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�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز �أطلق 

�آل �سعود، ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء رئي�س جمل�س 

�إد�رة �سندوق �ل�ستثمار�ت �لعامة، موؤخًر� م�سروع »نيوم« �لذي ُيعد نقلة 

كبرية يف مفهوم �لتخطيط �ل�سرت�تيجي لالقت�ساد و�لتنمية �ل�ساملة 

وفق روؤى ع�سرية ومبتكرة ت�ست�سرف �مل�ستقبل من �أجل بناء �لإن�سان 

وتعمري �ملكان. وهذ� �مل�سروع �لتاريخي يتوج �سل�سلة �مل�سروعات �لكربى 

�لتي مت �إعالنها موؤخًر� كالبحر �لأحمر و�لقدية وغريهما من �مل�سروعات 

�ل�سرت�تيجية �لتي �أطلقها �سمو ويل �لعهد، حفظه �هلل، ل�ستثمار كل 

�ملو�رد �ملتاحة، وحتقيق تنمية �ساملة وم�ستد�مة، وم�ستقبل ز�هر للوطن 

و�ملو�طنني.

يف هذ� �لعدد من جملتكم »�أهاًل و�سهاًل« تطالعون تقريًر� عن هذ� 

�مل�سروع �مللهم �لذي ميثل قفزة كبرية ونوعية يف مفهوم �مل�ساريع �لتنموية 

و�لتحول �لقت�سادي نحو �آفاق �أرحب و�أ�سمل، تتعدد فيها �ملو�رد وتتهياأ 

�لفر�س �ل�ستثمارية لتحقيق تنمية �ساملة يف �أرجاء �لوطن كافة. وهو 

م�سروع وطني ��سرت�تيجي مبا يحظى به من �هتمام �لقيادة �لر�سيدة، 

حيث تويل هذ� �مل�سروع �هتماًما كبرًي� على جميع �مل�ستويات، ومن ذلك 

�لدعم �ل�ستثماري �لذي ي�سل �إىل 500 مليار دولر، وكذلك �ملوقع 

�ل�ستثنائي بني قار�ت �لعامل وم�سار�ت �لتجارة �لعاملية و�أ�سو�قها، �إىل 

جانب ما يتمتع به �مل�سروع من ت�ساري�س مذهلة ت�سمل �ل�سو�طئ، و�جلزر، 

و�جلبال، و�ل�سحر�ء يف تنوع جمايل فريد، �إ�سافة �إىل �لهدف �لأ�سا�سي 

للم�سروع و�ملتمثل يف تطوير قطاعات �قت�سادية رئي�سة للم�ستقبل، ومعاجلة 

�لت�سرب �لقت�سادي.

م�سروع »نيوم« �ل�سخم، كما �أ�سار �سمو ويل �لعهد يحفظه �هلل، 

�سيجعل من هذه �ملنطقة �خلا�سة مثاًل ُيحتَذى به عاملًيا يف �مل�ستقبل، 

لالرتقاء بجودة �حلياة بجميع جو�نبها، من �لتعليم، و�ل�سحة، و�لغذ�ء، 

و�لنقل، و�لرتفيه، و�ل�سناعة، و�لتقنية �حلديثة، بالإ�سافة �إىل توظيف 

�أحدث تقنيات �مل�ستقبل لتوفري فر�س �قت�سادية كربى من خالل حتويل 

منطقة قاحلة �إىل مدن ح�سارية وذكية ت�ستقطب �أف�سل �لعقول و�ملو�هب، 

و�ل�سركات من �ململكة وخارجها، لتخطي حدود �لبتكار يف تهيئة �لفر�س 

�لقت�سادية �ملتميزة، حيث مت ت�سميم هذه �ملنطقة لتتفوق على �ملدن 

�لعاملية �لكربى من حيث �لقدرة �لتناف�سية ومنط �ملعي�سة.

و�خلطوط �ل�سعودية ب�سفتها �لناقل �لوطني للمملكة �ستو�كب هذ� 

�مل�سروع �لكبري مب�سيئة �هلل، بخطط ت�سغيلية يف جمال �لنقل �جلوي 

و�خلدمات �لأخرى ملجموعة �ملوؤ�س�سة و�سركاتها �لنا�سئة عن �لتخ�سي�س. 

و�سوف ت�ستثمر يف ذلك مو�ردها �لب�سرية �ملوؤهلة تاأهياًل عالًيا، و�أ�سطولها 

�حلديث من �لطائر�ت ب�سركة �خلطوط �ل�سعودية للنقل �جلوي، وطري�ن 

�أديل، وطري�ن �ل�سعودية �خلا�س، و�لبريق، �إ�سافة �إىل �أ�سطول �سركة 

�خلطوط �ل�سعودية لل�سحن.

فاخلطوط �ل�سعودية �سرح من �سروح هذ� �لوطن �ملعطاء، �ساركت 

و�ستظل ت�سارك يف خدمة خططه وم�ساريعه �لتنموية �لتي ت�سهد حالًيا نقلة 

كبرية ونوعية، ويجري حالًيا يف �ملوؤ�س�سة �لعامة للخطوط �جلوية �لعربية 

�ل�سعودية و�سركاتها ووحد�تها �ل�سرت�تيجية �لنا�سئة عن �لتخ�سي�س 

تنفيذ برنامج طموح للتحول يهدف �إىل تطوير �لأد�ء ورفع �لكفاءة 

�لت�سغيلية، وحتديث �لأ�سطول وتنميته، وزيادة �لرحالت، و�ل�سعة �ملقعدية، 

و�لتو�سع يف �لت�سغيل �لدويل، وتطوير �خلدمات، وتقدمي منتجات ذ�ت 

جودة عالية تنا�سب جميع �سر�ئح �مل�سافرين. وقد مت قطع �سوط كبري 

يف هذ� �لربنامج، و�إجناز كثري من مبادر�ت �لتحول. وهذه �ملبادر�ت 

ت�سهم يف حتقيق �أهد�ف برنامج �لتحول �لوطني وم�ساريعه �ل�سرت�تيجية 

ومنها م�سروع »نيوم« �لذي �سيغري مفهوم �ل�ستثمار و�سناعته، و�ملدن 

�لعاملية �جلاذبة لال�ستثمار�ت، ويتيح كثرًي� من �لفر�س �ل�ستثمارية 

ل�سركات �لطري�ن و�ل�سياحة و�ل�سيافة و�لفندقة و�لرتفيه، ويدعم مقومات 

ن م�ستقباًل ز�هًر� وتنمية �ساملة وم�ستد�مة للوطن  �لقت�ساد �لوطني، ويوؤمِّ

يف ظل قيادة حكيمة وتوجيهات �سديدة من لدن �سيدي خادم �حلرمني 

�ل�سريفني و�سمو ويل عهده �لأمني حفظهما �هلل. 
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يف عامل 
حقيقي ي�سنعه �خليال ينطلق 

م�سروع نيوم يف »موقع ومكان 

للحاملني �لذين يريدون خلق �سيء جديد يف هذ� 

�لعامل«. بهذه �لكلمات �أطلق �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري حممد بن �سلمان، ويل عهد �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، م�سروع »نيوم« حيث ت�سنع �لأحالم 

وتتحقق، عرب نخبة �لعقول و�أمهر �لكفاء�ت 

�لقادمة لتحقيق �أحالمها و�أفكارها �لر�ئدة �لتي 

تتخطى �ملاألوف، لتعي�س �ململكة و�قًعا مغايًر� يف 

عهد خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن 

عبد�لعزيز، حفظه �هلل، ت�سهد فيه َوَثَبات ت�ستدين 

�لو�سول �إىل م�ستقبل و�عد، عرب نهج تنموي، 

وفق �آليات تعك�س رغبة ملحة يف �إحد�ث حتولت 

كربى، تلبي تطلعات �أبناء �ململكة، جت�سدها خطط 

طموحة، عرب روؤية �ل�سعودية 2030 وما ي�ستتبعها 

من بر�مج، يف �سبيل ر�سم خارطة م�ستقبل باهر، 

تتوزع على �أرجائها م�سروعات عمالقة، تنعك�س 

�آثارها �لإيجابية وعو�ئدها �ملتعاظمة على �أبناء 

�ململكة يف خمتلف مناحي �حلياة، بل تتجاوز 

حدود �ململكة �إقليمًيا ودولًيا.

يف ظل هذه �لروؤية �لطموحة ك�سف عن 

م�سروع نيوم، �ملدينة �لتي ت�ست�سرف �مل�ستقبل 

وعلومه وتقنياته لتعي�سه حا�سًر� وجت�سده و�قًعا، 

م�سطرًة ع�سًر� جديًد� من �لإبد�ع، ر��سمًة 

وجًها مغايًر� للمنطقة باأكملها، عرب �حت�سانها 

�أعظم �لعقول و�ملو�هب، ورو�د �لأفكار �خلالقة 

لبناء م�سروعات مبتكرة �ستحول �ملنطقة �لو�قعة 

يف �سمال غرب �ململكة، وممتدة بني كل من 

�ل�سعودية، وم�سر، و�لأردن �إىل منطقة عاملية 

مبو��سفات يتوق للحياة فيها كثري من �سكان 

�لأر�س. حيث متلك نيوم عو�مل متفردة تبد�أ 

من موقع جغر�يف متميز، يربط بني ثالث قار�ت 

�آ�سيا، و�أفريقيا، و�أوروبا، ومير مبحاذ�ته نحو 

10% من �لتجارة �لعاملية عرب �لبحر �لأحمر. 
وي�ستطيع 70% من �سكان �لعامل �لو�سول �إىل 

مدينة نيوم يف غ�سون 8 �ساعات كحد �أق�سى.



نيومنيوم

المزايا االقتصادية   |   يقدم م�سروع مدينة نيوم 
مز�يا ذ�ت جدوى �قت�سادية مرتفعة لل�سركات 

و�ملوؤ�س�سات و�لأفر�د، لذ� �سي�ستقطب �أف�سل 

�ل�سركات، و�أ�سحاب �لكفاء�ت من جميع �أنحاء 

�لعامل. ومن هذه �ملز�يا �سهولة �لو�سول �إىل �ل�سوق 

�ل�سعودية على نحو مبا�سر و�لأ�سو�ق �لعاملية، ل 

�سيما مع حتول �ملنطقة �إىل مركز للربط بني قار�ت 

�آ�سيا، و�أفريقيا، و�أوروبا. كما �ستتو�فر منظومة توريد 

�ساملة، �إىل جانب �لتمويل و�حلو�فز �ملالية، و�لبيئية 

�لتنظيمية، و�لقو�نني �لتجارية �مل�سجعة، و�لبنية 

�لتحتية �لتي ��ستخدم فيها �أحدث �لتقنيات.

وُتعد �إعادة توجيه �لإنفاق �ل�سعودي نحو �لد�خل 

من �أهم مز�يا نيوم، ل �سيما يف جمال �ل�سياحة 

و�لرعاية �ل�سحية و�لتعليم و�ل�ستثمار �خلارجي، 

�إذ ينفق �ملو�طنون مليار�ت �لدولر�ت يف هذه 

�لقطاعات �سنوًيا خارج �ململكة، و�ستجذب نيوم هذه 

�لأمو�ل للد�خل مرة �أخرى.

نمط حياة جديد   |   نيوم هي مدينة �مل�ستقبل 
و�حلياة �جلديدة �لتي ل نظري لها، ويرجع ذلك �إىل 

منط �حلياة �ملتطور. �إذ �ست�ستخدم فيها �لتقنيات 

�مل�ستقبلية على تو�سع، ومنها �لتنقل �لذكي �ملتمثل يف 

�ل�سيار�ت و�لطائر�ت ذ�تية �لقيادة، كما �ستتو�فر 

�ل�سبكات �ملجانية لالإنرتنت فائق �ل�سرعة، �أو ما 

يطلق عليه �لهو�ء �لرقمي، و�لذكاء �ل�سطناعي، 

وتقنيات �لو�قع �لفرت��سي و�لو�قع �ملعزز، ومر�كز 

�لبيانات، و�إنرتنت �لأ�سياء، و�لتجارة �لإلكرتونية. 

�إىل جانب �لأنظمة �ملرورية ذ�تية �لتعلم، و�لتعليم 

�ملجاين �مل�ستمر على �لإنرتنت �ملتو�فق مع �أعلى 

�ملعايري �لعاملية، و�خلدمات �حلكومية �لرقمية 

�ملتكاملة �لتي �سيح�سل عليها �سكان نيوم عن 

طريق �للم�س، وي�سمل ذلك �إ�سد�ر �لرت�خي�س 

و�لوثائق كافة. عرب �أمتتة جميع �خلدمات �ملقدمة 

و�لإجر�ء�ت �ست�سبح �ملعامالت و�لإجر�ء�ت 

�إلكرتونية بالكامل. و�سُيمكن ذلك نيوم لتكون �لأكرث 

كفاءة حول �لعامل فيما يخ�س �لأن�سطة و�لإجر�ء�ت 

�حلكومية و�ل�ستثمارية، بينما �ستخ�سع �ملنطقة 

لأعلى معايري �ل�ستد�مة �لعاملية.

�ستطبق معايري جديدة خا�سة بنظام �لبناء 

من �أجل توفري منازل خالية من �لكربون. 

�إ�سافة �إىل منازل ومن�ساآت جرى ت�سميمها 

بطرق �إبد�عية و�بتكارية حتفز على ممار�سة 

�لريا�سة، و�مل�سي، و��ستخد�م �لدر�جات �لهو�ئية، 

و�ل�ستفادة من م�سادر �لطاقة �ملتجددة. ولن 

ت�سم نيوم �أ�سو�ًقا �سغرية للت�سوق. فكل �سيء 

  -  ديسمبر  82017

نيوم

  من قلب الصحراء ستقوم مدينة نيوم بإنتاج أغذية طازجة وصحية،
وسيجري تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، عبر منظومة

من التقنيات المتطورة، ستستخدم في الزراعة الجافة،
وفي البيوت الخضراء التي تعمل بالطاقة الشمسية   



�سي�سل �إىل �ل�سكان يف منازلهم ومقار عملهم عرب 

��ستخد�م �لتقنيات �للم�سية.

قطاعات المستقبل   |   حتت�سن مدينة نيوم 
ت�سعة قطاعات �قت�سادية ت�سمل: م�ستقبل �لطاقة 

و�ملياه، وم�ستقبل �لتنقل، وم�ستقبل �لتقنيات 

�حليوية، وم�ستقبل �لغذ�ء، وم�ستقبل �لت�سنيع 

�ملتطور، وم�ستقبل �لإعالم و�لإنتاج �لإعالمي، 

وم�ستقبل �لرتفيه، وم�ستقبل �لعلوم �لتقنية و�لرقمية، 

وم�ستقبل �ملعي�سة.

�سيجري يف جمال �لطاقة �إقامة �ألو�ح 

�سم�سية و�سبكات لتوليد �لطاقة وتخزينها، لي�س 

لال�ستخد�م �ليومي فح�سب، بل لالأجيال �لقادمة 

ا، �إذ يعد موقع �مل�سروع بيئة مثالية لتطوير  �أي�سً

م�سروعات �لطاقة �ملتجددة لتو�فر �لرياح و�لطاقة 

�ل�سم�سية، ل �سيما مع بلوغ �لرثوة �ل�سم�سية 

�مل�ستمرة نحو 20 ميجا جول/مرت مربع يومًيا، 

ومتو�سط �سرعة �لرياح 10.3 مرت/ثانية، ما يتيح 

�إنتاج �لطاقة باأقل تكلفة ممكنة. ولن يقت�سر 

توليد �لطاقة على تلك �مل�سادر �ملعروفة، بل �سيتم 

��ستحد�ث م�سادر �أخرى لتوليد �لطاقة متثل 

م�ستقباًل و�عًد� يف هذ� �ملجال.

بهذ� �لتقدم يف ��ستخد�م �لطاقة �ست�سهد 

�ملدينة �إنتاج �أغذية طازجة و�سحية من قلب 

�ل�سحر�ء و�سيجري حتويل مياه �لبحر �إىل مياه 

�ساحلة لل�سرب، عرب منظومة من �لتقنيات 

�ملتطورة ل�ستخد�مها يف �لزر�عة �جلافة، 

و�لبيوت �خل�سر�ء �لتي تعمل بالطاقة �ل�سم�سية. 

كما �سيفتح ذلك �لباب �أمام �أ�ساليب ت�سنيع 

جديدة يجري ��ستحد�ثها يف نيوم. ولن تقت�سر 

�لبتكار�ت على تقنية �لنانو، و�لطباعة ثالثية 

�لأبعاد، و�حل�سا�سات، و�ملركبات �لكهربائية، 

و�لإن�سان �لآيل، و�ملو�د �ملتجددة، و�سيتز�من مع 

�بتكار �ملو�د �لت�سنيعية �لتطوير �مل�ستمر لالأبحاث 

و�لدر��سات، وتهيئة �لظروف �ملو�تية لختبار 

�لبتكار�ت وتطبيقها.

�سيعتمد م�سروع نيوم يف �بتكار�ته على �سيا�سة 

�مل�سدر �ملفتوح، و�لذكاء �ل�سطناعي، و�لو�قع 

�لفرت��سي، و�إنرتنت �لأ�سياء، و�لأجهزة �لذكية، 

لتتحول �ملدينة �إىل مالذ للمخرتعني و�ملبتكرين 

لإجر�ء جتاربهم و�ختبار�تهم، ومن ثم تنفيذ 

مبتكر�تهم و�خرت�عاتهم لإفادة �لب�سرية.

العالجات الجينية   |   �سينعك�س �لتقدم �لتقني يف 
جمال �لبتكار على م�ستقبل �لرعاية �ل�سحية �ملتمثل 

9



نيوم

جغرافيا فريدة وطقس مثالي
على خالف �لطق�س �حلار �لذي تعانيه دول �خلليج تقع نيوم يف منطقة معتدلة 

 10 نحو  �ملوقع  �حل��ر�رة يف هذ�  درجة  تنخف�س  �ململكة، حيث  �سمال غرب  �لطق�س 

ا قربها  درجات مئوية عن باقي دول �خلليج. وما ي�سهم يف تلطيف �أجو�ء �ملنطقة �أي�سً

بتيار�ت  مبا�سر  نحو  على  وتتاأثر  �لأحمر،  �لبحر  على  ت�سرف  جبلية  مرتفعات  من 

�لرياح �لتي تعرب من خالله.

ميتد م�سروع نيوم على م�ساحة ت�سل �إىل �أكرث من 26 �ألف كيلو مرت مربع، وتنعم 

�جلبال  من  �سا�سعة  م�ساحات  وحتت�سن  �ساحر،  طبيعي  بجمال  �مل�ساحة  هذه  كل 

�ساهقة �لرتفاع ي�سل طول بع�سها �إىل 2500 مرت، ف�ساًل عن �سو�طئها �ملمتدة �لتي 

�ستحت�سن �أنو�ع �لريا�سات �لبحرية كافة. كما يعزز من هذه �لتجربة �ملثالية �لتنوع 

و�لأ�سماك  �ملرجانية،  بال�سعاب  �ل�ستمتاع  يتيح جتربة  �لذي  �لفريد  �لبحري  �لبيئي 

�لنادرة، و�لريا�سات �ملائية يف �أجو�ء �ساحرة.

  -  ديسمبر  102017

نيوم
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يف �لعالج �جليني، وعلوم �جلينوم، و�أبحاث �خلاليا 

�جلذعية، وتقنية �لنانو �حليوية، و�لهند�سة �حليوية. 

فكل هذه �لعلوم �ست�سهد تطوًر� كبرًي� د�خل حدود 

نيوم، و�سيتمكن �لباحثون عن �أحدث طرق �لعالج 

من �حل�سول عليه د�خل �ملدينة، ولن ي�سطرو� �إىل 

�لبحث عنه يف مكان �آخر.

إعالم المستقبل والترفيه والرفاه   |   
�ستد�سن نيوم حقبة جديدة من �إعالم �مل�ستقبل 

بو�سائل �إنتاجه �لتي �ست�ستفيد من �ل�سناعات 

�ملتطورة يف �ملدينة على نحو كبري. ويتز�من ذلك 

مع تعزيز مفاهيم جديدة يف عامل �لرتفيه عرب 

�إن�ساء �ملالعب، و�مل�سارح، وقاعات �لفنون �لب�سرية 

و�ملتنزهات �لطبيعية �لتي متتد على م�ساحات 

�سا�سعة �إىل جانب حديقة تعد �لأكرب يف �لعامل. وكل 

هذه �لعو�مل �ستجعل من �ملدينة مثاًل يحتذى به يف 

�ملعي�سة و�لرفاه من حيث �لرتقاء بجودة �حلياة فيما 

يتعلق باجلو�نب �لتعليمية، و�ل�سحية، و�لغذ�ئية، 

و�لرتفيه، و�ل�سناعة، و�لغذ�ء، �إ�سافة �إىل �لقدرة 

على توظيف �أحدث تقنيات �مل�ستقبل �لأمنية، 

وت�سمينها يف �لبنية �لتحتية ل�سمان �لأمن و�ل�سالمة 

ل�سكان نيوم وزو�رها.

التنقل   |   لن يربط م�سروع نيوم �خلطوط �لربية 
ا. فامل�سروع  فقط، بل �خلطوط �لبحرية و�جلوية �أي�سً

م�سمم لي�سبح مركًز� لربط �ململكة بالعامل عرب 

و�سائل �لنقل �ملختلفة. �إذ يعتمد �مل�سروع �سمن رقعته 

�جلغر�فية �أنظمة تنقل حديثة، وفًقا لأعلى معايري 

�ل�سالمة، ل�سمان �سهولة �لتحرك و�لرتحال، لي�س 

ا بني نيوم  فقط بني مناطق �مل�سروع، و�إمنا �أي�سً

وخمتلف دول �لعامل يف كل �لقار�ت، وذلك عرب 

�سبكة نقل متطورة تتيح �لو�سول �إىل نيوم و�ملغادرة 

منها �إىل �أي بقعة يف �لعامل مهما بعدت.

منظومة عمرانية مستحدثة   |   ترتكز �لروؤية 
�لعمر�نية و�حل�سارية للم�سروع على �ستة توجهات 

رئي�سة يجري تطويرها بالكامل �سمن م�سروع نيوم. 

وهذه �لتوجهات تركز على �لإن�سان بالدرجة �لأوىل، 

عرب توفري �سبل �لعي�س �ملريح ل�ساكني �ملدينة، 

و�لعناية باجليل �جلديد بتهيئة �حلياة �ل�سحية، 

و�لتنقل عن طريق منظومة من �ملر�فق �ملتقدمة، 

�إىل جانب �حلكومة �لإلكرتونية و�أمتتة �خلدمات 

و�لرقمنة، بالتو�سع خارج نطاق �لعمل �ملادي، و�لولوج 

بقوة �إىل �لعامل �لفرت��سي عرب خدمات رقمية 

�سريعة وجمانية. وت�سمل تلك �خلدمات، �لإنرتنت 

وتعزيز �لتعليم وت�سهيل �لتو��سل. كما تعد �ل�ستد�مة 

�أحد �لتوجهات �ل�ستة يف نيوم، حيث �سيجري 

��ستخد�م �لطاقة �ملتجددة على نحو كامل يف كل 

�ملباين و�ملن�ساآت وو�سائل �لتنقل، �إ�سافة �إىل �لبتكار 

يف عامل �لإن�ساء�ت �لذي يعد هو �آخر �لتوجهات 

�ل�ستة يف مدينة نيوم، حيث �ستتحول �ملدينة �إىل 

خمترب لأ�ساليب �لبناء ومو�ده �ملبتكرة.

استثمار واعد   |   تنبئ �لأرقام باأن م�سروع نيوم 
ولد عمالًقا، و�ستتعاظم �أرباحه مبرور �لوقت، لي�س 

على �لقت�ساد �ل�سعودي فح�سب، بل �لدول �ملجاورة 

ا، و�لدول �مل�ستثمرة يف �مل�سروع. ومن �أهم  �أي�سً

�ملكا�سب �لرئي�سة للم�سروع �إعادة توجيه �لت�سرب يف 

�لقت�ساد �ل�سعودي.

ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن م�ساهمة نيوم يف �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل للمملكة �ستتجاوز 100 مليار دولر 

بحل�ول ع�ام 2030، و�سي�سبح �لنات�ج �ملحلي للفرد يف 

نيوم �لأعلى يف �لعامل. كما �ست�سهم نيوم يف تخفي�س 

�لو�رد�ت، ل �سيما فيما يتعلق بال�سيار�ت، و�لآلت، 

ومعد�ت �لت�سال، �لتي كانت ت�ستورد بنحو 70 

مليار دولر، حيث �سيجري ت�سنيع كثري من �ل�سلع 

�مل�ستوردة د�خل نيوم.

ووفًقا لهذه �لروؤية �لطموحة �لتي جرى 

�لتخطيط لها يف هذه �ملدينة �لعاملية، ف�سوف تخطو 

�ململكة بثبات نحو حتقيق �أهد�فها �ل�سرت�تيجية 

�لتي تعرب من خاللها �إىل م�ستقبل و�عد، يف ظل 

�قت�ساد متنوع �لدخل، وبيئة جاذبة للعقول �ملبتكرة، 

وتهيئة �ململكة لت�سبح موطًنا لتقنية �مل�ستقبل 

وعلومه، وذلك كله من �أجل توفري حياة �أف�سل 

لأبنائها وكل من يعي�س على ثر�ها. 

  تمتد مدينة نيوم على مساحة تصل إلى أكثر من 26 ألف كيلو متر مربع
وسيتمكن 70% من سكان العالم من الوصول إليها

في غضون 8 ساعات كحد أقصى   



  -  ديسمبر  122017

حول السعودية
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غيوم الهدا

يف حمافظة �لطائف، غرب �ململكة �لعربية �ل�سعودية، تعانق غيوم �ل�ستاء عقبة �لهد�، حيث تنذر بالرعد، 

و�لربق، و�ملطر �لغزير، فيتوخى �ملارون ب�سيار�تهم �حلذر و�سط هذ� �جلمال.

تصوير: حسان مبروك



  -  ديسمبر  142017

حول السعودية

كهف حسمي

يف �سمال غرب منطقة تبوك تبدو جبال ح�سمي �أ�سبه مبتحف طبيعي يف و�سط �ل�سحر�ء، حيث تتجلى 

تعرجات هذ� �لكهف �حلجري بني �ل�سوء �ملت�سلل وعتمة كهف عميق.

تصوير: عواد العطوي
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وادي لجب

�سق �سخري بني جبال �لريث يف جاز�ن، يعد من �أف�سل �ملناطق �ل�سياحية، ل �سيما عندما

ت�سقط �لأمطار لتتجمع يف هذ� �لو�دي �مل�سمى جلب، حيث مياهه �لرقر�قة تاأخذ من �ل�سخر و�لزرع �ألو�نهما 

لتكون �أجمل لوحة طبيعية.

تصوير: سعد آل خرصان



  -  ديسمبر  162017

حول العالم

الطائر القرمزي

يف م�ستنقع مائي يف ولية فلوريد� تبدو جمموعة من طيور �أبي منجل قرمزية �للون.

هذ� �لطائر �لذي مييل لونه �إىل �لأحمر �لد�كن �جلميل يعد �سعاًر� وطنًيا لدولة تريناد�د 

وتوباغو �لو�قعة يف �لبحر �لكاريبي.

Photograph by Frans Lanting

  -  ديسمبر  162017
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حول العالم

بدر الحصاد

يف �أو�ئل �أكتوبر ت�سرين �لأول يبدو �لقمر مكتماًل فوق نهر �سار �لر�ئع يف �أملانيا. �ُسمي ببدر �حل�ساد لأنه �أخذ ��سمه من فالحي 

�لن�سف �ل�سمايل للكرة �لأر�سية، �لذين كان باإمكانهم �ل�ستمر�ر يف عملهم حتى بعد غروب �ل�سم�س، وذلك ل�سوئه �ل�ساطع.

Photograph by Babak Tafreshi

  -  ديسمبر  182017
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  -  ديسمبر  202017

السعودية

تمثل الشركة رافًدا مهًما وإضافة قيمة 
لسوق النقل الجوي.

طيران أديل
األحدث تأسيًسا واألسرع 

نمًوا في المملكة

منصور البدر

�أديل، »Flyadeal«، �سركة طري�ن طري�ن 

�قت�سادي تاأ�س�ست يف 17 �أبريل 

2016 ومقرها مدينة جدة، وهي مملوكة بالكامل 
للموؤ�س�سة �لعامة للخطوط �جلوية �لعربية �ل�سعودية، 

وتعد ذر�ع �لطري�ن منخف�س �لتكلفة يف جمموعة 

�ملوؤ�س�سة. وتعمل �ل�سركة با�ستقاللية تامة عن �سركة 

�خلطوط �ل�سعودية للنقل �جلوي )�لطري�ن �لأ�سا�سي 

للموؤ�س�سة(. كما تتمتع �سركة طري�ن �أديل با�ستقاللية 

�إد�رية، ولها بر�جمها و�أنظمتها �مل�ستقلة، وخططها 

�لت�سغيلية �خلا�سة وفق نهج �لطري�ن �لقت�سادي 

ذي �لدرجة �لو�حدة، لتوفري خيار مطلوب ل�سريحة 

و��سعة من �مل�سافرين.

كان يوم �لثالث و�لع�سرين من �سبتمرب �ملا�سي 

يوًما تاريخًيا يف �ململكة، وحتديًد� قطاع �لطري�ن 

و�سناعة �لنقل �جلوي، لي�س لأنه ي�سادف ذكرى 
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�ليوم �لوطني �ل�سابع و�لثمانني، فح�سب، ولكن 

لأن هذ� �ليوم �سهد �لنطالقة �لأوىل للرحالت 

�ملنتظمة لطري�ن �أديل �أحدث �سركات �لطري�ن 

يف �ململكة، و�لتي مت تاأ�سي�سها وفق مفهوم خمتلف 

للطري�ن منخف�س �لتكلفة لدعم منظومة �لنقل 

�جلوي يف �ململكة، وتقدمي خدمات �لنقل �جلوي 

على �لقطاعني �لد�خلي و�لإقليمي بجودة عالية، 

ومعايري عاملية وتكلفة منخف�سة، ولت�سهم يف طري�ن 

�أديل مبفهومها وروؤيتها و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية، 

فهي �إحدى �ملبادر�ت �لرئي�سة لربنامج �لتحول 

�لذي يجري تنفيذه يف �ملوؤ�س�سة �لعامة للخطوط 

�جلوية �لعربية �ل�سعودية، وذر�ع �لطري�ن 

�لقت�سادي �سمن جمموعة �خلطوط �ل�سعودية 

�لتي تو�كب خطط �لتنمية �ل�ساملة يف �ململكة 

وبر�جمها وفق روؤية 2030، وبرنامج �لتحول 
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السعودية

األسطول
يتكون �أ�سطول طري�ن �أديل �لأويل من 

)8( طائر�ت، جميعها من طر�ز �إيربا�س 

A320، ومن فئة �لدرجة �لو�حدة، وتبلغ 
�سعتها �ملقعدية )186( مقعًد�. ومت حتى 23 

نوفمرب ��ستالم )3( طائر�ت، �أطلق عليها 

، و�سهيل، و�ل�سيف(. و�سوف  �أ�سماء )�لنريرّ

ت�سل بقية �لطائر�ت تباًعا على �أن يكتمل 

و�سولها قبل منت�سف �لعام �ملقبل 2018. 

فيما ي�سل عدد طائر�ت �لأ�سطول وفق 

خطة �لتاأ�سي�س �إىل )50( طائرة حد �أق�سى.

يف �ليوم �لذي �أكملت فيه �سركة طري�ن 

�أديل �سهرين من عمرها �لت�سغيلي، �أعلن 

رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة، مدير عام 

�ملوؤ�س�سة �لعامة للخطوط �جلوية �لعربية 

�ل�سعودية �ملهند�س �سالح بن نا�سر 

�جلا�سر، �أن �ل�سركة ترتقب بنهاية �لعام 

ا من �سركتي »�إيربا�س«  �جلاري عرو�سً

و»بوينج« ب�ساأن طلبية ل�سر�ء )30( طائرة 

من طر�زي A320 و B737، موؤكًد� �أن 

قر�ًر� ب�ساأن �لطلبية �سيتم �تخاذه يف موعد 

�أق�ساه نهاية �لربع �لثاين من عام 2018.

�لوطني بتوفري خدمات �لنقل �جلوي بخيار�ت 

منوعة تنا�سب جميع �سر�ئح �مل�سافرين.

هذه �خليار�ت ت�سمل �لطري�ن �لأ�سا�سي 

للخطوط �ل�سعودية بدرجاتها �ملنوعة �ملتمثلة 

يف درجة �ل�سيافة مبقاعدها �ملميزة �حلائزة 

�أف�سل مقعد للدرجة �ل�سياحية يف �لعامل منذ 

عامني، ودرجة رجال �لأعمال مبقاعدها 

�لوثرية، و�لدرجة �لأوىل وهي �أجنحة فخمة 

وخا�سة. وتوفر »�ل�سعودية« على منت رحالتها 

خدمات مميزة ت�سمل �لوجبات، و�لرتفيه، 

و�لت�سالت، وغريها من �خلدمات. كما ت�سمل 

خيار�ت خدمات �لنقل �جلوي �لتي توفرها 

�خلطوط �ل�سعودية طري�ن »�لبريق« بدرجة 

�سفر و�حدة )�لدرجة �لأوىل( بخدماتها 

�ملميزة �لتي يقدمها عرب �سالت �لطري�ن 

�خلا�س يف كل من �لريا�س وجدة، وكذلك 

طري�ن �ل�سعودية �خلا�س للرحالت �خلا�سة، 

�سو�ء د�خلية، �أو دولية.

ثم �كتمل �لعقد باإطالق طري�ن �أديل منخف�س 

�لتكلفة ليكتمل بذلك بناء منظومة خدمات �لنقل 

�جلوي ملجموعة �خلطوط �ل�سعودية، ومن ثم 

توفري خيار�ت �ل�سفر جلميع �سر�ئح �مل�سافرين، 

ما �سي�سهم يف حتقيق �لنقلة �لنوعية و�لإيجابية 

يف م�ستوى خدمات �لنقل �جلوي يف �ململكة. وهذ� 

ما ينعك�س �إيجاًبا على �خلدمة و�ملز�يا �ملقدمة 

للم�سافرين كتوفري �ملزيد من �لرحالت و�ملقاعد، 

وت�سغيل طائر�ت حديثة، وتوفري خدمات حجز 

متميزة، وحت�سني �إجر�ء�ت �ل�سفر با�ستخد�م 

�أحدث تطبيقات تقنية �ملعلومات.

تميز األداء وتسارع النمو   |   حققت �سركة 
طري�ن �أديل، خالل �سهرين من �نطالقتها، 

جناًحا مميًز�، ومنًو� مت�سارًعا. فبعد �أن د�سنت 

رحالتها �ملنتظمة يوم 23 �سبتمرب برحلة و�حدة 

)ذهاًبا و�إياًبا( بني كل من �لريا�س وجدة، وخالل 

�أ�سبوعني �أ�سافت رحلة ثانية، ومن 25 �أكتوبر 

ت�ساعف عدد �لرحالت �ليومية بني �لريا�س 

وجدة �إىل )5( رحالت يف �لجتاه �لو�حد )10 

رحالت يف �لجتاهني(. ويف �لأول من نوفمرب مت 

تد�سني وجهتني جديدتني من خالل ت�سيري رحلة 

يومية )ذهاًبا و�إياًبا( بني جدة و�لدمام، و�أخرى 

بني جدة و�لق�سيم. وبناء على �لطلب �ملتز�يد 

على رحلتها بني جدة و�لدمام مت ت�سيري رحلة 

يومية ثانية لي�سل عدد �لرحالت �ليومية بني 

�ل�ساحلني �لغربي و�ل�سرقي �إىل )4( رحالت يف 

�لجتاهني. وت�سهد �لعمليات �لت�سغيلية لل�سركة 

منًو� متو��ساًل وم�ساًر� مت�ساعًد� مع تو�يل و�سول 

طائر�ت �لأ�سطول.

�أ�سبحت �سركة »طري�ن �أديل« �ليوم ر�فًد� 

مهًما، و�إ�سافة قيمة ل�سوق �لنقل �جلوي يف �ململكة، 

حيث تقدم جتربة �سفر جديدة يف مفهومها، 

وفريدة يف كلفتها �ملنخف�سة، مع �إتاحة �لفر�سة 

للم�سافرين لختيار �ملقعد �ملنا�سب، و�لوجبة 

�ملف�سلة، وحقيبة �ل�سفر �لإ�سافية، وتوفري 

�خليار�ت لهم بطرق �سهلة وب�سيطة. وت�سهد )4( 

مطار�ت �سعودية حالًيا �إقالع )16( رحلة وهبوطها 

يومًيا ومبجموع )112( رحلة �أ�سبوعًيا، مع تز�يد 

عدد �لرحالت و�لت�سغيل لوجهات جديدة مع تو�يل 

و�سول طائر�ت �لأ�سطول، حيث تخطط �ل�سركة 

للتو�سع يف �لت�سغيل �لد�خلي وتد�سني وجهات دولية 

على �مل�ستوى �لإقليمي.

تبلغ �ل�سعة �ملقعدية �لأولية �لتي وفرتها 

�سركة طري�ن �أديل يف �سوق �لنقل �جلوي 

�لد�خلي ولفئة �لطري�ن منخف�س �لتكلفة نحو 

)21( �ألف مقعد يف �لأ�سبوع �لو�حد، ومبعدل 

يومي ي�سل �إىل )3( �آلف مقعد. 
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  الذراع االقتصادي للخطوط السعودية يكمل   
مجموعة المؤسسة في توفير خيارات سفر    

متعددة لجميع شرائح المسافرين  

رحلة التأسيس واالنطالقة

24 أغسطس 2017
��ستالم �أوىل طائر�ت �أ�سطول 

»�أديل« من م�سنع �إيربا�س 

بهامبورغ يف �أملانيا ومت �إطالق 

« على �لطائرة. ��سم »�لنريرّ

1 سبتمبر 2017
�لبدء يف ت�سغيل �لرحالت 

�لتجريبية لختبار �لكفاءة 

�لت�سغيلية وقيا�سها، 

و�أنظمة �لت�سغيل �لر�سمية 

و�إجر�ء�ت �لت�سغيل.

13 سبتمبر 2017
رئي�س �لهيئة �لعامة للطري�ن 

�ملدين ي�سلم مدير عام �خلطوط 

�جلوية �لعربية �ل�سعودية رئي�س 

جمل�س �إد�رة �سركة طري�ن �أديل، 

رخ�سة �مل�سغل �جلوي �خلا�سة 

ب�سركة طري�ن �أديل.

15 سبتمبر 2017
��ستالم �لطائرة 

�لثانية لالأ�سطول 

و�إطالق ��سم »�سهيل« 

على �لطائرة.

23 سبتمبر 2017
بدء �لعمليات �لت�سغيلية لطري�ن 

�أديل تز�مًنا مع �لذكرى �ل�سابعة 

و�لثمانني لليوم �لوطني، 

و�نطالق �لرحلة �لأوىل من جدة 

�إىل �لريا�س.

17 أبريل 2016
مدير عام �خلطوط �ل�سعودية 

يعلن ر�سمًيا عن تاأ�سي�س  

طري�ن �أديل يف �حتفال 

ر�سمي �حت�سنه مطار �مللك 

عبد�لعزيز بجدة.

17 أكتوبر 2017
و�سول �لطائرة �لثالثة 

�سمن �أ�سطول طري�ن �أديل 

و�إطالق ��سم »�ل�سيف« على 

�لطائرة �جلديدة.

1 نوفمبر 2017
تو�سع طري�ن �أديل يف �لت�سغيل 

بت�سيري رحلة يومًيا )ذهاًبا 

و�إياًبا( بني جدة و�لدمام، 

و�أخرى بني جدة و�لق�سيم. 
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معالم

تقع 
�حلديقة �لكبرية يف مانهاتن 

مبدينة نيويورك �لأمريكية، 

وتبلغ م�ساحتها 3.4 كيلو م2، ويزورها 

�سنوًيا نحو 37 مليون ز�ئر من �أنحاء 

�لعامل. تعد �حلديقة رئة نيويورك 

و�ملتنف�س �خلا�س بها. وقد جرى 

�لتفكري يف �إن�سائها يف �لن�سف 

�لثاين من �لقرن �لتا�سع ع�سر، 

حينما ت�ساعفت ن�سبة �ل�سكان يف 

نيويورك مع قلة وجود �لأماكن 

�ملفتوحة �لتي تتيح لل�سكان �خلروج 

�إليها بعيًد� عن �ل�سو�ساء.

�سهدت �حلديقة �لنور يف عام 

1857، وُعدت َمعلًما وطنًيا يف عام 
1962، وتد�ر حالًيا من قبل منظمة 

غري ربحية. وتعد من �أكرث �ملو�قع 

�حل�سرية زيارة يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية، ومن �أكرث مو�قع �لت�سوير 

حول �لعامل، �إذ �سهدت ت�سوير مئات 

�مل�ساهد من �لأفالم د�خلها. كما 

ت�سم نحو 25 منحوتة �سهرية يف 

�أنحائها من بينها م�سلة كليو باتر� 

�لفرعونية �لتي يرجع تاريخها �إىل 

1450 عاًما قبل �مليالد.
ت�سم �حلديقة جمموعة من 

�لبحري�ت �ل�سناعية يبلغ عددها 

�سبع بحري�ت، منها بحرية كربى، 

فيما تتدرج م�ساحة �لبحري�ت �لأخرى 

من متو�سطة �إىل �سغرية. كما تعد 

�حلديقة موطًنا لنحو 25 �ألف �سجرة، 

ومئات �لأنو�ع من �لطيور و�ل�سناجب.

�سهدت حديقة �سنرت�ل بارك 

كثرًي� من �أعمال �لرتميم و�لتحديث، 

جرت بدًء� من �أو�خر �لقرن �لتا�سع 

ع�سر، حتى �لألفية �جلديدة. ودوًما 

ما ُينتقد �ل�سماح بدخول �ل�سيار�ت 

يف ممر�ت �حلديقة، لذلك ينادي 

كثريون باإعادة �حلديقة ل�سابق 

عهدها دون �سيار�ت ت�سبب �ل�سجيج 

و�لتلوث. 

حديقة
سنترال بارك
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ وأين؟
ل تقل متعة �لت�سوق عن متعة �لتجول يف معامل كيب 

تاون، فالت�سوق ُيعد �أحد عو�مل �جلذب لل�سفر �إىل 

كيب تاون، �إذ تكتظ �لأ�سو�ق بال�سلع �لفاخرة مثل 

�لأملا�س و�جلو�هر و�لتحف �لأفريقية، و�لأحجار 

�لكرمية، و�خلزف �لنفي�س، و�لأو�ين �لزجاجية، 

و�ملالب�س �لأنيقة. و�أكرث ما مييز �ل�سلع �أنها فاخرة 

و�أ�سعارها منخف�سة �لتكلفة مقارنة باأ�سعار �لدول 

�لأوروبية. من �أ�سهر �لأ�سو�ق يف مدينة كيب تاون 

�سوق Access Park �لذي يعر�س �أفخم �ملالب�س 

�لريا�سية. ويحتوي و�سط �ملدينة على عدد من 

�ملر�كز �لتجارية تقع بالقرب من تقاطع �سارع 

�سرت�ند و�سارع �أديريل. ويعد جريجو�س مول من 

�أف�سل خيار�ت �لت�سوق، �إذ ي�سم كثرًي� من �ملطاعم 

و�ملقاهي �لفريدة. بينما ميكن �سر�ء �ل�سلع �ل�سعبية 

من �ل�سوق �خل�سر�ء و�سط �ملدينة، وتقع بالتحديد 

جنوب �سارع لونغ �سرتيت، حيث ��ستهر �ل�سوق ببيع 

�مل�سنوعات �لتقليدية.

ا مركز �أولد  ومن �ملر�كز �لتجارية �ملهمة �أي�سً

بي�سكت ميل و�أوي كيوتري، و�سوق فيكتوريا، ومركز 

كانال ووك للت�سوق، وكيب كو�رتر مول. 

أين تذهب؟
من �أبرز �ملعامل �ل�سياحية يف كيب تاون، طريق قمة 

ت�سامبان، وهو م�سنف بو�سفه �أحد �أف�سل �لطرق 

ذ�ت �ملناظر �خلالبة يف �لعامل. حيث ميكن �لتوقف 

يف �أثناء �لتجول على هذه �لطريق لل�سيد بالقرب 

من قرى كهوت بي، وم�ساهدة طيور �لبطريق على 

ا جبل  �ساطئ بولدرز. ومن معامل �ملدينة �أي�سً

�لطاولة، وهو ُيعد من �أ�سهر معامل كيب تاون، وقد 

جرى �ختياره و�حًد� من عجائب �لطبيعة �ل�سبع 

�جلديدة. حيث ي�ستهر �جلبل باحتو�ئه على 1460 

نوًعا من �لنباتات. كما تعد جزيرة روبن �أحد �أهم 

�ملعامل �لتي يحر�س على زيارتها كل ز�ئر لكيب 

تاون، فقد �سجن �لزعيم �لأفريقي نيل�سون مانديال 

يف هذه �جلزيرة. كما تتنوع �حلد�ئق �لتي ميكن 

زيارتها، ومن بينها حد�ئق كري�ستنبو�س�س �لنباتية 

�لتي �أن�سئت عام 1913. وتتمتع �حلديقة ب�سهرة 

عاملية وتقع على �ملنحدر �ل�سرقي جلبل �لطاولة.

تشتهر كيب تاون برمالها البيضاء، 
وغاباتها الساحرة، واألراضي الخضراء 

المنبسطة، وطبيعتها الخالبة، 
وقممها الجبلية متفاوتة االرتفاعات. 

وأماكن كثيرة تستحق الزيارة مثل 
جبل الطاولة، ورأس الرجاء الصالح، 

وكيب بوينت، وحديقة الزهور، والمياه 
الحارة. كما يمكن االقتراب من 

طيور البطريق، وأسماك القرش عبر 
الغطس في أقفاص مجهزة ومعدة 
لقضاء أوقات ماتعة في أعماق البحر.

24 ساعة
في

كيب تاون

أين تسكن؟
Winchester Mansions فندق

يبعد �لفندق م�سافة 4 دقائق �سرًي� على �لأقد�م 

من �ساطئ �ملحيط �لأطل�سي. حيث تطل معظم 

غرف �لفندق على �لبحر و�جلبل، كما يحتوي على 

م�سبح و�ساحة فناء م�سيدة على �لطر�ز �لإيطايل، 

وحتيط بها �لنو�فري و�أ�سجار �لنخيل. وجميع غرف 

�لفندق و�أجنحته مطرزة بالديكور �لهولندي. 

ويقدم �لفندق عرب مطعم Harveys �ملاأكولت 

�جلنوب �أفريقية و�لأوروبية و�لآ�سيوية، وغريها من 

�ملاأكولت �ل�سهية. وميكن لنزلء �لفندق �ل�ستمتاع 

باخلدمات �لتي يقدمها �ملركز �ل�سحي بالفندق، 

وكذلك �لطري�ن �ملظلي على �ل�ساطئ.
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من هنا وهناك

أكثر المدن تقدًما تقنًيا

التلوث ومعدل األعمار

تتنباأ 
منظمة �ل�سحة �لعاملية باأن �ملدن 

�ستكون �أكرث �لأماكن ��ستيعاًبا لل�سكان 

رت �ملنظمة حجم �ل�سكان  يف �مل�ستقبل. �إذ قدرّ

�ملتوقع يف �ملدن بحلول عام 2050 بنحو ثلثي 

�سكان �لأر�س.

حر�س موقع بيزن�س �إن�سايدر على ��ست�سارة 

وكالة 2thinknow �ملتخ�س�سة يف �إجر�ء بحوث 

بيانات تقنية �ملعلومات، وذلك لتحليل �أكرث �ملدن 

�بتكاًر� وتقدًما تقنًيا على م�ستوى �لعامل. وقد 

�عتمدت �لوكالة على ع�سرة عو�مل للو�سول �إىل 

�لت�سنيف، �سملت عدد بر�ء�ت �لخرت�ع يف �ملدينة 

مقارنة بتعد�د �ل�سكان، و�ل�سركات �لنا�سئة، 

وروؤو�س �لأمو�ل �مل�ستثمرة يف �لتقنية، ومعدلت 

��ستخد�م �لهو�تف �لذكية وغريها من �لعو�مل.

ت�سدرت مدينة �سان فر�ن�سي�سكو �لأمريكية 

قائمة �لدول �لأكرث تقدًما تقنًيا، بفعل �حت�سانها 

و�دي �ل�سيليكون �لذي ي�سم جميع �أعمال �لتقنية 

�لعالية حول �لعامل. بينما حلرّت نيويورك يف 

�آلف  �ملركز �لثاين، وذلك بفعل �حت�سانها نحو 7 

�سركة ُت�سنف من �سركات �لتقنية �ملتقدمة، 

ف�ساًل عن خدمات �لو�ي فاي �ملجانية �لتي 

تتو�فر يف �ملدينة، ل �سيما يف جادة مانهاتن 

حيث تتو�فر لال�ستخد�م �لعام، �إ�سافة �إىل عدد 

�ل�سركات �لنا�سئة �ملتنامي يف �ملدينة.

حلرّت �لعا�سمة �لإجنليزية لندن يف �ملركز 

�لثالث، بفعل ما تتمتع به من مز�يا تتيح منو 

�ل�سركات �لنا�سئة و�أعمال �لربجمة على نحو 

ميثل حتدًيا ملدينة �سان فر�ن�سي�سكو نف�سها، �إذ 

ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن نحو 11 �ألف وظيفة يف 

جمال �لتقنية �ست�سبح متاحة يف �لعقد �ملقبل. 

كما حلرّت مدينة لو�س �أجنلو�س يف �ملركز �لر�بع، 

حيث توؤدي فيها �ل�سركات �لنا�سئة ور�أ�س �ملال 

�ل�ستثماري دوًر� رئي�ًسا يف �زدهار قطاع �لتقنية.

�سيطرت على �ملر�كز �لالحقة كلٌّ من 

عا�سمة كوريا �جلنوبية �سيوؤول �لتي ت�سمى مدينة 

�مل�ستقبل، ولديها كثري من �لبتكار�ت ومنها 

نظام ت�سميم مرتو �لأنفاق �لذي يناف�س مرتو 

نيويورك، ثم تبعتها مدينة �آ�سيوية �أخرى هي 

�لعا�سمة �لتايو�نية تايبيه، �لتي تعد موطًنا رئي�ًسا 

لكثري من �سركات �لتقنية �لتي تعمل يف جمال 

�إنتاج معد�ت �لتقنية و�حلا�سبات، �أكرث من �لعمل 

يف جمال �لربجميات.

يف �ملر�كز �لأربعة �لأخرية من �لقائمة حلرّت 

مدينة بو�سطن �لأمريكية، وتلتها �سنغافورة يف 

�آ�سيا، ثم تورنتو يف كند�، وجاءت �سيكاغو يف 

�ملركز �لعا�سر.

ميثل 
تلوث �لهو�ء تهديًد� حقيقًيا ل�سحة 

�لب�سر، بل �إنه ُيعد �أحد �أكرب �ملخاطر 

على جودة �لبيئة �ملحيطة بالإن�سان، وفًقا لتقارير 

منظمة �ل�سحة �لعاملية. ولكن هل �ساألت نف�سك من 

قبل �إىل �أي حد ميكن �أن ي�سكل ذلك تهديًد� يقلل 

من معدل �لعمر �ملتوقع لالإن�سان يف خمتلف �ملناطق 

حول �لعامل؟ وكم ي�سرق �لهو�ء �مللوث من �سنو�ت 

�لعمر؟ هناك در��سة حديثة جتيب عن كثري من 

�لت�ساوؤلت �ملتعلقة باملعي�سة يف بيئة غري �سحية.

ن�سرت جملة �لأكادميية �لوطنية للعلوم يف 

�لوليات �ملتحدة �لدر��سة �لتي �أجر�ها فريق 

عاملي من �لباحثني حول بيانات �لتلوث من 154 

مدينة �أغلبها يف �ل�سني و�لهند من عام 1982 

حتى عام 2012، وقامو� مبقارنتها مع بيانات 

�لوفيات �لتي تغطي 78 مليون �سخ�س يف �ملدة 

من 2004 حتى 2012. ور�سد �لباحثون �سلة قوية 

بني �نخفا�س �لعمر �ملتوقع وتلوث �لهو�ء مبو�د 

وج�سيمات ثقيلة توؤثر يف �سحة �لرئتني، وتت�سبب 

يف �إحد�ث �أمر��س يف �جلهاز �لتنف�سي.

بح�سب �لدر��سة فاإن معدل تلوث �لهو�ء 

يف بع�س �ملناطق �ل�سينية ميكنه �أن يخف�س 

من معدل �لعمر �ملتوقع لل�سخ�س بنحو ثالث 

�س تلوث �لهو�ء  �سنو�ت، بينما يف �لهند قد ُيخفرّ

�لعمر �ملتوقع لالإن�سان بنحو 4 �سنو�ت، ولكن من 

يعي�سون يف نيو دلهي حتديًد� هم �أ�سو�أ حًظا، لأن 

تدين جودة �لهو�ء يف �ملدينة على نحو و��سح 

ميكنه �أن ي�سبب �نخفا�س معدلت �لأعمار 

�ملتوقعة �إىل ما يقرب من ع�سر �سنو�ت.

كانت �حلكومة �ل�سينية قد �تبعت �سيا�سة 

تعرف ب�سيا�سة نهر هو�ي منذ عقود، �عتادت 

خاللها تقدمي �لفحم �ملجاين ل�سكان �سمال �لنهر 

بغر�س �لتدفئة يف ف�سل �ل�ستاء. ومع �لوقت 

�رتفعت معدلت �جلزيئات �ل�سارة �لعالقة يف 

�لهو�ء بنحو خم�سة �أ�سعاف �حلد �لآمن �لذي 

تقره منظمة �ل�سحة �لعاملية، وباملقارنة مع 

�ملناطق �لو�قعة يف جنوب �لبالد كان تركيز هذه 

�جلزيئات �أعلى يف �ملناطق �ل�سمالية مبا فيها 

�لعا�سمة بكني بن�سبة %50. 

خل�س �لعلماء �إىل �أن متو�سط �لعمر �ملتوقع 

يقل بنحو �سبعة �أ�سهر مع كل 10 ميكروغر�مات/

مرت مكعب زيادة من �جلزيئات �لثقيلة �لتي 

يحملها �لهو�ء.

�سان فران�سي�سكو
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مهرجانات

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

تأصيل الموروث الثقافي

يمثل المهرجان تظاهرة ثقافية، واقتصادية، ورياضية متنوعة تؤصل اإلرث 
الوطني، وتعكس العمق الحضاري للمملكة.

ُيعدرّ 
موروث �لإبل من �أعرق مقومات ثقافة �ململكة، 

ل لقرون كثرية �أحد �أهم مكونات حياة  وقد �سكرّ

�أبناء �جلزيرة �لعربية. فكانت �لإبل رفيقة �لدرب يف 

�حلياة  منظومة  يف  ت�سارك  ور�حلة  و�لرتحال،  �حلل 

م��ورًد�  كونها  جانب  �إىل  تفا�سيلها،  بجميع  �ليومية 

�قت�سادًيا حيوًيا للغذ�ء و�جللود.

على وقع �لزخم �لذي تعي�سه �ململكة من �لأن�سطة 

�لثقافية و�لرت�ثية �لتي ترثي عربها حياة �لعامة، يطل 

�لثانية  ن�سخته  يف  لالإبل  عبد�لعزيز  �مللك  مهرجان 

كامل،  ل�سهر  ومتتد  �ملقبل  يناير  مطلع  تنعقد  �لتي 

ي�ستح�سر  �لأجيال،  بني  متيًنا  ح�سارًيا  ر�بًطا  ليمثل 

�ملا�سي �لبعيد، وي�ستعيد ذ�كرة �ملكان. حيث حتت�سن 

�لرحمية  بني  للدهناء  �جلنوبية  �ل�سياهد  منطقة 

�أن�سطة  �لريا�س،  �لعا�سمة  غرب  �سمايل  و�حلفنة، 

�لتنظيم عرب قرية متكاملة جرى ت�سميمها وفق �أعلى 

�مل�ستويات.

�لهجن،  �سباقات  تنفيذ  �جلديدة  �ل��دورة  ت�سهد 

باإن�ساء م�سمار خا�س لها يف �لقرية �ل�سعودية لالإبل 

لرت�سيخ  وذلك  �مل�ستويات،  �أعلى  وفق  ت�سميمه  جرى 

بها  تعرف  �لتي  �لأ�سيلة  و�لإ�سالمية  �لعربية  �لقيم 

�ململكة منذ �لقدم. وقد حر�س �ملنظمون على تو�سيع 

وتوفري  �ململكة،  ل�سيوف  �ملقدمة  �خل��دم��ات  نطاق 

لتي�سري  �لذكية،  �لتطبيقات  عرب  �ل�ساملة  �ملعلومات 

�ل�ستفادة من �حلدث، و��ستك�ساف خمتلف �أن�سطته، 

و�ل�ستمتاع بتجارب تفاعلية جديدة على �أر�س �لو�قع.

المهرجان رؤية ورسالة   |   يقدم �ملهرجان 
لع�ساق �لإبل و�لرت�ث و�ل�سعر عدًد� من �لأن�سطة 

�مل�سوقة ت�ستدعي عنا�سر خمتلفة من �ملكونات �لرت�ثية 

�لعريقة، تتنوع فيها �لعرو�س و�لأن�سطة و�مل�سابقات، 

لتلبي �حتياجات جميع �لفئات و�لأعمار وحتفزهم على 

�مل�ساركة، وتعزز �لقيم �لأ�سا�سية للمجتمع �ل�سعودي.
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�س  �إذ يعمل منظمو �ملهرجان وفق روؤية طموحة تكررّ

ز �لهوية  مكانة �ملهرجان كن�ساط عاملي ر�ئد، يعزرّ

�لوطنية و�حل�سارية، ويكت�سب بعًد� �قت�سادًيا 

مهًما، عرب تاأ�سيل تر�ث �لإبل، وتعزيز �ملنظومة 

�لقت�سادية �خلا�سة به لتنويع عائد�تها وتقديرها 

ك�سناعة جديدة.

ل م�سابقة جمال �لإبل �لتي  مزايين اإلبل   |   ُت�سكرّ
تنظمها د�رة �مللك عبد�لعزيز �أحد �لأحد�ث �لتي 

ينتظرها ع�ساق �لإبل و�ملهتمون بها �ستاء هذ� �لعام، 

حل�سور �مل�سابقات و�ل�ستمتاع مبختلف �لأن�سطة 

�لرت�ثية �مل�ساحبة لها.

ع��رو���س  �سبعة  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  ح����ددت  وق���د 

للم�ساركة يف م�سابقة �ملز�يني لهذه �لدورة، ت�سمل �ست 

�للون، و�ملغاتري  فئات من �لإبل هي: �ملجاهيم د�كنة 

�لبيا�س،  �سديدة  �لو�سحاء  ومنها  �لأل��و�ن،  متعددة 

تبلغ  و�ل�سفر�ء.  و�حلمر�ء  و�ل�سقحاء،  و�ل�سعالء، 

 290 �ملز�يني  مب�سابقات  �خلا�سة  �جلو�ئز  جمموع 

جائزة، يح�سل من خاللها �لفائزون على جو�ئز يبلغ 

جمموعها �أكرث من 113 مليون ريال �سعودي.

أنشطة متنوعة   |   �سيجد ز�ئر �ملهرجان قرية 
ترفيهية متكاملة حتت�سن �سوًقا تر�ثًيا يجذب 

�ملهتمني بالرت�ث �لوطني لعر�س مقتنيات �لإبل، 

ف�ساًل عن عر�س منتجات �لأ�سر �ملنتجة وتو�فر 

�ملطاعم �ل�سعبية. كما جرى �إن�ساء معر�س تر�ثي 

متكامل با�سم »�سنام« يعي�س فيه �لز�ئر رحلة 

تاريخية تفاعلية عن �لإبل وح�سارتها وتاريخها. 

�إ�سافة �إىل �ل�ستمتاع باخليام �لتي تعر�س 

حكايات عن تاريخ �لإبل �ملتجذر يف تاريخ �جلزيرة 

�لعربية.

الدهناء خضراء   |   تعكف �إد�رة مهرجان �مللك 
عبد�لعزيز لالإبل على �إطالق مبادرة �لدهناء 

خ�سر�ء �لتي ت�سعى �إىل �إعادة �حلياة �لنباتية 

�لطبيعية ملوقع �ملهرجان و�ملنطقة �ملحيطة به، 

وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير مدينة �لريا�س، 

ووز�رة �لبيئة و�ملياه و�لزر�عة، وعدد من �ملوؤ�س�سات 

�لتعاونية. وت�سمل هذه �ملبادرة زر�عة جمموعة 

كبرية من �لنباتات لت�سبح رئة تتنف�س منها �لأر�س، 

وم�سدر غذ�ء للكائنات �حلية. 
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ترفيه

عمل إبداعي يكرس القدرات الفنية العربية ويضعها على خارطة 
صناعة السينما العالمية بقصة ُيرجع بعدها اإلنساني

والتاريخي أمجاد حضارتنا وثقافتنا.

تانيا ناجيا

فيلم
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وحتديًد� في زمن  ح�سارتنا،  عمر  من  غابر 

ق��ب��ل ن��ح��و �أل����ف و�أرب�����ع م��ئ��ة ع���ام، 

باأن  حلمه  من  �لعمر  من  �ل�سابعة  يف  فتى  ي�ستفيق 

ي�سري فار�ًسا مقد�ًما على و�قع �أليم تتو�ىل ف�سوله، 

هو  وُيختطف  وقتل  نهب  لأعمال  قريته  تتعر�س  �إذ 

يحكمه  عامل  ويف  �لعبيد.  �سوق  يف  لُيباعا  و�سقيقته 

�لظلم و�جل�سع، يرزح �ل�سغري�ن حتت نري �لعبودية. 

لكن من كان يحلم بالفرو�سية �سرعان ما يكت�سف يف 

�أعماقه �سجاعة يلهج بها ل�سانه �سد �لظلم، وعزمية 

ي�ستنري بها على دروب �ل�سقاء. ويكرب �ل�سغري، وتكرب 

عزميته لت�سري �ل�سبيل �إىل �حلرية.

�لفتى �لذي حتول من عبد  تلك هي ق�سة بالل، 

و�ملخرج  �ملنتج  �ألهمت  ق�سة  جليل،  �سحابي  �إىل 

فقدمها  جمال،  ط��ارق  �أمي��ن  �ل�سعودي  �ل�سينمائي 

عماًل �إبد�عًيا بكل �ملقايي�س، تتالقى فيه �أعلى �ملعايري 

�ملحتوى  ث��ر�ء  م��ع  و�لإخ��ر�ج��ي��ة،  و�لإنتاجية  �لفنية 

�لفكري و�لأدبي و�لدر�مي و�لتاريخي. يف فيلم »بالل« 

�لكرتوين ثالثي �لأبعاد، �لذي �أب�سر �لنور يف �سبتمرب 

بر�جون  �سركة  ��ستديوهات  يف   2016 عام  من  �أيلول 

�لتوثيق  بني  �لفو��سل  تتبدد  دب��ي،  يف  �نرتتينمانت 

�إن�سانية  ر�سالة  لإظهار  �لدر�مية  و�لق�سة  �لتاريخي 

ُترجع  �إذ  ومكان  زمان  كل  �لب�سر يف  تخاطب وجد�ن 

�سدى ظاهرة عبودية �أثقلت كاهل �سعوب وجمتمعات، 

تر�ثنا  بع�س  �إح��ي��اء  تعيد  عربية  ر�سالة  م���و�ز�ة  يف 

�حل�ساري و�لثقايف. فبعد �أن �حتلت �سا�ساتنا على مر 

اع  �سنرّ من  �إلينا  رت  دِّ �سُ �أبطال  �سور  �لأخرية  �لعقود 

خارجيني �حتكرو� مفهوم �لبطولة يف �سخ�سيات من 

و�ل�س  ويليام  حتى  �سبايدرمان،  �أو  �سوبرمان،  مثل 

لأ�سكتلندة  �ملحتلني  �لإجنليز  �ملقاومة �سد  قاد  �لذي 

�أمي��ن  ع��زم  غيب�سون،  مليل  ���س��ج��اع«  »ق��ل��ب  فيلم  يف 

جمال على �أن ُيعيد و�سل ما �نقطع منذ زمن �ملخرج 

وفيلميه  �هلل،  يرحمه  �ل��ع��ق��اد،  م�سطفى  �ل�����س��وري 

�سرية  و�ختار  �ملختار«،  و»عمر  »�لر�سالة«  �ل�سهريين 

موؤذن �لر�سول، �سلى �هلل عليه و�سلم، �سيدنا بالل بن 

رباح، ر�سي �هلل عنه، مدخاًل �إىل �إعادة �إحياء مفهوم 

�لبطل �لأقرب �إىل ثقافتنا وهويتنا.

يقول �أمين جمال: »�سنعت �لفيلم بالدرجة �لأوىل 

عاد  �لذي  فاأمين  كلهم«.  ولأبنائنا  طارق  �بني  لأجل 

�آنذ�ك  وكان  ولده طارق،  لريى  منزله  �إىل  مرة  ذ�ت 

ل يتجاوز �خلام�سة من عمره، يعدو يف �أرجاء �ملنزل 

باأنه  �ل�سغري  ت�سريح  ر�عه  �سوبرمان،  بزي  متنكًر� 

تلك  يكرب. عن  عندما  »�سوبرمان«  ي�سري  لأن  يطمح 

�حلادثة يقول �ملخرج �ل�سعودي: »تخوفت من �أمرين، 

�أولهما �أن يحاول طارق �لتحليق على غر�ر �سوبرمان 

بطل  �إىل  ول��دي  يتطلع  �أن  و�لآخ��ر  مكروه،  في�سيبه 

خيايل ل حقيقة له. ولأين مل �أكن �أمتلك �أي حق باأن 

�أملي عليه �لتخلي عن بطله دون �أن �أقدم له �لبد�ئل، 

�سعرت باأن من و�جبي �إيجاد �لبديل«.

كان بو�سع �أمين �أن يختار �إلقاء �للوم على عمالقة 

يف  تق�سريهم  و�ن��ت��ق��اد  عاملنا،  يف  �لإن��ت��اج  �سركات 

�إع���ادة  لهم  ُيتيح  ب��اإن��ت��اج  �ل��ع��رب��ي  �جل��ي��ل  خماطبة 

�لرجل  لكن  و�أبطالهم.  وتر�ثهم  هويتهم  �كت�ساف 

هو  يكون  �أن  �لأف��الم،  ب�سناعة  ب�سغفه  مدفوًعا  �آث��ر، 

�ساحب �ملبادرة. و�إذ ذ�ك، تخلى عن مهنته، بو�سفه 

دبي  �إىل  �إقامته  مكان  ونقل  �سيارته،  وباع  م�سرفًيا، 

وماأثرة  �سامية  ر�سالة  د  جت�سَّ حلم  حتقيق  �أج��ل  من 

�سينمائي  �عرت�ف  �نتز�ع  �لعربية  لالإمكانات  �أتاحت 

عاملي بتمايزها ومقدرتها على تقدمي حمتوى ي�ساهي 

��ستديوهات  لأك��رب  ب���ارزة  �إن��ت��اج��ات  م��ن  ي�سلنا  م��ا 

�لعامل. فيلم »بالل« �لكرتوين �لذي �أنتج بد�ية باللغة 
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ي�ستمررّ عر�س فيلم »بالل« على منت �خلطوط �ل�سعودية طيلة �ستة �أ�سهر بدًء� من �سهر نوفمرب 2017.�ملنتج و�ملخرج �ل�سعودي �أمين طارق جمال.

  صنعت الفيلم بالدرجة األولى ألجل ابني طارق وألبنائنا كلهم.
فألني لم أكن أمتلك أي حق بأن أملي على ابني التخلي عن البطل

سوبرمان دون أن أقدم له البدائل، شعرت بأن من واجبي إيجاد البديل   
- أيمن طارق جمال

ترفيه

�أفلح  �لعاملية،  �ل�سينما  م�ساهري  مب�ساركة  �لإنكليزية 

يف  حتى  وجماهريًيا  �إعالمًيا  جناًحا  يح�سد  �أن  يف 

�لعامل �لغربي. لعل �لرهان بد�ية، وفًقا ملا يقول �أمين 

جمال، على �أن يجتذب فيلم من �إنتاج عربي وبق�سة 

�سئياًل،  كان  غربًيا،  جمهوًر�  �إ�سالمية  �سخ�سية  عن 

لكن  �لإ�سالم.  ُره��اب  ظاهرة  تف�سي  ظل  يف  �سيما  ل 

ردود فعل �مل�ساهدين و�لنقاد على حد �سو�ء فاقت كل 

�لتوقعات، ل �سيما لدى عر�سه يف مهرجانات تورنتو، 

وبرلني، و�أ�سرت�ليا، وكان. ويف مهرجان كان حتديًد�، 

��سُتقبل عر�س »بالل« بحفاوة بالغة، وُمنح على هام�س 

�أف��الم  ي��وم  يف  ملهم  فيلم  �أف�سل  ج��ائ��زة  �ملهرجان 

خم�سة  �أف�سل  �سمن  تر�سحه  عن  ف�ساًل  �لأنيمي�سن، 

�أفالم جلائزة �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ �ل�سينمائية.

قبول  و�كبه  �لعاملية  �ملهرجانات  يف  �لتمايز  هذ� 

و��سع لعمل �أمين جمال وفريق �سركة بر�جون �لر�ئدة 

يف جمال �لإنتاج �لكرتوين و�ملوؤثر�ت �لب�سرية، ت�سهد 

لتقومي  عامليني  موقعني  �أه��م  على  �لأرق��ام  ذلك  على 

�لأفالم. ففي موقع �أي �إم بي دي imbd، حقق �لفيلم 

��ستجابة بلغ قدرها 10/8.4 من �أ�سل 12٫325 �سوًتا. 

ن�سبة  فبلغت   ،Rotten Tomatoes موقع  على  �أم��ا 

تقومي �لفيلم 80% على مقيا�س �لطماطم �ملخ�س�س 

مقيا�س  على  و%91  �ل�سينمائيني،  �لنقاد  لتقومي 

�لف�سار �ملخ�س�س للجمهور �لعادي، وهي ن�سبة تفوق 

ما حققه فيلم »�سبايدرمان«.

جمال  لأمي��ن  �سكلت  قد  �لأرق���ام  ه��ذه  كانت  �إن 

وفريقه، �لذي ي�سم خرب�ء من ت�سع جن�سيات عربية 

ما  ف��اإن  به،  يفخرون  متميز  بنجاح  �إق��ر�ًر�  خمتلفة، 

تثمني ر�سالة  �ل�سو�هد على  �ملفخرة ويف  ز�د يف هذه 

يف  للعر�س  غريه  دون  �ختياره  كان  �لإن�سانية  �لفيلم 

�سهر مار�س �لفائت يف حمفل �لأمم �ملتحدة، وحتديًد� 

�ملقر  يف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �ملجل�س  غرفة  يف 

موفًد�.   340 بح�سور  بنيويورك  للمنظمة  �لرئي�س 

يكر�س  �ل��ذي  �ل��دويل  �ملحفل  »ب��الل« يف هذ�  فعر�س 

�لرقيق،  وجت��ارة  �ل��رق  �سحايا  ذك��رى  لإح��ي��اء  يوًما 

�لذي  ب��الل  لق�سة  �لعامل  تلقي  على  حتًما  ي�سادق 

ك�سر قيود �لعبودية وحرر روحه منها بالإميان، وباملثل 

�ل�سخ�سية  ه��ذه  مقاربة  يف  جمال  �أمي��ن  تفوق  على 

وهو  منطية،  �أو  ت�سطيح  �أي  ع��ن  بعيًد�  �لإ�سالمية 

اع �لأفالم هو  �لذي يعتقد �عتقاًد� ر��سًخا �أن دور �سنرّ

�ل�سحابي  �سخ�سية  �ختيار  لعل  للنمطية.  �لت�سدي 

تخدم هذ�  دون غريه  ر�سي �هلل عنه،  �جلليل بالل، 

�ملق�سد بكثري من �مل�سد�قية. يقول �أمين: »وملاذ� ل 

حريته  �أجل  من  حارب  بالل  �لبطل؟  هو  بالل  يكون 

�أردت  م��ا  وه��ذ�  ول��غ��ريه.  ل��ه  �أف�سل  �أج��ل حياة  وم��ن 

�إظهاره من خالل عملنا. فالفيلم ل يتعلق بتبني ق�سية 

دينية، و�إمنا بتاريخ له بعد �إن�ساين جامع«.

له  لي�ست وحدها ما �سمن  �لفيلم  �أن ق�سة  يذكر 

�لنجاح. فالعمل �لذي ��ستغرق �إجنازه ثالث �سنو�ت، 

دي��زين  ب��اإن��ت��اج��ات  مقارنة  حتى  قيا�سية  م��دة  وه��ي 

وبناء  �مل��ح��ت��وى  م�ستوى  على  حت��دي��ات  م��ن  ت��خ��ُل  مل 

و�ل�ستخد�م  و�لتقنيات  �لفريق،  وت�سكيل  �ل�سيا�سات، 

جهًد�  ميثل  �لتطبيقية،  �لرب�مج  لبع�س  �مل�سبوق  غري 

�أمي��ن  م��ع  تعاونو�  ا  �سخ�سً  327 م��ن  لفريق  متميًز� 

جمال على تقدمي قر�ءة �سادقة لل�سخ�سية ولإطارها 

در�مية  بتفا�سيل  �لفيلم  �إث��ر�ء  فبمو�ز�ة  �لتاريخي. 

ت�سد �لثغر�ت حتديًد� يف �جلانب �لإن�ساين لل�سخ�سية، 

باأخته غفرية،  من مثل عالقة بالل، ر�سي �هلل عنه، 

�لتاريخي حقه  �لبعد  �إيفاء  بالغ على  ثمة حر�س  كان 

لي�س على م�ستوى �ل�سرد �لق�س�سي فح�سب. وهذ� ما 

دفع باملخرج �إىل �ل�ستعانة بربوفي�سور يف مادة �لتاريخ 

باحًثا لإجر�ء بحوث متكاملة عن   11 ومعه فريق من 

�لع�سر �لذي عاي�سه بالل، ر�سي �هلل عنه. يقول �أمين: 

»�عتمدنا تو�سيًفا رباعًيا يق�سي بر�سد �أربعة عنا�سر 

و�لبنية  �ل��وج��ه،  �سمات  ه��ي:  �ل�سخ�سيات  بناء  يف 

و�لأط��ب��اع.  و�ل�سلوك  و�لقبيلة،  و�لن�سب  �جل�سدية، 

وقد جمع �لفريق �ملعني هذه �ملعطيات من 17 مرجًعا 

خمتلًفا ثم �أبقينا على �لعنا�سر �مل�سرتكة بينها بن�سبة 

80% وما فوق«. �أما �ملرحلة �لثانية، فتمثلت يف تكليف 
من  و�لآخ��ر  تركيا،  من  �أحدهما  جنائيني،  ر�سامني 

�إىل  بال�ستناد  �ل�سخ�سيات،  مالمح  بر�سم  �لفلبني، 

�ملعطيات �لتي ُجمعت، ثم �ملقابلة بني �لر�سمني لبتكار 

جمال  �أمي��ن  �أن  هو  �لالفت  �لنهائية.  �ل�سخ�سيات 
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ذهب �إىل �أبعد من ذلك يف حر�سه على عن�سر �لأمانة 

�إنه  يف مقاربة بع�س �لتفا�سيل �لتاريخية تقنًيا، حتى 

وفريقه ��ستخدمو� لأجل ذلك تقنيات مل ُتنفذ حتى يف 

هوليوود حيث خالًفا لفيلم »بالل«، تبدو �ل�سخ�سيات 

يف �لعادة بال �سعر وبال مالب�س كاملة. �أما يف »بالل«، 

فجرى �لعمل على �أدق �لتفا�سيل يف بناء ما جمموعه 

�نتهاء  ولي�س  و�للحية،  �ل�سعر  بدًء� من  �سخ�سية،   87
بال�سيف �أو �لزي �ملكون �أحياًنا من �سبع قطع. ففريق 

عمل »بالل« مل يقبل بكلمة م�ستحيل، ومل يتخَل عن �أي 

تف�سيل ملجرد �أن ديزين �أغفلته يف �إنتاجاتها، بل كان 

�ل�سعي �إىل مقاربة �لكمال �سيَد �ملوقف.

ُدبلج فيلم »بالل« �إىل �للغة �لعربية باأ�سو�ت نخبة 

�لأطر�س  جهاد  �للبناين  �أمثال  �لعرب  �لفنانني  من 

عنه،  �هلل  ر���س��ي  �ل�سديق،  بكر  �أب���ي  �سيدنا  ب���دور 

بن  حمزة  �ل�سحابي  ب��دور  خليفة  �أ�سعد  و�لأردين 

عبد�ملطلب، ر�سي �هلل عنه، و�ل�سوري جمال �سليمان 

بدور  خ�سر  ق�سي  و�ل�سعودي  خلف،  بن  �أمية  ب��دور 

ومن  �لرتكية،  �إىل  ُدبلج  كما  عنه.  �هلل  ر�سي  ب��الل، 

من  ع��دد  �إىل  دبلجته  على  �لعمل  ي�ستمر  �أن  �ملتوقع 

�للغات �لعاملية.

منت  على  �أ�سهر  �ستة  ملدة  �لفيلم  عر�س  ي�ستمر 

�خلطوط �ل�سعودية، فيما �أمين جمال وفريقه ينكبُّون 

نحو  بعد  �لنور  يب�سر  �أن  يتوقع  جديد  م�سروع  على 

�ل�سوء  �ملقبل  �لفيلم  ي�سلط  �سنتني.  �أو  ون�سف  �سنة 

�لقرنني  يف  �لفنون  هوليوود  كانت  �لتي  قرطبة  على 

�لنجاح منقطع  �أن  ويبدو  �مليالديني،  و�لتا�سع  �لثامن 

�لتحديات  �سقف  �سريفع  »بالل«  حققه  �لذي  �لنظري 

�إىل تخطي  عالًيا وفًقا ملا يو�سح �ملخرج �لذي ي�سعى 

�لإجناز �لأول نحو جناح �أكرب.

هي رمبا خطوة على طريق �لألف ميل، لكن �أمين 

عدد  �أك��رب  �إن��ت��اج  �إىل  �ليوم  �أ�سعى  »ل  يقول:  جمال 

قدمته  ما  يكون  �أن  �إىل  و�إمن��ا  �لأف���الم،  من  حمتمل 

�لأفالم  اع  �سنرّ من  حمتمل  عدد  لأكرب  �إلهام  م�سدر 

�سنو�ت،  �أو ثالث  �سنتني  كل  فيلًما  �أ�سنع  قد  �لعرب. 

�ل�سنو�ت  يف  فيلم   100 ن�سنع  �أن  ميكن  مًعا  ولكن 

�ملقبلة، لأننا حًقا منتلك �لقدرة على حتقيق ذلك«. 
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فرانكفورت
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مدينة فر�نكفورت على نهر �ملاين و�سط تقع 

غرب �أملانيا يف ولية ه�سن، وتعد همزة 

�لو�سل بني �ملدن �لأملانية �لكربى، ن�سبة �إىل موقعها 

�ملميز، و�سبكة �ملو��سالت �ل�سخمة �لتي تقود �إليها، 

كما ت�سنف مركًز� رئي�ًسا للم�سارف و�لتجارة 

و�ملو��سالت، �إذ ت�سم مقر �لبنك �ملركزي �لأوروبي. 

لذلك تعد من كربى �ملر�كز �ملالية يف �أوروبا، ومركًز� 

دولًيا للمعار�س على م�ستوى �لعامل، وهو ما جعلها 

وجهة لرجال �لأعمال �لباحثني عن عقد �ل�سفقات.

ُتعد مدينة فرانكفورت كبرى
 المراكز المالية في ألمانيا، ومقصد رجال 

األعمال، وتضم عدًدا من المعالم المهمة التي 
تجعلها مقصًدا سياحًيا رئيًسا.

فرانكفورت
مانهاتن ألمانيا

جوسيلين إيليا
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فرانكفورت

ب فر�نكفورت مبانهاتن �أملانيا ب�سبب هيمنة  ُتَلقرّ

ناطحات �ل�سحاب على �أفقها، حيث تتاآلف �ملدينة 

يف تناغم بني �حلد�ثة و�لعر�قة، ل �سيما يف ميد�ن 

�لهند�سة �ملعمارية، فلم تتاأثر �ملدينة �سلًبا بالزحف 

�لعمر�ين �حلديث فيما يخ�س تر�ثها وعر�قتها 

�ملتج�سدين يف �أزقتها �ملر�سوفة باحلجارة، و�ساحاتها 

�لو�دعة �لتي يعود تاريخها �إىل �لقرون �لو�سطى.

ت�سم فر�نكفورت عدًد� من �ملتاحف و�مل�سارح 

�ملهمة، ومنها �مل�سرح �لإجنليزي، ود�ر �لأوبر� ذ�ت 

�مل�ستوى �لعاملي. وهي بذلك تت�سق متاًما مع طبيعة 

ا من  �لزو�ر من �أ�سحاب �مل�ستوى �لرفيع خ�سو�سً

رو�د �لأعمال، ومبا تو�فر من معامل ر�ئعة �كت�سبتها 

من تاريخها �لذي ينحدر �إىل �ألفي �سنة م�ست، كونت 

هذه �ملدينة خاللها تاريخها من �لأبنية �لرت�ثية 

�لقدمية، وعززت حا�سرها بلم�سات معا�سرة 

ج�سدتها ناطحات �ل�سحاب، وعرب �أ�سو�قها �حلديثة 

ناطحات �ل�سحاب تهيمن على �أفق فر�نكفورت، لذ� تلقب 

مبانهاتن �أملانيا. وتت�سامق تلك �لناطحات على �ل�سفة 

�لغربية لنهر �لر�ين، وتتخذ �مل�سارف �ل�سهرية مقًر� لها يف 

تلك �لناطحات.

حتت�سن فر�نكفورت مقر �لبنك �ملركزي �لأوروبي، 

�إ�سافة �إىل �ملئات من �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية 

و�مل�سرفية، لذ� تعد من �أكرب �ملر�كز �ملالية يف �أوروبا 

ووجهة مف�سلة لرجال �لأعمال.

يتميز �لربج �لرئي�س بت�سميم معماري فريد، ويبلغ طوله 

200 مرت، ويعد من معامل �ملدينة �ل�سهرية. ويبلغ عدد �لأبر�ج 

�لتي يتجاوز طولها 100 مرت نحو 30 برًجا باملدينة.

ل غنى لز�ئر فر�نكفورت عن �لقيام بجولة يف نهر �لر�ين 

مل�ساهدة �ملنازل �ملطلية بالكل�س، و�ل�سرفات �ملزينة بنبتات 

�لوي�سترييا، وتالل تاونو�س.
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�لتي جتذب �لزو�ر �إليها من كل مكان. يقع �لق�سم 

�لقدمي من فر�نكفورت على �ل�سفة �ل�سرقية من نهر 

�لر�ين، وعلى �جلانب �لآخر تقع �ملنطقة �حلديثة، 

وي�سكن يف �ملنطقة �لقدمية �لتجار و�حلرفيون. ويف 

هذ� �جلزء من �ملدينة �سي�ستمتع �لز�ئر باآثار �لعمارة 

�لعتيقة �لعائدة �إىل �لقرون �لو�سطى، بينما يجد 

نف�سه على �لنقي�س من ذلك متاًما عندما ينتقل �إىل 

�ل�سفة �لغربية من �لنهر لي�سري يف جنبات مدينة 

معا�سرة حتمل كل معاين �حلد�ثة.

رحلة في وادي نهر الراين   |   تعد هذه �لرحلة 
من �أجمل �لرحالت �لتعريفية لفر�نكفورت، حيث 

ي�ساهد �لز�ئر عربها �ملنازل �ملطلية بالكل�س تعلوها 

�سرفات مزينة بنبتات �لوي�سترييا، و�سبكات �حلديد 

�مل�سغول، و�لأبر�ج �لقدمية �ملدببة. ومتتد هذه 

�لرحلة ليوم كامل يف نهر �لر�ين �لذي يتعرج يف 

طريقه عرب تالل »تاونو�س«. يف �أثناء هذه �لرحلة 

ا على �أقدم �لأبنية و�لق�سور،  يتعرف �لز�ئر �أي�سً

وقالع �لع�سور �لو�سطى �ملهيبة �لتي ترتبع فوق 

�ل�سخور �ل�ساهقة ومز�رع �لعنب �لتي تزين �لأر�س 

بانتظام. وي�سكل نهر �لر�ين، بجماله �ل�ساحر، وجهة 

�سياحية بحد ذ�ته، و�لعطالت �ملخ�س�سة لزيارته 

حتظى ب�سعبية كبرية.

ت�سهم �لقالع و�لغابات و�ملز�رع، و�لطرقات 

�ل�سيقة �ملخ�س�سة للتنزه يف �لغابات و�ملنطقة 

�ملحيطة بالنهر يف تكوين مناظر خالبة، لدرجة 

جعلت من �ملنطقة م�سدر �إلهام لل�سعر�ء و�لر�سامني.

كما تتو�فر يف »رودي�سهامي« مناظر خالبة 

ومناظر ر�ئعة، وميكن ��ستك�سافها عن طريق عربات 

كهربائية معلقة »تلفريك« تاأخذك برحلة �ىل �أعلى 

�لتلة، ت�ساهد من خاللها روعة �لو�دي. بالإ�سافة �إىل 

وجود �سرح »نيدرفالد« وهو متثال برونزي عمالق 

يقع يف مقاطعة جرمانيا، �سيَّده �لقي�سر فيلهيلم يف 

عام 1883، ويبلغ �رتفاعه 37 مرًت�. ويف هذه �لرحلة 

ميكن للز�ئر �أن ي�ستمتع باملقاهي و�ملطاعم �لتي تقدم 

�ملاأكولت �ملحلية وتنت�سر على �سفة �لنهر.

رحالت مائية   |   يعد وقت ما بعد �لظهرية �أف�سل 
�لأوقات لكت�ساف جمال �لنهر وما يحيط به، �إذ 

ميكن للز�ئر �أن ي�ستقل قارًبا �سياحًيا ي�سري عرب نهر 

�لر�ين يف رحلة تاأخذه �إىل »�سانت جو�رزهاوزن«. 

لينعم عربها مبناظر خالبة ي�ساهدها يف �أثناء هذه 

�لرحلة، كما �سي�ساهد �سخرة »لوريلي« �لتي ترتفع 

مل�سافة 130 مرًت� وتطل على حفرة »بينجيرن« حيث 

ي�سيق جمرى �لنهر �لكبري لعر�س 115 مرًت� فقط.

مناطق رئيسة   |   تتنوع �أماكن �لزيارة يف هذه 
�ملدينة �ل�ساحرة بني �ساحة »رومر بريغ« �لتي تعد 

    تعد مدينة فرانكفورت كبرى المراكز المالية في أوروبا، ومركًزا دولًيا 
للمعارض على مستوى العالم، ومقًرا للبنك المركزي األوروبي، 

ما يجعلها وجهة رئيسة لرجال األعمال الباحثين عن عقد الصفقات     
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فرانكفورت

�أكرث من 60 م�سرًحا متنح �مل�سهد �لثقايف يف فر�نكفورت مزيًد� من �لرث�ء و�لتنوع. وت�ساهم �لأوبر� بدور بارز يف حر�ك �حلياة �لثقافية. 

فهي حائزة جائزة �أف�سل �أوبر� يف �أملانيا عدة مر�ت.
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�ملنطقة �لرئي�سة يف �ملدينة ومركزها �لتاريخي. �أما 

منطقتا »في�سبادن« و»بادن بادن«، فهما منطقتان 

معروفتان بتو�فر �ملر�كز �ل�سحية و�لينابيع 

�ل�ساخنة فيهما، ويق�سدهما �لأملان من �ملناطق 

و�ملدن �لأخرى، بناًء على ن�سائح �لأطباء، ل �سيما 

كبار �ل�سن ومن يعانون �أمر��س �ملفا�سل، بزيارتها 

و�ل�ستفادة من مياهها �ل�ساخنة لال�ست�سفاء على 

مد�ر �أيام �ل�سنة. وبالرغم من �نت�سار �ملر�كز 

�ل�سحية �لتابعة للفنادق �لر�قية بكرثة يف هذه 

ا �خليار بالتوجه �إىل  �ملنطقة، �إل �أن �لز�ئر ميلك �أي�سً

�ملر�كز �ل�سحية �مل�ستقلة لينعم بعناية �أكرب مقابل 

مبلغ �إ�سايف زهيد.

متاحف فرانكفورت   |   ي�ستهر متحف »�ستيدل« 
يف فر�نكفورت باأعمال جمموعة من �لفنانني من 

�أملانيا وهولند�. كما ي�سم �ملتحف ق�سًما �سغرًي� 

للربيد يعر�س كثرًي� من �لأعمال �لقدمية. �أما متحف 

»�سينكينربغ« فتعود �أعمال �لفنانني �لتي ي�سمها 

ا لفنانني  �إىل ع�سر ما قبل �لنه�سة، وهي �أي�سً

�أملان وهولنديني. بينما يعود تاريخ �لأوبر� �لقدمية 

يف فر�نكفورت �إىل عام 1880. وقد �أعيد بناء هذه 

�لأوبر� جمدًد� بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.

أبراج المدينة   |   يعد برج �أوروبا �لأعلى يف �ملدينة. 
وقد �فتتح هذ� �لربج عام 1979، ويبلغ �رتفاعه 337 

مرًت�، كما ُيعد ثاين �أطول برج يف جمهورية �أملانيا 

�لحتادية. بينما يوجد هناك كثري من �لأبر�ج �لأخرى 

متفاوتة �لرتفاع، ومنها �أبر�ج مل�سارف عدة، ولكن 

�أ�سهرها �لربج �ملعروف با�سم »�لربج �لرئي�س« �لذي 

يتميز بت�سميم معماري خمتلف، ويبلغ طوله 200 مرت، 

وُيعد من عالمات �ملدينة �ملميزة. كما تكرث �لأبر�ج 

يف �ملدينة �لتي يزيد �رتفاعها على 100 مرت لي�سل 

عددها �إىل ما يزيد على 30 برًجا.

حديقة الحيوان   |   ل ميكن لز�ئر مدينة 
فر�نكفورت �أن يغفل زيارة حديقة �حليو�ن �ل�سهرية 

فيها، �إذ تعد حديقة �حليو�ن يف هذه �ملدينة من 

�أقدم حد�ئق �حليو�نات يف �أملانيا. ويرجع تاريخ 

�فتتاحها �إىل عام 1858، وحتظى �حلديقة ب�سهرة 

و��سعة حول �لعامل.

التسوق   |   مثلما جتذب هذه �ملدينة رجال 
�لأعمال �إليها لكونها مركًز� مالًيا �أوروبًيا مهًما، 

ا تعد مدينة للت�سوق، حيث يتو�فر كثري  فاإنها �أي�سً

من �لوجهات للزو�ر لال�ستمتاع باأجو�ء �ملدينة 

�خلالبة، وعلى ر�أ�سها �سارع �مل�ساة »ت�سايل« 

�لذي تنت�سر فيه متاجر عدة تبيع �ملنتجات 

عة من �أهم �مل�سممني �لعامليني. هنا يجد  �ملوقرّ

�ملت�سوق �ملتاجر �لكربى �لتي جرى تق�سيمها وفق 

طريقة منظمة، ليجد �لز�ئر مر�ده من منتجات 

تر�سي جميع �لأذو�ق. بالإ�سافة �إىل وجود �سارع 

»�سفايزر« يف منطقة »ز�خزنهاوزن«، و�سارع 

»غوته« �لذي ي�ستهر بانت�سار متاجر بيع �أزياء 

ا بوجود عدد  �مل�سممني �لأملان، كما ي�ستهر �أي�سً

كبري من متاجر بيع �جلو�هر.

�لباحثون عن �لتحف �لفنية لهم حظ و�فر يف 

مدينة فر�نكفورت، �إذ باإمكانهم زيارة �سارعي 

»�أودرفيج« و»بريغر« حيث تنت�سر متاجر بيع �لتحف 

�لفنية و�ملقتنيات �لأثرية. هناك يتاح للمت�سوق 

�لتفاو�س حول �لأ�سعار للح�سول على �أف�سل 

�ملقتنيات باأقل �لأ�سعار. 

  تضم المدينة عدًدا من المتاحف والمسارح العريقة المنتشرة بين أزقتها المرصوفة بالحجارة، 
وساحاتها الوادعة التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى، 

كالمسرح اإلنجليزي، ودار األوبرا ذات المستوى العالمي،    
ما يجعلها تتسق تماًما مع طبيعة الزوار من أصحاب المستوى الرفيع      

بالقرب من مبنى رومر ذي �لو�جهة �لثالثية و�أحد �أبرز معامل فر�نكفورت تقع �ساحة رومر بريغ يف قلب �لبلدة �لتاريخية �لقدمية يف فر�نكفورت. فمنذ 

عام 1405 كان ي�ستخدم مبنى رومر مقًر� لبلدية فر�نكفورت، ويف �لع�سور �لو�سطى كان يحت�سن �ملعار�س.
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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
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شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

حدث 
هذ� عام 2009 عندما كنت �أعمل ملحًقا ثقافًيا للمملكة �لعربية �ل�سعودية 

يف �ليابان. وقتها متكن مبتعث �سعودي من �أن يكون �أول طالب �أجنبي يلتحق 

مبرحلة �لبكالوريو�س بجامعة تويوتا للتقنية. لكن لالأ�سف ونتيجة لظروف متعددة ��سطر 

�لطالب بعد �سنة و�حدة �إىل �لنتقال �إىل جامعة �أخرى جنح وتفوق فيها. بعد �نتقال 

�لطالب، �ت�سل بي مدير جامعة تويوتا د. �أكري� �إيكو�سيما يطلب �لجتماع لأمر عاجل، 

فرحبت بزيارته. وتفاجاأت �أنه قطع م�سافة �ساعتني بالقطار من مدينة ناجويا ليقول يل: 

»�أ�سالة عن نف�سي ونيابة عن جميع �أ�ساتذة جامعة تويوتا ومن�سوبيها �أتقدم �إليكم بالعتذ�ر 

لف�سلنا يف توفري بيئة �أكادميية ينجح فيها طالبكم!«. �أبحر معكم يف �ل�سطور �لقادمة يف 

عامل �لرتبية و�لتعليم يف بالد �ل�سم�س �مل�سرقة.

يروي م. خالد �ملانع، نائب �لرئي�س �لتنفيذي يف �سابك لالأ�سمدة �سابًقا، ق�سته يف 

�أول يوم در��سي له يف جامعة ميجي �ليابانية يف مطلع �لثمانينيات من �لقرن �ملا�سي، 

حيث كانت ح�سة تطبيقية يف �ملخترب وعلى جميع �لطلبة �إجناز �لتجربة. وبالرغم من �أن 

�لتجربة ت�ستغرق خم�س �ساعات ح�سب �خلطة فقد متكن �ل�ساب �ل�سعودي من �لنتهاء منها 

يف ن�سف �ساعة وحده دون �أن يلقي باًل لزمالئه �ليابانيني يف �ملجموعة نف�سها، و�لذين 

كانو� مرتددين وم�ستغربني من هذ� �لطالب �لأجنبي. وبكل ثقة وفخر بعظمة �لإجناز 

و�لتفوق توجه �ل�ساب �ل�سعودي لالأ�ستاذ ليخربه ب�سوت عال �أنه �نتهى من �لتجربة! نظر 

�لأ�ستاذ �لياباين �إىل �لطالب �ل�سعودي نظرة مل تفارق خميلته ل�سنو�ت طو�ل، و��سطحبه 

�إىل مكان �لتجربة. وبعد �لنظر �إىل �لأجهزة وزمالئه �ليابانيني ��ستدعاه �إىل �ملكتب ليقول 

له: »�أنت ل تفهم ماذ� تعمل. هل تعتقد �أنه ل يوجد �أحد من �ملجموعة ل ميكنه �أن يعمل 

مثلك �أو �أف�سل؟ كلهم ي�ستطيعون ذلك. ولكن �ملر�د من هذه �لتجربة �أن تعملو� مًعا بروح 

�لفريق لإخر�ج �أف�سل �لنتائج، ولي�س �لهدف �أن تعمل كما هو مدون ووحدك. �أنت حتتاج 

�إىل تغيري جذري يف طريقة تفكريك، ولذلك فاأنت مطرود من هذ� �لف�سل وحمروم من 

هذه �ملادة لهذه �ل�سنة حتى تتذكر هذ� �لدر�س طيلة حياتك«.

وبالرغم من �ملحاولت �مل�ستميتة من �ل�ساب �ل�سعودي رف�س �لأ�ستاذ �لياباين منحه 

فر�سة �أخرى، و�أ�سر على موقفه رغم �أنها مادة �إلز�مية. ويروي م. خالد �أنه رغم �إح�سا�سه 

بالظلم يف �لبد�ية �إل �أنه ��ستوعب معنى كلمات �لأ�ستاذ لحًقا، وفهم �أهمية �لعمل �جلماعي 

�لذي �سار لحًقا �أحد �أ�سر�ر �لنجاح لديه يف حياته �لعملية. ووقت �لتخرج جاء �لأ�ستاذ 

نف�سه للطالب �ل�سعودي ليقول له: »لقد كنت �أر�قب حت�سيلك �لعلمي و�لثقايف، و�أنا فخور 

بك وبتخرجك!«.

ب�سكل عام، ميكن �لقول باأن �ملعلم و�ملعلمة يحظيان مبكانة خا�سة جًد� يف �ملجتمع 

�لياباين وبني طالبهم. فالعالقة �أقرب ما تكون لعالقة �لأب و�لأم باأبنائهما من حيث 

�لحرت�م، و�لتقدير، و�مل�سوؤولية. ومن �ملوؤ�سر�ت عن مدى مكانة �ملعلم يف �ليابان وجود عدد 

غري قليل من �مل�سل�سالت �لتي تدور حول �ملعلم وطلبته. ومن �أ�سهر تلك �مل�سل�سالت: »�ملعلم 

كينبات�سي« �لذي ��ستمر عر�سه لأكرث من ثالثني عاًما منذ 1979. و�أعر�س عليكم جمموعة 

من �ملقولت �ل�سهرية للمعلم كينبات�سي، و�لتي تعرب عن عقلية �ملعلمني يف �ليابان:

�لطموح و�لقدرة على روؤية �لأحالم هما �ملورد �لوحيد لليابان. فلتتحدثو� دوًما عن   •
�أحالمكم �لعظيمة.

�لنفو�س. �سغار  �إ�ساء�ت  فليتحمل  عالية  �إر�دة  ذ�  كان  من   •
يروي �ملبتعث �ل�سعودي م. مقرن �لعتيبي ق�سته وقت �لتخرج يف جامعة نيهون 

�ل�سناعية، حيث بذل جهًد� كبرًي� يف كتابة �لبحث، و�أجرى جميع �لتعديالت �ملطلوبة 

ومع ذلك مل يكن ��سمه �سمن �لناجحني عندما ظهرت نتائج �لطلبة. وكان عليه مر�جعة 

�لأ�ستاذ �مل�سرف �لذي طلب منه تعدياًل ب�سيًطا للغاية، ورغم �إح�سا�س �ل�ساب �ل�سعودي 

�أن �لأمر �أكرب من ذلك قام بالتعديالت وجنح لحًقا. وبعد مرور �سنتني �سنحت لل�ساب 

�ل�سعودي �لفر�سة لي�ساأل �أ�ستاذه ملاذ� فعل هذ� ومل يرتكه ينجح من �لبد�ية؟ فاأجابه 

ا مميًز� فاأحببت �أن �أعطيك �لدر�س �لأخري باأل �أجعلك  �لأ�ستاذ: »ر�أيت فيك �سخ�سً

جتتاز �لختبار �لنهائي ب�سهولة. �أردتك �أن تتعلم �أنك �ستو�جه من يقف �أمامك ويعيقك 

يف عملك حتى لو �أمتمته على �أكمل وجه، ذلك ما �أردتك �أن تتدرب عليه قبل �خلروج �إىل 

�حلياة �لعملية!«.

ل �أزعم �أن �لتجربة �ليابانية يف �لتعليم متكاملة، ففيها كثري من �مل�ساكل و�لتحديات 

�ساأنها �ساأن �أي جتربة �إن�سانية �أخرى. وعلى �لعك�س فقد جتد عدًد� من �ملز�يا يف �لتعليم 

�لعربي و�لتي قد تكون مفيدة للمنظومة �لتعليمة �ليابانية.

ختاًما، �سدق �ملعلم كينبات�سي يف قوله: »لي�س �ملعلم من �أطلقو� عليه لقب معلم، �ملعلم 

�حلقيقي هو من �أحبه طالبه!«. 

التعليم على الطريقة
اليابانية
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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
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تقنية معلومات

�أن �لتخوفات �إز�ء �نت�سار �ملعلومات �مل�سللة يبدو 

و�لدعاية �خلاطئة بلغت �لنقطة �لتي حتمل 

كثرًي� من �حلكومات على �قرت�ح ت�سريعات جديدة. 

ا للم�سكلة،  لكن �حللول �ملعرو�سة تعك�س فهًما منقو�سً

ورمبا ُتف�سي �إىل عو�قب �سلبية غري مق�سودة.

ففي �سهر يونيو حزير�ن �لفائت، �عتمد �لربملان 

�لأملاين قانوًنا يت�سمن فقرة تق�سي بفر�س غر�مات 

رمبا ت�سل �إىل 50 مليون يورو على �ملو�قع �ل�سعبية 

مثل في�سبوك ويوتيوب، �إذ� ف�سلت يف �إز�لة حمتوى 

من �لو��سح �أنه »غري قانوين«، مثل خطاب �لكر�هية 

و�لتحري�س على �لعنف، يف غ�سون 24 �ساعة. كما 

�أعلنت �سنغافورة عن خطط لعتماد ت�سريعات 

مماثلة �لعام �ملقبل يف �لتعامل مع »�لأخبار �لز�ئفة«.

سمات ست
لعصر التضليل

يسهم غياب المعايير التحريرية واألبعاد المهنية 
في تعاظم مساحات التضليل اإلعالمي.

كيلي بورن •
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يف �سهر يوليو متوز، و�فق �لكونغر�س �لأمريكي 

على فر�س عقوبات �ساملة �سد رو�سيا، رًد� على 

رعايتها �ملزعومة حلمالت �لت�سليل بهدف �لتاأثري يف 

�لنتخابات �لأمريكية. كما د�رت حو�ر�ت مكثفة بني 

�لكونغر�س �لأمريكي و�سركات مثل في�سبوك، وتويرت، 

وجوجل يف �لأ�سابيع �لقليلة �ملن�سرمة، بعد ظهور 

�أدلة و��سحة على عمليات �سر�ء حلمالت �إعالنية 

من ِقَبل كيانات رو�سية.

ميثل هذ� �لتحرك �أهمية بالغة �إذ� كان لنا �أن 

نك�سر �حللقة �ملفرغة من �لت�سليل و�ل�ستقطاب 

�ل�سيا�سي �لذي يقورّ�س قدرة �لدميقر�طيات على 

�أد�ء وظيفتها. لكن يف حني ت�ستهدف كل هذه 

�لتدخالت �لت�سريعية �ملن�سات �لرقمية، فاإنها تف�سل 

غالًبا يف �لتعامل مع �ست �سمات على �لأقل جتعل 

�سبل �لت�سليل و�لدعاية �ليوم تختلف عما كان عليه 

�حلال يف �لأم�س.

فاأوًل، هناك �إ�سفاء �لطابع �لدميقر�طي على 

عمليات �إن�ساء �ملعلومات وتوزيعها. كما لحظ موؤخًر� 

ر�ند و�لتزمان، �لذي عمل يف �ل�سابق يف وكالة 

�مل�ساريع �لبحثية �لدفاعية �ملتقدمة، ي�ستطيع �أي فرد 

�أو جمموعة �لآن �لتو��سل مع، ومن ثم �لتاأثري يف، 

�أعد�د كبرية من �لنا�س على �لإنرتنت. ول يخلو هذ� 

ا على خماطر ج�سيمة،  من فو�ئد، ولكنه ينطوي �أي�سً

بد�ية ب�سياع معايري �لتميز �ل�سحافية، كتلك �لتي 

ُتفَر�س عادة د�خل �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �لر��سخة. 

ففي غياب حر��س بو�بات و�سائل �لإعالم �ملوؤ�س�سية 

�لتقليدية، مل يعد �خلطاب �ل�سيا�سي قائًما على 

جمموعة م�سرتكة من �حلقائق.

مة �لثانية لع�سر �ملعلومات �لرقمية،  تتلخ�س �ل�سِّ

وهي نتاج مبا�سر للتحول �لدميقر�طي، يف �لتعميم 

�لجتماعي للمعلومات. فبدًل من تلقي معلوماتنا 

ب�سكل مبا�سر من حر��س �لبو�بات �ملوؤ�س�سية، و�لذين 

كانو� ملتزمني جوهرًيا بتلبية �ملعايري �لتحريرية، 

على �لرغم من �لتنفيذ �ملعيب يف كثري من �لأحيان، 

نح�سل على �ملعلومات �ليوم من خالل �لتبادل بني 

�لأقر�ن.

رمبا تعمل �سبكات �لأقر�ن هذه على رفع م�ستوى 

�لر�سا من خالل �لنقر�ت �أو �لتفاعل بني �لأ�سدقاء، 

ولي�س دقة �ملحتوى �أو �أهميته. عالوة على ذلك، من 

�ملحتمل �أن توؤدي �ملعلومات �لتي يجري ت�سفيتها 

من خالل �سبكات �لأ�سدقاء عما ي�سبه غرف 

�ل�سدى لالأخبار، و�لتي تعمل على تعزيز �لتحيز�ت 

�ل�سخ�سية )على �لرغم من وجود قدر كبري من 

عدم �ليقني حول مدى خطورة �مل�سكلة �ملتمثلة يف 

ا �أنه حتى �لأ�سخا�س �لذين  هذ�(. وهذ� يعني �أي�سً

قد ي�ستهلكون �لأخبار باعتد�ل يغرقون يف �ملناظر�ت 

�ل�سيا�سية و�ملناق�سات، مبا يف ذلك �ملو�قف �ملتطرفة 

و�لزور و�لبهتان، ما يزيد من خطر ت�سليل �سر�ئح 

و��سعة من �لنا�س �أو ��ستقطابها.

�أما �لعن�سر �لثالث يف �مل�سهد �ملعلوماتي فهو 

�لت�سظي- �أي �نف�سال �لق�س�س �لإخبارية �لفردية 

عن م�سدرها. يف �ل�سابق، كان بو�سع �لقر�ء �أن 

مييزو� ب�سهولة بني �مل�سادر غري �جلديرة بالثقة، 

مثل �ل�سحف �ل�سفر�ء �ملثرية، و�مل�سادر �جلديرة 

بالثقة مثل �ل�سحف �ملحلية و�لوطنية �لر��سخة. 

و�لآن، على �لنقي�س من ذلك، قد ل تبدو مقالة 

�سارك بها �سديق �أو �أحد �أفر�د �لأ�سرة خمتلفة كثرًي� 

عن مقالة من�سورة يف مدونة تروج لنظرية �ملوؤ�مرة. 

وكما خل�ست در��سة حديثة �أجر�ها معهد �ل�سحافة 

�لأمريكي، فاإن �مل�سدر �لأ�سلي لأي مقالة ل يهم 

�لقر�ء بقدر ما يهمهم َمْن هو �ل�سخ�س �لذي �سارك 

بها يف �سبكتهم.

�أما �لعن�سر �لر�بع �لذي يجب �أن يكون معيًنا 

فيما يتعلق مب�ساألة مكافحة �لت�سليل �ملعلوماتي فهو 

عدم �لك�سف عن هوية من�سئ �ملعلومات وموزعها. 

�إذ ل تفتقر �لأخبار على �لإنرتنت غالًبا �إىل �مل�سدر 

ا �إىل �لتاريخ و��سم �لكاتب. وهذ�  فح�سب، بل �أي�سً

من �ساأنه �أن يحجب ت�سارب �مل�سالح �ملحتمل، 

ويخلق قدًر� كبرًي� من �لإنكار لدى �لقوى �حلكومية 

�لفاعلة �لتي تتدخل يف طبيعة �ملعلومات �لأجنبية، 

ا خ�سبة تزدهر فيها �لربجميات  كما يخلق �أر�سً

�لروبوتية.

وقد وجدت در��سة �أجريت عام 2015 �أن 

�لربجميات �لروبوتية تعمل على توليد نحو 50% من 

كل حركة �ملرور على �سبكة �لإنرتنت، حيث ُيظِهر 50 

مليون م�ستخدم لتويرت ونحو 137 مليون م�ستخدم 

ملوقع في�سبوك �سلوكيات غري ب�سرية. وبطبيعة 

�حلال، هناك برجميات روبوتية »جيدة« و�لتي تقدم 

خدمات �لزبائن �أو حتديثات �لوقت حلظة بلحظة. 

ا وفرة من �لقوى �ل�سريرة �لتي  ولكن هناك �أي�سً

»تتالعب« باأنظمة �ملعلومات على �لإنرتنت للرتويج 

لآر�ء متطرفة ومعلومات غري دقيقة، ما ُي�سفي عليها 

مظهر �سعبية �لتيار �لرئي�س ومينحها �لقبول.

خام�ًسا، تت�سم بيئة �ملعلومات �ليوم بالطابع 

�ل�سخ�سي. فخالًفا للنظر�ء يف �ل�سحافة �ملطبوعة، 

�أو �لإذ�عة، �أو �لتلفاز، ي�ستطيع من�سئو �ملحتوى على 

�لإنرتنت �ختبار �لبد�ئل وتكييف ر�سائل حلظية 

موجهة ب�سكل دقيق.

ووفًقا لك�سف �أخري، ت�ستطيع جمموعات مثل 

كمربيدج �أناليتيكا �أن تخلق دعاية ذ�ت طابع 

�سخ�سي، وقابلة للتكييف، وم�سببة لالإدمان يف 

نهاية �ملطاف، وذلك من خالل »�ل�ستفادة من 

�لتالعب �لعاطفي جنًبا �إىل جنب مع �لع�سر�ت 

من �لربجميات �لروبوتية، و�مل�ساركات �ملظلمة 

على في�سبوك، و�ختبار �لبد�ئل، و�سبكات �لأخبار 

�لز�ئفة«. وكانت حملة دونالد ترمب �لنتخابية تقي�س 

�ل�ستجابات لنحو 40 �ألًفا �إىل 50 �ألًفا من �لإعالنات 

يومًيا، ثم تقوم بتف�سيلها وتوجيه ر�سائلها وفًقا 

لذلك.

و�لعن�سر �لأخري �لذي يف�سل �لنظام �لبيئي 

للمعلومات �ليوم عن نظريه يف �ملا�سي، بح�سب 

�أ�ستاذ �لقانون نيت بري�سلي من جامعة �ستانفورد، هو 

�ل�سيادة. فعلى عك�س �لتلفاز، و�ل�سحافة �ملطبوعة، 

و�لإذ�عة، تتوىل من�سات �لتو��سل �لجتماعي 

مثل في�سبوك �أو تويرت تنظيم نف�سها بنف�سها، وهي 

لي�ست بارعة يف هذ�. فعلى �لرغم من �جلد�ل �لذي 

د�ر حول �إعالنات �حلملة �لنتخابية �لأمريكية يف 

�لأ�سابيع �ملن�سرمة، مل ُتقِدم �أي من �ملن�ستني بعد 

على ��ست�سارة خرب�ء بارزين، بل ت�سعى كل منهما 

بدًل من ذلك �إىل حل �مل�ساكل د�خلًيا. ومل تو�فق 

في�سبوك حتى على �لك�سف عن معلومات حول 

�إعالنات �حلملة �لنتخابية �إل يف منت�سف �سبتمرب 

�أيلول، وهي ل تز�ل ترف�س تقدمي بيانات حول �أ�سكال 

�أخرى من �لت�سليل �ملعلوماتي.

يعمل �لفتقار �إىل �لبيانات على تقوي�س 

�ل�ستجابات لنت�سار �لت�سليل �ملعلوماتي و�لدعاية 

�لكاذبة، ناهيك من �ل�ستقطاب �ل�سيا�سي و�لَقَبلية 

�لتي تتغذى عليها. وموقع في�سبوك هو �ملتهم �لرئي�س 

هنا: ففي ظل 1.32 مليار م�ستخدم ن�سط يومًيا يف 

�ملتو�سط، ُي�سِبح تاأثريه هائاًل، ومع ذلك ترف�س 

�ل�سركة منح �لباحثني من خارجها �لفر�سة للو�سول 

�إىل �ملعلومات �لالزمة لفهم �لأ�سئلة �لأكرث جوهرية 

عند تقاطع �لإنرتنت مع �ل�سيا�سة. )تتقا�سم �سركة 

تويرت �لبيانات مع �لباحثني، ولكنها تظل جمرد 

��ستثناء(.

�إننا نعي�س يف عامَل جديد من �لت�سليل �سديد 

�لباأ�س. وما د�م رعاته فقط هم َمْن ميلكون �لبيانات 

�لتي نحتاج �إليها لفهمه، ف�سوف تظل �أي ��ستجابة 

ننظمها غري كافية. وبقدر رد�ءة حتديد هذه 

�ل�ستجابات لأهد�فها، فاإنها رمبا تنتهي حتى �إىل 

�إحد�ث �أ�سر�ر �أعظم من �أي نفع قد يتحقق من 

خاللها. 

كيلي بورن: م�سوؤولة برنامج مبادرة مادي�سون يف   *
موؤ�س�سة وليم وفلور� هيوليت.

     وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن البرمجيات الروبوتية
تعمل على توليد نحو 50% من كل حركة المرور على شبكة اإلنترنت،    

حيث ُيظِهر 50 مليون مستخدم لتويتر،     
ونحو 137 مليون مستخدم لموقع فيسبوك سلوكيات غير بشرية     
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قيادة ومؤسسات

فريق
الرحلة الرقمية

يتطلب التحول الرقمي في المؤسسات مجموعات
من المهارات المتنوعة.

تشارلز غالونيك •

�أ�سبحت 
ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي م���ر�دًف���ا 

وباتت  و�لبيانات.  �حلو�سبة  لتقنية 

�ليومية،  حياتنا  يف  ن�ستخدمها  �لتي  �لذكية  �لأجهزة 

و�لثالجات،  �لبدنية،  �للياقة  ومعد�ت  �لهو�تف،  مثل 

و�ل�سيار�ت، تتمتع بقدرة حو�سبية مل ي�سبق لها مثيل. 

مذهل  عري�س  ت��رددي  بنطاق  ا  �أي�سً تتمتع  �أنها  كما 

جلمع رزمة من �لبيانات، وهي لي�ست بيانات »كبرية« 

ت�سعينيات  يف  »�سريعة«.  بيانات  ا  �أي�سً لكنها  فقط، 

ب�سلوك  �ملتعلقة  �ل��ب��ي��ان��ات  ك��ان��ت  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن 

�أو  ��ستبانات  �إج��ر�ء  تعني  باملوظفني  �أو  �مل�ستهلكني 

وك��ان  ب��وؤري��ة.  عمل  جمموعات  ت�سكيل  �أو  مقابالت 

تنتج  �ل��ت��ي  �لأج��ه��زة  يف  بياناتهم  ي��دخ��ل��ون  �ل��ن��ا���س 

خمططات وجد�ول حتى يقومو� بتحليلها. �أما �ليوم، 
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خالل  م��ن  �لفعلية  �لبيانات  م��ن  ث��روة  لدينا  حيث 

�ملنتجات �لرقمية �لكثرية �لقائمة يف حياتنا، فاأ�سبح 

�لأ�سا�س هو ��ستخال�س �ملعنى من كل هذه �لبيانات.

يف  ه��م  مم��ن  و�مل��دي��ري��ن  �لتنفيذيني  كبار  �أك��د 

�أجرينا  و�ل��ذي��ن  �ل��رق��م��ي،  �ل��ت��ح��ول  عملية  طليعة 

�أن �لرتكيز على »�لبيانات«  معهم مقابالت موؤخًر�، 

و»�لتخزين« �ليوم يعد �أقل من �لرتكيز على »�لتحليل« 

فاإن  �مل��دي��رون،  ه��وؤلء  �أو�سح  كما  لكن  و»�لأف��ك��ار«. 

بها  يتم  �لتي  �لطريقة  على  متعددة  �آث���ار  ل��ه  ه��ذ� 

��ستخال�س �لبيانات، و�ملهار�ت و�لأدو�ر �لتي حتتاج 

�ملبادرة.  زم��ام  يتوىل  �ل��ذي  وَم��ن  �ملنظمات،  �إليها 

�لعمل  �أ���س�����س  �ل�سياق  ه��ذ�  يف  ن�ستعر�س  و���س��وف 

�لرقمي �لتي تعتمد على �لنا�س و�ملهار�ت �لتي حتتاج 

�إليها �ملنظمات يف هذه �لرحلة �لرقمية.

الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية

Chief Digital Officer   |  يبد�أ من �أعلى 
�ملنا�سب �لوظيفية يف �ملنظمة، يربز �لرئي�س 

�لتنفيذي لل�سوؤون �لرقمية على �أنه �لإ�سافة �لأكرث 

و�سوًحا يف �لت�سل�سل �لهرمي �لتنظيمي. ويف حني �أنه 

من �ل�سهل �خللط بينه وبني كبار �لروؤ�ساء �لتنفيذيني 

 ،)Chief Technology Officers( لل�سوؤون �لرقمية

�إل �أن �لرئي�س �لتنفيذي لل�سوؤون �لرقمية يربط 

�لتقنية بنموذج �لأعمال �لرئي�سة يف �لوقت �لذي 

يو�ئم بينها وبني �ل�سوق و�لثقافة. بعبارة �أخرى، 

فاإن �ملر�سح �ملثايل للوظيفة يكون لديه وعي جيد 

بالإمكانيات �لتقنية، لكن يجب عليه �أن يكون قادًر� 

على �إيجاد �سلة ربط بالفر�س �لتجارية.

وقد جرت مقابلة مع �أحد كبار �لروؤ�ساء �لتنفيذيني 

قليل من  �أنه يجمع بني  �لرقمية  ك�سف فيها  لل�سوؤون 

يف  �ملعرفة  مع  جانب،  من  �لتقني  �ملجال  يف  �ملعرفة 

عن  و�أع��رب  �آخ��ر.  جانب  من  �لأعمال  تطوير  جمال 

�عتقاده باأن �لقدرة على فهم كال �جلانبني و»�لتحدث 

بلغتهم« هو �أمر بالغ �لأهمية.

يف  عميقة  خربة  بني  جمع  �آخ��ر  ا  �سخ�سً �أن  غري 

هذه �ل�سناعية و�لفنية حذر من �أنه ل يوجد �سخ�س 

من  ليتمكن  كاماًل  فهًما  باأكمله  �لعمل  يفهم  و�ح��د 

�لذي  �ل��دور  فاإن  هذ�،  على  �ل�سائب.  �لقر�ر  �تخاذ 

يكمن  �لرقمية  لل�سوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  به  يقوم 

�إىل حد كبري يف ت�سهيل ثالث جمموعات حمددة من 

�ملهار�ت وتنظيمها ودجمها.

المحللون والمواطنون الرقميون 
والتنفيذيون   |  عرب �لأ�سخا�س �لذين �أجرينا 

معهم مقابالت عن �حلاجة �إىل ثالثة �أنو�ع 

من �لنا�س، هم �ملحللون و�ملو�طنون �لرقميون 

و�لتنفيذيون. �ملحللون هم �أولئك �لأ�سخا�س �لذين 

لديهم معرفة بالريا�سيات و�لربجمة �لعميقة، 

ولديهم مهار�ت حتليلية. وقد و�سف �أحد مديري 

�ل�سركات �لإعالنية هذ� على �أنه حتول من »�لرجال 

�ملجانني« )Mad Men( �إىل »رجال �لريا�سيات« 

)Math Men(. ويف كثري من �لأحو�ل، فاإن هذ� 

هو حجر �لز�وية يف جمموعة �ملهار�ت �لرقمية 

�لتي حتتاج �إليها �ل�سركة. و�سيكون �لطلب على 

�لأ�سخا�س �لذين لديهم مهار�ت يف جمال �لربجمة 

و�لتحليل �لعميق مرتفًعا يف �مل�ستقبل �ملنظور.

�أما �ملو�طنون �لرقميون فهم �أولئك �لذين لديهم 

معرفة جيدة بعاملنا �لرقمي وباأمناط �حلياة �لرقمية. 

�جليل  م��ن  ع���ادة  �لرقميون  �ل�سباب  ي��ك��ون  وبينما 

�أن جتدهم يف خمتلف  �ملحتمل  �أنه من  �إل  �ل�سغري، 

�لفئات �لعمرية. �إنهم �أنا�س �سغوفون مبعرفة كيف �أن 

متز�يد  نحو  على  متكاملة  �أ�سبحت  �لرقمية  �لأ�سياء 

مع جو�نب �حلياة �ملختلفة. وهم م�ستخدمون ن�سطون 

لكثري من �ملن�سات، بد�ية من �إر�سال �لر�سائل �إىل بث 

مقاطع �لفيديو، ولديهم بع�س �ملعرفة عن �لرتميز.

باأنه  مقابالت  معهم  �أجرينا  �لذين  �أحد  �أخربنا 

»يجب �أن يكون لديك ما ي�سمى باملو�طنني �لرقميني، 

د�ئًما،  ويتابعونه  �ملجال  هذ�  يف  ن�سوؤو�  �لذين  وهم 

ح��دوث  ��ع  ت��وقرّ م��ن  متكنهم  متفتحة  عقلية  ولديهم 

�لتغيري�ت و�لتنبوؤ بها م�ستقباًل«.

�أخرًي�، ل تز�ل �ملنظمات �ملعنية بالرحلة �لرقمية 

خطط  يفهمون  �ل��ذي��ن  »�لتنفيذيني«  �إىل  بحاجة 

و�لعمليات  �مل��ال��ي��ة،  و�لهياكل  و�لت�سويق،  �لأع��م��ال 

ي�ستغلو�  �أن  لهم  يتي�سر  �لنا�س  ف��ه��وؤلء  �لت�سغيلية. 

�لتقنية  �ل��ق��ي��م��ة  ب��ني  �ل��رب��ط  �ل��ف��ر���س ع��ن ط��ري��ق 

و�حتياجات �لزبائن.

ل��ك��ن ع��ن��دم��ا تعمل ه���ذه �لأن�����و�ع �ل��ث��الث��ة م��ًع��ا، 

فاإن  و�لتنفيذيون،  �لرقميون  و�مل��و�ط��ن��ون  �ملحللون 

بع�س �لتفا�سيل قد ُتفَقد يف هذ� �ل�سياق. وقد �أخربنا 

مع  �لعمل  يف  جتربته  عن  �مل�سرفيني  �ملديرين  �أح��د 

ويو�سحون  يل  ي�سرحون  »كانو�  قال:  حيث  �ملحللني، 

ما يحتمل �أن تفعله �لتقنية، لكنهم مل يكونو� يدركون 

ما هو »��ستخد�مها«. وهكذ�، كان �لأمر مثلما لو �أين 

�للغة  يتحدثون  وه��م  �لإ�سبانية  �للغة  �أحت��دث  كنت 

�لعربية. مبعنى �آخر، فاإن �لفجوة بني »جمال« �لتقنية 

وقيمتها عند �مل�ستهلكني قد تكون لفتة«.

القيادة الرقمية   |  من �ساأن ذلك �أن يلقي عبًئا 
على �لقادة �لرقميني فيما يتعلق بالتوفيق بني هذه 

�ملهار�ت �ملتنوعة. وتعاطًيا مع ذلك، تتمثل �إحدى 

�لطرق يف �لبحث عن �سخ�سيات �سابة متخ�س�سة 

ممن ل يز�لون يف منت�سف �حلياة �لوظيفية، 

ولديهم در�ية باأ�ساليب �ملحللني و�ملو�طنني �لرقميني 

و�لتنفيذيني. لكنهم يف �لو�قع �سنف نادر، ولن يكون 

بو�سع �ل�سركات غري �لقادرة على توظيف جي�س من 

هذه �ل�سخ�سيات �ل�سابة �ملتخ�س�سة �إل �أن تعمل 

على تطوير ��سرت�تيجية تعاون بدًل من ذلك. وحول 

هذ� �ملو�سوع، قال �أحد �ملديرين: »نعقد موؤمتر�ت 

يف �ل�سركات مل�ساعدة �ملهند�سني على �إدر�ك �أن هذ� 

هو �ل�سيء �لذي تعمل عليه �أنت، وهو �ل�سيء ذ�ته 

�لذي يعمل عليه �ل�سخ�س �ملجاور لك. على هذ� 

تبد�أ باأن تو�ئم بني كل هذه �لأعمال مًعا، وهذ� هو ما 

نفعله للزبائن«. لكن لالأ�سف ل يوجد لدى كثري من 

�ل�سركات خطة عمل منهجية للتعاون.

ونظًر� لأنه من �ل�سعب �لعثور على �ل�سخ�سيات 

�لروؤ�ساء  على  يتعني  ف��اإن��ه  �ملتخ�س�سة،  �ل�سابة 

يتحملو�  �أن  �إم���ا  �ل��رق��م��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  �لتنفيذيني 

م�سوؤولية دمج �جلهود �لرقمية و�لأعمال �لتجارية، 

وب��رزت  بذلك.  �لقيام  على  »حمر�سني«  توليد  �أو 

وظيفتان رئي�ستان لهذه �لقياد�ت �لرقمية من خالل 

�لأعمال.  ق�س�س  عن  و�لإخبار  �لو�ساطة  �أبحاثنا: 

جميع  يف  و�لأفكار  �لنا�س  بني  يربطون  فالو�سطاء 

للعمل  رئي�ًسا  م�ستودًعا  ويوفرون  �ل�سركة،  �أنحاء 

خر�ئط  بر�سم  �أ�سا�ًسا  ويقومون  �ليد،  متناول  يف 

�لأن�سطة لتج�سري �لهوة فيما يتعلق مب�ساألة �لتعاون. 

�سبكات  يف  �ملنغم�سني  �أول��ئ��ك  م��ن  يتطلب  وه���ذ� 

حركة  ر�أ�س  على  يظلون  و�لذين  �ملختلفة،  �ل�سركة 

�إطار  �لنا�س يف  �أن يعملو� على دمج  �ل�سبكات  هذه 

�لأعمال  ق�سة  عن  �لإخ��ب��ار  وظيفة  �أم��ا  �لعملية. 

فتنطوي على تقدمي و�سف لأعمال �لتحول �لرقمي 

تتو�ءم  وكيف  �لأ�سياء  تقف  �أين  لإي�ساح  �مل�ستمرة 

�لرقمية  لل�سوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  يكون  وقد  مًعا. 

هو �لو�سيط وهو ر�وي �لق�س�س يف �لوقت ذ�ته، �أو 

يحتمل تر�سيح �آخرين لال�سطالع بهذه �ملهمة. ويف 

بع�س �لنو�حي، يعد هذ� عماًل �إد�رًيا عاًما تقليدًيا، 

مثلما قال �أحد �ملديرين: »�أعتقد �أنه من �ملهم جًد� 

�أن يكون لدينا فرق متخ�س�سة، ومدير عام مهتم 

ي�ستطيع �أن يدير بن�ساط جميع �لفئات �ملختلفة من 

�ملتخ�س�سني«.

بعبارة �أخرى، فاإن �لعمليات �لإد�رية �لتي حتتاج 

»رقمية«  لي�ست  �لرقمية  رحالتها  يف  �ل�سركات  �إليها 

و�ستكون  للغاية.  وتعاونية  »�جتماعية«  لكنها  ج��ًد�، 

�لأن��ظ��م��ة �ل��ب�����س��ري��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل���الزم���ة جلمع 

�ل�ساأن.  �أمًر� �سرورًيا يف هذ�  ودقة  ب�سرعة  �لبيانات 

و�ستكون م�ساألة ت�سهيل �لتعاون و�لتوفيق بني مهار�ت 

�ملتخ�س�سني يف �لتقنية و�لتنفيذيني �لتقليديني �أمًر� 

حا�سًما لال�ستفادة من �لبيانات. 

�ل�سلوك  �أ�ستاذ   ،Charles Galunic غالونيك  ت�شارلز   *
�لتنظيمي يف �إن�سياد.

  العمليات اإلدارية التي تحتاج إليها الشركات في رحالتها الرقمية
ليست »رقمية« جًدا، لكنها »اجتماعية« وتعاونية للغاية  
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إسالميات

المسؤولية األمنية
الواجب على الفرد والجماعة اإلحساس بقيمة األمن، ودوره المهم في اطمئنان المجتمع واستقراره، 

وكونه مطلًبا أسياسًيا للجميع، يسعى اإلنسان دوًما إلى تحقيقه.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

      من الضروري أن يتمتع كل مواطن بخاصية
الحس األمني، والحرص على تحقيقه، ألن أمن 

األمة ال يتحقق إال بأمن أفرادها، وال يكون ذلك إال بتآزر 
الجميع وتكاتفهم في ترسيخ أمن مجتمعهم  

�لأمن 
م�سوؤولية جماعية، تقع على عاتق كل فرد 

م�سوؤولية  لي�ست  �إذ  �ملجتمع،  �أف��ر�د  من 

تر�سيخه ملقاة على عاتق �لأجهزة �لأمنية وحدها، بل 

�إن �لنجاح لتوفري �لأمن و�ل�ستقر�ر ي�ستدعي تكاتف 

و�ح��ًد� يف  �سًفا  و�لوقوف  و�لأف��ر�د،  �لأمنية  �جلهات 

ت�سرفات  و��ستئ�سال  و�لأخطار،  �جلرمية  مو�جهة 

�لغوغاء و�لأ�سر�ر، �لتي تهدف �إىل زرع بذور �خلالف 

و�لفرقة، و�إثارة نار �ل�سر و�لفتنة.

�ملجتمع �لإن�ساين يرتكز على قو�عد كثرية، و�أ�س�س 

و�زده��اره،  ومنوه  ونه�سته،  رقيه  �إىل  ت��وؤدي  متنوعة، 

�لركائز،  تلك  وعمدة  �لقو�عد،  تلك  �أ�س�س  �أن  �إل 

ثمار  �ملجتمع  يجني  بتو�فرها  �لتي  �لأمنية،  �لقاعدة 

و�أه��د�ف��ه.  مقا�سده  حتقيق  �إىل  وي�سل  خططه، 

�ملتطلبات  مقدمة  يف  �لأم��ن  جعل  �لكرمي  فالقر�آن 

وعز: جل  �حلق  يقول  �لإن�سانية،  للحياة  �لأ�سا�سية 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  {ۈئ 

ی ی جئحج} )�سورة �لبقرة: 126(، ذلك �أن 
�س �أ�س�س �ملجتمعات،  ��سطر�ب �لأمن و�ختالله يقوِّ

�لعامة  م�ساحلها  ���س  وي��ع��رِّ �أرك��ان��ه��ا،  وي���زع���زع 

للمخاطر. وحتقيق �لأمن يف �أي جمتمع يعتمد، بعد 

فالأمن م�سوؤولية جماعية،  �أفر�ده.  تعاىل، على  �هلل 

و�حل��ف��اظ  ظ��الل��ه.  يف  يعي�س  م��ن  ك��ل  بها  ي�سطلع 

و�تخاذ  وقائية،  �إج��ر�ء�ت  يتطلب  �ملجتمع  �أمن  على 

�ل�ستقر�ر،  وت�سون  �لأمن،  ت�سبط  �سارمة،  و�سائل 

�ملجتمع  حماية  �سبيل  يف  وكبرية  �سغرية  كل  وتتابع 

�أمنه. زعزعة  �إىل  يوؤدي  �أو  �سفوه،  يعكر  ما  كل  من 

هناك جهات معنية �أنيطت بها م�سوؤولية حتقيق 

و�لأنظمة،  �لتعليمات  بو�سع  وتخت�س  �ملجتمع،  �أمن 

و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لوقائية و�لحرت�زية �لتي تكفل 

�سالمة حياة �لأفر�د. ويقوم بتنفيذ ذلك كله رجال 

�أمن  على  �ملحافظة  م�سوؤولية  عاتقهم  على  �أخ��ذو� 

�أو  �أم��ن��ه،  ي��زع��زع  م��ا  ك��ل  م��ن  وحمايته  جمتمعهم، 

على  و�لق�ساء  �لعامة،  �لجتماعية  �حلياة  يف  يوؤثر 

ذلك  و�لأخطار،  �ل�سرور  وم�سادر  �لف�ساد،  منابع 

ووج��وده يف كل وقت ومكان  �لأم��ن  �أن ح�سور رجل 

باأمن  �لإخ��الل  نف�سه  له  ل  ت�سوِّ من  لكل  ر�دًع��ا  يعد 

فاحلر��سات  �إج��ر�م��ي.  عمل  �رت��ك��اب  �أو  �ملجتمع، 

�لأمنية، و�لدوريات �ملتتابعة، و�ملتابعة و�ملر�قبة، كل 

ذلك يظهر للعابثني بالأمن و�ملند�سني من �ل�سفهاء 

و�ملجرمني، �أن رجال �لأمن موجودون يف كل �أرجاء 

�ملف�سدين،  د�بر  ويقطعون  عنه،  يد�فعون  �ملجتمع، 

وه���ذ� م��ا �أ����س���ار �إل��ي��ه �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي يف ق�سة 

�مل�ستهزئني  و�أن  قومه،  مع  �ل�سالم،  عليه  �سعيب، 

�إل  عليه،  �لع��ت��د�ء  وب��ني  بينهم  يحل  مل  منهم  ب��ه 

عنه  يدفعون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  ب��ه،  �ملحيطون  رج��ال��ه 

عليه  �لإق��د�م  يحاولون  �لذين  به،  �مل�ستهزئني  عبث 

و�لإ�ساءة �إليه، قال، تعاىل، يف ت�سوير ذلك �مل�سهد:

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ 

ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ} 
)�سورة هود: 91(.

و�إمكانياتها،  برجالها  �لأمنية  �ملوؤ�س�سات  �إن 

�أمن  على  للمحافظة  �أع��دت  ر�تها،  ومقدرّ و�أجهزتها 

ومنع  با�ستقر�ره،  و�لعناية  �أف��ر�ده،  وحماية  �ملجتمع، 

على  و�ل��ق�����س��اء  �نت�سارها،  م��ن  �حل���درّ  �أو  �جل��رمي��ة 

م�سلحة  من  فلي�س  �لعامة.  بامل�سالح  يخل  ما  كل 

�ملجتمع باأ�سره �لنتظار حتى تقع �جلرمية، �أو �إعطاء 

�لإج��ر�م��ي��ة،  �أعمالهم  لتنفيذ  �لفر�سة  �ملف�سدين 

وتخويف �لآمنني، بل يجب �أخذ �لحتياطات �لالزمة، 

�هلل  ب���اإذن  �لكفيلة،  �ل��وق��ائ��ي��ة،  �لح����رت�ز�ت  وع��م��ل 

حماية  بل  �لأم��ن،  و�سيانة  �لأبرياء،  بحماية  تعاىل، 

حلظة  يف  يكون  فقد  �جل��رم.  يف  �لوقوع  من  �ملعتدي 

تهور و�ندفاع، وحني ير�جع نف�سه فيما بعد، يعود �إىل 

�سو�به، ويتاأكد من خطاأ نف�سه.

بقيمة  �لإح�سا�س  و�جلماعة  �لفرد  على  فالو�جب 

و��ستقر�ره،  �ملجتمع  �طمئنان  �ملهم يف  ودوره  �لأمن، 

دوًما  �لإن�سان  ي�سعى  للجميع،  �أ�سا�سًيا  مطلًبا  وكونه 

�إىل حتقيقه. ومل تنفك �ملجتمعات �لب�سرية منذ بدء 

�خلليقة �إىل يومنا هذ� من عدرّ �لأمن مرتكًز� �أ�سا�سًيا 

ل�ستقر�رها و�سالمة �أفر�دها، وت�سعى بكل قو�ها �إىل 

توفري �حلماية من �ملخاطر، و�ل�سالمة من �لأ�سر�ر.

باأ�سكالها  وممار�ستها  �لإرهاب،  ظاهرة  بروز  �إن 

�سيئة يف  �أ�سر�ًر�  �أفرز  �ملتعددة،  و�أ�ساليبها  �ملتنوعة، 

�إزهاق  عنها  نتج  �إذ  بنارها،  �كتوت  �لتي  �ملجتمعات 

وتخويف  حم��رتم��ة،  �أم����و�ل  و�إت����الف  ب��ري��ئ��ة،  �أرو�ح 

بالدين،  ت  ت�سرترّ �إرهابية  جمموعات  من  �لآم��ن��ني، 

من  فاأ�سبح  �لإج��ر�م��ي��ة،  لأعمالها  �سعاًر�  و�ت��خ��ذت 

�خلطر،  ه��ذ�  ملو�جهة  كافة  �جلهود  ت�سافر  �ل��الزم 

�لأم��ن يف  م�سوؤولية  �إن  �إذ  �لأم��ن،  و�لعمل على حفظ 

على  تقع  ل  جماعية،  م�سوؤولية  �أ�سبحت  �لوقت  هذ� 

ك��لٌّ يف  ي�سهم  �أن  �لأم��ن وح��ده، بل يجب  عاتق رج��ل 

مكانه يف �سيانة �أمن �ملجتمع.

و�أو�سحه،  �لنهج  هذ�  �إىل  �لكرمي  �لقر�آن  �أ�سار 

يوؤدي  وتاآزرهم،  بينهم،  فيما  �لأف��ر�د  تعاون  �أن  وبنيرّ 

كثري  ودرء  �ملجتمع،  يف  �لف�ساد  د�ئ��رة  �نح�سار  �إىل 

{ۓ  تعاىل:  ق��ال  ب��ه،  حت��لُّ  قد  �لتي  �ملخاطر  من 

ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ 
ۋ}  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

)�سورة �لبقرة: 251(.
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صفية بنت عبدالمطلب، رضي اهلل عنها، 

الشجاعة البارعة
كانت تحمل صفات نادرة كثيرة، فهي كريمة النفس،

شجاعة، أديبة، واعظة فاضلة.

للمر�أة 
حافل  وت��اري��خ  ب����ارز،  دور  �مل�سلمة 

�ملو�قف  و�سنع  و�لت�سحيات  بالعطاء 

و�ل��ب��ط��ولت، ح��ي��ث حت��ف��ل �سفحات  �مل�����س��رف��ة 

�لتاريخ �لإ�سالمي ب�سريهن �لنا�سعة، وم�سريتهن 

�ملجيدة �لبارعة.

وح���ني ن��ب��ح��ث ع��ن �ل�����س��ج��اع��ة �ل���ن���ادرة يف 

ت�ستوقفنا  ما  �سرعان  �مل�سلمة،  �مل��ر�أة  �سخ�سية 

�لكفاح و�لإقد�م، و�لعزم و�جلر�أة، لمر�أة  �سور 

فا�سلة، �رتبطت مع �لنبي، �سلى �هلل عليه و�سلم، 

بقوة �لن�سب، �إنها عمته �سفية بنت عبد�ملطلب، 

�لتي  عنها،  �هلل  ر���س��ي  �جلليلة،  �ل�سحابية 

�أطر�فه، فاأخوها حمزة  جمعت �ملجد من �سائر 

�بن عبد�ملطلب، ر�سي �هلل عنه، �أ�سد �لإ�سالم، 

و�بنها �لزبري بن �لعو�م، ر�سي �هلل عنه، حو�ري 

ر�سول �هلل، �سلى �هلل عليه و�سلم.

��ستهر ��سم �سفية بنت عبد�ملطلب، ر�سي �هلل 

عنها، يف ذلكم �ملوقف �لبارز يف بد�ية �لدعوة �إىل 

�لدين �جلديد، حني جمع فيه �لر�سول، �سلى �هلل 

عليه و�سلم، ذوي قر�بته، ليدعوهم �إىل �لإ�سالم، 

وعز: بقول �حلق، جل  �لإلهي  �لأمر  نزل  �أن  بعد 

)�ل�����س��ع��ر�ء:  ڍ}  ڇ   ڇ   {ڇ  

خماطًبا  و�ل�سالم،  �ل�سالة  عليه  فقال،   ،)٢١٤

�أهله وع�سريته: »يا مع�سر قري�س ��سرتو� �أنف�سكم 

بني  يا  �سيًئا،  �هلل  من  عنكم  �أغني  ل  �هلل،  من 

يا  �سيًئا،  �هلل  م��ن  عنكم  �أغ��ن��ي  ل  عبد�ملطلب 

�سفية  يا  �سيًئا،  �هلل  من  عنك  �أغني  ل  عبا�س 

عمة ر�سول �هلل، ل �أغني عنك من �هلل �سيًئا، يا 

�هلل  من  عنك  �أغني  ل  �هلل،  ر�سول  بنت  فاطمة 

�سيًئا« �أخرجه �لبخاري.

لقد ظل �سدى هذ� �لند�ء �ملحمدي لها، »يا 

عنها،  �هلل  ر�سي  م�سامعها،  على  يرتدد  �سفية« 

��سمها،  بذكر  غامرة  فرحة  مع  بلحظة،  حلظة 

كان  حيث  �لتاريخي،  �مل�سهد  ذلك  يف  و�إعالنه 

ترك  فقررت  حياتها،  م�سرية  يف  جذري  �أثر  له 

�جلاهلية مباآ�سيها و�ساللتها، و�لدخول يف هذ� 

�سامية،  قيم  يحمله من  ما  بكل  �لدين �جلديد، 

و�آد�ب ر�قية.

�هلل  ر�سي  عبد�ملطلب،  بنت  �سفية  كانت 

كرمية  فهي  كثرية،  ن��ادرة  �سفات  حتمل  عنها، 

مربية  فا�سلة،  و�عظة  �أديبة،  �سجاعة،  �لنف�س، 

بارعة. فبعد وفاة زوجها �لعو�م بن خويلد، ر�سي 

�هلل عنه، تارًكا طفله �ل�سغري �لزبري، ر�سي �هلل 

عنه، �أوقفت �سفية، ر�سي �هلل عنها، نف�سها على 

تربية �بنها، فربته على حمامد �لأفعال و�لأقو�ل. 

وك��ان��ت ت��دف��ع��ه �إىل م��و�ق��ف �ل�����س��دة و�لإق����د�م 

و�خل�سونة، وميادين �لباأ�س و�حلرب و�لفرو�سية. 

وتقحمه يف  �مل��خ��اوف،  ب��ه يف  ت��زج  �أن  وت��ع��ودت 

�ملخاطر. وكانت ت�سد من �أزره، وحتفزه لقتحام 

لتنزع  �إىل �سربه  �لأهو�ل، حتى و�سل بها �لأمر 

و�لعزم  �جل��ر�أة  فيه  وتغر�س  �خل��وف،  قلبه  من 

ما  وق��ال:  ل��ه،  قريب  فانتقدها  �ل�سكيمة،  وق��وة 

�سرب  ت�سربينه  ف��اأن��ت  �ل��ول��د!  ي�سرب  ه��ك��ذ� 

مبغ�سة، ل �سرب و�لدة، فردت عليه مرجتزة:

��ُت��ه َف��َق��ْد َك���ِذْب َم���ْن َق���اَل َق�����ْد �أْب��َغ�����شْ

َ�����ِل��������ْب ُ�����ه ل��������ك��ي ي��� �����������ِرب������ �����������َم�����������ا �أَ���شْ و�إنَّ

��ل��ْب وَي����ْه����ِزُم �جَل���ْي�������َش وَي����اأِت����ي ب��ال�����شَّ

معظم  ع��ن��ه��ا،  �هلل  ر���س��ي  �سفية،  ع��ا���س��ت 

حياتها يف مكة، وبعد �إ�سالمها، هاجرت مع من 

جتاوزت  قد  وكانت  �ملنورة،  �ملدينة  �إىل  هاجر 

�خلم�سني من عمرها.

�أن  �إل  �ل�سن،  يف  تقدمها  من  �لرغم  وعلى 

�مل�سهودة،  �مل��و�ق��ف  م��ن  بكثري  حافلة  حياتها 

و�لبطولت �لنادرة، ومن ذلك ما كان منها يوم 

�أحد  يف  �لن�ساء  من  ع��دد  جمع  حيث  �خل��ن��دق، 

ح�سون �ملدينة حماية لهن، وحفاًظا على �أمنهن، 

و�سيانة لأعر��سهن، وكانت �سفية معهن يف ذلك 

�إذ ر�أت �سفية،  �حل�سن. وبينما هن يف د�خله، 

�حل�سن  حول  يطوف  يهودًيا  عنها،  �هلل  ر�سي 

د�خله،  �إىل  �لت�سلل  ويحاول  �لأخبار،  يتح�س�س 

فما كان منها �إل �أن تناولت عموًد�، وفتحت باب 

فاأردته  ر�أ�سه،  على  �ليهودي  و�سربت  �حل�سن، 

قتياًل، فكانت �أول �مر�أة تفعل ذلك.

�مل�سلمني،  جي�س  مع  خرجت  �أح��د،  يوم  ويف 

�لعط�سى،  ت�سقي  وجلد،  حيوية  بكل  و�ساركت 

�حل��رب،  و�آلت  �ل�سهام  وتهيئ  �مل���اء،  وتو�سل 

و�أظهرت �سجاعة منقطعة �لنظري.

�هلل  ر�سي  عبد�ملطلب،  بنت  �سفية  توفيت 

٦٤١م(  عنها، يف �ملدينة �ملنورة، �سنة )٢٠ه� - 

م�سرفة  حياة  ق�ست  �أن  بعد  بالبقيع،  ودف��ن��ت 

�أمنوذًجا فريًد�  حافلة بالعطاء و�لكفاح. فكانت 

يف  �ملكافحة  �حل��ق،  عن  �لباحثة  �لأبية  للمر�أة 

�سبيله، لينق�س ��سمها باأحرف من نور يف ذ�كرة 

�لتاريخ �لإ�سالمي. 

يف �آي���ات �أخ���رى ي��وؤك��د �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي، حتمية 

مو�جهة �مل�سلم للمو�قف �ل�سعبة، و�أخذ �لحتياطات 

�لالزمة لدرء مكامن �خلطر، و�لأخذ باأ�سلوب �لوقاية 

و�ل��دم��ار،  �لهالك  �إىل  ت��وؤدي  قد  �لتي  �لأع��م��ال  من 

تعاىل:  قال  �لأر���س،  يف  و�ملف�سدين  للقتلة  و�لت�سدي 

�لبقرة:  )���س��ورة  ۓ}  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   }
ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ  وع���ز:  ج��ل  وق���ال   ،)195

ھ ھ} )�سورة �ل�سورى: 39(.
�أخذ �لحتياطات  �أفر�ده  يوؤكد على  �لإ�سالم  �إن 

�أوًل وقبل كل  �لالزمة، مع �لعتماد على �هلل تعاىل 

�سيء، ويح�س على �لأخذ بالأ�سباب �لوقائية وعدم 

�لتو�كل �أو �لعتماد �ملطلق على �لقدر وترك �لأمور 

بامل�سوؤولية  بالإح�سا�س  �لعناية  و�أن  حالتها،  على 

فريى  نف�سه،  ق���ر�رة  يف  �مل��رء  يجده  فطري  �سعور 

نف�سه،  مبتطلبات  �ل��وف��اء  ع��ن  �لذ�تية  م�سوؤوليته 

وتوفري ما حتتاج �إليه، ومن ذلك �أمنه �لذ�تي. فعن 

�بن عمر، ر�سي �هلل عنهما، قال: قال ر�سول �هلل، 

�سلى �هلل عليه و�سلم: »كلكم ر�ع وكلكم م�سوؤول عن 

رعيته«، �أخرجه �لبخاري.

بخا�سية  يتمتع  �أن  م��و�ط��ن  ك��ل  على  ل��ز�ًم��ا  �إن��ه 

�حل�س �لأمني، و�حلر�س على حتقيقه، لأن �أمن �لأمة 

بتاآزر  �إل  �أفر�دها، ول يكون ذلك  باأمن  �إل  يتحقق  ل 

�جلميع وتكاتفهم يف تر�سيخ �أمن جمتمعهم.

�ملجتمع  ف��رد يحمي  ك��ل  ل��دى  �لأم��ن��ي  �ل��وع��ي  �إن 

ويحفظه  �ملخاطر،  م��ن  ويقيه  �مل��اآ���س��ي،  م��ن  باأ�سره 

�لإجر�مية،  �لع��ت��د�ء�ت  من  وي�سونه  �لفو�جع،  من 

كثري  عنها  ينتج  قد  �لتي  �ملخالفات  وق��وع  من  ويحد 

لالأ�سر�ر  �لعملي  و�لت�سدي  و�لأخطار.  �ملفا�سد  من 

موؤ�سر�ت  �أهم  من  وجمابهتهم،  �ملجرمني  ومو�جهة 

رجل  م��ع  بالتعاون  مطالب  و�ل��ف��رد  �لأم��ن��ي.  �ل��وع��ي 

�لأمن، و�لإ�سهام بحيوية يف �لك�سف عن كل ما يوؤدي 

�إىل زعزعة �لأمن، �أو �إثارة �لقلق و�ل�سطر�ب، عرب 

�لإبالغ عن �مل�سبوهني، وعدم �لتباطوؤ باإمد�د �جلهات 

�ملخططات  ك�سف  �إىل  تو�سل  معلومة  ب��اأي  �لأمنية 

و�إعانة  بها،  للقيام  �ملجرمون  يتهياأ  �لتي  �لإجر�مية 

�لتي تهدف  �مل��وؤ�م��ر�ت �خلفية  �لأم��ن مبعرفة  رج��ال 

�إىل �لنيل من ��ستقر�ر �ملجتمع، و�سالمة �أفر�ده، قال 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  {ەئ  ت��ع��اىل: 

ۈئ  ېئی} )�سورة �ملائدة: 2(.
�أخطارها،  من  و�لوقاية  �جلرمية،  مكافحة  �إن 

و�لإب�����الغ ع��ن م�����س��دره��ا م�����س��وؤول��ي��ة ج��م��اع��ي��ة، تقع 

فاجلرمية  �ملجتمع.  يف  يعي�س  ف��رد  ك��ل  كاهل  على 

منه،  ج��زء  �أي  يف  و�رُت��ك��ب��ت  �ملجتمع  يف  ح��لرّ��ت  �إذ� 

كل  نطاقها  و�سمل  خطرها،  و��ست�سرى  �أث��ره��ا،  ع��مَّ 

�لنو�حي، ونالت مف�سدتها كل بيت. فهي ل متيز بني 

لذلك   ، ول يخ�سرّ يعمرّ  م�ست�سٍر  د�ء  و�آخ��ر، وهي  فرد 

يت�سدى  �أن  عليه  فرد  فكل  جماعية.  مو�جهته  كانت 

رجال  يكونو�  �أن  �جلميع  وعلى  �لز�حف،  �ل�سر  لهذ� 

�ملخاطر،  من  ويحمونه  جمتمعهم،  يحر�سون  �أم��ن 

ح�سنة،  ق��دوة  ف��رد  كل  يكون  و�أن  �أم��ن��ه،  وير�سخون 

روؤية  على  و�حلر�س  �لإخال�س،  به يف  يحتذى  ومثاًل 

جمتمعه يف �أمن و�أمان، و��ستقر�ر و�طمئنان.
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صحة

ميثل 
مر�س �ل�سكري متالزمة تت�سف 

با�سطر�ب �ل�ستقالب و�رتفاع �سكر �لدم، 

�لذي ينتج عن نق�س هرمون �لأن�سولني، �أو �نخفا�س 

ح�سا�سية �لأن�سجة لالأن�سولني، �أو كال �لأمرين مًعا. 

وقد يوؤدي �ل�سكري �إىل حدوث م�ساعفات خطرة 

متعددة، �إل �أن مري�س �ل�سكري ميكنه �أن يتخذ 

خطو�ت معينة لل�سيطرة على �ملر�س تتلخ�س يف 

�تباع حمية غذ�ئية منا�سبة، وكرثة �حلركة، وخف�س 

�لوزن، و�للتز�م بالعالج و�ملتابعة �لطبية �لدقيقة.

أنواع السكري وعوامل اإلصابة   |   ُيعرف 
�لنوعان �لرئي�سان �مل�سببان ملر�س �ل�سكري بالنوعني 

�لأول و�لثاين، وت�سيف منظمة �ل�سحة �لعاملية 

�سكري �حلو�مل بو�سفه نوًعا م�ستقاًل. كما توجد 

م�سببات نادرة عدة ملر�س �ل�سكري ل تندرج حتت 

�مل�سببات �ل�سابقة.

تت�سابه كل �أنو�ع �ل�سكري يف �أن �سببها هو عدم 

�إنتاج كمية كافية من هرمون �لأن�سولني من قبل 

خاليا بيتا يف �لبنكريا�س، ولكن �أ�سباب عجز هذه 

�خلاليا تختلف من نوع �إىل �آخر.

�لنوع �لأول يرجع �إىل تدمري مناعي ذ�تي خلاليا 

بيتا �ملنتجة لالأن�سولني يف �لبنكريا�س ما يوؤدي �إىل 

نق�سه. ومعظم �مل�سابني بهذ� �ملر�س كانو� ب�سحة 

جيدة قبل ظهوره، ويعرف تقليدًيا ب�سكري �لأطفال، 

لأن معظم �مل�سابني به من �سغار �ل�سن. قد يظهر 

�ملر�س على نحو حاد نتيجة غيبوبة �حلمو�سة 

�لكيتونية، ما يوؤدي �إىل �رتفاع معدل �ل�سكر على 

نحو حاد، وي�ساحب ذلك جفاف �سديد، مع قيء 

متكرر، و�أمل يف �لبطن، مع حمو�سة �سديدة بالدم 

ناجتة عن نق�س �لأن�سولني. وقد توؤدي هذه �حلالة 

�إىل �لغيبوبة، �أو �لوفاة يف حالة عدم ت�سخي�سها 

وعالجها على نحو منا�سب.

العالج: يعالج هذ� �لنوع بحقن �لأن�سولني طو�ل 
�لعمر، وذلك حتت �جللد �أو عن طريق م�سخة 

�لأن�سولني، مع �ملر�قبة �مل�ستمرة مل�ستويات �ل�سكر 

يف �لدم.

�أما �لنوع �لثاين فهو �أكرث �لأنو�ع �سيوًعا، وتلعب 

�ل�سمنة دوًر� �أ�سا�سًيا يف حدوثه، ل �سيما مع �زدياد 

�لدهون �ملتمركزة يف �لبطن. فاإ�سافة �إىل قلة �إفر�ز 

�لأن�سولني، ي�ساحب ذلك مقاومة �أن�سجة �جل�سم 

له، فال ت�ستجيب م�ستقبالت �لأن�سولني �ملوجودة يف 

خاليا �أن�سجة �جل�سم ب�سورة �سحيحة لالأن�سولني، 

وتزيد �إمكانية �لإ�سابة بهذ� �لنوع بزيادة ��ستهالك 

�ل�سكر و�لدهون �مل�سبعة و�ملتحولة، وكذلك مع قلة 

ممار�سة �لريا�سة، و�حلياة �ملرتفة.

ي�سيع هذ� �لنوع على نحو �أكرب يف �لأفر�د �لذين 

لديهم �أقارب م�سابون بال�سكري، حيث يلعب �لعامل 

�لور�ثي دوًر� �أكرث �أهمية مقارنة بالنوع �لأول. وقد 

السكري
التعايش

بال مضاعفات
اتباع النصائح واإلرشادات الطبية تجعل المرضى

يعيشون على نحو طبيعي دون حدوث أي
مضاعفات غير مرغوبة.

د. طارق السيد عباس
استشاري الغدد الصماء والسكر

مستشفى الملك فيصل التخصصي
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ل �سك �أن رد �لفعل �لنف�سي يكون �سيًئا 

عند �كت�ساف �ملر�س لأول مرة، نظًر� ملا 

��ستقر يف �لأذهان لعقود طويلة عن م�ساعفات 

�ملر�س، ويجب على �ملري�س �أن يتقبل حقيقة 

مر�سه، ويثق باأن �ل�سكري ميكن �إعادته �إىل 

�حلالة �لطبيعية �أو �لقريبة منها، مع جتنب 

م�ساعفاته. ولكن ذلك لن يجري �إل ب�سروط 

قد تبدو �سعبة يف �لبد�ية، �إل �أن �تباعها 

بانتظام �سوف ينعك�س بالإيجاب على �ملري�س.

يجب �أن ندرك �أن �ملاليني من مر�سى 

�ل�سكري يف �أنحاء �لعامل يعي�سون على نحو 

طبيعي لعقود طويلة باإذن �هلل، ومر�سهم 

حتت �ل�سيطرة متاًما، دون حدوث �مل�ساعفات 

�ملعروفة. ول �سك �أنه مبرور �لوقت وبناء ثقة 

�ملري�س مبا ير�ه وي�سمعه من �لنجاح، يبد�أ 

�ملري�س بقبول �لأمر �لو�قع عن قناعة.

�إن تغيري منط �حلياة من تناول �لطعام 

و�ل�سر�ب و�لتعاي�س مع �لعالج، �سو�ء كان عن 

طريق �لفم، �أو حقن �لأن�سولني لي�س �سهاًل، 

ويتطلب وقًتا و�سرًب� حتى يتكيف �ل�سخ�س 

مع �حلياة �جلديدة تدريجًيا، وهو يحتاج �إىل 

ت�سجيع د�ئم ولي�س �لعك�س. ول ميكن �أن يهمل 

جانب �لطبيب �لذي يعرف كيف ي�ستخدم 

حكمته ولباقته يف �إحد�ث �لأثر �ملطلوب 

للمري�س. ويجب على مري�س �ل�سكري �أن 

يبتعد عن �لهموم، و�لتوتر ما �أمكن.

كذلك يجب ت�سجيع �ملري�س على ممار�سة 

�لريا�سة ح�سب ��ستطاعته، ويجب �أن يعلم 

�أن بع�س �لأبطال �لريا�سيني هم من مر�سى 

�ل�سكري، ومل يعقهم �ملر�س عن �لتفوق 

�لريا�سي. �أما كبار �ل�سن فال باأ�س من 

ت�سجيعهم على �مل�سي و�لهرولة �إذ� تي�سر ذلك.

  يشيع السكري من النوع الثاني على نحو أكبر في األفراد
الذين لديهم أقارب مصابون بالمرض، حيث يلعب العامل الوراثي

دوًرا أكثر أهمية مقارنة بالنوع األول  

لوحظ يف �لعقود �لأخرية زيادة معدلت �إ�سابة 

�لأطفال و�ملر�هقني بالنوع �لثاين على نحو �أكرث، 

ويرجع ذلك �إىل �نت�سار �سمنة �لأطفال. ميكن �أن 

ي�ستمر �لنوع �لثاين دون ت�سخي�س ملدة طويلة ب�سبب 

قلة �لأعر��س، �أو عدم �لنتباه لها، مثل كرثة �لتبول، 

وزيادة �لعط�س، مع �لتعب و�لإجهاد. لذ� قد يكون �أول 

�كت�ساف للمر�س عن طريق حدوث م�ساعفات خطرة 

مثل �لق�سور �لكلوي، �أو مر�س �ل�سريان �لتاجي 

للقلب، �إ�سافة �إىل كثري من �مل�ساعفات �لأخرى.

العالج: يبد�أ عالج هذ� �لنوع بزيادة �لن�ساط 
�لبدين، وتقليل تناول �لن�سويات، وتقليل �لوزن. 

ومتثل هذه �لإجر�ء�ت دوًر� حمورًيا يف �لعالج، 

وقد تغني عن تناول �لأدوية عند بع�س �ملر�سى. 

�أما �خلطوة �لالحقة من �لعالج فهي تناول �لأدوية 

�سة لل�سكر عن طريق �لفم، وقد يحتاج بع�س  �ملخفرّ

�ملر�سى �إىل حقن �لأن�سولني يف مرحلة لحقة.

�أما �سكري �حلمل فهو مماثل للنمط �لثاين، 

حيث �إن �سببه مقاومة �خلاليا لالأن�سولني، لأن 

�لهرمونات �لتي ُتفرز يف �أثناء �حلمل ميكن �أن ت�سبب 

مقاومة �لأن�سولني عند �لن�ساء �ملوؤهالت ور�ثًيا. �إن 

�رتفاع معدلت �سكر �لدم يف �أثناء �حلمل قد يوؤدي 

�إىل عو�قب وخيمة منها: زيادة وزن �جلنني، وبع�س 

�لت�سوهات يف �لقلب �أو �جلهاز �لع�سبي، وزيادة 

معدلت �لولدة �لقي�سرية.

العالج: يتطلب هذ� �لنوع مر�قبة طبية دقيقة 
يف �أثناء مدة �حلمل، مع حمية قليلة �لن�سويات. 

وقد حتتاج �لأم �إىل حقن �لأن�سولني للحدِّ من 

�رتفاع �ل�سكر.

وعادة ما تتح�سن معدلت �ل�سكر بعد �لولدة، 

ولكن ما بني 20% �إىل 50% من �لأمهات قد ي�سابون 

بال�سكري من �لنوع �لثاين يف �مل�ستقبل.

الحد من مضاعفات السكري   |   �إن مر�سى 
�ل�سكري معر�سون خلطر �لإ�سابة مب�سكالت �سحية 

عدة، وذلك لأن وجود كميات ز�ئدة من �ل�سكر يف 

�لدم يلحق �ل�سرر بالأوعية �لدموية و�لأع�ساب. 

وقد يوؤدي ذلك �إىل �لإ�سابة باأمر��س �لقلب، 

و�لق�سور �لكلوي، و�لتاأثري يف �سبكية �لعني، وكثري 

من �مل�ساعفات �لأخرى. و�ملر�سى �لذين ي�سيطرون 

على معدلت �ل�سكر ب�سكل �أف�سل تقل لديهم هذه 

�مل�ساعفات على نحو و��سح. وللو�سول �إىل ذلك 

ين�سح باخلطو�ت �لآتية:

�ل�سحي  �لطعام  تناول  على  �حلر�س  	•
و�ملتو�زن، مع �تباع نظام غذ�ئي يحتوي على 

�لعنا�سر �لغذ�ئية �ملطلوبة كافة، مع �لرتكيز 

على نوعيتها، و�لتقليل من تناول �ل�سكريات، 

و�مللح، و�لدهون �مل�سبعة، مع �سرب �ملاء 

بالكميات �ملنا�سبة.

يف  كبري  تاأثري  له  ذلك  لأن  �لوزن،  تقليل  	•
منع تقدم �ملر�س وحدوث م�ساعفاته، 

و�سوف ي�ساعد على حفظ معدلت �سكر 

�لدم �سمن �ملعدلت �لطبيعية، وتقليل 

�لإ�سابة باأمر��س �لقلب.

منتظم  نحو  على  �لبدين  �لن�ساط  ممار�سة  	•
ومالئم، فقد �أثبتت �لأبحاث �أهمية �لدور 

�لذي تلعبه ممار�سة �لريا�سة يف تقليل 

�حتمالت �لإ�سابة بكثري من �لأمر��س، وقد 

ُوجد �أن ممار�سة �لن�ساط �لبدين مبعدل 30 

دقيقة يومًيا على �لأقل، ميكن �أن يقلل معدل 

�لإ�سابة بال�سكري.

قبل  من  �ملو�سوفة  �لأدوية  بتناول  �للتز�م  	•
�لطبيب، مع �لفح�س �ملنتظم ملعدلت �ل�سكر 

بو�ساطة جهاز قيا�س �ل�سكر. ومن �لأف�سل 

متابعة فريق متخ�س�س برعاية د�ء �ل�سكري 

ب�سكل دوري.

�لقدم  حدوث  لتجنب  بالقدم،  �لهتمام  	•
�ل�سكري، وين�سح بفح�س �لقدمني يومًيا، 

بحًثا عن �أي �لتهاب، �أو �حمر�ر، �أو تورم. 

وين�سح بغ�سل �لقدم يومًيا مبياه فاترة مع 

جتفيف �لقدمني برفق، ل �سيما بني �لأ�سابع، 

مع �ملحافظة على رطوبة �لقدمني، و��ست�سارة 

�لطبيب يف حالة وجود �أي م�سكالت بالقدم.

له من م�سار  ما  ب�سبب  �لتدخني  �لمتناع عن  	•
متعددة، من �أبرزها �رتفاع خطر �لإ�سابة 

باأمر��س �لقلب و�ل�سر�يني، ل �سيما عند 

مر�سى �ل�سكري.

مثل:  بانتظام  �لتطعيمات  تلقي  على  �حلر�س  	•
لقاح �لإنفلونز�، و�للتهاب �لرئوي، و�للتهاب 

�لكبدي ب.

من  لالإقالل  بالأ�سنان  �لعناية  على  �حلر�س  	•
معدل �لتهابات �للثة.

على  و�حل�سول  �لإجهاد،  بتخفيف  �لهتمام  	•
قدر وفري من �لر�حة و�لنوم. 

سبل التعايش مع السكري
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غذاء

يتعجب بع�س �لنا�س من �لعالقة بني �لغذ�ء قد 

و�لنوم! ورمبا يكون هذ� �لربط و��سًحا 

لبع�سهم �لآخر، ل �سيما �أولئك �لذين يعانون 

م�سكالت يف �لنظام �لغذ�ئي و�لنوم، فهم يعلمون 

جيًد� �لعالقة بني تغري منط �لنوم وتاأثريه �ملبا�سر 

يف طبيعة تناول �لغذ�ء. وتتز�يد هذه �لع�سو�ئية 

يف تناول �لوجبات و�سبط �ساعات �لنوم يف �أيام 

�لإجاز�ت �أكرث من غريها، حيث �ل�سهر حتى 

�ساعات �ل�سباح �لأوىل، ومن ثم تناول كميات �أكرب 

من �لطعام يف مو�عيد غري معتادة. فكيف نتخطى 

ع�سو�ئية �لوجبات من حيث �لكمية �أو �لنوعية؟ 

وكيف ن�سلح �ل�ساعة �لبيولوجية جل�سدنا لن�سمن 

عودة �جل�سم للنظام �لطبيعي؟ 

الغذاء والنوم
التنظيم يضبط الساعة البيولوجية

المركز العصبي هو المتحكم في الشعور بالنعاس 
واإلحساس بالشبع، لذلك كلما اختلف توقيت النوم 

شعر اإلنسان بالجوع أكثر.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

ما أهمية تعديل النوم بعد اإلجازة؟
�إن لعدم �حل�سول على ق�سط كاف من �لنوم 

كثرًي� من �لتبعات على �جل�سم، لي�س فقط 

ب�سبب �لإرهاق �أو قلة �لرتكيز، بل ب�سبب 

ا �لذي ينتج عن  ��سطر�ب �لهرمونات �أي�سً

ذلك. وكذلك �لأمر بالن�سبة لختالف توقيت 

�لنوم، فالنوم �لنهاري ل يعو�س �أبًد� �لنوم 

لياًل، حتى �إن فاقه يف عدد �ل�ساعات. هذ� 

ويجب �أل نغفل �أمًر� مهًما وهو �ختالط �ل�سعور 

بالنعا�س مع �ل�سعور بال�سبع عند حدوث 

��سطر�ب يف �لنوم، نتيجة �أن �ملركز �لع�سبي 

�ملتحكم بكليهما هو نف�سه )�لهيبوتالمو�س(، 

فكلما �ختلف توقيت �لنوم �سعرمت باجلوع �أكرث.

األطعمة التي تساعد على تنظيم النوم 
�للوز و�لكاجو: �إ�سافة �إىل �لفو�ئد �لعديدة 

لهذه �ملك�سر�ت، فاإنها حتتوي على �ملغني�سيوم 

�لذي يعمل كمخدر طبيعي. ول بد من �لإ�سارة 

ا ب�سيًطا باملغني�سيوم قد يوؤدي �إىل  �إىل �أن نق�سً

�ملزيد من ��سطر�بات �لنوم.

�لهليون: ُتعد �لعيد�ن �خل�سر�ء �مل�سهية و�سيلة 

ممتازة للم�ساعدة على �لنوم، �إذ حتتوي على 

حم�س �لفوليك �ل�سروري لقلب �سليم و�أوعية 

دموية �سحية، وقد �رتبط تناولها مع تخفيف 

�لقلق وحت�سني �ملز�ج، وهي عو�مل توؤثر بدورها 

يف �لنوم.

�ملوز: �إ�سافة �إىل كونه فاكهة حمببة عند 

كثريين، فاإن �ملوز يحتوي على �مليالتونني، وهو 

ما يعرف بهرمون �لنوم، وكذلك �لبوتا�سيوم 

�لذي ي�ساعد على تنظيم �سربات �لقلب.

�شاي �لبابوجن: �إ�سافة �إىل نعومة زهرة �لبابوجن 

وجمالها فاإنها تقدم نكهة خفيفة ومهدئة. �إنها 

و�سيلة قدمية للتخل�س من �لأرق، وي�سر بع�س 

�لعلماء على �أنها �أكرث فاعلية من �أدوية �لنوم.

�لأجبان: ل �سيما �جلنب �ل�سوي�سري �أو 

�ل�سيدر. فالأجبان م�سدر جيد للرتيبتوفان وهو 
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  من األفضل التدرج في تناول الوجبات الرئيسة
للوصول إلى مواعيد الوجبات المعتادة،     

      ألن ذلك يساعدك على استعادة نظامك الغذائي الطبيعي  

من �لأحما�س �لأمينية �لتي ت�سجع على �إفر�ز 

هرمون �مليالتونني، وهو هرمون �لنوم �لذي 

ي�ساعد على تقليل �لوقت �لذي ت�ستغرقه لتغفو، 

ا من  ويزيد �ل�سعور بالنعا�س، وقد يزيد �أي�سً

مقد�ر �لوقت �لذي تق�سيه نائًما.

�لف�شار: مثل �لأجبان، ت�سهل �لكربوهيدر�ت 

عمل �لرتيبتوفان. و�لف�سار من �حلبوب �لكاملة 

وغني جًد� بالألياف ما يجعله مثالًيا لياًل 

كوجبة خفيفة.

�ل�سلمون، و�جلوز و�خل�سر�و�ت �لد�كنة: حتتوي 

على �أوميغا 3 �لذي ُيعد من �لأحما�س �لدهنية 

�لأ�سا�سية ل�سحة �لدماغ، و�مل�ساعدة على 

حماربة �لكتئاب، وحت�سني �لنوم و�ملز�ج.

تعديل النظام الغذائي ضرورة
�إذ� كنتم ممن يتبعون نظاًما معتدًل، مبنًيا 

على �ملجموعات �لغذ�ئية كلها، مع �إدخال 

�حللويات و�مل�سروبات �أ�سبوعًيا ولي�س يومًيا، 

فاأنتم باأمان! �أما �إذ� كنتم ممن �أطاح بكل كتب 

�لتغذية، وبالكميات �مل�سموحة يومًيا، و�أ�سرفتم 

يف تناول �لطعام، و�تبعتم �لنمط �لع�سو�ئي، 

فاأنتم يف خطر! 

نصائح
لتعديل النظام الغذائي:

�لوجبات  تناول  يف  �لتدرج  �لأف�سل  من   •
�لرئي�سة للو�سول �إىل مو�عيد �لوجبات 

�ملعتادة تدريجًيا، لأن ذلك ي�ساعدك 

تدريجًيا على ��ستعادة نظامك �لغذ�ئي 

�لطبيعي.

وجبة  تناول  �سيوًعا  �لأخطاء  �أكرث  من   •
كبرية ود�سمة عند �لفطور، فت�سبح 

�أول وجبة عبًئا على �جلهاز �له�سمي 

وجميع وظائف �جل�سم. لذلك ين�سح 

بتناول وجبة خفيفة حتتوي مثاًل على 

�لبي�س �مل�سلوق، �أو �أومليت، �أو رقائق 

�لفطور �لكاملة مع حليب خال من 

�لد�سم، �أو قطعة تو�ست بني مع �جلنب، 

�أو �للبنة قليلة �لد�سم مع �سر�ئح 

�لطماطم �أو �خليار.

حلم  تناول  من  �لإكثار  بعدم  ين�سح   •
�ل�ساأن �أو �لغنم، ومن �لأف�سل تناول 

�للحم �لبقري �أو �لعجل، حيث �إن 

�للحم �لبقري يحتوي على ن�سبة �أقل 

من �لدهون. كما ُين�سح بالتنوع يف 

�إعد�د �لطعام كتناول �لدجاج بدًل من 

�للحوم يف جتهيز �لأرز بعد نزع �جللد 

منها، وعدم تناول حلوم �لغنم �أكرث من 

مرتني �أ�سبوعًيا.

�أحد  عند  �لع�ساء  لتناول  دعوتك  عند   •
�لأقرباء، ل تذهب و�أنت جائع، بل 

تناول وجباتك بانتظام طو�ل �لنهار، 

حتى ل ي�سيبك �جلوع وت�سطر �إىل 

تناول كميات كبرية من �لطعام.

من  كثري  �سرب  على  �حلر�س  يجب   •
�ملاء، بدًل من �لع�سري و�مل�سروبات 

�ملحالة �لتي حتتوي على ن�سبة عالية 

من �ل�سكريات.

�حللويات  تناول  يف  �لإفر�ط  عدم   •
�ل�سرقية �ملختلفة، مثل �لكنافة 

و�لقطايف، �لتي حتتوي على ن�سبة 

عالية جًد� من �لدهون و�ل�سكريات، 

وح�سرها يف قطعة �سغرية �أو ��ستبد�ل 

�لفاكهة �لطازجة �أو �ملجففة بها. 



نبض بحري
لطاملا 

�سكلت �ساعة Seamaster Aqua Terra من �أوميغا �بتكاًر� ميزته �لرئي�سة �ملو�ءمة �ملتقنة و�ملتو�زنة بني معامل �لفخامة 

و�لإيحاء�ت �لبحرية �لبعيدة عن �ل�سر�مة. ويف جديد �ملجموعة، عمدت �لد�ر �إىل تعزيز هذ� �لتو�زن مبو�ز�ة حتديث 

،Aqua Terra 150M Omega Co-Axial Master Chronometer 41 mm لتفا�سيل �لت�سميمية �لتي تكر�سه. يف �ساعة�

كما يف غريها من �أحدث �بتكار�ت �أوميغا �سمن هذه �ملجموعة، �أول تغيري يلفت �لأنظار هو �سكل علبة �ل�ساعة �لتي �أعيدت 

هند�ستها يف ت�سميم متاثلي جديد. �أما �مليناء �ملنحوت من خ�سب �ل�ساج يف �إيحاء �إىل �أر�سيات �ليخوت �لفاخرة،

ا عن تلك �لعمودية �لتي كانت تزين مو�نئ �ل�ساعات �ل�سابقة. وفيما ي�سبه �لرتقاء  فاعُتمدت فيه هذه �ملرة خطوط �أفقية عو�سً

مبعامل �لنقاء �لتي تغلب على �مليناء، �أخلته �أوميغا من عبارة »مقاومة �ملاء« �لتي باتت تظهر يف �لنماذج �جلديدة على �جلزء 

�خللفي من �لعلبة. كما عمدت �لد�ر �إىل نقل نافذة �لتاريخ من موقعها �ل�سابق عند موؤ�سر �ل�ساعة 3 �إىل موؤ�سر �ل�ساعة 6 معيدة 

�إىل �لأذهان ت�سميم �ساعات �سيما�سرت �لتقومي �ل�سنوي �لتي ُطرحت عام 1952 وكانت �أول مناذج تقدمها �أوميغا جمهزة بنافذة 

لعر�س �لتاريخ. ويكمل �سو�ر م�سغول من �جللد باللون �لبني علبة �ل�ساعة �مل�سنوعة من �لفولذ �ملقاوم لل�سد�أ

بقطر 41 ملليمرًت�، و�ملجهزة مبعيار حركي لتعقيد �لكرونوميرت يوفر �حتياطي طاقة يدوم 60 �ساعة. 

www.omegawatches.com   
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عالم المرأة

إيقاع القمر
يف �ساعة Imperiale Moonphase من �سوبارد،

يتهادى �لوقت على �إيقاعات �ساعرية تفي�س عن لوحة 

لتها �لأنامل فوق �مليناء �ملنحوت يف عرق �للوؤلوؤ  جنمية �سكرّ

�أبر�ًجا �سماوية تزهو بوهجها �لف�سي. هو هذ� �لوهج 

يحاكي مرة �لهالة �لأملا�سية �لتي حتيط بر�سم �ل�سماء 

ومرة خيوط قمر تتغري �أطو�ره فوق قر�س من عرق �للوؤلوؤ 

�لأزرق و�لأبي�س ُثبرّت عند موؤ�سر �ل�ساعة �لثانية ع�سرة. 

 ،Imperiale يف �أحدث �بتكار�ت �لد�ر �سمن �ساعات

ياأتي تعقيد �أطو�ر �لقمر ليكمل معامل �لرث�ء �ملميزة 

ملجموعة ت�ستعري تفا�سيلها من زمن �لأباطرة، من �لأرقام 

�لرومانية �إىل مقاب�س �ل�سو�ر �لتي ت�ستلهم �سكل �أعمدة 

ر�ن  تر�ثية متو�زنة �لن�سب، ومن �لعقربني �للذين يذكرّ

ب�سكل �خلناجر �حلادة �لتي كان �مللوك ي�ستخدمونها

يف �لقتال �إىل زخارف �لأر�بي�سك �ملتد�خلة يف قر�س 

عقرب �لثو�ين �ل�سغري عند موؤ�سر �ل�ساعة 6.

وقد زودت �ل�ساعة �مل�سغولة بعلبة من �لذهب �لأبي�س 

ير�سع �لأملا�س قر�سها ب�سو�ر من جلد �لتما�سيح

بلون زهر �خلز�مى �لذي يعك�س

عذوبة �أنثوية ر�قية.

www.chopard.com   

فرائد الحقائب 
منذ زمن �ن�سمام جان تو�سان �إىل د�ر كارتييه يف ع�سرينيات �لقرن �لفائت، حتول �لنمر �لذي كان حمط �فتتان �مل�سممة ذ�ت �لتاأثري 

�لبالغ يف �لأو�ساط �لجتماعية، �إىل رمز ل ينف�سل عن هوية �سانع جو�هر �مللوك و�إرثه �لإبد�عي. بل �إن منر كارتييه مل يبَق حكًر� على 

نعت �سنة 1961 لباربر� هوتون وتزين ن�سيجها  �جلو�هر �ملمهورة بتوقيعها، وتعد�ها �إىل �بتكار�ت �أخرى كمثل تلك �حلقيبة �لتي �سُ

�ل�ساتاين �لأ�سود مب�سبك يف هيئة منر م�سغول من �لذهب ومر�سع بالأملا�س و�لزمرد وطالء �ملينا. و�إن كانت تلك �لأزمنة �لبعيدة قد 

�سهدت حتول �حلقائب بني �أيدي �ل�سائغ �لفرن�سي �إىل فر�ئد نفي�سة، فاإن جديد حقائب كارتييه يكر�س �ليوم ��ستمر�رية �سنعة متقنة 

ترقى بها �لد�ر �إىل �آفاق جديدة. ففي حقائب بع�سها م�سغول من جلد �لتم�ساح باللون �لأخ�سر �ملتقزح، وبع�سها من �ل�ساتان �حلريري 

 ،Panthère de Cartier لأزرق �ملطرز يدوًيا بالذهب، �أو من جلد �لعجول وحلقات �لذهب �ملت�سابكة، يح�سر �لنمر يف جمموعات من مثل�

وHigh Jewelry Bag Tiger رمًز� �إبد�عًيا متفرًد� تخت�سر تفا�سيله و�أ�سكاله �ملتفاوتة �إرًثا من �ملهار�ت �حلرفية،

من �لرت�سيع بالأحجار �لكرمية �إىل فنون �لتطريز وطي �ل�ساتان وغريها. 

www.cartier.com   

55



  -  ديسمبر  562017

تقنية

يجري 
��ستخد�م حمرك �لبحث »جوجل« على 

نحو كبري للعثور على �ملعلومات �ملطلوبة، 

ولكن مع �لكميات �ل�سخمة للمعلومات �جلديدة 

�لتي ت�ساف يومًيا �إىل مو�قع �لإنرتنت �حلالية �أو 

�جلديدة، فاإن دور حمركات �لبحث �أ�سا�سي للو�سول 

�إىل �ملعلومة �ملرغوبة، و�لبتعاد عن �ملو�قع �لتي 

حتتوي على معلومات غري مطابقة للكلمات �لتي 

تبحث عنها. ونقدم يف هذ� �ملو�سوع جمموعة من 

�لن�سائح �لتي ميكن ��ستخد�مها لت�سهيل �لو�سول 

�إىل �ملعلومة �ملرغوبة.

ت�ستطيع �لبحث عن مو�قع حتتوي على فكرة ما 

ا عن كلمة حمددة با�ستخد�م رمز )~(، مثل  عو�سً

�لبحث عن �ملو�قع �لتي حتتوي على معلومات �سحية 

مرتبطة بالغذ�ء با�ستخد�م عبارة �لبحث )�سحة 

 )~( �لرمز  بني  م�سافة  �أي  و�سع  دون  ~غذ�ء(، 
و�لفكرة �ملرغوبة. 

�أما �إن كنت تبحث عن كلمة حمددة يف موقع 

ل يقدم خدمة �لبحث يف �سفحاته، �أو كنت تبحث 

عن مو�سوع موجود يف ذلك �ملوقع، فت�ستطيع 

�لو�سول �إليها بكتابة عنو�ن �ملوقع و�لكلمة �أو �جلملة 

Amazon. ملرغوبة يف حمرك �لبحث، مثل »كتاب�

com«. كما ميكن ��ستخد�م م�سطلح خا�س يفهمه 
حمرك �لبحث ول يت�سمنه يف كلمات �لبحث للقيام 

بالعمل نف�سه، هو inURL:، مثل �لبحث عن »كتاب 

inURL:http://www.amazon.com« دون و�سع �أي 
م�سافة بني نقطتي inURL و�لكلمة �ملرغوبة. 

كما ي�سمح حمرك �لبحث »جوجل« با�ستخد�م 

intitle: للبحث عن �لكلمات يف عنو�ن �ملو�سوع فقط، 

ولي�س يف �ملو�سوع نف�سه، �إن كنت تتذكر �أن �لكلمة 

�لتي تبحث عنها كانت موجودة يف �لعنو�ن، مثل 

»intitle: �لذكاء �ل�سناعي« دون و�سع �أي م�سافة بني 

نقطتي intitle و�لكلمة �ملرغوبة. 

وت�ستطيع �لبحث عن موقع م�سابهه ملوقع 

حمدد با�ستخد�م �أد�ة related:، مثل �لبحث عن: 

»related:sciencemag.org« للعثور على �ملوقع 

�مل�سابهه ملوقع sciencemag.org، دون و�سع �أي 

م�سافة بني نقطتي related و�ملوقع �ملرغوب.

يف بع�س �لأحيان، قد تعرف جزًء� من �ملعلومة 

ولكنك غري متاأكد من �جلزء �لثاين، مثل حالت 

�لأ�سماء �أو وجود معلومة م�سرتكة بني �أكرث من �سركة 

)»�سماعة جوجل« و»�سماعة �إيكو«، مثاًل(. ويف هذه 

�حلالة ت�ستطيع و�سع كلمة or بني �لكلمات �مل�ستهدفة 

يف �لبحث، مثل: »�سماعة جوجل or �إيكو« للبحث عن 

�ملو�قع �لتي تعر�س معلومات �إما عن �سماعة »جوجل« 

�أو »�إيكو« �أو �ل�سماعتني.

�إن ن�سيت كلمة حمددة �أو خانة من رقم ما، 

ت�ستطيع ��ستخد�م رمز �لنجمة * ليفهم حمرك 

�لبحث �أنك تتذكر جزًء� من كلمة �أو رقًما ما. ومثال 

 »Android 5.1.*« :ذلك، ت�ستطيع �لبحث عن

ليفهم �ملحرك �أنك تبحث عن معلومات مرتبطة 

باأي �إ�سد�ر فرعي لنظام �لت�سغيل »�آندرويد« حتت 

�لإ�سد�ر 5.1، ولي�س �لإ�سد�ر 5.1 نف�سه، مثل 5.1.1 

و5.1.2، وغريها.

لكن كيف ت�ستطيع �لبحث عن جملة ل تتذكرها 

ا عن كلمة �أو رقم ما؟ �لطريقة هي با�ستخد�م  عو�سً

كلمة AROUND، وو�سع عدد �لكلمات �لتي ل 

تتذكرها بني قو�سني، مع �لقدرة على �إ�سافة �أي 

كلمة بعد ذلك، مثل �لبحث عن بيت من ق�سيدة 

لعنرتة بن �سد�د: »ل يحمل )AROUND)4 �لرتب« 

دون و�سع �أي م�سافة بني AROUND و�لقو�س 

�لأول، للو�سول �إىل �سطر بيت: »ل يحمل �حلقد من 

تعلو به �لرتب«. 

حلذف كلمات غري مهمة �أو غري مرغوبة من 

نتائج بحثك، ت�ستطيع ��ستخد�م �إ�سارة �ل�سالب قبل 

كل كلمة غري مرغوبة. وكمثال على ذلك، ميكن 

�لبحث عن �ملو�قع �لتي تقدم كتًبا مثرية لالهتمام، 

ولكنك ل ترغب يف عر�س �ملو�قع �لتي تبيعها، 

 interesting books :لت�ستخدم عبارة �لبحث �لآتية

buy-، دون و�سع �أي م�سافة بني �إ�سارة �ل�سالب 
و�لكلمة �لتي ترغب يف حذفها من �لنتائج.

وكثرًي� ما نبحث عن جملة كاملة ولي�س كلمة 

و�حدة. وللبحث عن �جلملة كاملة بالرتتيب �ملطلوب 

ولي�س عن كلمة منها �أو �أي ترتيب للكلمات �ملرغوبة، 

ت�ستطيع و�سع �لكلمات بني عالمتي �قتبا�س »« ليفهم 

�ملحرك �أنك تبحث عن �جلملة كاملة. وميكنك 

جتربة �لبحث با�ستخد�م �لعالمتني ومن ثم دونهما 

لتو�سيح �لفرق بني �لآليتني، مثل »�لبحث �لأكادميي 

�ملوثق« و�لبحث �لأكادميي �ملوثق.

باإمكانك حتديد مدة زمنية للبحث فيها، مثل 

�لرغبة يف �لو�سول �إىل معلومات يف حقبة ما، دون 

معرفة عام حمدد، وذلك با�ستخد�م 3 نقاط ...، 

مثل �لبحث عن �لكت�سافات �لعلمية يف �ملدة �ملمتدة 

بني عامي 1960 و1970، فتكتب هكذ�: »�لكت�سافات 

�لعلمية 1960...1970«.

خلدون غسان سعيد

يغفل كثير من المستخدمين
عن وسائل البحث التي توفر النتائج ذات 

العالقة المباشرة، وتستبعد تلك التي
ال تطابق المطلوب.

آليات البحث
على جوجل

نتائج أكثر دقة
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ت�ستطيع �حل�سول على جتربة �أف�سل للعب 

�لإلكرتوين عرب �لإنرتنت با�ستخد�م موجه 

)ر�وتر( متخ�س�س بالألعاب �لإلكرتونية 

��سمه Linksys WRT32X يقدم �أولوية 

يف �لت�سال بني �لإنرتنت و�حلا�سبات 

�ل�سخ�سية �خلا�سة بالالعبني )�ملزودة 

بتقنية Killer لل�سبكات عالية �ل�سرعة( 

�أو �أجهزة �لألعاب �لإلكرتونية. ومن �ساأن 

هذه �لتقنية خف�س زمن �ل�ستجابة ونقل 

�لبيانات عرب �لإنرتنت، وتنظيم حركة 

مرور �لأجهزة �ملختلفة يف �ملنزل لتقدمي 

�لأولوية لت�سال �لألعاب �لإلكرتونية. 

ويقدم �ملوجه و�جهة ��ستخد�م حديثة 

تركز على مر�قبة بيانات �لألعاب 

�لإلكرتونية عرب �ل�سبكة. ويبلغ �سعر �ملوجه 

�ملتخ�س�س بالألعاب �لإلكرتونية نحو 319 

دولًر�، وميكن �حل�سول عليه من متاجر 

�لأجهزة �لإلكرتونية.

موجه متخصص
باأللعاب اإللكترونية

تطبيقات مختارة

Notification History 
�إن كنت تعاين م�سكلة عدم وجود �سجل للتنبيهات 

�أو �لإ�سعار�ت �لتي يعر�سها نظام هاتفك 

�جلو�ل �أمامك، �لتي قد حتذفها دون ق�سد، 

�أو حتتاج �إىل �لعودة �إليها لحًقا، فاإن تطبيق 

Notification History �ملجاين على �لأجهزة 
�لتي تعمل بنظام �لت�سغيل �أندرويد يقدم لك 

�سجاًل كاماًل لتاريخ �لإ�سعار�ت، ميكن معاينته 

و�حل�سول على �ملعلومات �ملرغوبة منه بكل 

�سهولة. ويعر�س �لتطبيق تفا�سيل �لإ�سعار�ت 

وفًقا ل�سم �لتطبيق و�لوقت و�لعنو�ن و�لو�سف، 

وغريها، مع تقدمي ميزة فتح �لإ�سعار مبا�سرة، 

وعر�س تفا�سيل �لتطبيق �ملرتبط، وكيفية 

�لو�سول �إىل �سفحته يف �ملتجر �لإلكرتوين، 

مع توفري �أد�ة حلذف جميع �لإ�سعار�ت �لتي 

جرت قر�ءتها يف دفعة و�حدة، �أو حذف �إ�سعار 

ا �لقدرة على منع  حمدد. ويقدم �لتطبيق �أي�سً

بع�س �لتطبيقات �ملختارة من عر�س �إ�سعار�تها 

للم�ستخدم. وميكن حتميل �لتطبيق من متجر 

»غوغل بالي« �لإلكرتوين.

Another Widget 
�ستح�سل على مز�يا و�جهة �ل�ستخد�م �ملوجودة 

يف هو�تف »غوغل بك�سل 2« على �أي هاتف �آخر 

با�ستخد�م تطبيق Another Widget �ملجاين 

على �لأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�سغيل �أندرويد، 

مثل حالة �لطق�س و�لتقومي �خلا�س بك و�لتاريخ، 

يف بر�مج �سغرية تفاعلية موجودة على �سطح 

�سا�سة هاتفك �أو �سا�سة �لقفل )ت�سمى هذه 

�لرب�مج �ل�سغرية ويدجيت Widget(، مع 

�إمكانية تعديل �مل�ساحة �لتي ي�سغلها �لتطبيق 

�ل�سغري لعر�س �ملعلومات. ويقدم �لتطبيق كذلك 

مز�يا �إ�سافية غري موجودة يف غوغل بك�سل 2، 

مثل تقدمي �ملنبه و�ل�ساعة و�لتذكري بالأن�سطة 

�مللغاة، وغريها، دون �حلاجة �إىل ت�سغيل �أي 

تطبيق، حيث ميكن معاينة هذه �ملعلومات بنظرة 

�سريعة �إىل �سا�سة �لهاتف، وبالإمكان حتميل 

�لتطبيق من متجر غوغل بالي �لإلكرتوين.

LaunchBoard 
�إن كان لديك كثري من �لتطبيقات يف هاتفك، 

فاإن �لعثور على �لتطبيق �ملرغوب وت�سغيله 

قد ل يكون �أمًر� �سريًعا. وميكن جتاوز هذه 

�لعقبة �ليومية با�ستخد�م تطبيق »لون�س بورد« 

LaunchBoard �ملجاين على �لأجهزة �لتي تعمل 
بنظام �لت�سغيل �أندرويد، �لذي يكفي �ل�سغط 

على �أيقونته يف �ل�سا�سة �لرئي�سة لتظهر لوحة 

مفاتيح ت�سمح للم�ستخدم باإدخال حرف �أو 

�أكرث من ��سم �لتطبيق، لتظهر �أمامه قائمة 

بالتطبيقات �لتي تبد�أ �أ�سماوؤها بالأحرف 

�ملكتوبة مع عر�س �أيقوناتها يف �جلانب، لي�سبح 

�لتطبيق �لوجهة �لرئي�سة للو�سول �إىل �أي تطبيق 

مرغوب يف هاتف �مل�ستخدم، وبكل �سهولة 

و�سرعة. كما يقدم �لتطبيق ويدجيت برناجًما 

تفاعلًيا م�سغًر� على �سطح �سا�سة �لهاتف يعر�س 

�لتطبيقات �ملف�سلة يف قائمة خا�سة لت�سريع 

�لو�سول �إىل �لتطبيقات �لأكرث ��ستخد�ًما، مع 

توفري �لقدرة على �لو�سول �إىل �سفحة �لتطبيق 

يف �ملتجر �لإلكرتوين. وميكن حتميل �لتطبيق من 

متجر غوغل بالي �لإلكرتوين. 
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

موؤلِّف 
هذ� �لكتاب هو �أبو �حل�سن حممد بن 

�أحمد بن َطباَطبا �لعلوي. ��ستهر بالذكاء 

و�سفاء �لقريحة وجودة �لنظم. وقد حتدثت كتب 

�لرت�جم عن ف�سله وعلمه و�أدبه وبر�عته يف �لنظم.

�أما �لكتاب فهو �سفر ماتع، تناول فيه �ملوؤلف 

مناذج من �ل�سعر �لعربي يف خمتلف مر�حله تناوًل 

نقدًيا ليبنيِّ لنا �لأدو�ت �لتي ت�ساعد على �سناعة 

�ل�سعر و�إتقان �سروبه �ملتنوعة، لأن �ل�سعر يف نظره 

ل يقت�سر نظمه على �متالك �ملوهبة فح�سب، 

بل يجب �أن ت�ساف �إىل هذه �ملوهبة �أدو�ت كثرية 

تهذبه وت�سقله وت�سمو به �إىل ذرى �لفن �لر�ئع 

�جلميل. وقد �أو�سح هذ� �لتناول عمق معرفة �ملوؤلف 

بال�سعر، و�أ�سالة فهمه، و�سالمة طبعه، و�سحة 

�ختيار�ته يف كل ما ذهب �إليه. وهو يرى كذلك �أنه ل 

بد لكل من يحاول �لنظم من مر�ن ومر��س، وهذ�ن 

ل يكونان �إل بالطالع �لو�يف على �أ�سعار �لقد�مى 

و�أخبارهم ورو�ياتهم و�آد�بهم، و�لوقوف على كل 

ما قالته �لعرب يف هذ� �ملو�سوع حتى ين�سج �أ�سعاره 

على غر�ر ما ن�سجوه. �إن �ل�ساعر �حلق يف نظر 

ي �سعره من �ل�سو�ئب،  �بن طباطبا هو �لذي ي�سفِّ

وير�جعه، وُيح�سن َحْبك �أبياته يف �لق�سيدة حتى 

تتاآلف وتتجان�س لفًظا ومعنى.

مل ين�س �ملوؤلف �أن يذكر لنا يف كتابه مناذج لكل 

ما تعارف �لنقاد على جودته ورد�ءته من �ل�سعر، 

فرن�ه ي�سرب �أمثلة كثرية، ويثبت �سروًبا متنوعة 

من �لت�سبيهات �لتي جاءت يف �أ�سعار �ل�سابقني، 

ثم يبنيِّ �سفات �ل�سعر �ملحكم، ويتحدث عن �ُسنن 

�لعرب وتقاليدها، وعن �لأ�سعار �ملتقنة �لتي ��ستوفت 

ها �لذوق. معانيها، و�لأ�سعار �لغثة �ملتكلفة �لتي ميجُّ

�إنَّ �لهدف �لرئي�س �لذي توخاه �بن طباطبا من 

و�سع هذ� �لكتاب هو جمع خمتلف �لأدو�ت �مل�ساعدة 

على نظم �ل�سعر وبنائه �سمن �لذوق �لأدبي �لذي 

كان �سائًد� حتى ع�سره. كما �أنه ��ستمل على جهد 

كبري وعمل ر�ئع ينبغي �لطالع عليه و�ل�ستفادة 

منه، فهو حلقة من �حللقات �لتي �أ�سهمت يف تطور 

�لنقد �لأدبي عرب �لع�سور �ملختلفة.

عيار الشعر
لبن طباطبا �لعلوي )ت322ه�(

آللئ من بحور الشعر

قال �لإمام �ل�سافعي يف �أبيات تدعو �إىل �لتنقل و�ل�سفر يف طلب �لرزق و�لعلم: 

ِم���ْن ر�ح����ٍة َف����َدِع �لأوط������اَن و�ْغ����رِتِب

ِب �لنَّ�سَ يف  �لَعْي�ِس  لذيَذ  فاإنَّ  ْب  و�ْن�سَ

َيِطِب مل  َي��ْج��ِرِ  مل  و�إن  ط��اَب  ��اَح  ���سَ �إْن 

ِب ُي�سِ مَلْ  �لَقو�ِس  ِف��ر�ُق  لول  ْهُم  و�ل�سَّ

مَلَ��لَّ��ه��ا �ل��ن��ا���ُس ِم���ْن ُع��ْج��ٍم وِم���ْن َع���َرِب

���ِه َن����ْوٌع م��ن �حَل��َط��ِب و�ل���ُع���وُد يف �أر����سِ

َه���ِب ك���ال���ذَّ َع�����زَّ  ذ�ك  َب  َت����َغ����رَّ و�إْن 

�أَدِب وذي  َع��ْق��ٍل  ل���ذي  �ملُ���ق���اِم  يف  م��ا 

��ن ُت��ف��اِرُق��ه ��ا َع��مَّ ����ْد ِع��و���سً ���س��اِف��ْر جَتِ

��ُده ُي��ْف�����سِ �مل�����اِء  ُوُق�������وَف  ر�أي������ُت  �إينِّ 

�فرت�َسْت ما  �لغاِب  ِف��ر�ُق  لول  �ْسُد 
ُ
و�لأ

د�ئمًة �لُفْلِك  يف  وَق��َف��ْت  لو  و�ل�سم�ُس 

���رْب ك���ال���رتِب ُم��ْل��ًق��ى يف �أم��اك��ِن��ِه و�ل���تِّ

َب ه�����ذ� َع������زَّ َم���ْط���َل���ُب���ه ف�������اإْن َت�����َغ�����رَّ

لغتنا

الَفراِئُد

قال 
�بن منظور يف معجم ل�سان �لعرب:

ْذُر �لذي يف�سل بني �للوؤلوؤ  �لَفر�ئُد: �ل�سَّ

�ُد. و�لَفريُد:  اُعه �لَفرَّ و�لذهب، و�حدته َفريَدٌة، وَبيَّ

َل بغريه. وقيل �لَفريُد:  رُّ �إذ� ُنِظَم وُف�سِ �لدُّ

�ُد  �جلوهرة �لنفي�سة، كاأنها مفردة يف نوعها، و�لَفرَّ

ٌل بالفريد. وقال  ٌد: ُمَف�سَّ �سانُعها. وَذَهٌب ُمَفرَّ

�إبر�هيم �حلربي: �لَفريُد جمع �لَفريدة، وهي 

: ِكباُرها.  رِّ ْذُر من ف�سة كاللوؤلوؤة. وفر�ئُد �لدُّ �ل�سَّ

ه و�عتزل  َد �لرجُل: �إذ� َتَفقَّ عر�بي: وَفرَّ
َ
�بن �لأ

�لنا�س وخال مبر�عاة �لأمر و�لنهي. وقد جاء يف 

دين، وقال �لقتيبي يف هذ�  �خلرب: طوبى للُمفرِّ

دون �لذين قد َهَلَك ِلد�ُتُهم من  �حلديث: �ملَُفرِّ

�لنا�س وذَهَب �لَقْرُن �لذي كانو� فيه وَبُقو� هم 

يذكرون �هلل. 

بي هريرة: �أن ر�سول �هلل،
َ
ويف �حلديث عن �أ

�سلى �هلل عليه و�سلم، كان يف طريق مكة على جبل 

يقال له ُبْجد�ُن، فقال: �سريو� هذ� ُبْجد�ُن،

دين، قالو�:  دون، ويف رو�ية: طوبى للُمَفرِّ �َسَبَق �ملَُفرِّ

دون؟ قال: �لذ�كرون �هلل  يا ر�سول �هلل، ومن �ملَُفرِّ

كثرًي� و�لذ�كر�ت.

وذهب مثاًل

 قال     
َمع �لأمثال: �مليد�ين يف جَمْ

 خامري: �أي ��سترتي، و�أم عامر: 

ه بها �لأحمق. ويروى عن علي،  �ل�سبع، ُي�َسبَّ

ر�سي �هلل عنه، �أنه قال: ل �أكوُن مثَل �ل�سبع، 

ت�سَمُع �للَّْدَم فتربز طمًعا يف �حلية حتى ت�ساد.

 وهي كما زعمو� من �أحمق �لدو�ب، لأنهم 

�إذ� �أر�دو� �سيدها رمو� يف ُجحرها بَحَجر، 

فتح�سبه �سيًئا ت�سيده، فتخرج لتاأخذه فت�ساد 

عند ذلك.

خامري أمَّ َعاِمٍر

ْ ُ رّ ُ
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14-16 ديسمبر
المعرض السعودي األول للتطبيقات 

اإللكترونية– الرياض
يستضيف فندق فيرمونت هذا المعرض 

المتخصص في التطبيقات اإللكترونية، 
للتعرف إلى آخر التطورات التي توصل إليها 
عالم التطبيقات اإللكترونية داخل المملكة 

وخارجها، وتكوين عالقات تجارية بين 
المستثمرين ومطوري المواقع والشركات 

العاملة في برمجة التطبيقات.
www.Saudiappexpo.com  

17-21 ديسمبر
معرض السيارات السعودي الدولي 2017– جدة
يشهد مركز جدة للمنتديات والفعاليات انعقاد 

هذا الحدث الذي تشارك فيه شركات عالمية 
عدة من الواليات المتحدة األمريكية، وكوريا 

الجنوبية، وألمانيا، واليابان، والصين. ويضم 
قسًما للسيارات المعدلة، وسيارات الدفع 

الرباعي، إلى جانب الدراجات النارية والشاحنات.

12-14 ديسمبر
المؤتمر السعودي السابع للشبكات 

الكهربائية الذكية- جدة
ينعقد المؤتمر برعاية معالي وزير الطاقة

و الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد 
الفالح، بفندق هيلتون بمدينة جدة، بمشاركة 

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج 
وشركة أرامكو السعودية، والشركة 

السعودية للكهرباء، ومدينة الملك عبداهلل 
للطاقة الذرية والمتجددة.

www.saudi-sg.com

12-16 ديسمبر
ملتقى ألوان السعودية- الرياض

يقام الملتقى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض. ويعد حدًثا سنوًيا يؤكد أهمية 

فن التصوير الفوتوغرافي في السياحة، وإبراز 
المقومات السياحية، وكذلك تقديم المواهب 

السعودية الشابة، وتشجيعهم ودعمهم على 
االستمرار لتقديم المزيد من الفنون التي من 

شأنها عكس صورة فنية رائعة عن المقومات 
السياحية في المملكة.

www.colors.sa 

3-5 ديسمبر
المعرض السعودي الدولي الرابع للصحة 

والجمال– جدة
يمثل المعرض نقطة تجمع لخبراء الصحة 

والجمال بالمملكة، والعاملين في مجال تجارة 
مواد التجميل وممارسي المهنة، إلى جانب 

المشترين الباحثين عن عروض مميزة يقدمها 
العارضون في فندق الهيلتون بجدة.
www.saudihealthandbeauty.com 

5-6 ديسمبر
مؤتمر الجبيل إلدارة الطاقة– الجبيل

ينعقد المؤتمر في مركز الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الحضاري. ويتضمن عدًدا من الجلسات 

الحوارية، وورش العمل المتخصصة والمحاضرات، 
الستعراض أهم تطورات أنظمة إدارة الطاقة، 

بمشاركة الخبراء من مختلف أنحاء العالم.
www.jubailenergy.com 

3-6 ديسمبر
المعرض الدولي للقهوة والشكوالته- الرياض

يشارك في هذا المعرض أقطاب صناعة القهوة 
والشكوالته وتجارتهما من مختلف أنحاء 

العالم، إلى جانب مجموعة من أهم شركات 
التصنيع المحلي العاملة في هذا القطاع، مع 

بعض الشركات العربية الرائدة في هذا 
المجال، وذلك لعرض منتجاتهم أمام الزوار في 

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
www.coffeechoco-expo.com 

4-6 ديسمبر
سعودي ترانس تك 2017– الدمام

يحتضن مركز الظهران الدولي للمعارض، 
المعرض السعودي الدولي السابع للشحن 

والنقل والتخزين )ترانستك(، إذ يغطي 
المعرض جميع مجاالت النقل والمناولة 

وخدماتها، ومواد التخزين واإلمداد. وقد أصبح 
المعرض المكان المناسب للتواصل، وتبادل 
المعرفة، والتقاء المتخصصين، وبناء العالقات 

التجارية في المنطقة.
www.sauditranstec.com 

14-24 ديسمبر
معرض جدة الدولي للكتاب- جدة

يحتضن مركز جدة للمنتديات والفعاليات، 
معرض كتاب جدة الدولي الذي ُيعد أهم 

قنوات التواصل المباشر بين الُكّتاب 
والناشرين والمثقفين، لالطالع على كل 
ما هو جديد. ُيشّكل المعرض حدًثا بارًزا 

تتابعه األوساط الثقافية، واألكاديمية، 
واإلعالمية، وله اهتمام شعبي واسع، 

وإقبال من الزائرين.
www.jeddahbookfair.com 



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
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف 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 الأنف.

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 واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

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 اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخللف 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.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

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.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  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.

اأ •

ب •

ج •

د •

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.

اأ •

ب •

ج •
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

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

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف 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 باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف 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

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 هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

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

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

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  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 :هاتف 

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 هاتف: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•

 

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 

ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�صعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين





FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

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

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 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 ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

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

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

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

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

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

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

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

٣٢٠ceo إيرباص
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

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

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

املجموعة الثالثة: ١٤٤ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
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)

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

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

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 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 ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

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

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

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

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

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

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

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

٣٢٠ceo إيرباص
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

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

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

املجموعة الثالثة: ١٤٤ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
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)

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



فيينا (فرجينيا) 
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معلومات مفيدة

احساحل ةنلقل احلاحاحل يف ةلمملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج 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 األسبوعية
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 حوايل  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�صرتكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صرتيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	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

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

ة
ة
عة ةةةسمةة ةةةل ةةةسةةةل ةة

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 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�صيوف على 

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 

مللرت، 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، 

واإمنا �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  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   )969( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�صائل الإجنليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�صادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

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 ممثلياتها 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 مبالغ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة  •	الإف�صاح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على  •	حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �صاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للرتحال 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 ونيف، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل 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.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

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.

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.
OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.
WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.
HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.
CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 
IN SAUDI ARABIA
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of campaign-ad purchases by Russian 
entities has emerged.

Such action is vital if we are to break 
the vicious circle of disinformation and 
political polarization that undermines 
democracies’ ability to function. But 
while these legislative interventions all 
target digital platforms, they often fail 
to account for at least six ways in which 
today’s disinformation and propaganda 
differ from yesterday’s.

First, there is the democratization of 
information creation and distribution. 
As Rand Waltzman, formerly of the 
Defense Advanced Research Projects 
Agency, recently noted, any individual or 
group can now communicate with – and 
thereby influence – large numbers of 
others online. This has its benefits, but 
it also carries serious risks – beginning 
with the loss of journalistic standards of 
excellence, like those typically enforced 
within established media organizations. 
Without traditional institutional media 
gatekeepers, political discourse is no 
longer based on a common set of facts.

The second feature of the digital 
information age – a direct byproduct 
of democratization – is information 
socialization. Rather than receiving our 
information directly from institutional 
gatekeepers, who, despite often-
flawed execution, were fundamentally 
committed to meeting editorial 
standards, today we acquire it via peer-
to-peer sharing.

Such peer networks may elevate 
content based on factors like clicks or 
engagement among friends, rather than 
accuracy or importance. Moreover, 
information that is filtered through 
networks of friends can result in an echo 
chamber of news that reinforces one’s 
own biases (though there is considerable 
uncertainty about how serious a problem 
this represents). It also means that people 
who otherwise might consume news in 
moderation are being inundated with 
political polemic and debate, including 
extreme positions and falsehoods, which 
heighten the risk of misinforming or 

polarizing wider swaths of the public.
The third element of today’s 

information landscape is atomization 
– the divorce of individual news stories 
from brand or source. Previously, readers 
could easily distinguish between non-
credible sources, like the colorful and 
sensational tabloids in the checkout line 
at the supermarket, and credible ones, 
such as longstanding local or national 
newspapers. Now, by contrast, an article 
shared by a friend or family member 
from The New York Times may not 
look all that different than one from 
a conspiracy theorist’s blog. And, as a 
recent study from the American Press 
Institute found, the original source of an 
article matters less to readers than who in 
their network shares the link.

The fourth element that must inform 
the fight against disinformation is 
anonymity in information creation and 
distribution. Online news often lacks 
not only a brand, but also a byline. This 
obscures potential conflicts of interest, 
creates plausible deniability for state 
actors intervening in foreign information 
environments, and creates fertile ground 
for bots to thrive.

One 2015 study found that bots 
generate around 50% of all web traffic, 
with as many as 50 million Twitter 
users and 137 million Facebook users 
exhibiting non-human behaviors. 
Of course there are “good” bots, say, 
providing customer service or real-time 
weather updates. But there are also 
plenty of bad actors “gaming” online 
information systems to promote extreme 
views and inaccurate information, 
lending them the appearance of 
mainstream popularity and acceptance.

Fifth, today’s information environment 
is characterized by personalization. 
Unlike their print, radio, or even 
television counterparts, Internet content 
creators can A/B test and adapt micro-
targeted messages in real-time.

“By leveraging automated emotional 
manipulation alongside swarms of bots, 
Facebook dark posts, A/B testing, and 

fake news networks,” according to a 
recent exposé, groups like Cambridge 
Analytica can create personalized, 
adaptive, and ultimately addictive 
propaganda. Donald Trump’s campaign 
was measuring responses to 40-
50,000 variants of ads every day, then 
tailoring and targeting their messaging 
accordingly.

The final element separating today’s 
information ecosystem from that of 
the past, as Stanford law professor Nate 
Persily has observed, is sovereignty. 
Unlike television, print, and radio, 
social-media platforms like Facebook or 
Twitter are self-regulating – and are not 
very good at it. Despite the US campaign-
ad controversies of the last few weeks, 
neither platform has yet consulted leading 
experts, instead seeking to solve problems 
inhouse. It was not until mid-September 
that Facebook even agreed to disclose 
information about political campaign ads; 
it still refuses to offer data on other forms 
of disinformation.

It is this lack of data that is 
undermining responses to the 
proliferation of disinformation and 
propaganda, not to mention the political 
polarization and tribalism that they fuel. 
Facebook is the chief culprit: with an 
average of 1.32 billion daily active users, 
its impact is massive, yet the company 
refuses to give outside researchers access 
to the information needed to understand 
the most fundamental questions at the 
intersection of the Internet and politics. 
(Twitter does share data with researchers, 
but it remains an exception.)

We are living in a brave new world 
of disinformation. As long as only its 
purveyors have the data we need to 
understand it, the responses we craft 
will remain inadequate. And, to the 
extent that they are poorly targeted, 
they may even end up doing more harm 
than good. 

* Kelly Born, is a program officer for the 
Madison Initiative at the William and Flora 
Hewlett Foundation.

  One 2015 study found that bots generate around
50% of all web traffic, with as many as 50 million

Twitter users and 137 million Facebook users exhibiting
non-human behaviors  
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Six Features
of the

Disinformation
Age

Today’s information environment is characterized
by democratization of information creation and distribution 

and personalization.

Kelly Born *

Concern about the proliferation 
of disinformation, 

misinformation, and propaganda 
has reached the point where many 
governments are proposing new 
legislation. But the solutions on offer 
reflect an inadequate understanding of 
the problem – and could have negative 
unintended consequences. This past June, 
Germany’s parliament adopted a law 
that includes a provision for fines of up 
to €50 million ($59 million) on popular 
sites like Facebook and YouTube, if they 
fail to remove “obviously illegal” content, 
such as hate speech and incitements to 
violence, within 24 hours. Singapore has 
announced plans to introduce similar 
legislation next year to tackle “fake news.”

In July, the US Congress approved 
sweeping sanctions against Russia, partly 
in response to its alleged sponsorship 
of disinformation campaigns aiming 
to influence US elections. Dialogue 
between the US Congress and Facebook, 
Twitter, and Google has intensified in 
the last few weeks, as clear evidence 
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Chief Digital Officer  |  Starting at the 
top of the organisation, the Chief Digital 
Officer (CDO) has emerged as the most 
visible addition to the organisational 
hierarchy. While easily confused with 
Chief Technology Officers (CTOs), CDOs 
connect technology to the core business 
model while simultaneously aligning 
it with the marketplace and culture. 
The ideal candidate, in other words, 
has a good awareness of technological 
possibilities but must be able to make the 
connection to business opportunities.

One CDO we interviewed saw himself 
bringing “a little bit of the technology 
knowhow on the one hand and on the 
other side, the business development 
knowhow.” Being able to understand 
both sides and “speak their language” was 
crucial, he believed.

Another respondent with deep industry 
expertise and technical experience 
cautioned, however, that “there’s no one 
individual who understands enough of 
the whole business to be able to make 
the right decision.” The CDO’s role 
is therefore largely one of facilitation 
and orchestration, and particularly the 
integration of three specific skillsets.

Quants, digital natives and suits  |  
Our interviewees expressed demand for 
three different types of people: “quants”, 
“digital natives” and “suits”. The quants 
are those with math, deep programming 
and analytical skills. One advertising 
manager described this as a shift from 
“Mad Men” to “Math Men”. In many 
ways, this is the cornerstone of the digital 
skillsets that companies need. People 
with programming and deep analytical 
skills will be in high demand for the 
foreseeable future.

Digital natives are those well versed 
with our digital world and digital 
lifestyles. While digital natives are 
typically young, they can be found 
across age groups. They are people 
passionate to learn how things digital are 
increasingly becoming integrated with 
all facets of life. They are active users of 
many platforms from messaging to video 
streaming, and preferably know a thing 
or two about coding.

One respondent told us that “you need 
to have so-called digital natives who 
have grown up with this and who also 
constantly follow it and have the open 
mindset to hopefully anticipate and 
foresee changes in the future.”

Finally, organisations on the digital 

journey still need “the suits”, people 
who understand business plans, 
marketing, financial structures and 
operational processes. Suits can 
monetise opportunities by connecting 
technological value to customer needs.

But when quants, digital natives and 
suits work together, things can often get 
lost in translation. One banking manager 
told us of his experience working with 
quants: “They were explaining to me and 
showing me what the technology could 
do but they were not understanding 
what the “use” of it was. It was like I was 
speaking Spanish and they were speaking 
Arabic.” In other words, the gulf between 
the “coolness” of the technology and the 
value to consumers can be dramatic.

Digital leadership  |  This places a 
burden on digital leaders to integrate these 
diverse but crucial skillsets. One way is 
to seek “unicorns”, high-potential mid-
career types who have become acquainted 
with the methods of the quants, digital 
natives and suits. But they are a rare breed. 
Companies unable to deploy armies of 
unicorns must develop a collaboration 
strategy instead. One manager reported 
that “we have company summits to help 
them [engineers] understand: ‘This is that 
thing you’re working on and that thing 
the person next to you is working on, you 
start putting those blocks together and 
this is what it does for our customers.’” 
Unfortunately, many companies have no 
systematic plan for collaboration.

Because unicorns are hard to find, 
CDOs must either take responsibility 
for integrating digital and business 

efforts, or create “enablers” to do so. Two 
key functions of these digital leaders 
emerged from our research: brokerage 
and storytelling. Brokers connect people 
and ideas throughout the company, 
providing a master repository of the 
work at hand, essentially mapping 
activities to bridge collaboration. This 
requires people who are actively plugged 
into various company networks, and who 
stay on top of the movement of those 
networks, bridging people in the process. 
Storytelling entails the provision of an 
ongoing narrative of digitisation work 
to explain where things are and how 
they fit together. The CDO could be the 
broker and storyteller or others could be 
nominated to fill these responsibilities. 
In some ways, this is classic general 
management work, as one manager told 
us: “I think it’s more important…to have 
specialised teams and a general manager 
involved…who can actively manage all 
the different types of specialists.”

In other words, the management 
processes companies need on their 
digital journeys are not so much “digital” 
but “social” and highly collaborative. 
The human and social systems for 
crunching through data with speed and 
accuracy will be essential. Facilitating 
collaboration and matching the skills of 
the technology specialists with those of 
traditional business executives will be 
crucial for capitalising on data. 

* Charles Galunic, is a Professor of 
Organisational Behaviour and the Aviva 
Chaired Professor of Leadership and 
Responsibility at INSEAD.
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and tables for them to analyse.
Now that we have a wealth of real-time, 

and highly granular, information from the 
many digital products in our lives, the key 
is extracting meaning from all of these 
data. This means some new roles, and 
some added complications for old ones.

Executives and managers at the 
forefront of digitisation who we recently 
interviewed stressed that the focus 
today is less on “data” and “storage” than 
on “analysis” and “ideas”. But as these 
managers explained, this has multiple 
implications for the way data are mined, 
the skills and roles organisations need 
and who takes the lead.

Our findings in these areas form 
the second article of a six-part series 
spanning our 10-point framework for the 
digital journey (figure opposite top right). 
In the first part of this series, we covered 
the mindset element: Organisations 
need to think of digitisation less as a 
transformation and more as a journey. 
We now move on to the people and skills 
– the foundations for digital work – that 
organisations will need on this journey.

Who You Need
for Your

Digital Journey
Many different skillsets will be necessary for your

organisation’s digital journey.

Charles Galunic *

Digitisation has become 
synonymous with 

computing technology and data. Smart 
lifestyle devices such as phones, fitness 
trackers, refrigerators and cars are 
packed with unprecedented computing 
power. They also have incredible 

bandwidth for gathering reams of data. 
It’s not only “big” data, but “fast” data. In 
the 1990s, capturing data on consumer or 
employee behaviour meant conducting 
surveys, interviews, focus groups and 
data aggregation. Human beings plugged 
data into machines that spat out charts 
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also perfect for an impressive dive. This 
cargo ship hit a reef and sank in 1981, 
but it is almost intact and has a rich 
growth of sponges, new corals, tubastrea 
and large schools of fish.

While in the area, be sure to 
sample one or more of the Maldives’ 
superlative resorts. Our first resort, 
Cocoa Island, is reached by speedboat 
from the airport and is one of the most 
private places to relax in grand style in 
the Maldives. Located on Makunufushi, 
the resort is operated by the Como 
group. The sight which greets arriving 
visitors can only be described as 
tantalising: a seemingly endless white 
sand beach wrapped around the island, 
palms swaying in the breeze, and gentle 
waves breaking on the shoreline.

All guest rooms, some in the shape 
of the Maldivian dhoni boats, are 

built out over the water. Wood and 
natural materials are used throughout. 
Beautifully beamed thatch roofs cover 
the high-ceilinged accommodations 
and complement the up to the minute 
touches. A full-service spa offers a long 
list of treatments, and is complemented 
with a huge hydrotherapy pool, a 
steam room and a gym. A long curving 
boardwalk links the guest rooms to an 
infinity pool and a superb restaurant 
serving all cuisines, including Middle 
Eastern and Sri Lankan. 

While at Cocoa Island, take a short 
boat ride to the friendly Maafushi 
Island. This inhabited island has a 
population of 1,200. Try to time your 
visit at the late afternoon so it is cool 
enough to stroll around and get a 
taste of the local life while visiting the 
mosque, watching the ritual afternoon 

football game, and sampling fresh juice 
at Summer Villas café.

Not far from the airport, yet with a 
completely secluded feel, Taj Exotica is 
the flagship Maldivian resort of the Indian 
luxury hotel group. Set off the 730-meter-
long Embuidu Finolhu island - with 
an arc of jetties serving offshore villas 
-  the style here is rustic with an opulent 
charm. A giant lagoon makes for safe, 
shallow swimming down steps from each 
overwater villa. Lagoon villas also come 
complete with their own private pools.

Stylish public areas include a book 
and DVD library, a games room, a gym 
and an infinity pool. At the far end of the 
island, the Jiva Grande Spa offers time-
honored Indian treatments and bathing 
rituals. Alepa – literally anointing – 
evokes the aura of the fabled, privileged 
lifestyle of Indian royalty. 

  Enclosed within seawalls 
 made of concrete tetrapods, the vibrant city   
   of Malé is famoud for its 
 mixture of modern skyscrapers and    
      historical landmarks  
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Malé

carvings collected by Thor Heyerdahl, 
and other examples from sites around 
the country. Not far away are the lively 
fish and produce markets, National 
Library and National Art Gallery. The 
latter is the only one of its kind in the 
Maldives and is central to the fledgling 
art scene. Exhibits from painters rotate 
and the biennial Maldives Contemporary 
exhibition is a good opportunity to see 
the islands’ varied works from paintings 
to conceptual pieces and photography.

Before leaving town, don´t miss 
the 45-minute sortie on the Whale 
Submarine. For non-divers, this is a great 
way to see blue-striped snapper, lionfish 
and surgeonfish up close. Dive sites 
include Hans Hass Place, a Wall dive in 
a protected marine area. It has caves and 
overhangs with soft corals including sea 
fans. The wreck of the Maldive Victory is 
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ruling dynasties since before the 12th 
century. By the 1970s, the city started 
burgeoning with the growth of tourism 
and the expanding economy. 

 Unable to grow further, the capital is 
extending to the airport island of Huale. 
For a skyline view, head up to the top 
floor of Shangri La´s Traders Hotel. 
This is also a good place to dine – either 
indoors or out. The western seafront 
of Malé is its recreational area. A small 
beach has been crafted from breakwater 
tetra pods, and it is convenient for a 
swim or stroll. It also has a wide range of 
adjacent coffee shops, along with open 
fields for impromptu games of football 
and cricket.

Hukuru Miskiiy is home to the 
beautiful Old Friday Mosque, which is 

considered the oldest in the country. The 
structure is built from coral and adorned 
with intricate decorations and Quranic 
scripts. The interior is noted for its 
elaborate carvings and fine lacquer work, 
including a panel carved in the 13th 
century describing the arrival of Islam in 
the Maldives. It is worth mentioning that 
Abdul Barakat Yusuf Al Barbary from 
North Africa is reputed to have converted 
the Maldivians to Islam in 1153.

Nearby, in the back streets, the 
grounds of a small mosque host the 
tomb of Mohammed Thakurufaanu, the 
Maldives national hero who liberated 
the country from the Portuguese 
colonial power and ruled as Sultan 
from 1573 to 1585. The Grand Friday 
Mosque and Islamic Centre is the most 

important place to visit. Built in white 
marble and almost free from decoration, 
it is striking in its plainness. Coming into 
Malé harbor by boat, you can see the 
gold dome glinting in the sun, although 
the gold color is actually anodized 
aluminum. The main prayer hall can 
accommodate 5,000 worshippers and has 
exquisitely carved wall panels and doors, 
large chandeliers and a specially woven 
carpet. The Islamic Centre also includes a 
library, classrooms and conference hall.

Adjacent is the Sultan Park, an 
attractive place full of flowers and home 
to the National Museum. On display are 
many items once owned by the sultans, 
including a throne, weapons, clothing 
and utensils. When visiting the park, 
don’t miss as well the pre-Islamic stone 

   Malé has been the seat of the 
  Maldives ruling dynasties since before 
       the 12th century.
    By the 1970s, the city started 
    burgeoning with the growth of tourism and the   
                 expanding economy  



  - December 201779

1.

2.

3.

4.

Speedboat off Cocoa Island.

The Grand Friday Mosque (Islamic centre) 
in Malé.

Malé harbor is the transport hub of ferries 
and seaplanes to many other islands.

Cocoa Island in Maldives.

Malé
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Located some 300 miles 
southwest of the Sri 

Lankan coastline, the coral atolls that 
make up the Maldives are where Arab 
traders originally stopped in en route 
to the Far East in the 2nd Century. At 
the time, they used to call the islands 

Dibajat. Today the vibrant capital, 
Malé, is the transport hub of ferries and 
seaplanes to many other islands. It is 
also the commercial hub with a lively 
fishing harbor, and bustling fruit and fish 
markets. Visiting Malé is good chance 
to experience the ´real Maldives´ away 

from the fancy resorts. Exploring is best 
done on foot to get a feel for the place, 
so be sure to wend your way through the 
crowded back streets. Incredibly, it seems 
Malé is more densely populated than 
Hong Kong!

Malé has been the seat of the Maldives 

80
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Alongside the turquoise 
waters, the capital of the 

Maldives enchants the senses 
with a unique 

flair enhanced by the 
harmonious contrast 

between its cosmopolitan 
style and laid-back 

island roots. 

Malé

By Veronica Maria Garbutt

Malé
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what was known as the Murabba’ Palace, 
home of King Abdulaziz  and used 
as a royal residence until 1953. The 
thick mud brick walls and open, airy 
courtyards helped to keep the inhabitants 
cool before air-conditioning. The many 
gardens and water features served a 
similar purpose. 

Around the King Abdulaziz 
Historical Center it is also possible to 
find further examples of old buildings 
of Riyadh, ones more associated 
with normal life in Riyadh before its 
expansion in the metropolis we know 
today. Whilst these buildings have 
not been preserved in the same way 
as the Historical Center, they are vital 
in allowing the visitor to experience 
the narrow streets, carved doors and 
mud bricks that originally formed the 
mainstay of Riyadh. 

One final historical sight is to be 
found at the Masmak fort, situated 
just a few kilometres away from 
the Historical Center. This area was 
once the beating heart and center of 
Riyadh, and like the Murabba’ palace, 
it was physically located inside of 
the city walls that used to ring the 
entire city.  Sharing many of the same 
architectural elements of Murabba’, 
Masmak also has the same thick mud 
walls that are well suited to the Saudi 
Arabian climate. Inside it, visitors 
can see how palm and acacia trees 
provided structure for the ceilings and 
doors. In fact, it is important to always 
look up when inside older houses, as 
the ceiling is often the only part of the 
building that is decorated. 

There are many ways to explore 
the history of any place, through 
its people, its food, its language, yet 
sometimes buildings are the best to 
help us understand a city’s legacy, its 
mission, and, even, its future. Riyadh 
is no different, and its continued, 
sustained growth has also meant that is 
continually evolving and changing its 
urban landscape. Thus, just as viewing 
Riyadh’s past buildings are integral to 
seeing its present transformation, so is 
its contemporary architectural landscape 
critical to understanding its future as a 
global city to rival those of London, New 
York, or Hong Kong.  

*  Leah Schmidt and William Bauer are 
travel writers and photographers.
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  Riyadh’s past buildings are integral to
seeing its present transformation, so is its

contemporary architectural landscape critical
to understanding its future as a global city  
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that allows visitors to witness the gigantic 
sprawl of contemporary Riyadh. It is 
evident, from the pictures of barely 
twenty years ago, how much Riyadh 
has grown and is still growing. At night, 
Kingdom Tower changes color, adding 
to the varied urban landscape and being 
visible for miles around. 

Another iconic building in Riyadh, 
one that can also be seen from anywhere 
in downtown, is the Al-Faisaliyah Tower. 
One of the more intriguing parts of this 
tower is the golden sphere at the top of 
the tower. This elegant, golden structure 
hosts  a restaurant and is encircled at its 
base by a glass walled observation deck 
offering 360-degree views of Riyadh. 
Watching the sun set over the city from 
here is one of the key experiences offered 
in Riyadh, with the evening’s golden 
light softly illuminating the skyline for 
miles and reflecting off from the main 
artery of Olaya street. 

Both of these towers dominate the 
skyline and, like in most cities around 
the world, have become iconic structures 

that are instantly recognisable as 
belonging to the capital city of Saudi 
Arabia. What makes them interesting is 
not so much their creative designs but 
also how relatively new they are, both 
are less than twenty years old reminding 
once again how recently great change and 
development have taken place in Riyadh. 

Another example of the blending of 
traditional design with contemporary 
architecture is to be found in the King 
Fahad National Library. While this 
building has existed since the 1980s 
in its downtown location, its current 
incarnation is much newer. Designed by 
Gerber Architekten, the outside of the 
library is covered with hundreds of white 
awnings connected with steel cables, 
giving it an almost spaceship like quality. 

The awnings keep the building 
cool during the harsh summer heat 
in Riyadh by adopting the shape of 
the traditional Bedouin tent. Such 
a melding of contemporary and 
traditional design has helped prevent 
the hot sun from overheating the 

building, whilst at the same time 
allowing those inside to see out. 

As a result, the library has been 
able to reduce its energy consumption 
and become a  more sustainable 
building. The steel cables that hold 
the covering in place can contract and 
expand depending on the temperature 
allowing them to withstand both the 
heat of the summer and the cold of the 
winter. Set in an open plaza popular 
with families for picnics, the library is 
worth visiting at sunset when the light 
is receding and the library’s lighting 
comes into its own. 

In the past, as Riyadh quickly 
increased in size many of the older 
examples of architecture were removed to 
make way for newer buildings. However, 
there are still some examples of these 
historical landmarks for those willing 
to seek them out. One of the first places 
to start is the King Abdulaziz Historical 
Center and the well-restored traditional 
architecture within its compound. 

Most of the buildings there formed 

  It is evident, from the pictures of barely twenty years ago, 
how much Riyadh has grown and is still growing  
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the shiny towers of today. Visitors can, 
as they cross the city, see the change 
from the shiny new skyscrapers in the 
King Abdullah Financial City to low-
lying buildings residential suburbs, 
through to the preserved historical 
architecture of the historical districts. 

Due to the rapid expansion of Riyadh, 
and as is the case in other Saudi Arabian 
cities, not much attention paid to 
traditional architecture as the city sprang 
up. This meant that most of the buildings 
located in Riyadh are very functional 
but also very similar across the country. 
The few exceptions to this in Riyadh 
are the Diplomatic Quarter, a handful 
of mosques and, of course, the restored 
historical areas with buildings like the 
Murabba’ palace and Masmak Fort. 

Arguably the most recognisable 
skyscraper of the city’s skyline is the 
Kingdom Tower. Built over a three-year 
period from 1999 to 2002 this tower 
is unique owing to its large hole at the 
top of the building. Above this triangle 
shaped opening is an observation deck 

Door decorated in the traditional 
Najd style.

Masmak Fort in the historical area 
of Riyadh. 

The King Fahd National Library in 
the heart of Riyadh.

Riyadh
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Riyadh, the capital city of 
Saudi Arabia, blends 

the traditional architecture of Nejd with 
iconic contemporary designs to create 
a unique architectural landscape that 
shapes it. It is a city that has grown over 
time to host many millions of people, and 
a metropolis whose rapid growth mirrors 
that of the country in which it lies. 

Deriving its name from the Arabic 
for “garden”, the city was home in 1938, 
the time oil was first discovered and 
refined in the east of Saudi Arabia, 
to only fifteen thousand people. At 
that time, it was a collection of mud 
brick buildings, enclosed by a wall and 
dominated by the Masmak fort, the 
provider of its past security. 

Fifty years later, Riyadh is 
unrecognisable from these humble 
origins. Today, there are over six 
million people spread out across 
seventeen hundred square kilometres 
and in multiple, distinct districts. This 
growth has meant that the architectural 
landscape of the city has changed greatly 
from mud brick buildings of the past to Ph
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By Leah Schmidt and William Bauer  *

A global city in the making.

Riyadh
Exploring the Urban Landscape 

Riyadh
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 Opened more international lounges: 
Our new lounge in Vancouver – 
our first in the Americas - took 
the number of SkyTeam branded 
lounges to seven. We now offer 
more branded lounges than any 
other airline alliance and there’s 
more to come in 2018. Our 
customers can also enjoy access to 
more than 630 lounges around our 
global network.

 Launched SkyTeam’s stories: Our 
web series of 10 short films captured 
the lives and travels of five top 
frequent travelers. These high-
fliers from across the worlds of art, 
fashion, food and music, represent 
the diversity of our alliance and its 
customers, encompassing all that 
SkyTeam has to offer. 

 Celebrated 5 years of SkyPriority: 

We were the first alliance to 
prioritize our top customers and 
SkyPriority is now available at 
more than 1,000 destinations. 
Meanwhile, 10,000 frequent flyers 
are using our SkyPriority Audit 
App to share their feedback so 
we can enhance the customer 
experience even further. Tell us 
what you think and join the panel. 
You can find out how to sign up on 
SkyTeam.com.  

 Made Round the World travel more 
convenient: Our new, two-stop 
Round the World pass is perfect for 
regular travelers who want a multi-
destination trip in a shorter space 
of time. Or you can take your time 
and enjoy up to 15 destinations 
over a year. 

 Made travel more rewarding: The 

new retro-crediting and Multi-
Carrier-Award-Booking tools, 
which are now offered by several of 
our members, makes it easier than 
ever for SkyTeam’s Frequent Flyers 
to claim their miles or use them 
to book reward travel. Plus retro-
crediting is available online so that 
you can be sure you won’t miss a 
mile on your travels. 

While we’re proud of our achievements, 
at SkyTeam we’re forward-looking and 
always focused on how we can make 
your travels smoother. You can be 
sure we’ve some exciting innovations 
planned for the coming months that will 
make your travels more seamless. 

Thank you for choosing to fly with 
SkyTeam members. We wish you 
all the best for a healthy, happy and 
successful 2018.

With a SkyTeam flight taking off somewhere around the world every five seconds, we’ve certainly had a busy 12 months!
As we wrap up a successful 2017, we take a look back at some of the year’s highlights:

SkyTeam
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All Downhill from Here

A skier in Big Sky, Montana.
Ski artifacts found in Russia show 
that humans have been skiing for 

at least 8,000 years. 

Photograph By Richard Nowitz



  - December 201791

Around the World

©
 2

01
7 

n
a

ti
o

n
a

l 
G

eo
G

r
a

ph
ic

 iM
a

G
e 

li
Br

a
r

y 
- d

iS
tr

iB
u

te
d

 B
y 

th
e 

n
ew

 y
o

r
k 

ti
M

eS
 S

y
n

d
ic

a
te

.

Pachyderms in the Twilight Zone

African elephants in Botswana’s Chobe National 
Park at twilight. Known for its large elephant 

population, Botswana has become a refuge for the 
animals, which flee there to escape poachers. 

Photograph By Frans Lanting

Aquatic High Jumps

An adult humpback whale 
breaches in the shallow 
waters of Cabo Pulmo 

National Park, on the east 
coast of Mexico’s Baja 
California Peninsula.

This marine mammal is 
known to emit enchanting 
musical noises, possibly to 

attract potential mates. 

Photograph By Michael S. Nolan



Full Fall Glory

Ninomaru Garden in Kyoto, Japan.
Located on the grounds of Nijo Castle, this garden features 

elements of traditional Japanese landscape design, including 
decorative stones, a pond and a bridge.

Photograph By Kike Calvo
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