ر�ُر باأهلَّتها، و��ستوىل  َيَد �لدهِر �سورًة، ول�ستمرَّ �ل�سِّ

�خَلفاُء على ُجمَلتها، �إىل فو�ئَد ل ُيدرُكها �لإح�ساُء، 

وحما�سَن ل يح�سُرها �ل�ستق�ساء«.

ـــُر؟ ــٌي َعــَلــْيــَك ول �أْم ــْه ـــا لــلــَهــَوى َن �أَم

ــرُّ ـــــــذ�ُع لـــه �ــسِ ولـــكـــنَّ ِمـــْثـــلـــي ل ُي

�لــِكــرْبُ مــن َخالئقِه  َدْمــًعــا  و�أْذَلـــْلـــُت 

و�لِفْكُر َبابُة  �ل�سَّ �أْذَكــْتــهــا  هــَي  �إذ� 

�لَقْطُر ـــَزل  َن ــال  َف ــا  َظــْمــاآًن ِمـــتُّ  �إذ� 

رب �ل�سَّ �ِسيَمُتك  ْمِع  �لدَّ يَّ  َع�سِ �أر�َك 

ــدي َلـــْوَعـــٌة ــى، �أنـــا ُمــ�ــســتــاٌق وعــن ــل َب

�لَهَوى يَد  َب�َسْطُت  و�ين  �أ�سْ �لليُل  �إذ� 

َجو�ِنحي ــنَي  ب ــاُر  ــنَّ �ل ــيُء  ُتــ�ــسِ ــكــاُد  َت

ـــه ــل و�ملــــــْوُت دوَن ــَو�ــسْ ــال ــتــي ب ــَل ــّل ــَع ُم

قال 
َمع �لأمثال: »�أي �حلليم  �مليد�ين يف جَمْ

يتوطاأ للجاهل فريكبه مبا يريد، 

فال يجازيه عليه كاملطية. ي�سرب يف �حتمال 

�حلليم. وقال �حل�سن: ما َنَعَت �هلل من �لأنبياء 

نعًتا �أقلَّ مما نعتهم به من �حِلْلم، فقال تعاىل: 

{چ  چ ڇ  ڇ  ڇ}، قال �أبو عبيدة: يعني 

�أنَّ �حِلْلَم يف �لنا�ش عزيز«.

وقال �أبو هالل �لع�سكري يف جمهرة �لأمثال: 

»معناه �أن �حلليم يحتمل جهل �جلهول ول 

ينت�سف منه. قال �ل�ساعر:

وإنما الِحْلم ذل أنت عارفه
والِحلم عن قدرة ضرب من الكرم  

وقيل لبع�سهم: ما �حِلْلم؟ قال: �لذل ت�سرب عليه«.

قال �ل�ساحب بن عباد عن قيمة �أبي فر��ش �حلمد�ين �ل�سعرية: »ُبدئ �ل�سعر مبلك وُختم 

مبلك«. وهذه �أبيات جميلة بد�أ بها �أبو فر��ش ق�سيدته �لر�ئية �مل�سهورة:

ََ
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5-7 ديسمبر
المؤتمر الدولي األول لعمارة 

المساجد - الدمام
تنظم جامعة الدمام هذا المؤتمر 

بهدف تعزيز دور المسجد وتقويته في 
المجتمع المسلم، استجابة للتغيرات 

في المجتمعات اإلسالمية.
www.uod.edu.sa

7-10 ديسمبر
أسبوع دبي الدولي 

للجواهر - دبي
يقدم هذا المعرض للشرق األوسط 

منتدى فريًدا من نوعه يجمع مئات 
العارضين من مختلف أنحاء العالم، في 

مركز دبي التجاري العالمي.
www.jewelleryshow.com

12-17 ديسمبر
معرض الرحالة - دبي

يجمع المعرض المغامرين والمستكشفين 
من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات فيما 

بينهم، ويضم معرًضا لصور الرحالت التي 
التقطها الرحالة.

www.dubaitravelersfestival.com

19 ديسمبر
معرض المصممين والمصممات 

السادس - الخبر
يقام المعرض بفندق سوفتيل كورنيش 

الخبر، ويلتقي فيه نخبه من المصممين 
والمصممات في مجاالت األزياء، والعطور، 

واألثاث، والزينة الداخلية.

25-29 ديسمبر
معرض رحالت - بريدة

معرض دولي متخصص في الرحالت والسفر 
والصيد، يحتضنه مركز القصيم الدولي للمعارض 

والمؤتمرات في بريدة.
www.tripexpo.com.sa

ديسمبر
2016

25-31 ديسمبر
معرض الشتاء للمنسوجات 

والصناعات الخفيفة - الدمام
تقيمه شركة معارض الظهران الدولية في 

المنطقة الشرقية، ويعرض أحدث التطورات 
في قطاع المنسوجات والصناعات اليدوية 

في المملكة.
www.dhahranexpo.com.sa

27-29 ديسمبر
معرض لها - جدة

يجمع المعرض نخبة من مصممات 
األزياء، يستعرضن مجموعات جديدة 

في مجال العطور، والجواهر، والساعات، 
واإلكسسوارات، ومستحضرات التجميل، 

بفندق هيلتون جدة.
www.mem-sa.com/laha

27 ديسمبر
معرض »منتجون« - الرياض

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 
أكبر تجمع على مستوى المملكة يتبنى دعم 

المستثمرات من المنزل ورائدات األعمال 
الناشئات.

www.montijoon.sa

20-23 ديسمبر
المعرض العالمي للقهوة 

والشوكوالته - الرياض
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض، تقام فعاليات المعرض الذي 
يسلط الضوء على أفضل المعدات، والخدمات، 

والمنتجات، إقليمًيا ودولًيا.
www.coffeechoco-expo.com
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تسالي

الكلمة الضائعة
قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيث يتناسب عدد 

األحرف مع عدد المربعات، ثم استنتج الكلمة المفقودة.

ملحوظة: بعض الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.

 أشكال مسلية
حاول معرفة قيمة األشكال التالية من خالل 

عالقتها الرياضية بعضها ببعض.

55

51

62

لألذكياء فقط
هل تستطيع تحريك عود ثقاب واحد لتصبح 

المعادلة الرياضية التالية صحيحة؟

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

12

5 10

5

7

9

4 8

؟

إعداد:  نور الرشدان

حرفان 
ظل - رص.

3 أحرف 
عمر - ملا - مرص - سهم - طور - لبس - رصح - 

نور - منا - ارض - متر - سني - نعم.

 4 أحرف 
يظله - أشاد  - عميل - ثروة - يصون - مييش - 

بالد - ميني - نلهو.

5 أحرف 
أسنان - النعس - الثمر - آمال.

6 أحرف 
امتحان.

7 أحرف 
قرطاسية. 

8  أحرف 
القيثارة.
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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



ت
رب

م
ال

ك 
ن

را
ف

ة
كي

ري
م
لأ

 ا
ة

�س
يا

�س
ال
يف 

ن 
ي

دِّ
ال

 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



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

Email: cr@saudia.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.saudia.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@saudia.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@saudia.com

 •

 •

 •
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FLEET األسطول

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 368 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 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 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 268 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: 230 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.

السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.

املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 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 300 - 330
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.
السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 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 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 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)

إيرباص 320
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.

الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.

السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

Airbus A320
Seating Capacities

A: 116 seats – 20 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 170
السعة املقعدية: 66 مقعداً.

6 لدرجة األعمال، 60 لدرجة الضيافة.
الطول: 98 قدمًا )29٫90 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 85 قدمًا )26٫00 متر(.
السرعة عند االستواء: 473 عقدة )544 ميل/ساعة، 876 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 35٫000 قدم )10٫668 متر(.
املدى: 2000 ميل، )3٫704 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 األسطول

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 368 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 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 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 268 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: 230 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.

السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.

املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 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 300 - 330
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.
السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 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 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 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)

إيرباص 320
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.

الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.

السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

Airbus A320
Seating Capacities

A: 116 seats – 20 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 170
السعة املقعدية: 66 مقعداً.

6 لدرجة األعمال، 60 لدرجة الضيافة.
الطول: 98 قدمًا )29٫90 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 85 قدمًا )26٫00 متر(.
السرعة عند االستواء: 473 عقدة )544 ميل/ساعة، 876 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 35٫000 قدم )10٫668 متر(.
املدى: 2000 ميل، )3٫704 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)
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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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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    
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STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service
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Fullerton, California, mom contacted the 
school. She discovered that the district 
lacked clear parameters on the amount 
of homework teachers should assign. 
Morguess spoke to the superintendent in 
an effort to change the policy. She then 
told the teacher that she wouldn’t push 
Lilah to complete assignments.  
“I didn’t care if she got an unsatisfac-
tory on her report card under ‘completes 
homework,’ ” says Morguess (whose 
daughter nonetheless received a “sat-
isfactory” on that measure). “It’s first 
grade. It’s not going to affect her college 
applications.” That’s certainly true, but 
like it or not, homework is, or will be, a 
big part of your child’s life. Your objective 
is  to enable her to reap the benefits while 
minimizing her stress level.

Agree on timing   |   If you’ve been en-
couraging your kid to get started as soon 
as he walks in the door from school, you 
might want to reconsider. He’ll likely do 
a better job if you let him run around the 
park or ride his scooter first. Play helps 
young kids focus, according to a study 
from the Perelman School of Medicine at 
the University of Pennsylvania.

Since your child probably has a busy 
weekly schedule—piano on Monday, 
baseball on Wednesday, karate on Fri-
day—some days he may not be able to 
get started until after dinner. So come up 
with a plan together. “It can change every 
marking period or whenever his activi-
ties change, but you need a plan,” says Dr. 
Pope. She suggests writing it down and 
having your child sign it, so it feels like 
an official agreement.

Have her pick the spot   |   Your child 
might prefer having her own desk, but 
some kids work better lying on the floor 

or sitting at the kitchen table. As long as 
she gets it done, and electronic devices 
stay off, let her decide, says Cathy Vat-
terott, Ph.D., associate professor of edu-
cation at the University of Missouri-St. 
Louis, who runs the advice site Home-
workLady.com. 

At the start of the school year, have 
your kid fill a shoe box with all the  
stuff she’ll need: pencils, markers,  
a ruler, a calculator, and so forth.  
Not only will this make homework a por-
table task (in case she decides to switch 
her workspace), but it also cuts down on 
potential wasted time.  A second-grade 
student shouldn’t spend ten minutes each 
night hunting for an eraser.

let him fly solo   |   You’re not going to 
teach self-sufficiency by hovering over 
your child. So have him work indepen-
dently. On the other hand, it’s fine to 
model homework-like tasks. Pay bills 
while your child solves equations. Write 
out your shopping list while he studies 
spelling words. This lets him see that 
what he’s learning in school is relevant in 
the real world, according to Dr. Cooper. 

When your child is done, make sure 
he has completed his work but don’t 
point out mistakes. “Let the teacher tell 
him whether it’s right or wrong,” says 
Nancy Kalish, coauthor of The Case 
Against Homework. 

But be ready to consult when asked   |   
Knowing when to request assistance is 
a lesson in itself. “Kids are often embar-
rassed to ask for help because they think 
it means they’ve failed, so let your child 
know that it’s okay to reach out if she gets 
stuck,” says Janine Bempechat, Ed.D., 
professor of psychology and human 
development at Wheelock College, in 

Boston. This doesn’t mean you should 
give her the answer. Rather, ask some 
leading questions (“Remind me, where 
is the tens’ place again?”) or give some 
hints (“Does ‘where’ mean a place or 
something you put on?”). If she still can’t 
figure it out, write a note to the teacher 
along these lines: “My child doesn’t 
understand this. Can you please review 
it with her?” Trying to explain a con-
cept yourself can backfire, especially in 
mathematics.

The methods used in school today are 
often very different from the ones you 
learned when you were a student. Many 
first-graders are taught to use a number 
line for addition and subtraction, for 
instance, so showing your child how to 
carry numbers in a vertical equation will 
only confuse her.

Deal with the drama    |   If your child 
has a meltdown while doing a tough 
assignment, have him take a break, sug-
gests Charles Fay, Ph.D., author of From 
Bad Grades  to a Great Life! If he wants 
to give up, don’t push him (or yell, or tell 
him that he won’t get to play Minecraft 
tonight if he doesn’t finish). Calmly say, 
“You might want to think about what 
you’re going to tell your teacher when she 
asks why you didn’t do it,” and then offer 
to help. If he freaks out about homework 
routinely, establish a rule for how long 
you expect him to spend on it each day 
based on what the teacher tells you on 
curriculum night. When he reaches the 
limit, let him stop. 

Then gently explain to the teacher 
that the assignment took longer than 
the time guidelines she set. “From my 
experience, when a child knows there’s 
an end point, he’ll be more cooperative,” 
says Dr. Goldberg.  

    Paying bills while your child 
   solves equations 
helps him see that what he’s learning  
   in school is relevant  
    in the real world  
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ing an instrument. It seems as if every 
single time I turn on my computer—like 
when I had to Google “median” so Blair 
could do her math homework—I come 
across another article, blog post, or book 
that bemoans the volume of homework 
kids are being assigned these days. 

“There’s been a bump up in the early 
grades,” says Harris Cooper, Ph.D., pro-
fessor of psychology and neuroscience 
at Duke University, in Durham, North 
Carolina. A study  
from the University of Michigan found 
that homework among K–2 students has 
more than tripled since 1981 to  
29 minutes per weeknight, well above the 
National Education Association’s (NEA) 
recommendation of ten to 20 minutes 
per night in first grade plus ten minutes 
for each grade level thereafter.

The upswing began in 1983 when the 
U.S. Department of Education published A 
Nation at Risk, a report calling for sweep-
ing education reform to help us keep up 
with other countries, including an increase 
in homework. The No Child Left Behind 
Act of 2001 has also had an impact; its 

emphasis on standardized tests as a means 
of evaluating teachers and schools has led 
many districts to add test-prep practice on 
top of regular assignments.

Another reason for the heavier work-
load might surprise you: “Many parents 
request more homework because they 
want their kids to be achievers, even in 
the earliest grades,” says Dr. Cooper. Vi-
nita Khanna, a mom of two in Haddon-
field, New Jersey, is a perfect example.  
Even though her daughter Ria had daily 
math, spelling, and reading assignments 
in second grade, Khanna felt she wasn’t 
being challenged enough. So she asked 
the teacher to send home extra math 
problems.  “Now Ria’s ahead of the other 
kids in her class,” Khanna says. 

Seattle mom Melissa Baldauf has  
a similar outlook. When she learned last 
spring that her kindergartner (who had 
been doing an hour of homework  
every day) would have no more assign-
ments for the rest of the year, Baldauf 
sought out worksheets so that he 
wouldn’t forget what he’d learned.

But how much does homework actu-

ally benefit kids in elementary school? 
Denise Pope, Ph.D., cofounder of 
Stanford University’s Challenge Success 
program, which published an analysis of 
the most influential homework studies 
from the past two decades, found that 
it offers little academic advantage until 
middle school. Completing assignments 
independently in the early grades helps 
kids develop self-discipline, but there  
is a potentially serious downside. 

An excessive workload, as well as the 
battles over getting it done, can cause 
kids to develop a dislike of learning,” 
says Kenneth Goldberg, Ph.D., author  
of The Homework Trap. Other experts 
say the same is true for “busywork”—
activities such as retracing spelling 
words with different-color crayons—
and assignments that introduce new 
concepts rather than reviewing what 
was taught in class.

When Lisa Morguess’s first-grader, Li-
lah, broke down in tears over her home-
work, saying, “I’m tired, Mommy; I can’t 
do this after being at school all day,” and 
started complaining of stomachaches, the 
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On the last day of school this past 
June, another mom warned me 

at pickup: “Next year is hard-core.” 
“What do you mean?” I asked.
“The homework. It’s brutal,” she con-

fided. Flushed with panic, I stared at my 
daughter Blair, who’d just graduated into 
second grade. 

Maybe I should have expected it. Al-
most every night during first grade, Blair 
had to read two beginner books, com-
plete at least one math worksheet, and 
practice her spelling words. It took up to 
90 minutes, depending on how hard the 
math was and how long she cried about 
how hard it was. Often, she barely had 
any time left to play. 

I complained regularly to other 
parents until my friend Beth Hofmann, 
whose kids are in a neighboring school 
district, shared her tale. When her son 
was sick for four days, his teacher sent 
home 24 pages of make-up homework. I 
remember something like that happening 
to me in high school. Except that her kid 
was in kindergarten.

We’re hardly the only ones who are 
concerned that schoolwork is taking over 
our kids’ lives and crowding out extra-
curriculars like playing sports and learn-

The 
Homework 

Blues

By Vicki Glembocki

If getting your child to 
complete assignments 
is a daily battle,  we’ll 

help you evaluate 
whether her workload 

is  appropriate and ease 
the ordeal of getting 

it done. 
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are the symptoms of people suffering 
from DAD?

Being stressed out or suffering 
from anxiety and depression can be a 
contributing factor in the development 
of addictions. In addition, people who 
suffer from DAD are often no strangers 
to other addictions such as alcohol, 
drugs, sex or gambling. People who have 
relationship issues also seem to be at a 
higher risk of developing an internet 
addiction. They use digital “connections” 
to boost their spirits and to escape from 
their problems. The time devoted to 
cyber-relationships comes at an expense 
of time spent with real people in their 
lives. In connecting with a virtual 
fantasy world, they have replaced the 
complexities and richness of real-life 
human connections.

Some of these addicts may even 
construct a secret life, creating alternate 
online personas in an attempt to mask 
unsavoury online behaviour. Many of 
these addicts (Phil being a good example) 
become quite restless, moody, anxious, 
depressed or irritable if blocked from their 
digital activities. Other DAD sufferers 
may suffer from physical symptoms such 
as having an upset stomach, headaches, 
eating disorders, backaches, poor personal 
hygiene, Carpal Tunnel Syndrome, neck 
pain, dry eyes and other vision problems, 
and sleeping disturbances.

Interestingly enough, when asked 
about their internet involvement, these 
addicts conceal the extent of their 
participation. But in their need “to 
connect” to strangers, they neglect family 
obligations, destroy their social life and 
lose out on significant job, educational or 
career opportunities.

Finding balance   |   Unfortunately, the 
“cure”, as with most addictions, is an uphill 
struggle. Treatment is not straightforward, 
since most of us have to use the internet 
to some degree (or even a lot) on a daily 
basis. In that way, DAD is comparable 
to food addictions where it is impossible 
to quit cold turkey. Instead addicts must 
learn healthy eating patterns and how to 
create a better balance. Some professionals 
have suggested that medications can be 
effective in the treatment of DAD. Their 
argument is that if those prone to this con-
dition are also likely to suffer from anxiety 
and depression. If that’s the case (taking 
a psychopharmacological perspective), 
the use of anti-anxiety or anti-depressants 
is one avenue that has promise. From a 
psychological point of view, cognitive-be-
havioural forms of therapy are frequently 
the treatments of choice. DAD addicts 
can learn to replace damaging thought 
and behaviour patterns that trouble them 
with healthier, more productive ones. 
In addition, mindfulness-based stress 

reduction training and group psycho-
therapy have proven to be helpful. Others 
suggest a multimodal treatment approach, 
implementing several different types of 
treatment (pharmacology, individual and 
group psychotherapy and family counsel-
ling) simultaneously.

We have seen how the preoccupation 
with the internet has become the 
organising principle of some people’s 
lives. It is important, however, to 
recognise that their behaviour is also a 
warning signal: it symbolises a special 
kind of pain that begs for understanding. 
Only by helping the DAD addicts 
understand the nature of their pain, can 
we help them to recover.  

*  Manfred Kets De Vries is the Distinguished 
Clinical Professor of Leadership Develop-
ment & Organisational Change at INSEAD 
and The Raoul de Vitry d’Avaucourt 
Chaired Professor of Leadership Devel-
opment, Emeritus. He is the Founder of 
INSEAD’s Global Leadership Centre and 
the Programme Director of The Chal-
lenge of Leadership, one of INSEAD’s Top 
Executive Development Programmes. His 
most recent books are “You Will Meet a 
Tall, Dark Stranger: Executive Coaching 
Challenges” and “Telling Fairy Tales in 
the Boardroom: How to Make Sure your 
Organization Lives Happily Ever After.” 
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Digital technology has greatly 
enhanced our lives both 

inside and outside the workplace. But 
it is not all positive. Recently, when I 
was running a workshop, one of the 
participants (let’s call him Phil) had 
to excuse himself regularly from the 
room. My first reaction was that he had 
a weak bladder or an upset stomach. 
It was only later that I discovered he 
was suffering from Digital Addiction 
Disorder (DAD) or, in layman’s terms, 
the inability to stop looking at one’s 
iPhone or iPad. The workshop was 
a reflective one and I had requested 
that electronic equipment was not to 
be used in class. But Phil, physically 
unable to wait for a coffee break, was 
driven to leave the room whenever he 
felt compelled to check and respond to 
whatever messages were coming in.

In talking to him, I learned that Phil 
spent an extraordinary amount of time 
social networking, online gaming and 
visiting online bidding sites. What’s 
more, he was also addicted to watching 
YouTube video clips. When asked why 
he spent so much time on the internet, 
Phil noted that “being connected” 
had a relaxing effect on him. But, 
like many DAD sufferers, Phil’s 
excessive computer use had become 
uncontrollable and seriously interfered 
with his daily life.

Digital dependence   |   In many ways, 
the symptoms of DAD resemble impulse-
control disorders or even obsessive-
compulsive disorders. Though prevalent 
in society, and emerging as a problematic 
phenomenon, DAD still needs a consid-
erable amount of research. Studies of this 
disorder fail to agree whether DAD is a 
disorder in its own right or a symptom of 
other underlying conditions such as an 
obsessive-compulsive or impulse-control 
disorder. Whatever it’s called, DAD pres-
ents a compulsive behaviour pattern that 
can completely take over the addict’s life.

Although the idea of an internet 
addiction is controversial and has not 
yet been officially recognised as a mental 
disorder, it is becoming a significant 
health threat, and the time has come to 
recognise it as a separate and distinct 
behavioural addiction. Surveys in the 
U.S. and Europe have noted alarming 
prevalence rates, ranging between 1.5 
percent and 8.2 percent of the general 
population. The estimates are even higher 
in Asia where 30 percent or more of the 
population are experiencing problematic 
internet use. (The wide variable differences 
in percentages can be explained by the 
fact that, as yet, there are no standardised 
criteria for measuring this addiction.) As 
a caveat, it should be noted that using the 
internet intensively does not mean that 
you are an addict or that you suffer from 

DAD. It only becomes a real disorder 
when it begins to seriously interfere with 
healthy functioning in your daily life.

Healthy functioning is based on the 
premise of balance. A digital addiction 
is comparable to addictions such as food 
or drugs in its obsessive nature. As is the 
case with all addictions, they influence the 
brain – both in the connections between 
the cells and in the brain areas that control 
attention, executive control and emotional 
processing. It triggers the release of 
dopamine, providing a temporary “high” 
on which addicts become dependent. 
Levels of dopamine and serotonin 
(another neural transmitter that helps 
to regulate mood) vary from person to 
person and we may hypothesise that 
people with a digital addiction have fewer 
dopamine receptors in certain areas of 
the brain or other kinds of impairment of 
dopamine functioning. Consequently, they 
have difficulty experiencing normal levels 
of pleasure in activities that most people 
would find rewarding.

To increase pleasure, DAD-prone 
individuals seek a greater than average 
engagement in digital activities that 
stimulate an increase in dopamine release, 
effectively giving them more rewards but 
also creating a state of dependency.

A secret life   |   What kinds of people are 
more likely to become addicts? And what 

When does an obsession with 
digital technology become a serious 

health problem?

Addressing
Digital Addiction

Manfred Kets De Vries  *

Digital World
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  The developing world needs
major investments in water and sanitation

projects in fast-growing urban areas.  

ments in high-speed rail, roads, ports, 
low-carbon energy, safe water and sani-
tation, and health and education. With 
budget austerity restraining public in-
vestment, and major uncertainties con-
cerning public policy and international 
taxation hampering private investment, 
such spending has generally declined in 
the high-income countries.

Despite US President Barack Obama’s 
promises of investment in high-speed rail 
and other modern infrastructure, not one 
mile of fast rail was built during his eight 
years in office. It is time to translate words 
into action, in the United States and 
elsewhere, and usher in a new era of high 
investment in sustainable development.

There are three challenges facing such 
a strategy: identifying the right projects; 
developing complex plans that involve 
both the public and private sectors (and 
often more than one country); and 
structuring the financing. To succeed, 
governments must be capable of effective 
long-term planning, budgeting, and 
project implementation. China has dem-
onstrated these capabilities in the last 20 
years (though with major environmental 
failures), whereas the US and Europe 
have been stymied. The poorest coun-
tries, meanwhile, have often been told 
by the International Monetary Fund and 
others not even to try.

Today, governments will have some 
help in overcoming at least one of the 
key challenges. The Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs) and the Paris 
Climate Agreement will help to guide 
them toward the right projects.

The world needs massive invest-
ments in low-carbon energy systems, 
and an end to the construction of new 
coal-fired power plants. And it needs 
massive investments in electric vehicles 
(and advanced batteries), together with a 
sharp reduction in internal combustion 
engine vehicles. The developing world, in 
particular, also needs major investments 
in water and sanitation projects in fast-
growing urban areas. And low-income 

countries, in particular, need to scale up 
health and education systems.

China’s “one belt, one road” initiative 
– which aims to link Asia to Europe with 
modern infrastructure networks – will 
help to advance some of these goals, 
assuming the projects are designed with 
a low-carbon-energy future in mind. 
That initiative will boost employment, 
spending, and growth, especially in the 
landlocked economies across Eurasia. It 
should even deliver new dynamism to 
economic and diplomatic relations among 
the European Union, Russia, and China.

A similar program is needed urgently 
in Africa. Although African countries 
have already identified priority invest-
ments for electrification and transport, 
progress will remain slow without a new 
wave of investment spending.

African countries’ combined spend-
ing on education alone should increase 
by tens of billions of dollars per year; 
combined infrastructure spending 
should surge by at least $100 billion per 
year. These needs should be covered 
mostly by long-term, low-interest-rate 
loans from China, Europe, and the 
US, as well as by mobilizing African 
countries’ long-term savings (through, 
for example, the introduction of new 
pension systems).

The US and Europe also need major 
new infrastructure programs. The US – 
where the last big infrastructure project, 
the national highway system, was con-
cluded in the 1970s – should empha-
size investment in low-carbon energy, 
high-speed rail, and the mass uptake of 
electric vehicles.

As for Europe, the European Com-
mission’s Investment Plan for Europe – 
dubbed the “Juncker Plan,” for Com-
mission President Jean-Claude Juncker 
– should become the EU’s SDG program. 
It should focus, for example, on creat-
ing a Europe-wide transmission grid for 
low-carbon energy, and on a massive 
increase in renewable-power generation.

To help finance such programs, 

the multilateral development banks 
– such as the World Bank, the Asian 
Development Bank, and the African 
Development Bank – should raise vastly 
more long-term debt from the capital 
markets at the prevailing low interest 
rates. They should then lend those funds 
to governments and public-private 
investment entities.

Governments should levy gradually 
rising carbon taxes, using the revenues 
to finance low-carbon energy systems. 
And the egregious loopholes in the 
global corporate-tax system should be 
closed, thereby boosting global corporate 
taxation by some $200 billion annually, if 
not more. (American companies are cur-
rently sitting on nearly $2 trillion in off-
shore funds that should finally be taxed.) 
The added revenues should be allocated 
to new public investment spending.

For the poorest countries, much of 
the needed investment should come 
through increased official development 
assistance. There are several ways to 
generate that extra aid money via a re-
duction of military spending, including 
by ending the wars in the Middle East; 
deciding firmly against a next generation 
of nuclear weapons; cutting back on US 
military bases overseas; and avoiding a 
US-China arms race through enhanced 
diplomacy and cooperation. The result-
ing peace dividend should be channeled 
toward health care, education, and 
infrastructure in today’s impoverished 
and war-torn regions.

Sustainable development is not just 
a wish and a slogan; it offers the only 
realistic path to global growth and high 
employment. It is time to give it the at-
tention – and investment – it deserves. 

*  Jeffrey D. Sachs, Professor of Sustainable 
Development, Professor of Health Policy 
and Management, and Director of the 
Earth Institute at Columbia University, 
is also Director of the UN Sustainable 
Development Solutions Network.
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Investment for
Sustainable Growth

Sustainable development offers the only realistic path to global growth
and high employment.

Jeffrey D. Sachs *

The big disappointment in the 
world economy today is the 

low rate of investment. In the years 
leading up to the 2008 financial crisis, 
growth in high-income countries was 
propelled by spending on housing and 
private consumption. When the crisis 
hit, both kinds of spending plummeted, 
and the investments that should have 
picked up the slack never materialized. 
This must change.

After the crisis, the world’s major 

central banks attempted to revive 
spending and employment by 
slashing interest rates. The strategy 
worked, to some extent. By flooding 
capital markets with liquidity and 
holding down market interest rates, 
policymakers encouraged investors 
to bid up stock and bond prices. This 
created financial wealth through capital 
gains, while spurring consumption 
and – through initial public offerings – 
some investment.

Yet this policy has reached its limits 
– and imposed undeniable costs. With 
interest rates at or even below zero, 
investors borrow for highly speculative 
purposes. As a result, the overall qual-
ity of investments has dropped, while 
leverage has risen. When central banks 
finally tighten credit, there is a real risk 
of significant asset-price declines.

As monetary policy was being 
pushed to its limits, what went missing 
was an increase in long-term invest- ©
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As the resort has many facilities 
including basketball and tennis 
courts and Camp Hyatt Watapana, I 
recommend it for families. Under the 
careful supervision of camp counselors 
children spend the day playing on the 
beach, doing craftwork and learning 
about the natural life and colourful 
history of Aruba. Subjects include why 
divi divi trees point against the trade 
winds and how the small island has 
desert area and windmills.

Keen golfers will be pleased to 
learn that there is a 9 hole course near 
the eastern end of Palm Beach. The 
Links at Divi Aruba is a 2952 yard/
par 36 course which offers play on 
player-friendly Paspalum grass. Many 
holes play over water and beautifully 
landscaped lagoons.

 At the clubhouse the Windows on 
Aruba restaurant here is said to be one 
of the island’s top places for dining. 
Favourite dishes include shrimp with 
crab and saffron rice for starters, 
swordfish with citrus for the main and 
Baked Alaska with pineapple for dessert. 

Continuing east we arrive at Eagle 
Beach where the low rise hotels can 
be found. Here my favourite resort is 
the European style Bucuti. Set on a 
tranquil 14 acre site the resort exudes 
calm and charm in equal measure and 
has the highest staff to guest ratio on 
the island. Rooms are contemporary 
and minimalist with walnut and linen 
a-plenty. Large balconies overlook the 
beach and the penthouses and junior 
suites have kitchenettes. Other facilities 
include a spa and an open air health 
club and pool.

The restaurant at Bucuti is one of 

the top places to dine on the island. A 
taste of the dinner menu reveals a full 
mezze including chilli hummous, baba 
ganoush and tsatsiki (yogurt, garlic 
and cucumber) with flatbread. Mains 
include pepper seared beef tenderloin, 
hammour with Caribbean salsa, 
chateaubriand and snapper with curry 
sauce. And for dessert there is pan bolo, 
an Aruban bread pudding cake with 
nuts and prunes. 

Time now to explore the capital 
Oranjestad, named in honour of 
the Dutch royal house of Orange. It 
has Caribbean, Spanish and Dutch 
architecture. LG Smith boulevard 
runs along the waterfront where high 
end yachts are moored in the marina. 
Fishing boats anchor in the harbour 
and here the freshest fish is sold. At 
the cruise terminal nearby visitors 
disembark daily in season which runs 
from October to May.

At the southern end lies Fort 
Zoutman where a son et lumiere show 
on Tuesday evenings highlights the 
island’s history. Nearby Wilhelmena 
Park is named after Queen Wilhelmena 
of the Netherlands and adjacent is a 
helipad used to take visitors on an 
island chopper tour. At Seaport Marina 
Atlantis Adventures operates passenger 
submarines so even non-divers can 
view a coral reef firsthand. And two 
blocks inland is the Archaeological 
Museum where remains of the first 
Arawak are displayed.

On the waterfront too is the 
Renaissance Aruba resort which has 
an upscale mall too. Here the place to 
stay is the Ocean Suites which lie beside 
a pretty man-made beach, and all 

feature a large bathroom and a sizeable 
balcony. And one of the resort’s best 
features is a 40 acre island which has 
Aruba’s only private beach, accessible 
by a complimentary water taxi service. 
Here at the Okeanos Spa Cove all 
manner of treatments are available 
along with a hammam.

Take an island tour to discover the 
historic and natural places of  Carib 
and Arawak territory. The protected 
area  of Arikok National Park is a 34 
square kilometre (7907 acres)  natural 
area, located at the north-eastern part of 
Aruba which contains examples of most 
of the island’s flora and fauna against a 
backdrop of great geological complexity.

 At Bushirbara are the ruins of Aruba 
Gold Mining Company, and the views 
from here are stunning. A natural 
bridge of limestone can be seen at 
Andicuri  Bay and Amo Rock Formation 
– boulders resembling a space fantasy – 
can be found about two miles inland.

Before leaving Aruba don’t miss 
dinner at Papiamento. Set in a 200 year 
old cunucu manor house filled with 
antiques, the restaurant is run by the 
Ellis family. Ask for a table outside in 
the garden where the ambience is all of 
fairy lights, birdsong and a luminescent 
pool. A popular dish is seafood with 
herbs and vegetables steamed in a clay 
pot. And for dessert try cocobana, a 
light coconut mousse.

If you have time to spare the other 
ABC islands of Bonaire, known for 
diving, and Curacao with its Willemstad 
heritage architecture are just a short hop 
away. Best of all, as Aruba is outside the 
hurricane belt, golfing can be enjoyed all 
year round. 

  The capital Oranjestad,
is named in honour of the

Dutch royal house of Orange.
It has Caribbean, Spanish

and Dutch architecture  
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Beach dining at Bucuti resort.

The Links at Divi Aruba,
A 9 hole 2952 yard/par 36 course 
near the eastern end of Palm Beach.  

Sunset sailing off west coast.

but most Arubans speak English and 
Spanish too. 
The island’s top resort is also the newest 
– the Ritz Carlton Aruba. Located in 
magnificent seclusion at the western end 
of Palm Beach, this 320 room property 
extends a warm ‘bonbini’ welcome to 
guests at this stunning oasis. all rooms 
have a plush king-size bed or two queen 
size beds and balcony. on the top floor 
Club level lounge visitors can enjoy an 
endless array of buffet meals and snacks 
along with a dedicated concierge. 

Several suites are also on offer, the top 
one being the Ritz-Carlton Suite. Along 
with a spacious wraparound balcony, 
expansive mirrors and doors, there is a 
master king bedroom, dining room for 8 
with pantry and separate living area. The 
opulent bathroom offers large marble 
baths, Jacuzzi and a private outdoor 
rainforest shower facing the sea.

The 15,000 ft Ritz-Carlton Spa is 
a sanctuary of relaxation with pools, 
outdoor shaded areas and large chairs 
with rejuvenating oxygen therapy. Some 
13 treatment rooms offer a wide range of 
facial and body treatments using locally-
inspired products. Shower potions for 
use post treatment are created by a 
local herbalist. And for those who like 
to work out, there is a state-of-the-art 
fitness centre.

Guests can choose from 4 restaurants. 
For afternoon tea and informal dining 
the divi lounge overlooking the sea is 
the place. Sophisticated Les Crustaces 
does excellent fresh shellfish and locally 
sourced fish. for lunch try the Madero 
Argentinian grill poolside for a thick 
steak with wood-fired flavours from the 
parilla. And my favourite place to dine is 
on the terrace at Solanio restaurant. Try 
mahi mahi with local cornbread, Creole 
sauce and ‘pica de papaya’ Aruban 
papaya hot sauce. 

Located in the centre of Palm Beach  
the Hyatt Regency Aruba is set in 12 
lush tropical acres. Here 360 de luxe 
rooms including 24 suites are styled 
with contemporary flair and offer 
excellent ameneties. A multi level pool 
is magnificently landscaped and the 
Stillwater Spa is top notch. Guests can 
choose from 5 restaurants. My favourite 
is Ruinas del Mar which uses Aruban 
architectural elements including caliche 
stone and the use of water in the design. 
It has an open air atmosphere and does 
fresh seafood, steaks and hearth oven 
dishes with flair.

Aruba
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Luxury resorts dot the 
beachfront offering 

watersports, catamaran cruising or simply 
whiling away the time on sugar white 
beaches. And golf here is diverse and 
accessible; it does not dominate as is the 
case for some of the neighbouring islands.

Aruban golf starts with Tierra del 
Sol Resort, Spa & Country Club near 
Noord village. This Robert Trent-Jones 
II designed 18 hole 6811 yard, par 71  
course brought championship golf to the 
islands. Encompassing four natural types 
of terrain – catci, dunes, stone and beach 
– the course flows seamlessly through 

each. Most of the drama can be found on 
the back nine; the appearance of goats 
and iguanas  lends interest. And holes 
number 3 and 7 have views of California 
Lighthouse, atop a high mesa.

 The resort itself is in Spanish style, 
set in a master planned golf community. 
Facilities include a clubhouse with 
restaurant, health spa with fitness centre 
and a swimming pool. Luxury  2, 3 
and 4 bed condominiums and private 
villas with golf ore ocean views are fully 
furnished with all amenities. Some also 
feature master suites with 2 bathrooms, 
walk-in wardrobes, jacuzzis, saunas and 

private pools. A daily maid service is 
provided and guests can arrive to a fully 
stocked kitchen by ordering online.  
Of all three ABC islands, Aruba has the 
best beaches. Palm and Eagle are the 
busiest and liveliest and are where most 
of the hotels are located. Hadicurari 
is the site of an annual windsurfing 
festival. Baby Beach is popular with 
families as its waters are sheltered. The 
island’s iconic tree is the watapana, 
or divi-divi and all are permanently 
sculpted into southwest leaning forms 
by the constant trade winds. The official 
languages are Dutch and Papiamento, 
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Amazing

Lying just 15 miles off the coast of Venezuela, Aruba is the colourful 
Caribbean with a Dutch flavour. It is the smallest of the ABC islands in the 

Netherlands Antilles, and is known for golf and gastronomy.

Veronica Maria Garbutt

Aruba

ArubaAruba
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always grown in Al-Hassa. Thanks to the 
abundance of water, and the agricultural 
skill of its inhabitants, the area has 
become known for this most unique of 
Saudi products.

 The rice grown in Al-Hassa is 
classified as “wild rice” meaning 
that, originally, it grew wild without 
formalised agricultural cultivation, 
it is also whole-grain. According 
to research, there are two strains of 
Hasawi rice. The first is a wild one, 
largely uncultivated to date. The second, 
the one cultivated, is actually a hybrid 
of the wild rice native to this region and 
a strain from Indonesia. The purpose 
of the merging of these two strains was 
to produce rice that has, on account of 
the hugely dry and hot summer that 
Saudi Arabia goes through, a shortened 
growing season. 

The rice produced is of a high quality, 
nutritious, wholegrain, and red in 
colour, owing to the fact that its outer 
casing is not stripped away during the 
reaping stage of cultivation. Known as 
Rooz Hasawi, the rice is highly prized 
and considered, by many, a particular 
delicacy. When cooked, whether for use 
in the traditional Saudi dish of kabsa 
or on its own – Hasawi rice is fragrant, 
earthy, wholesome, and tasty. 

The history of rice in al-Hassa is not 
immediately clear. When and how did 
culture of this grain, usually associated 
with countries with much higher 
rainfall than Saudi Arabia, become 
commonplace in al-Hassa is not known. 
Multiple farms that do engage in its 
cultivation have been in the same family 
for multiple generations. 

Another key point is that the cultivation 
of rice in al-Hassa is not intensive. A 
visitor to the oasis city is not going to 
see rice fields stretching to the horizon. 
Commercial farming of rice in al-Hassa 
is not possible, and all of its cultivation 
comes about through the small farms of 
individuals or families. With farms of a 
few acres in surface area, such cultivation 
arguably promotes a more sustainable 
approach, especially given the water 
conditions prevalent in Saudi Arabia.

Behind some of these walls, therefore, 
can be found rice fields. Almost always 
quite small, but highly productive, they 
are made up of a sunken area, with 
earth barriers to contain the water. At 
precise times of the day, a very accurate 
volume of water is inserted, covering the 
paddies. There is little machinery here. 
No industrial equipment, with all work 
being done by hand by the farmers. 

The season is short. Most of the 

planting and harvesting is done in the 
months from the end of summer to the 
beginning of winter, when the heat starts 
to go down, but when the climate is still 
ideal for the growing of rice. Yields of 
rice are not huge, but sizeable, with most 
of it being sold outside of al-Hassa for a 
good price. 

In fact, with the rise in the price 
of foodstuff across the world, many 
farmers in al-Hassa would consider 
growing rice, as it offers decent returns. 
However, the work is difficult. It 
requires attention to detail, careful 
monitoring, and both planting and 
harvesting are manual enterprises that 
require hard work. 

So, the next time you shop for rice 
at a supermarket or souq in Saudi 
Arabia, think of trying al-Hassa’s 
own kind. It is a local, sustainable, 
and delicious crop. One whose origin 
is improbable, and whose fame as a 
foodstuff is highly deserved. It is also 
part of the deep heritage of agrarian 
production and tradition of this part 
of Saudi Arabia, and which continues 
to thrive.  

*  Leah Schmidt is travel photographer 
 based in Saudi Arabia.

  The rice grown in Al-Hassa is classified as “wild rice”
meaning that, originally, it grew wild without

formalised agricultural cultivation,
it is also whole-grain.  
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1.

2.

Young rice plants 
growing in the field. 

Date trees planted 
by the farmer’s 
grandfather encircle 
the rice field. 

1

Al-Hassa

find one’s self in a different world. Gone 
are dusty, busy streets filled with passing 
traffic. Instead, birdsong is heard along 
with the rustling of palm fronds, and the 
gentle sound of running water. It is here, 
in the serene peace of a late afternoon’s 
sunrays, that the true beauty of the Al-
Hassa oasis is both seen and felt.  

As with smallholdings across the 
world, it is unlikely to be just one crop 
that is produced, and in al-Hassa there 
almost always dates. One of life’s great 
pleasures is visiting an Hasawi farm, 
and sit under the trees, eating dates 
whose origin are from right above you.  
Literally, in the trees above your head as 
you sit in one of Hassa’s farms. 

Whether for its dates, its orchards, its 
livestock, Al-Hassa’s small farms have a 
well deserved reputation for producing 
quality produce in the midst of an arid 
desert.  Yet, one particular Al-Hassa 
product can take many visitors, Saudis 
and non-Saudis alike, by surprise: 
Hasawi red rice. 

Surprisingly, rice is grown in al-
Hassa. And not poor quality rice, either. 
It thrives in the soil, which has a high 
percentage of salinity and can tolerate 
drought like conditions that other strains 
grown, for example, in Asia would not 
be able to handle. Historically, rice has 
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The high walls of the farm gave 
nothing away, as most farms 

have tall walls. Located in Al-Hassa, a 
city three hours drive from Riyadh, we 
were about to be astounded. Guided 
through the gate of the property, we 
find something completely unexpected, 
perhaps very rare in the Middle East in 
general and Saudi Arabia in particular: 
an active, working rice field. 

Al-Hassa, situated around 500 
kilometres east of Riyadh, has malls, an 
excellent university, urban landscapes, 
handsomely renovated souk areas, as 
well as a railway station and airport. 
These are hallmarks of a prosperous, 
modern urban centre; one with a deep, 
proud history of trade, and commerce. 

However, in order to really 
understand Al-Hassa, it is important 
to realise that it is actually made up of 
different hamlets, large villages, and 
some small towns. All of them are 
different, vibrant communities that have 
been knitted together to form this city. 
As such, Hasawis – the name of the 
inhabitants of this city – have retained a 
strong connection to their communities 
and the land they were raised on.  

Owing to its prized water source 
and fertile soil, the area became famous 
throughout history for its agrarian 
culture. Al-Hassa is commonly described 
as the largest oasis in the world, with 
over thirty million palm trees and an 
annual output of one hundred thousand 
tons of dates. Consequently, fertile 
and green areas constitute a landscape 
unique to Saudi Arabia. 

The reason for the existence of this 
emerald greenery in the midst of a harsh 
desert environment is simple: water. 
Deep underground aquifers provide the 
water that sustains the agriculture dating 
back hundreds of years, with thousands 
of small farms dotting the landscape, 
many owned by the same family for 
generations. 

Ask many Hasawis what their plans 
are to wile away a weekend, or even 
an evening, and they will reply: “I will 
go to my farm.” In a modern city this 
connection between its people and the 
land is incredibly strong. 

Indeed, the majority of Al-Hassa’s 
farms – most accurately described as 
individual smallholdings– are ringed by 
tall walls. Only visible from the outside 
are the tops of date palm trees rising 
high above. Once through a gate, is to 
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Al-Hassa

Leah Schmidt *

Commercial farming of rice in Al-Hassa
is not possible, and all of its cultivation comes about through 

the small farms of  individuals or families.

The Unexpected
Rice Fields of

Al-Hassa
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SkyTeam

Season’s Greetings!
SkyTeam has grown every year since its formation in 2000. Conversations with customers 
have always been the inspiration for new products and services. You are the reason why 
our 20 world-class member airlines work every day to make travel to 1,062 destinations 
in 177 countries more seamless and easy. Here are a few 2016 milestones.

SkyTeam Leads the Way in 
Lounges   |   With the opening of 
new SkyTeam Lounges in Dubai and 
Beijing, SkyTeam has become the leader 
in providing alliance lounges for your 
comfort. You can also take a break from 
busy terminals at our SkyTeam Lounges 
in London, Hong Kong, Istanbul and 
Sydney, or any of our 673 lounges around 
the world.

Customers Help Make SkyPriority 
Better   |   When it comes to priority 
airport services for top customers, 
SkyPriority is the world leader. 
And customers across the globe are 
helping make it better by sharing their 

SkyPriority experiences using the 
SkyPriority Panel app. This innovative 
customer-centric approach recently won 
the silver 2016 ESOMAR Award for 
demonstrating the tangible impact of 
market research. The SkyPriority Panel 
app is available in the Apple App Store 
and Google Play Store.

Focus on Technology   |   Take a look 
at skyteam.com to discover a fresh, new 
2016 design with all the latest airport tips 
and flight information, and optimized 
for use on mobile devices. The new 
Round the World Planner makes it easier 
than ever to find your ideal itinerary and 
book your ticket. And arranging travel 

to international meetings and events 
is simple with the enhanced Global 
Meetings self-booking tool.

Alliance of the Year – Two Years 
in a Row!   |   Making a good year 
even better, SkyTeam was named ‘2016 
Airline Alliance of the Year’ in the annual 
Air Transport News awards. It was our 
second consecutive year to be honored 
in this way. Sixteen years after we started, 
tomorrow’s ambition remains the same…
caring more about you in everything 
we do. On behalf of all 20 SkyTeam 
members, thank you for flying with us 
in 2016. We look forward to caring more 
about you in 2017 and beyond!  



Autumn Awe

Sugar maple and white birch 
trees in Vermont. Every fall in New 

England, vibrant shades of gold 
and amber color the foliage of 

deciduous trees. 

Photograph by Ira Meyer
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Swamp Snack

A silverback eats herb roots in a 
swamp in the Democratic Republic 
of Congo. Named for the color of 
the hair on its back, a silverback is 

the dominant adult male who leads 
a group of gorillas. 

Photograph By Ian Nichols
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Kingfisher on the Hunt

A kingfisher dives toward 
water in Romania. Because 

the kingfisher relies on clean 
and clear water for hunting, its 
presence can be an indicator 

of high water quality in an 
ecosystem.

Photograph By Joe Petersburger

Around the World
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Somewhere Over 
the Rainbow

A rainbow over Victoria Falls in 
Zambia. Acting as the border between 

Zambia and Zimbabwe, the Zambezi 
River feeds the roaring 355-foot 

waterfall Victoria Falls.

Photograph By Jason Edwards
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