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ليست األرض وحدها على موعد مع قطر 
السماء، بل ناسها أيًضا وزهرها وجبالها.

قصور َمرَّ بها التاريخ
تحتضن المملكة في مختلف أرجائها قصوًرا 

كانت شاهدًة على فصول مهمة من 
تاريخها، باتت تمثل اليوم إرثًا ثمينًا يعكس 

ماضيها العريق.
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اإلنفلونزا الموسمية 
الوقاية شتاءً

أغلب الحاالت تشفى دون مضاعفات 
خطرة، لكن أصحاب األمراض المزمنة قد 

تتطور المضاعفات لديهم. وهنا يبرز دور 
التطعيمات في تجنب اإلصابة.

تطبيقات لتعليم 
البرمجة لألطفال

تعاظمت أهمية البرمجة في  السنوات 
األخيرة إلى درجة تسترعي االهتمام 

بتعليم األطفال أساسياتها حتى  قبل 
دخول المدرسة.

بين العناد والحماقة 
شعرة

إحدى السبل إلى العظمة أن تقدر على 
تغيير رأيك عندما يظهر خطؤه.
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 حي الدرع

يف دومة �جلندل، �إحدى حمافظات منطقة 

�جلوف، يقف حي �لدرع �شاخًما رغم عتي �لزمن. 

�حلي  بنخله �لبا�شق، وبيوته �لطينية غد� درًعا 

ح�شيًنا يف وجه عو�مل �لتعرية. 

تصوير: زايد الالحم
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حول السعودية

غزال الجبل 

يف حممية جزر فر�شان، جنوب 

�لبحر �لأحمر، يقف غز�ل �جلبل، 

�أو كما ي�شمى غز�ل �لأدمي، �أمام 

عد�شة �مل�شور يتحدى �مل�شهد 

و�لنقر��ض.

تصوير: خالد زاروق
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جبال طويق 

طوق من �لت�شاري�ض �لبديعة وجبال �شاغتها 

�لريح بتعرية ك�شفت عن  جمالها �لآخاذ .. جبال 

طويق �ملمتدة من �لق�شيم حتى و�دي �لدو��شر 

طوقت جنًد� مثل قو�ض عن لفح �لرياح وزحف 

�لرمل فكانت �شوًر� منيًعا �شاحًر� .

تصوير: محمد العنقري
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األزرق الزاهي

�إطاللة على �جلبال �لوعرة و�لغابات د�ئمة 

�خل�شرة �لتي حتت�شن مياه بحرية مورين ليك 

�لفريوزية يف متنزه بانف نا�شيونال بارك يف كند�. 

يرجع لون مياه �لبحرية �إىل �نك�شار �ل�شوء من 

�ل�شخور �ملوجودة يف قاعها.

Photograph by: Jonathan Irish
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حول العالم

جنة المتنزهين

منظر خالب لبحرية لغونا دي لو�ض تري�ض 

يف باتاغونيا يف �لأرجنتني. ي�شكل �جلبل 

حدود �لدولة مع �شيلي.

Photograph by: Robert Harding
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مشاهد جانبية

 طائر�ن من طيور خطاف �لبحر ذوي �ملقدمة �لبي�شاء، �أو �شترينا �شرت�ياتا، 

يتطلعان �إىل �لأمام يف نورث �آيالند يف نيوزيلندة. ترمز كلمة "�ملقدمة �لبي�شاء" 

يف ��شم �لطائر �إىل �أو "�جلبهة" �لتي تتميز ب�شريط رفيع �أبي�ض يف�شل �لقبعة 

�ل�شود�ء عن �ملنقار �لأ�شود . 

Photograph by: Aaron Huey
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دار األوبرا
الكويتية

معالم

ُيعد 
مركز �ل�شيخ جابر �لأحمد �لثقايف، �أو 

كما ُي�شمى، د�ر �لأوبر� �لكويتية، من 

�ملعامل �ل�شياحية �جلديدة يف �لعا�شمة �لكويت. 

هو َمْعَلٌم فريد تكتنفه روح �ملو�شيقا و�لثقافة. �ُشيد 

على م�شاحة تبلغ 214 �ألف مرت مربع، يف منطقة 

�ل�شويخ، على �شارع �خلليج �لعربي، بالقرب من 

ق�شر �ل�شالم، ليكون مركًز� ثقافًيا وعمر�نًيا. 

��شتمر �إن�شاوؤه 22 �شهًر�. وجرى �فتتاحه يف عام 

2016 بتكلفة بلغت 775 مليون دولر.
يتاألف �ملركز �لذي ي�شرف عليه �لديو�ن 

�لأمريي من �أربعة مبان كبرية، جرى �إن�شاوؤها 

لب �ملغطى باألو�ح �لتيتانيوم  من �حلديد �ل�شُ

ذ�ت �لزخارف �لإ�شالمية، حيث متتزج �لعمارة 

�مل�شتقبلية �لتي تعتمد على �لفر�غات مع �لزخرفة 

�لإ�شالمية �لبديعة، و�شط م�شاحات خ�شر�ء.

تتكون د�ر �لأوبر� من ثالثة م�شارح، يت�شع �أكربها 

لنحو 2000 �شخ�ض، بينما يت�شع �لأو�شط لنحو 700 

�شخ�ض، �أما �أ�شغر �مل�شارح فتبلغ �شعته 200 �شخ�ض. 

كما ي�شم �ملركز �لثقايف مركًز� للمو�شيقا، وم�شرًحا 

ا، ومركًز� للوثائق �لتاريخية، وقاعات عدة منها  خا�شً

قاعة للموؤمتر�ت، وقاعة لل�شينما.

د�ر �لأوبر� �لكويتية يف عمر�نها َمْعَلٌم يجمع بني 

�لفخامة و�جلمال، وو�قع يحاكي �خليال، وتقنية 

جتمع بني �ل�شوء و�لظل و�لإبد�ع. 
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
من �أجمل �لأ�شياء �لتي ميكن �شر�وؤها من 

مدينة �لعني، �لعطور �لتقليدية و�لزعفر�ن. فهناك 

�لأ�شو�ق �ل�شعبية �لتي ما ز�لت �شاخمة، مثل �شوق 

�لعني �لقدمي، و�شوق �لبو�دي، وهي من �أكرب �ملر�كز 

�لتجارية يف مدينة �لعني، وجتمع بني �ل�شلع �حلديثة 

و�لتقليدية. بالإ�شافة �إىل مر�كز ت�شوق �أخرى مثل 

ن�شئ يف مدينة 
ُ
�جليمي �لذي ُيعد �أول مركز حديث �أ

�لعني يف �لثمانينيات �مليالدية. بالإ�شافة �إىل مركز 

�لعني مول وهو وجهة ت�شوق تخت�شر �لوقت. 

أين تذهب؟
ل ينبغي تفويت فر�شة زيارة و�حة �لعني �لتاريخية 

لة �شمن مو�قع �لرت�ث �لعاملي. فهي تفتح  �مل�شجَّ

�أبو�بها ل�شتقبال زو�رها من �ل�شاعة �لثامنة �شباًحا 

حتى �خلام�شة م�شاًء. بعدها ميكن زيارة قلعة 

�جلاهلي �لتي ُتعد من �أعرق �ملباين �لتاريخية يف 

مدينة �لعني، وت�شتمد �أهميتها من �أنها كانت مقًر� 

لإقامة �لعائلة �حلاكمة يف �أ�شهر �ل�شيف، ثم غدت 

رمًز� لال�شتقر�ر �ل�شيا�شي.

�أما ق�شر �ملويجعي �ملدرج �شمن قائمة �لرت�ث 

د حتفًة معمارية تعر�ض  �لعاملي لليون�شكو، فُيج�شِّ

�لت�شل�شل �لزمني لأفر�د �لعائلة �حلاكمة �لذين 

�أقامو� يف �لق�شر. يفتح �لق�شر �أبو�به من �ل�شاعة 

�لتا�شعة �شباًحا حتى �ل�شابعة م�شاًء. بعد ذلك 

ميكن زيارة و�حة �لهيلي ذ�ت �لنخيل �لبا�شق، 

نة �لتي ُبنيت يف �أو�ئل �لقرن  و�لبيوت �لطينية �ملح�شَّ

�لتا�شع ع�شر. �أما متحف �لعني �لوطني فيمكن عربه 

��شتك�شاف �لقطع �لأثرية �ملختلفة، و�لآلت �ملو�شيقية 

�لتقليدية. هذ� بالإ�شافة �إىل متحف ق�شر �لعني، 

منزل موؤ�ش�ض �لإمار�ت �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان، رحمه �هلل.

أين تسكن؟
Ayla Grand Hotel

يقع هذ� �لفندق يف �أطر�ف مدينة �لعني، 

على م�شافة قريبة من مناطق �جلذب 

�ل�شياحية ومر�كز �لأعمال ومر�كز �لت�شوق. 

يقدم لنزلئه جمموعة من خيار�ت �لأطعمة 

و�مل�شروبات، يف مقهى �ملريح، وتامار�، 

ويف مطعم نار�. �لفندق مثايل لق�شاء 

24 �شاعة، وذلك لقربه من مطار �لعني 
�لدويل، حيث يبعد 17كلم.

24 ساعة
في

العين

ُتعد مدينة العين التابعة إلمارة 
أبو ظبي مصيَف أهالي اإلمارات 
في القيظ، فهي واحُة الرطب 

والنخيل. تشتهر بالقالع والحصون 
والواحات ذات التاريخ العريق. 

ما دعا منظمة اليونسكو إلى 
تسجيل كثير من مواقعها على 

الئحة مواقع التراث العالمي.
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مناظرة الروبوتات

المستقبل للسيارات الكهربائية

ك�شفت 
جملة فورت�شن �لأمريكية عن تطوير �شركة 

IBM يف �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية �أجهزَة 
ذكاء ��شطناعي ميكنها حماورة �لب�شر و�لرّد على �أ�شئلتهم 

و��شتف�شار�تهم. �إذ قامت �ل�شركة بتزويد �ملحاور �لإلكرتوين 

باآلف �ل�شيناريوهات �ملحتملة لالإجابة عن �لأ�شئلة �لتي ميكن 

�أن يطرحها حُماوٌر ب�شري، وذلك بعد �لبحث يف مو�شوعات 

�ملعرفة، و�لأبحاث �لعلمية، و�لدوريات �ملتخ�ش�شة، ومن َثم 

حماكاة لغة �ل�شخ�ض �ملحاور و�أ�شلوبه.

بد�أت �ل�شركة يف تطوير مناظر�تها هذه قبل �شنو�ت 

عدة، حيث ناق�شت مناظرة جرت يف مدينة �شان فر�ن�ش�شكو 

بني ُمتحاور ب�شري و�آخر �آيل مو�شوعني ع�شو�ئيني، وُمنح 

�ملتحاور�ن �أربع دقائق لتو�شيح وجهة نظرهما، و�أربع دقائق 

�أخرى للدفاع عن وجهة �لنظر، ودقيقتني لإنهاء �ملد�خلة. 

فقام �ملحاور �لآيل بالرد مبا�شرة على خ�شمه �لب�شري، بعد 

بحث �شريع �أجر�ه يف �ملو�شوعات و�لبحوث �لعلمية، كما و�شع 

�ل�شيناريو �ملحتمل لالإجابة. ويف مرحلة معينة قام باتهام 

خ�شمه باأنه ذكر معلومات غري �شحيحة متاًما، مثلما يفعل 

�ل�شيا�شيون يف مناظر�تهم. تنوي �شركة IBM طرح �ملحاور 

�ل�شطناعي جتارًيا يف غ�شون �لأعو�م �لقليلة �لقادمة، 

لال�شتفادة منه يف جمالت عدة، �بتد�ًء من �لتعليم و�ملحاماة، 

ويف �لقطاعات �حلكومية، و�لقطاع �خلا�ض، وفرق �لت�شويق.

ي�شهد 
�لعامل حتوًل كبرًي� نحو �شر�ء �ل�شيارة 

�لكهربائية. وقد بد�أت دول كثرية يف �لعامل 

ع على ذلك �لتحول، متا�شًيا مع  ب�شن ت�شريعات ُت�شجِّ

�لجتاه �ل�شائد يف �لعامل �لذي يدعو �إىل خف�ض تلوث ثاين 

�أك�شيد �لكربون، و��شتخد�م م�شادر بديلة للطاقة �شديقة 

للبيئة. وعلى �لرغم من ذلك �إل �أن كثرًي� من �ل�شيار�ت 

�لكهربائية ل تز�ل باهظة �لثمن، و�أقل قوة مقارنًة 

بال�شيار�ت �لتي ت�شتخدم �ملحركات �لتقليدية، �لتي تعتمد 

على �لحرت�ق �لد�خلي.

ح�شب �إح�شائيات مورغان �شتانلي �لتي ن�شرها موقع 

فيجو�ل كابيتالي�شت، فاإن �شر�ء �ل�شيار�ت �لكهربائية 

يف تز�يد مطرد منذ �شنو�ت، و�شي�شهد قفز�ت كبرية يف 

ع �أن تفوق مبيعات  �لأعو�م �لقليلة �لقادمة، �إذ �إنه من �ملتوقَّ

�ل�شيار�ت �لكهربائية �ل�شيار�ت �لتقليدية يف عام 2038.

�أ�شار حتليل مورغان �شتانلي �إىل �أن ربحية �ل�شيار�ت 

ذ�ت حمركات �لحرت�ق �لد�خلي، �شتبد�أ بالتناق�ض بحلول 

عام 2020، وميكن �أن تتكبد �ل�شركات �مل�شنعة لهذ� �لنوع 

من �ل�شيار�ت تبًعا لذلك خ�شائر فادحة بحلول عام 2028. 

من جانب �آخر �شيبد�أ معدل خ�شائر �ل�شركات �ملنتجة 

لل�شيار�ت �لكهربائية بالنح�شار بحلول عام 2023، ومن ثم 

�شتبد�أ بالتحول �إىل ربحية بحلول عام 2029.

من هنا وهناك



محاصيل زراعية ُمهملة

ثالثة دروس صينية ألوروبا

هناك 
�آلف �لأنو�ع من �ملنتجات �لزر�عية �لتي ل يعرف 

عنها �لعامل �شيًئا، على �لرغم من �حلاجة �ملا�شة 

�إىل تنويع م�شادر �لطعام، وحت�شني ظروف �حلياة. وفًقا ملا 

ورد يف تقرير ُن�شر على موقع منظمة �لأمم �ملتحدة لالأغذية 

و�لزر�عة »�لفاو«، فاإن �ملوز على �شبيل �ملثال، ياأتي على هيئة 

�أنو�ع عدة ت�شل �إىل �أكرث من �ألف نوع، تتمايز يف �شكلها ولونها 

وحجمها، بيد �أن �مل�شتهلك �عتاد روؤية �ملوز �لأ�شفر �ملنحني 

�أكرث من غريه. ُيرّكز �ملنتجون على هذ� �لنوع ب�شبب �إنتاجيته 

�لعالية، حتى باتت زر�عة هذ� �لنوع وحَده متثل نحو %50 

من �لإنتاج �لعاملي من �ملوز. ين�شحب هذ� �لأمر على كثري من 

�خل�شر�و�ت و�لفو�كه �لأخرى عرب �لتاريخ �لب�شري. فعلى 

�لرغم من وجود �أكرث من ثالثني �ألف ف�شيلة نباتية مغذية، 

ُيزرع منها لأجل �حل�شول على �لغذ�ء 6 �آلف �إىل 7 �آلف 

ف�شيلة فقط. ومن بني هذه �لف�شائل يزرع 170 نوًعا من 

�ملحا�شيل لالأغر��ض �لتجارية �لكربى فقط. و�ملثري للده�شة �أن 

�أكرث من 40% من �ل�شعر�ت �حلر�رية �ليومية لالإن�شان تاأتي من 

ثالثة حما�شيل رئي�شة هي �لأرز، و�لقمح، و�لذرة.

كثري من هذه �ملحا�شيل �لزر�عية �لتي جرى جتاهلها 

لقرون تنمو يف مناطق حمددة من �لعامل، ومل يتعرف عليها 

كثري من �لنا�ض، �إما ب�شبب منوها يف مناطق جغر�فية �شبه 

نائية، �أو لكونها تتطلب عناية مكلفة.

17

كتب 
�ل�شريك و�لع�شو �ملنتدب ل�شركة هوتن�شت للتقنية 

Hotnest Technology فابيان فون هيمبريغ تقريًر� 
ن�شره موقع �ملنتدى �لقت�شادي �لعاملي يقول فيه: "عندما زرت 

�ل�شني عام 2014 كانت ل تز�ل يف بد�يات طور �لنفتاح. فلم 

يكن لديها يف قائمة �أكرب 20 �شركة �إنرتنت يف �لعامل، �شوى 

�شركتني، �أما �لآن فقد قفز �لرقم �إىل 9 �شركات �شينية ر�ئدة، 

�أما �لأحد ع�شرة �شركة �لباقية فكلها �أمريكية". �مللفت �أنه ل 

توجد �أي �شركة �أوروبية �شمن هذه �لقائمة. 

يقرتح هيمبريغ ثالثة درو�ض يجب على �أوروبا �أن تتعلمها من �ل�شني: 

�ل�شركات  لقطاع  �ملايل  �لتمويل  حت�شني  �أوروبا  على  • �لأول: 
�لنا�شئة، ففي عام 2017 �أنفقت �لوليات �ملتحدة على 

متويل هذ� �لقطاع نحو 84 مليار دولر، و�أنفقت �ل�شني 59 

مليار دولر، �أما �أوروبا فلم تنفق �شوى 17 مليار دولر. 

�لنظام  لدعم  حمليني  لعبني  ت�شنع  �أن  �أوروبا  على  • �لثاين: 
�لقت�شادي، فلدى �لوليات �ملتحدة �شركات كربى مثل: 

�أبل، و�أمازون، وفي�ض بوك، وجوجل.. ولدى �ل�شني كذلك 

�شركات �إنرتنت كربى، مثل: علي بابا، وبايدو، وتن�شنت. 

�لتقنية  لدعم  و��شحة  �شيا�شات  و�شع  �أوروبا  على  • و�أخرًي�: 
�لرقمية حملًيا، مثلما فعلت �ل�شني حينما قّيدت دخول 

�ل�شركات �لأجنبية ل�شوقها، و�عتمدت على بناء �أنظمتها 

�لرقمية �خلا�شة.
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وإذا ما اغتسلت األرض 
بماء السماء

أيُّ فرح يأتي به المطر
ليست األرض وحدها على 

موعد مع قطر السماء، بل ناسها 
أيًضا وزهرها وجبالها.

عبير الفوزان

من �لر�ئع �أن تكُتَب قرب نافذة تطرقها زخاُت مطر و�أنت تر�قب كيف تلثم قطر�ت �ل�شماء وجنات �لأر�ض فكانت ك�شيف حمب عّجل 

بهد�ياه. فيغيب مع هذ� �لفرح �لطارئ حزن بدر �شاكر �ل�شيَّاب �لأزيل �لذي بعثه �ملطر يف نف�شه عام 1962، لتكون �أن�شودة مطر �ليوم ز�خرة 

مبفرد�ت �لبهجة و�لفرح.. فاأيُّ فرح يبعثه �ملطر؟!

�غت�شلت �لأر�ض مباء �ل�شماء من �أدر�ن �لغبار و�لتعب، و�بتهجْت و�هتزْت وَرَبْت �شرًقا وغرًبا.. �شماًل وجنوًبا.. 

بجبالها �ل�شاهقة ووديانها �لعميقة، حتى �شو�رعها باأر�شفتها و�أ�شفلتها.

��شتب�شرت �أر�ض �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�أنا�شها بهطول �لأمطار وبركات �ل�شماء مع بد�ية �شهر نوفمرب ت�شرين �لثاين لهذ� �لعام بحمد 

�هلل وف�شله، فاأ�شبحت �لأر�ض رطبًة ندية، و�لأرو�ح ذكية نقيًة. فمع �ملطر تاأخذ �لأماكن �أبعاًد� �أعمق للجمال، فتاأخذ كل مدينة وقرية وهًجا 

ن�ض 
ُ
ا، كما تاأخذ �لأرو�ح ن�شيبها من �لأ خا�شً

و�ل�شكينة و�لر�شا و�لبهجة.

  -  ديسمبر 182018

مواسم
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المدينة المنورة.. قلوب تغتسل

��شتقبلت طيبة بطيبها بركات �ل�شماء، 

فطابت بربكتها ومائها �لأرو�ح، و�غت�شلت 

�لقلوب وتطهرت مع طهرها �لنو�يا وطابت. 

و�جتهت �لأكف و�لأل�شن يف هذه �لبقعة 

�ملباركة بالدعاء، وبنو�يا حتقيق �لأمنيات.

�شال �ملاء على خدود ُجُددها، وبني 

منعرجات �أوديتها، وبني قبور �شاحليها يف 

�لبقيع، ويف �شاحات �حلرم �لنبوي، ف�شقى 

وفا�ض، و�أ�شرق طماأنينة ور�شا، فكانت 

�لربكة بركتني كما ب�شر �حلبيب �مل�شطفى، 

�شلى �هلل عليه و�شلم، �أهل �ملدينة.

ت�شوير: �أحمد ح�شن �لقحطاين
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الزلفي.. فاتنة الرمل

ُتعد �لزلفي من �أقاليم جند �لعذبة، 

تبعد عن �لعا�شمة �لريا�ض 260كم، 

ذ�ت ت�شاري�ض فاتنة بالرمل �لذي 

يرتوي باملطر ويرتك للمارة ن�شيًبا 

ّيٍب همى غيُثُه فاأ�شبحت  من �شِ

قيعانها موئاًل ملاء �ل�شماء. بني �لرمل 

و�ملطر و�ل�شماء �لتي تفتقت �شحبها 

عن ماء نقي ت�شبح حمافظة �لزلفي 

قبلًة للمتنزهني، و�شغًفا للمغامرين، 

ومتنحهم متعة �لرتو�ء من �جلمال 

بني �لرمل و�لقيعان.

ت�شوير: �أحمد �لقا�شم

مواسم
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مواسم
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تبوك.. يتألأل التاريخ

من قرية بجدة يف منطقة تبوك، 

وعلى طريق �شرما بالقرب من مدينة 

�مل�شتقبل »نيوم« يتالألأ �ملكان باملطر، 

مينح �لأر�ض �لقريبة من �لبحر 

و�لغائرة يف عمق �لتاريخ منظًر� 

خالًبا، حيث ترتدي �لت�شاري�ض ثوًبا 

جديًد�، يتجدد مع كل مو�شم وطق�ض. 

من �غت�شاٍل باملطر �إىل �كت�شاٍء باللون 

�لأبي�ض من ندف �لثلج، تخرج تبوك 

من دفاتر �لتاريخ مزهوًة كامر�أة 

جميلة تطيبت باملطر و�لعطر. 

ت�شوير: عو�د �لعطوي

23
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مواسم
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المجمعة.. موج الرمل 

عندما ينهمر �ملطر بغز�رة على نفود �حلمادة يف حمافظة �ملجمعة و�شقر�ء 

و�لق�شب، ت�شبح �لنفود بعد جتّمع �لقيعان �أ�شبه ببحرية طارئة �ن�شابت مع 

متوجات �لرمل لت�شكل لوحة من مطر وموج من رمل.

رمال �حلمادة كنز ذهبي يف �ل�شيف، وبحري�ت من عجائب عند هطول �ملطر، 

هي جزء ل يتجز�أ من نفود �لثوير�ت زهو �ل�شحاري يف �أعايل منطقة جند.

ت�شوير: ثامر �لثمريي
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مواسم

عسير.. حباٌل من ماء

من فوق جبال ع�شري جتتمع �لغيوم �ملحّملة 

باملطر لتظلل �لقمم معلنًة عن قرب فتح �أبو�ب 

�ل�شحب بهطول مطر منقطع �لنظري. ي�شقط 

على �جلبال بغز�رة، فتبتلعه �ل�شقوق، ثم مي�شي 

�إىل م�شاقطه �شاللٍت ت�شكب �ملاء و�جلمال.

�شودة ع�شري من �شو�د �ل�شجر، و�شو�د 

�لغيوم �حلبلى باخلري، حيث ينبثق �ملطر 

فين�شاب من م�شارف �ل�شماء �إىل �أعايل �جلبال 

ثم لينحدر ماوؤه رقر�ًقا عذًبا ليعانق �لأودية. 

�أما متنزه �حلبلة فقد مدَّ من علو �جلبال �إىل 

�لهوة �ل�شحيقة، بدًل من تلك �حلبال، حباًل من 

�ل�شماء لكنه هذه �ملرة من ماء، فا�شتغنت �حلبلة 

به عن كل حبالها. 

ت�شوير: �أحمد حا�شر



تجّول براحة بال
مع باقات التجوال الشهرية من اتصاالت، 

ابتداًء من 350 درهمًا

هل ستسافر ملدة طويلة؟ اختر إحدى باقاتنا الشهرية للتجوال*
والتي تناسب احتياجاتك:

etisalat.ae/roaming

باقة الدرجة السياحية باقة رجال األعمال باقة الدرجة األولى

 2GB و60 دقيقة مرنة
 بـ 350 درهماً فقط

 5GB و500 دقيقة مرنة
 بـ 600 درهم فقط

 10GB و1000 دقيقة مرنة
 بـ 1000 درهم فقط

اشترك عبر تطبيق My Etisalat UAE أو اطلب 177#*

*متوّفرة للعمالء من األفراد والشركات
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تاريخ

قصور َمرَّ بها 
التاريخ

تحتضن المملكة في مختلف 
أرجائها قصوًرا كانت 

شاهدًة على فصول مهمة من 
تاريخها، باتت تمثل اليوم إرًثا ثميًنا 

يعكس ماضيها 
العريق.

عبير الفوزان

  -  ديسمبر 282018

ّما
�ش

م 
�شا

ه
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لي�ض حكًر� على �شفحات �لكتب �ملر�شو�شة على �أرفف �ملكتبات، بل ي�شتكني، �أحياًنا، كنازل �أبدي بني جدر�ن ق�شور تطاولت، طالها �لزمن حيًنا و�لتاأهيل �لتاريخ 

�أحياًنا، ثم �نتف�شت فاحتة لنا �لأبو�ب لنقر�أ �أحد�ًثا مرت عليها. ومن ذلك ما حتتويه �ململكة �لعربية �ل�شعودية من ق�شور مرَّ بها �لتاريخ، فكانت �شاهًد� 

رت، ف�شاًل عن كونها متّثل منًطا عمر�نًيا فريًد� يحكي ق�شة �إبد�ع ل تز�ل تروى حتى �ليوم. على �أحد�ث �ُشطِّ

29
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قصر المصمك
الرياض

تاريخ البناء 1312هـ - 1895م

هذ� �لق�شر �أهميته �لكربى من فتح ي�شتمد 

�لريا�ض على يد �مللك عبد�لعزيز 

�بن عبد�لرحمن �آل �شعود، طيب �هلل ثر�ه، عام 

1319هـ - 1902م.
بني �لق�شر من �لطني �ملمزوج بالتنب، وقد �أ�ش�ض 

من �حلجر �ل�شلد و�أقيم على �لأعمدة �لتي ك�شيت 

هي و�ملد�خل باجل�ض �لأبي�ض. كما ��شتخدمت يف 

�لبناء جذوع �أ�شجار �لأثل �ل�شميكة، و�شعف �لنخل 

لل�شقف، وغطيت من فوقها بطبقة من �لطني. �شمي 

�لق�شر بامل�شمك بعد تفخيم �ل�شني �إىل �شاد، كعادة 

�أهايل �ملنطقة �لقدماء يف نطق بع�ض �حلروف 

وتفخيمها. و�مل�شمك دللة على �لبناء �ل�شميك حيث 

كانت جدر�نه �شميكة جًد�، فهو بذلك �أ�شبه ما يكون 

بقلعة، ما جعل �مللك عبد�لعزيز، طيب �هلل ثر�ه، 

يحوله �إىل م�شتودع للذخرية، ثم �إىل �شجن، وهو 

�لآن معلم �شياحي يقع يف منطقة ق�شر �حلكم يف 

�لعا�شمة �لريا�ض.

يتميز �مل�شمك ببو�بته �ل�شخمة، بالن�شبة 

لذلك �لزمن، حيث ي�شل �رتفاعها �إىل ثالثة 

�أمتار ون�شف بباب من خ�شب �لأثل وجذوع �لنخل 

ت�شل �شماكته �إىل �أكرث من 10�شم. ي�شمل �لق�شر 

جمل�ًشا ي�شمى ديو�نية تقع قبالة �لد�خل، ويوجد 

بها كانون تقليدي �أو ما ُي�شمى بالوجار. كما يوجد 

مكان خ�ش�ض لل�شالة، وعدد من �لغرف �شغلت 

بو�شفها وحد�ت خا�شة ل�شكن �حلاكم و�ل�شيوف. 

يتميز �مل�شمك بتلك �لأبر�ج �لأ�شطو�نية �لأربعة 

يف كل ز�وية من زو�ياه بارتفاع 18 مرًت�، �إذ يبلغ 

�ُشمك كل جد�ر من هذه �لأبر�ج 1٫25 مرت. 

ونو�فذه تتكون من ثقوب للتهوية. كما ي�شم 

�لق�شر برًجا مربًعا يقع يف �لو�شط وي�شرف على 

جميع ملحقات �لق�شر.

حدٌث تاريخي مرَّ به
و�شول �مللك عبد�لعزيز بن عبد�لرحمن ودخوله �إليه 

عنوة كان �إيذ�ًنا بفتح �لريا�ض.

تاريخ
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    يستمد قصر المصمك في مدينة الرياض أهميته الكبرى 
منذ فتحها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود،    

طيب اهلل ثراه، عام 1319هـ - 1902م  ّما    
�ش

م 
�شا

ه
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     استغرق بناء قصر شبرا في مدينة الطائف أربعة أعوام، 
ل    وُيعد تحفًة معمارية فريدة من الداخل والخارج. وقد تحوَّ

إلى متحف إقليمي للمحافظة عام 1995   

قصر المربع
الرياض

تاريخ البناء 1355هـ - 1936م

�لق�شر باملربع ن�شبة �إىل �شكله، �شمي 

و�شكل �أبر�جه �لتي مل تكن �أ�شطو�نية، 

كاملعتاد، بل مربعة �ل�شكل. بني هذ� �لق�شر 

�مللكي، حيث كان مقًر� للملك عبد�لعزيز و�أ�شرته، 

على �لطر�ز �لنجدي �لتقليدي بالطني �ملخلوط 

بالق�ض، بينما ُبنيت قو�عده من �حلجارة.كما 

ت�شتند �شقوفه �لتي ��شتخدم فيها خ�شب �لأثل 

وجريد �لنخل �إىل �أعمدة �أ�شطو�نية، مبنية من 

�حلجارة، ومزينة باجل�ض �لأبي�ض. ويتكون 

�لق�شر من طابقني، يف و�شط �لطابق �لأر�شي 

فناء ف�شيح مفتوح تطل عليه جميع غرف �لق�شر 

�لأر�شية و�لعلوية.

ُزينت جدر�نه و�أ�شو�ره �خلارجية بزخارف 

ج�شية على �شكل مثلثات، بينما نق�شت جدر�نه 

�لد�خلية بزخارف هند�شية غائرة، بالإ�شافة �إىل 

تلوين خ�شب �شقوفه ونو�فذه بر�شومات ب�شيطة.

حدٌث تاريخي مرَّ به
جرى فيه �تخاذ �لقر�ر�ت �مللكية باإن�شاء وز�رة 

�لدفاع، و�لإذ�عة �ل�شعودية، و�ملد�ر�ض �لنظامية، 

وموؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي.
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قصر شبرا
الطائف

تاريخ البناء 1323هـ - 1904م

هذ� �لق�شر �جلميل �لذي بناه كان 

�ل�شريف علي عبد�هلل عون، قبل 

توحيد �ململكة، �أيقونَة ع�شره يف مدينة 

�لطائف، وحتديًد� يف منطقة م�شتطيلة كانت 

فيما م�شى ب�شاتني و�رفة ت�شمى �شرب�، وهي 

�ليوم بني حي �لعقيق وحي �لعزيزية. بعد 

توحيد �أرجاء �ململكة �تخذه �مللك عبد�لعزيز 

ومن بعده �مللك في�شل �شكًنا لهما عند زيارة 

�لطائف.

��شتغرق بناء �لق�شر �أربعة �أعو�م، فكان 

حتفة معمارية فريدة من �لد�خل و�خلارج. 

يتميز بناوؤه بطر�ز معماري ميزج بني �لطابعني 

�لروماين و�لإ�شالمي، بالإ�شافة �إىل �أ�شلوب 

�لعمارة �لتقليدية ملنطقة �حلجاز. �شقوف 

�لق�شر خ�شبية ذ�ت نقو�ض متقنة �حلفر 

وجميلة �لت�شكيل. يتكون �لق�شر من �أربعة 

طو�بق ف�شاًل عن �لقبو. وي�شم 150 غرفة، 

ومييزه �ل�شلم �لذي يتو�شط �لقاعة. وللق�شر 

مد�خل عدة مع جهاته �لأربع �لد�خلية، 

وحتيط به حديقة غّناء. بو�بته �لرئي�شة تقع يف 

�جلهة �لغربية، وهي من �خل�شب �ملزخرف.

جرى حتويله �إىل متحف �إقليمي ملحافظة 

�لطائف، و�فتتح ل�شتقبال �لزو�ر عام 1415هـ، 

�ملو�فق 1995م.

حدٌث تاريخي مرَّ به
��شتقبل فيه �مللك عبد�لعزيز �بنه �مللك �شعود 

- �لأمري �آنذ�ك - بعد �أن عاد منت�شًر� من 

�إحدى غزو�ت �لتوحيد، و�أقيمت فيه منا�شبة 

كبرية �حتفاًء بذلك �لن�شر.
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قصر إبراهيم
 األحساء

تاريخ البناء: 963هـ - 1555م

مدينة �لهفوف �لتابعة ملحافظة �لأح�شاء، يف 

و�شط حي �لكوت �ل�شعبي يقع ق�شر �إبر�هيم 

�لأثري على م�شاحة 16٫500 مرت مربع. وي�شتمل 

على م�شجد، و�شجن، وحمامات تركية. يقال �إن 

�لق�شر �شمي بهذ� �ل�شم ن�شبة �إىل �إبر�هيم بن 

عفي�شان �أمري �لأح�شاء، ويقال ن�شبة �إىل �إبر�هيم 

د �لق�شر على �لطر�ز �ملعماري �لعثماين  با�شا. �ُشيِّ

وطر�ز �جلزيرة �لعربية يف بناء �لبيوت، ومت دفع 

تكاليف بنائه من خر�ج �لب�شاتني يف �لأح�شاء 

فكان حتفة زمانه.

يتميز هذه �لق�شر بقبابه ومئذنة م�شجده �شاهقة 

�لرتفاع، ذ�ت �لطر�ز �لفريد ب�شلمها �حللزوين. كما 

�أن قبته بنيت باأ�شلوب هند�شي بديع ي�شمن ترديد 

�ل�شوت بنقاء. كما تتوزع �إ�شاءة �لنهار بجمال عرب 

�لنو�فذ �ملزخرفة بالطر�ز �لإ�شالمي. وحتيط بالق�شر 

�أبر�ج �شخمة، وملحقات كانت ثكنات للجنود.

حدٌث تاريخي مرَّ به
�شهد هذ� �لق�شر �نت�شار�ت �مللك عبد�لعزيز يف 

��شرتد�د منطقة �لأح�شاء، ف�شيطر عليه وعلى ما فيه 

من عتاد، و��شرتجعه من �حلامية �لعثمانية �آنئذ.

     ُشيِّد قصر إبراهيم في األحساء في المنطقة الشرقية على 
الطراز المعماري العثماني وطراز الجزيرة العربية في بناء البيوت. 

وجرى دفع تكاليف بنائه من خراج البساتين في 
األحساء فكان تحفة زمانه     

تاريخ
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قصر قشلة
حائل

تاريخ البناء 1360هـ - 1940م

هذ� �لق�شر يف عهد �مللك عبد�لعزيز، طيب بني 

�هلل ثر�ه، من �لطني على �لطر�ز �لنجدي، على 

ر باأكرث من 19 �ألف مرت مربع. م�شاحة ُتقدَّ

�ملبنى يف جممله م�شتطيل �ل�شكل باأطو�ل 241 

ن من  مرًت� و141 مرًت�. ويبلغ �رتفاعه 10 �أمتار، ويتكوَّ

طابقني. ي�شم �مل�شتوى �لأر�شي منه 83 غرفة، بينما 

ي�شم �لطابق �لعلوي 59 غرفة. بالإ�شافة �إىل �مللحقات.

يوجد يف �لق�شر ثمانية �أبر�ج مربعة �ل�شكل 

بارتفاع 12 مرًت�، �أربعة منها يف كل ز�وية، 

و�لأربعة �لأخرى يف منت�شف كل جهة من �ل�شور. 

كما يوجد للق�شر مدخالن، يف �جلهة �ل�شرقية 

مدخل، و�آخر يف �جلهة �جلنوبية.

ُزيِّن ق�شر ق�شلة من �لد�خل و�خلارج بزخارف 

جندية من �جل�ض. ومن �أهم هذه �لزخارف كتابات 

حتمل عبارة »يعي�ض مولنا �مللك �ملعظم عبد�لعزيز 

�بن عبد�لرحمن �آل �شعود«.

حدٌث تاريخي مرَّ به
�أقام فيه �أفر�د من �جلي�ض �لع�شكري �ل�شعودي بعد 

توحيد �ململكة حمايًة للبالد.
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قصر الملك عبدالعزيز
 الخرج

تاريخ البناء 1359هـ - 1940م

ق�شر �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي يف ُعرف 

�خلرج بق�شر �مل�شرف لدى �أهايل منطقة 

�خلرج. بني �لق�شر على مرحلتني يف و�شط مدينة 

�ل�شيح �شمال �خلرج. ويتكون من ق�شمني غربي 

و�شرقي. �جلهة �لغربية منه خم�ش�شة لل�شيوف، 

وتوجد فيها غرف �نتظار كثرية، وم�شقوفة باإتقان 

وعناية بالأثل وجذوع �لنخل. �أما �جلهة �ل�شرقية 

منه فمبنية من �حلجر و�لإ�شمنت على �لطر�ز 

ن من خم�ض وحد�ت تتاألف كل وحدة  �لإ�شالمي، وتتكوَّ

من طابقني، ويبلغ �رتفاع �لوحد�ت 30 مرًت�. يلوح 

من بعيد ق�شًر� قل نظريه، حيث متتزج يف عمر�نه 

�لأعمدة مع �لأقو��ض و�لفتحات �مل�شتطيلة ولون 

�خل�شب �لأخ�شر �مل�شتخدم يف �لنو�فذ و�لأبو�ب. 

يحاط �لق�شر ب�شورين، خارجي ود�خلي يف�شيان 

�إىل �شاحة �لق�شر، حيث بهو �لأعمدة، وهي مربعة 

�ل�شكل، �أطو�ل �أ�شالعها 20 مرًت�. يوجد يف �لق�شر 

مدخل لل�شيار�ت ي�شل بني �لق�شمني �لغربي و�ل�شرقي 

من �لق�شر بطول 160 مرًت�، وي�شل �إىل �لطابق 

�لثاين. كما توجد له بو�بتان يف �جلهة �ل�شرقية. يبلغ 

طول �لباب يف �إحد�ها 3 �أمتار، بينما يبلغ عر�شه 9 

�أمتار. �أما �لبو�بة �لأخرى يف �جلهة �لغربية فهي ذ�ت 

منط عمر�ين خمتلف.

حدٌث تاريخي مرَّ به
��شتخدم حلماية �جلهة �جلنوبية من منطقة �لريا�ض، 

وذلك بعد توحيد �ململكة. 
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كامبردج

تقع شمال العاصمة البريطانية لندن،  وتملك، 
إلى جانب جامعتها العريقة، من المقومات السياحية والمعالم  

المذهلة، ما يجعلها مدينة ساحرة ذات جاذبية متفردة.

نجاة الوحيشي

38

مدينة كامبردج

أكثر من جامعة

  -  ديسمبر 2018
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كامربدج، �إحدى �أجمل مدن �إجنلرت�، يف تقع 

مقاطعة كامربدج�شاير على بعد 80 كيلومرًت� 

�شمال �شرقي �لعا�شمة لندن، يف �شهل منب�شط 

منخف�ض، ويتجاوز عدد �شكانها 130 �ألف ن�شمة.

قها  حتيط بكامربدج كروم �لعنب �ملرت�مية، ويطوِّ

نهر �شهري ُيعرف بنهر كام مينحها �شحًر� فريًد�، 

وي�شّكل خلفية رومان�شية خالبة للمدينة وعالمة فارقة 

يف موقعها ويف حياة �أهلها، �إذ تتيح �شفافه متنّف�ًشا 

ر�ئًعا للنزهة يف �لأيام �مل�شم�شة، ويحلو �لتجديف فيه 

على منت زو�رق ت�شبه جنادل �لبندقية، حيث ُتذّكر 

�جل�شور �لكثرية ذ�ت �لهند�شة �لبديعة على �لنهر 

بدورها يف �أجو�ء �لبندقية �حلاملة، كما ت�شّكل همزة 

و�شل ر�ئعة يف و�شط �ملدينة.

39
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ميثل نهر كام وجهة تنزه ر�ئعة للزو�ر �لذين 

يتجولون فيه عرب قو�رب خ�شبية ت�شبه تلك �لتي 

تنت�شر يف مدينة �لبندقية �لإيطالية.

ميثل م�شرح كامربدج كورن �إك�شت�شينج �أحد 

�أهم �لوجهات �لفنية يف �ملدينة، حيث ُيقدم 

فيه كثري من �لعرو�ض �مل�شرحية و�ملو�شيقية.

تقع حديقة باركرز بي�ض و�شط مدينة كامربدج، 

وتعد موقًعا عاًما للتنزه، ووجهة مف�شلة 

ملمار�شة ريا�شة كرة �لقدم و�لكريكيت.

يج�شد ج�شر �لريا�شيات، �إبد�ًعا هند�شًيا 

�شابًقا لأو�نه بت�شميمه �لفريد �لذي 

�كتمل عام 1749.

كامبردج

من هنا، جاءت ت�شمية �ملدينة »كام بردج« �أي ج�شر 

كام، وهو ��شم ُمرّكب من كلمتي: )كام Cam: ��شم 

�لنهر(، و)Bridge: �جل�شر(.

مجّمع علمي مرموق   |   يقرتن ��شم كامربدج 
يف ذهن �لأغلبية، بتلك �جلامعة �لإجنليزية 

�لعريقة، �لتي تاأ�ش�شت عام 1209م وتعد و�حدة من 

�أهم جامعات �لعامل.

ُتكّر�ض جامعة كامربدج مع جامعة �أك�شفورد 

جوهر �لنظام �لتعليمي �لإجنليزي �لنخبوي، 

وت�شم 32 كلية تثري جميعها �لده�شة بعلو م�شتو�ها 

�لعلمي، وبروعة مبانيها، وو�جهاتها �لكال�شيكية، 

و�أروقتها �ملده�شة، و�شحر �مل�شاحات �خل�شر�ء 

�ملحيطة بها، وحو�جزها �حلديدية �لبديعة. ت�شّكل 

مباين �لكليات �لعتيقة، �لتي ل تز�ل حتى �ليوم 

�لأكرث �إثارة لالإعجاب يف �ملدينة، نو�ة كامربدج 
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�لقدمية، ويعك�ض طر�زها �ملعماري منوذًجا حيًّا من 

�لعمارة �لقوطية �لإجنليزية �لتي كانت �شائدة يف 

بد�ية ع�شر �لنه�شة.

سحر كالسيكي على الدوام   |   تاأثر تطور 
كامربدج بحركات �لحتالل �لتي تعاقبت عليها، من 

�لرومان �لذين ل تز�ل �آثار �لطرق و�لتح�شينات 

�لتي �أن�شوؤوها قائمة، �إىل �لفايكنج وهم من جعلو� 

من �ملدينة معقاًل للتجارة، حتى �ل�شك�شونيني �لذين 

�شهدت حقبة توليهم �ل�شلطة بناء معامل �أثرية حيوية، 

ومنها �إن�شاء �لأر�شفة �ملحيطة بالنهر.

على بعد 15 دقيقة فقط �شرًي� على �لأقد�م 

من حمطة قطار �ملدينة، يغري و�شط كامربدج 

بجولة مثرية عرب �ملباين �جلامعية �ملده�شة، �لتي 

تفر�ض فخامُتها وروعُة هند�شتها �ملعمارية هيبًة 

ووقاًر� فريدين. يتمتع و�شط �ملدينة ب�شحر فريد 

ل ميلك ع�شاق �لفن و�لهند�شة �ملعمارية �إل �أن 

يقعو� يف �أ�شره. كلما توغل �لز�ئر يف هذه �ملدينة 

�لأ�شطورية، تطالعه �ملباين �لتاريخية �ملهيبة، 

حتيط بها �حلد�ئق �خل�شر�ء، ومنحوتات لأ�شهر 

�لفنانني. وياأتي على ر�أ�ض تلك �ملباين مكتبة 

�جلامعة، وج�شر �لريا�شيات، وهو ج�شر م�شاة ذو 

ت�شميم فريد �شابق لأو�نه، �أن�شئ يف عام 1749، 

ومتنزه باركرز بي�ض.

كما �أن لهذه �ملدينة �لآ�شرة وجوًها �أخرى كثرية 

ل بدَّ من �كت�شافها، منها �أ�شو�قها �لأ�شبوعية، مثل: 

ماركت �شكوير وفي�شر هول. وحد�ئق كامربدج 

�لنباتية، وحد�ئق كلري كوِلج، وهي مثال منوذجي 

للحد�ئق �لفيكتورية.

فضاء ثقافي ثري   |   حافظت كامربدج �لتي 
تعي�ض على وقع كثري من �لأحد�ث �لتاريخية 

     تزخر كامبردج بالمنشآت الطالبية، والمؤسسات الثقافية 
والفنية، والمعالم التاريخية، والمواقع الطبيعية، 

واألنشطة التجارية، والمحالت العصرية والمقاهي،   
ما يجعلها، إضافة إلى كونها منارة للمعرفة والعلوم،     

مركًزا حيوًيا ال يكّل وال يهدأ          

4
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و�ملهرجانات و�لأم�شيات �لثقافية، على �شحر �لريف 

�لربيطاين، وبرزت وجًها م�شرًقا لثقافة ح�شارية 

ناب�شة باحلياة، فجمعت من مناطق �جلذب 

�ل�شياحي و�ملعامل �لتاريخية و�ملحطات �لثقافية ما 

يحّفز على �لقيام بجولة �شاملة يف �أر�ض �لأ�شالة 

�لر�قية، �لتي تكّر�ض �لوقار و�لأناقة �لربيطانية يف 

كامل روعتها.

من �أ�شهر متاحف كامربدج، متحف فيتزويليام، 

�أحد �أقدم �ملتاحف �لعامة يف �إجنلرت�، حيث 

تعر�ض فيه نفائ�ض من �لرت�ث �مل�شري و�لإيطايل 

 ،Cambridge & County Folk و�لفرن�شي. ومتحف

ومتحف نيو هال للمجموعات �لفنية، ومتحف �لآثار 

�لكال�شيكية، ومتحف �شيدجويك للعلوم �لطبيعية، 

و�ملتحف �جلامعي لعلم �حليو�ن.

�أما �أ�شهر �أماكن عرو�ض �لفن �لدر�مي يف �ملدينة 

و�أقدمها، فتتمثل يف م�شرح كامربدج كورن 

�إك�شت�شينج، �لذي قدمت على ركحه �مل�شرحيات منذ 

 The عام 1855، وم�شرح فنون كامربدج، وم�شرح

Shed، وهو �أحدث م�شرح يف �ملدينة.
ميكن لع�شاق �مل�شرح �أن يح�شرو� مهرجان 

�شك�شبري، �لذي ينفرد بعر�ض �أعمال �لكاتب �مل�شرحي 

�لإجنليزي �لأ�شهر، وكذلك يف �لبهو �جلامعي.

التنقل في كامبردج   |   جّل و�شائل �لنقل �لعام 
متاحة يف كامربدج �لتي متتلك �أطول قطار تر�م يف 

�لعامل، وتفخر باأنها عا�شمة �لدر�جات. فالت�شاري�ض 

�مل�شطحة �شاعدت على تطوير حركة مرور �لدر�جات 

على نحو �شل�ض ومريح، فاأ�شبحت �لو�شيلة �لأن�شب 

ل�شتك�شاف معامل �ملدينة �جلميلة و�شو�رعها �ل�شغرية. 

�إل �أن رحالت �لقو�رب على �شفاف نهر كام هي 

�لن�شاط �لأكرث �شعبية يف كامربدج، وهي و�شيلة �شائقة 

للتنقل عرب �أنحاء �ملدينة �ل�شاحرة، و�كت�شاف مكامنها، 

ل�شيما حني تغمر �ألو�ن �لنهر �جلميلة ومباهج �حلياة 

�مل�شرقة �أنحاء هذه �ملدينة �ل�شاحرة. 

كامبردج

يتبع متحف فيتزويليام للفن 

و�لآثار جلامعة كامربدج، وي�شنف 

بني �أكرث �ملتاحف متيًز� على 

م�شتوى �إجنلرت�.
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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

ُيروى 
�أنه يف وقت �حلرب �لعاملية �لثانية �شرخ �مل�شوؤولون �لإيطاليون يف 

وجه رئي�ض �لوزر�ء: »�شيدي: لقد ُق�شفت روما!«. فما كان من رئي�ض 

�لوزر�ء �إل �أن �شاأل بهدوء قائاًل: »وكيف هي �جلامعات؟« فلما �أخربه م�شاعدوه 

م رئي�ض �لوزر�ء قائاًل: »�إًذ� �شتعود روما  باأنها بخري، ومل تت�شرر من �لق�شف تب�شَّ

من جديد!« نبحر يف �ل�شطور �لآتية باحلديث عن �جلامعات ودورها يف هند�شة 

�لنه�شة و�لتقدم لالأمم و�حل�شار�ت.

ما زلنا يف �لقارة �لعجوز، ولكن هذه �ملرة يف �أر�ض �لفرجنة، حيث ��شتدعى 

�لرئي�ض �لفرن�شي وزيَر �لتعليم يف بالده ليناق�ض ما �شّموه »�أزمًة وطنية«، حيث مل توجد 

يف قائمة �أقوى 100 جامعة عاملية �شوى جامعتني فرن�شيتني فقط عند �شدور �لن�شخة 

�لأوىل من ت�شنيف �شانغهاي للجامعات عام 2003. ويا لها من �أزمة! بالطبع مل يهد�أ 

بال �لفرجنة حتى دخلت 19 جامعة فرن�شية يف نادي �خلم�ض مئة �لكبار يف �ل�شنو�ت 

�لالحقة. ولكن ما �لذي تهدف �إليه دولة �شناعية مثل فرن�شا- �لتي ُتعد و�حدة من 

�أهم �قت�شاد�ت �لعامل- من �لهتمام �لكبري باجلامعات وت�شنيفها؟

نبحر، بحًثا عن �لإجابة، �إىل �أر�ض �لإغريق، حيث يروي �ل�شيد هريو�شي 

كورميوتو، مدير جامعة ناجويا للتجارة و�لأعمال �ليابانية، عن زيارته لثاين �أقوى 

جامعة يف �ليونان عام 2011 ليلتقي �إد�رتها، ويلقي فيها حما�شرة. فوجئ باأن 

طلبة �جلامعة �ليونانية ثائرون ويتظاهرون، وقامو� باحتالل حرم �جلامعة، ومنع 

�إد�رتها من �لدخول. وكانت تد�عيات �لأزمة �لقت�شادية هناك على �أ�شدها، 

ما ��شطر مدير �جلامعة �ليونانية �إىل �أن يلتقيه يف مكتبه �ملوؤقت خارج �حلرم 

�جلامعي. و�لأدهى من ذلك ما وجده من كتابات على جدر�ن �جلامعة، وته�شيم 

زجاجها ومعد�تها من �لطالب، ما دعا �ل�شيد كريميوتو لأن ي�شل �إىل قناعة باأن 

بلًد� هكذ� جامعاته من ر�بع �مل�شتحيالت �أن يتعافى من �أزمته �لقت�شادية، طاملا 

مل يكن للجامعات تقديرها ومكانتها.

نرتك �لقارة �لعجوز ونتجه �شطر �ل�شرق �لأق�شى يف بالد �ل�شامور�ي. يف �لتاريخ 

�لياباين وبعد �أربعة قرون من �لعزلة عن �لعامل يف ع�شر �إيدو جاءت نه�شة ميجي، يف 

�ملدة منذ �شبتمرب �أيلول 1868 �إىل يوليو متوز 1912، لت�شهد �نفتاح �ليابان على �لعلوم 

و�ملعارف من �لعامل، و�إن�شاء كثري من جامعات �ليابان �لتي قامت بدور �ملو�شل للتقنية 

و�ملعارف �لغربية �إىل �لقطاعات �حلكومية و�ل�شناعية و�ملجتمع �لياباين، وكانت 

دت  �إحدى ركائز نه�شة ميجي �لتي َبَنت عليها �ليابان قوتها �لعلمية و�لتقنية، ومهَّ

للمعجزة �لقت�شادية بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.

للجامعات دورها يف �شر�عات �لقوى �لعظمى، حيث ُيَعلِّق رو�ض روبرت يف بحثه 

حول تو�زن �لقوى يف �شرق �آ�شيا، باأن �ل�شني �إذ� �أر�دت �أن ت�شد �لفجوة بينها 

وبني �لقوة �لعظمى �لأمريكية فعليها بناء منظومة تقنية وطنية قادرة على ت�شنيع 

�ملنتجات �ل�شناعية دون �عتماد على �ل�شتثمار�ت �خلارجية �لأجنبية �لتي �شتتيح 

لأمريكا �لتحكم فيها تقنًيا يف �ل�شيانة و�لتحديث. وجند �أن �ل�شني ت�شعى �لآن 

لتطوير هذه �لقاعدة �لعلمية �لوطنية، حيث كان من نتائج ذلك قر�ر �لرئي�ض 

�ل�شيني عام 1998 بوجوب تطوير عدد من �جلامعات �ل�شينية لتكون على �أعلى 

�مل�شتويات �لعاملية �شمن نتائج �مل�شروع �لوطني 985، فكان �لبدء يف �إ�شد�ر ت�شنيف 

�شنغهاي جياو توجن للجامعات �شنوًيا، وذلك منذ عام 2003 ملعرفة موقع �جلامعات 

�ل�شينية عاملًيا، ونقاط قوتها و�شعفها.

رت �شيف عام 2006 عندما تناولْت �أعمدة �ل�شحف  ماذ� عن �لعامل �لعربي؟ تذكَّ

وتد�ول �ملجتمع م�شكلة عدم وجود جامعة �شعودية و�حدة يف �لت�شنيفات �لعاملية. 

و�ليوم �أ�شبح لدينا �أربع جامعات �شمن �أقوى 500 جامعة عاملية يف ت�شنيف �شانغهاي، 

وهي: جامعة �مللك عبد�لعزيز، جامعة �مللك �شعود، جامعة �مللك فهد للبرتول 

و�ملعادن، وجامعة �مللك عبد�هلل للعلوم و�لتقنية. بينما ل متتلك دول مثل �لهند وتركيا 

�شوى جامعة و�حدة لكل منهما.

�شحيح �أن �مل�شو�ر ما ز�ل طوياًل لردم �لفجوة �لعلمية، و�لتقنية، و�حل�شارية 

مع �لغرب و�ل�شرق. ولكن �أهم خ�شم يجب �أن ننت�شر عليه هو �لنظرة �لت�شاوؤمية، 

وثقافة �لهزمية يف د�خل كثري من �لنا�ض. فلنكن و�قعيني ومتفائلني. فنحن نتقدم، 

وجامعاتنا تتقدم، وطموحاتنا تكرب. وكما يقول �ملثل: »�مل�شافة من �شفر �إىل و�حد 

�أطول من �مل�شافة من و�حد �إىل �ألف«.

يقول �شان ت�شو �حلكيم و�جلرن�ل �ل�شيني يف كتابه »فن �حلرب«: »�إن �لهدف 

�ل�شرت�تيجي �لثابت يف �ملو�قف �لتناف�شية لي�ض هزمية �ملناف�شني، ول �لتقدم عليهم، 

ول �ل�شتمر�ر يف �ل�شر�ع، بل �إن �ملهم هو بناء مركزك و�لتقدم به«. 

ستعود روما 
من جديد..



  -  ديسمبر 462018

اقتصاد

الصدع الرقمي

يعطل التنمية
الوصول إلى الرخاء يصبح أكثر 
صعوبة في ظل عدم تخطي 

المليارات من البشر الدرجة األولى في 
السلم الرقمي بعد.

موخيسا كيتويي  • 
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�ل�شهل �فرت��ض �أن �لقدرة على �لو�شول من 

�إىل �لقت�شاد �لرقمي �أ�شبحت متاحة يف 

كل مكان، و�أن �لت�شوق عرب �لإنرتنت بات ي�شكل 

�لتطور �لطبيعي للتجارة. على �شبيل �ملثال، 

باعت �شركة �أمازون، يف يوليو متوز، �أكرث من 

100 مليون منتج مل�شتهلكني يف خمتلف �أنحاء 
�لعامَل خالل �حلدث �لذي تقيمه �شنوًيا حتت 

��شم بر�مي د�ي Prime Day. �إنه منجم ثر�ء 

بلغت قيمته 4.2 مليار دولر و��شتمل على مبيعات 

ملح �لطعام يف �لهند، وكوك زيرو يف �شنغافورة، 

وُفر�ض �لأ�شنان يف �ل�شني.

لكن مثل هذه �لأرقام حتجب حقيقة مفادها 

�أن �لطريق �إىل �لتجارة �لإلكرتونية لكثري من 

�لنا�ض يف �لدول �لنامية حمفوف بامل�شاعب. 

�لأمر بب�شاطة هو �أن منو �لتجارة �لإلكرتونية 

لي�ض تلقائًيا، و�نت�شار فو�ئدها لي�ض م�شموًنا.

ثمة عقبات لوج�شتية. ففي جزيرة توفالو 

�ل�شغرية جنوب �ملحيط �لهادئ، على �شبيل 

�ملثال، ل حتمل �شوى ع�شرة �شو�رع على �لأكرث 

�أ�شماء يف �لعا�شمة فونافوتي، ول توجد عناوين 

بريدية �شوى لنحو 100 م�شكن فقط. حتى 

�إذ� كان جميع �لنا�ض يف توفالو قادرين على 

�لو�شول �إىل �لإنرتنت )وهذ� غري و�رد يف 

حقيقة �لأمر، �إذ �إن ما ن�شبته 13% فقط من 

�شكان �لبلد كان لديهم خدمة �لنطاق �لعري�ض 

يف عام 2016، بح�شب تقارير �لبنك �لدويل(، 

فاإن ��شتالمهم �لب�شائع �لتي يبتاعونها عرب 

�لإنرتنت �أمر بالغ �ل�شعوبة.

يف �أماكن �أخرى، ل ميتلك مليار�ت من �لنا�ض 

ح�شابات م�شرفية وبطاقات �ئتمان ويف كثري من 

�لدول �لنامية، ل متتد قو�نني حماية �مل�شتهلك 

�إىل �ل�شلع �مل�شرت�ة من طريق �لإنرتنت. تزد�د 

حدة هذه �لتحديات على نحو خا�ض يف بلد�ن 

�إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء، ويف �لدول �جلزر 

�لنائية، ويف كثري من �لدول غري �ل�شاحلية. 

على �لعك�ض من ذلك، تعني �لأنظمة �لربيدية 

ح�شنة �لأد�ء و�لأطر �لقانونية �لقوية، يف �أغلب 

�لقت�شاد�ت �ملتقدمة، �أنه ميكن �بتياع �ملنتجات 

من طريق �لإنرتنت وت�شليمها دون تردد.

لكن �لتجارة �لإلكرتونية ل ت�شكل �شوى جانب 

و�حد من �لقت�شاد �لرقمي �ملتطور. يجري 

�لآن حتويل �لإبد�ع، و�لإنتاج، و�ملبيعات من 

طريق من�شات �لتقنية، وحتليالت �لبيانات، 

و�لطباعة ثالثية �لأبعاد، وما ُي�شمى �إنرتنت 

�لأ�شياء. من �ملتوقع، بحلول عام 2030، �أن 

ي�شل عدد �لأجهزة �ملت�شلة باإنرتنت �لأ�شياء 

�إىل 125 مليار جهاز، مقارنة بنحو 27 مليار 

جهاز يف عام 2017. عالوة على ذلك، حتدث 

هذه �لوترية �ل�شريعة للربط �لرقمي حتى على 

�لرغم من �أن ن�شف �شكان �لعامَل ل يز�لون غري 

مت�شلني بالإنرتنت.

�إذ� مل ُيعالج ذلك، فاإن �لفجوة �ل�شا�شعة 

بني �لبلد�ن غري �ملت�شلة جيًد� بالإنرتنت 

وتلك �ملفرطة يف �لتحول �لرقمي، �شوف تزد�د 

�ت�شاًعا، ما يفاقم من �لتفاوت �لقائم. رمبا تكون 

م�شتويات �لتحول �لرقمي موؤثرة حتى على قدرة 

�لبلد�ن على حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 

�لتي حددها �ملجتمع �لدويل للت�شدي لتحديات 

مثل �جلوع، و�ملر�ض، وتغري �ملناخ. لهذ� �ل�شبب، 

�أعتقد �أن �لأمر يتطلب بذل �ملزيد من �جلهد 

لدعم �لدول �لفقرية يف �شعيها �إىل �لندماج يف 

�لقت�شاد �لرقمي.

من �ل�شعب �لتنبوؤ بكيفية تطور هذ� 

�لقت�شاد. لكننا نعلم حًقا �أن �لتد�بري �لتي 

تتخذها �حلكومات، و�جلهات �ملانحة، و�شركاء 

�لتنمية، �شتحدد �ُشبل �مل�شي قدًما. �لو�قع �أن 

�أحد هذه �جلهود، وهو م�شروع �لتحول �لرقمي 

�لذي �أطلقته منظمة �لتعاون �لقت�شادي 

و�لتنمية يف عام 2017، ي�شاعد �لدول على 

�غتنام �لفر�ض و�ل�شتعد�د للتغيري �لتقني. 

ت�شم �ملجالت �لتي جرى �لرتكيز عليها 

�ملناف�شة، وحماية �مل�شتهلك، و�لإبد�ع وريادة 

�لأعمال، و�لتاأمني ومعا�شات �لتقاعد، و�لتعليم، 

و�حلوكمة، و�لتجارة. �إنه نهج �شمويل ينبغي 

للمتخ�ش�شني يف �لتعاون �لإمنائي �لقتد�ء به.

عالوة على ذلك، �شوف تدفع تقنية �ملعلومات 

و�لت�شالت، بحلول نهاية �لعقد �ملقبل، �لنمو 

�لقت�شادي ومكا�شب �إنتاج �لطاقة. �شوف يحتاج 

�لنا�ض، ليحققو� �لزدهار، �إىل مهار�ت ومعارف 

جديدة. و�شوف حتتاج �لدول �إىل �شيا�شات 

حمدثة حلماية م�شتخدمي �لإنرتنت. �شتكون 

�ل�شركات �ل�شغرية، مبا يف ذلك تلك �لتي 

ميلكها ويديرها ن�شاء، عر�شة على نحو خا�ض 

ملخاطر بيئة �لأعمال �ملتغرية.

مما يوؤ�شف له، �أن ما ن�شبته 1% فقط من 

جميع �لتمويالت �لتي توفرها مبادرة »�ملعونة 

لأجل �لتجارة« Aid For Trade، وهي مبادرة 

تديرها دول �أع�شاء يف منظمة �لتجارة �لعاملية 

مل�شاعدة �لدول �لنامية على حت�شني بنيتها 

�لأ�شا�شية �لتجارية، يجري تخ�شي�شه حالًيا 

حللول تقنية �ملعلومات و�لت�شالت. على نحو 

مماثل، ت�شتثمر بنوك �لتنمية متعددة �لأطر�ف 

ما ن�شبته 1% فقط من �إجمايل �إنفاقها يف 

م�شاريع تقنية �ملعلومات و�لت�شالت، وينفق ما 

ن�شبته نحو 4% فقط من هذ� �ل�شتثمار �ملحدود 

على تطوير �ل�شيا�شات. �إنه عمل بالغ �لأهمية 

�إذ� كانت هناك رغبة يف تنظيم �لقت�شاد�ت 

�لرقمية على نحو جيد.

نعمد يف �ملوؤ�ش�شة �لتي �أعمل بها، وهي موؤمتر 

�لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية، �إىل ��شتحد�ث 

��شرت�تيجيات مل�شاعدة �لدول �لنامية على 

�ل�شتفادة من �أ�شولها وحت�شني قدر�تها �لرقمية. 

تهدف �إحدى �ملبادر�ت �لتي حتمل عنو�ن 

»�لتجارة �لإلكرتونية للجميع« �إىل تي�شري ح�شول 

�لدول �لنامية على �مل�شاعد�ت �ملالية و�لفنية. 

جرى، منذ �إطالق �لربنامج قبل عامني، ح�شد 

ما يقرب من ثالثني �شريًكا عاملًيا. كما ت�شاعد 

�إحدى �ملن�شات على �لإنرتنت على �لربط بني 

�حلكومات و�ملنظمات و�جلهات �ملانحة لتبادل 

�ملو�رد و�خلرب�ت و�ملعرفة.

ت�شارك جمموعة �لع�شرين يف هذه �مل�شاألة 

بن�شاط. ففي �لأول من �أغ�شط�ض �آب، �ن�شممُت 

�إىل وزر�ء جمموعة �لع�شرين يف �لأرجنتني 

ملناق�شة ما ميكن �لقيام به لن�شر فو�ئد �لتحول 

�لرقمي. غني عن �لقول، �إن �لجتماع جاء يف 

�لوقت �ملنا�شب متاًما.

مع ذلك، وعلى �لرغم من �أن �لرب�مج 

و�جتماعات �لقمة ميكن �أن تتيح للدول �لنامية 

و�لأقل منًو� يف �لعامَل مكاًنا تنطلق منه يف �شعيها 

�إىل تعظيم قدرتها على �لت�شال، �إل �أن �لأمر 

يتطلب مزيًد� من �لدعم �إذ� كنا ر�غبني يف 

�إغالق �لفجوة �لرقمية. �إن �لو�شول �إىل �لرخاء 

ي�شبح �أكرث �شعوبة من �أي وقت م�شى، يف ظل 

عدم تخطي �ملليار�ت من �لب�شر �لدرجة �لأوىل 

من �ل�شلم �لرقمي بعد. 

موخي�شا كيتويي Mukhisa Kituyi: �أمني عام   *
موؤمتر �لأمم �ملتحدة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد(.

   من المتوقع، بحلول عام 2030، أن يصل عدد األجهزة 
        المتصلة بإنترنت األشياء إلى 125 مليار جهاز، مقارنة 

بنحو 27 مليار جهاز في عام 2017    
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قيادة ومنظمات

بال�شرورة �أن يكون �لعناد �أمًر� �شلبًيا، لي�ض 

فقد يكون ميزة يف و�قع �حلال. فقد 

�أظهر لنا �لتاريخ �أن �لنا�ض، �أحياًنا، يوؤدون �ل�شيء 

�ل�شحيح من خالل مت�شكهم �لثابت مبا يوؤمنون به. 

ولناأخذ �شارل ديغول مثاًل على ذلك: فقد رف�ض 

�جلرن�ل ديغول �لعرت�ف بالهزمية عقب �كت�شاح 

�لنازيني �لأملان فرن�شا خالل �حلرب �لعاملية 

�لثانية. و�أقنع �لفرن�شيني، على �لرغم من �مل�شاعب 

�جلمة، باأنهم �شينت�شرون يف �لنهاية. �شاعده 

�إميانه �لر��شخ بعظمة بالده على حتويل روؤيته �إىل 

حقيقة. جنح �لرئي�ض ديغول، �آنذ�ك، يف �نتز�ع 

مقعد د�ئم لفرن�شا يف جمل�ض �لأمن عقب �نتهاء 

�حلرب. �كت�شبت فرن�شا، يف ظل عزميته، �حرت�ًما 

على �ل�شاحة �لعاملية.

ن�شتطيع �أحياًنا، من خالل �لعناد، �أن نحقق قيمة 

عظيمة يف �حلياة. فالعناد يحثنا على �ملثابرة، 

وي�شاعدنا على �لتم�شك مبو�قفنا، يف �لوقت �لذي 

يخربنا فيه �آخرون باأننا على خطاأ. فالعناد، �إذ� ما 

ر، ميكن �أن يكون من �شفات  ��شتخدم بح�شن تب�شُّ

�لقيادة �لقوية، وعن�شًر� رئي�ًشا لتحقيق �لنجاح.

مييل �أهل �لعناد لأن يكونو� �أكرث ح�شًما كونهم 

يدركون ما يريدون. �إنهم يتمتعون بقدر �أكرب من 

�لرتكيز كما �أنهم ينجزون �أعمالهم. ُتعد �شفات مثل 

�لروؤية، و�لتوجه �لعملي، و�جَلَلد، و�ملرونة، و�لإ�شر�ر، 

من م�شتلزمات �لعناد. حتى �إنه ليمكننا �لقول �إن 

�لإ�شر�ر ُيعد عناًد� هادًفا.

كان �لعناد يف حالة ديغول، نعمة. مما يوؤ�شف له، 

فاإنه لي�ض هناك كثريون �أمثاله. �إذ �إن هناك خًطا 

دقيًقا بني �لعناد �لذي يت�شم باحلكمة، و�ملكابرة �لتي 

تدفعها �لأنا، حتى �حلماقة �ملح�شة.

الجانب السلبي للعناد   |   عند �لإ�شر�ر على 
�لتم�شك باآر�ئنا، رغم وجود دليل قاطع على �أننا 

خمطئون، يتعني �أن ن�شاأل �أنف�شنا عما يدفعنا �إىل 

�لتم�شك باآر�ئنا، وما �لذي يحدث يف دو�خلنا؟

إحدى السبل إلى العظمة
 أن تقدر على تغيير رأيك عندما 

يظهر خطؤه.

بين العناد 
والحماقة 

شعرة
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وعلى �لعك�ض من ذلك، يجب �أل ننخدع باملظاهر 

�خلارجية عندما نتعامل مع �شخ�ض عنيد. فقد يبدو 

�أن �لعنيدين ي�شتع�شي قهرهم، لكن هناك فرًقا 

كبرًي� بني �شخ�ض قوي و�شخ�ض عنيد. على �لرغم 

من �إظهار �لعنيدين للعزم و�لقوة، �إل �أنه و�جهة 

فقط. فالعناد غالًبا ما يكون عالمة على �ل�شعور 

بعدم �لأمان، وطريقة للت�شبث بنوع من �لتو�زن 

�لعقلي �له�ض. يف حني يدرك �لأ�شخا�ض �لأقوياء حًقا 

كيف يتو�شلون �إىل ت�شوية عند �ل�شرورة.

يخ�شى �لعنيدون غالًبا من �لتغيري، ما يف�شر 

�ل�شالبة �لتي يت�شم بها كثري من �شلوكهم. ويرون، على 

م�شتوى �لال�شعور، �أن �أي حماولة لتغيري �آر�ئهم لي�شت 

�إل ��شتهد�ًفا �شخ�شًيا. لذ� جندهم يف حالة تاأهب 

د�ئًما، يهاجمون �أي �شخ�ض يحاول مناق�شة �أفكارهم. 

ا عن تقبل معلومات جديدة �أو تقبل فكرة �أن  وعو�شً

يكون �شخ�ض �آخر على �شو�ب، نر�هم يف�شلون مناق�شة 

وجهة نظرهم �لأ�شلية. فعدم �شعورهم بالأمان يجعلهم 

مر�شحني مثاليني لأن ينحازو� �إىل �شوء ��شتخد�م 

�لتاأكيد، �أي �مليل �إىل �لتعاطي مع �ملعلومات بطرق 

تدعم منظومتهم �لفكرية.

ا  تحويل العناد إلى مبدأ   |   مي�ض �لعناد �أي�شً
تو�زنات �لقوى. فعندما يرى �لعنيدون تهديًد� 

لكر�متهم �أو �شرفهم �أو كربيائهم يلجوؤون �إىل 

مناور�ت �لقوة �لتي ل تقبل �حتمالت غري �لفوز �أو 

�خل�شارة. تدفعهم �آنذ�ك فكرة مفادها: »�إذ� مل �أكن 

عنيًد� �شياأخذ �لآخرون حقي«. لكن �شرعان ما يتحول 

�لعناد �إىل ممار�شة تهزم �شاحبها.

من �ل�شمات �لأخرى للعنيدين ميلهم �إىل 

ت�شنيف �لنا�ض بني �جليد و�ل�شيئ، على ح�شب 

تو�فقهم مع �أفكارهم، مع ترجيح �لأف�شلية للتفكري 

�ملب�شط، �أي �إما �أبي�ض �أو �أ�شود، و�لبعد عن عدم 

�ليقني �أو �ل�شر�ع، نر�هم يف �لغالب متحاملني 

مييلون �إىل �لقو�لب �لنمطية.

بالنظر �إىل �لعقلية �ملنغلقة للعنيدين ياأتي هذ� 

�لنمط �ل�شلوكي �إىل ذروته، عندما يتعلق �لأمر 

بالأديان، و�لعقائد، و�لفل�شفات �ل�شيا�شية و�لقت�شاد. 

فالآر�ء �لتي تنطوي عليها تلك �لأمور هي �لأ�شعب يف 

�لتغيري، لأنها �أكرث عر�شة للحكم �ل�شخ�شي و�لتف�شري 

�لذ�تي. من �ملمكن �لنظر �إىل خروج بريطانيا من 

�لحتاد �لأوروبي على �أنه ق�شية تغلبت فيها �لعقائد 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية على �ملنطق.

التعامل مع العنيدين   |   يرى �لعنيدون �أحياًنا 
حاجة �إىل �لتغيري، لأن �لعناد يت�شبب يف حدوث 

�شر�عات بني �لأ�شخا�ض. يف معظم �حلالت، 

ي�شعب قيامهم بالتغيري باأنف�شهم. و�إذ� ما طلبو� 

�مل�شاعدة، �شو�ء من �شخ�ض مهم �آخر، �أو فرد 

من �لعائلة، �أو �أحد �لأ�شدقاء �أو �لزمالء حتى 

�ملتخ�ش�شني، فمن �جليد �أن ُيظهر هذ� �ل�شخ�ض 

نوًعا من �لتعاطف جتاههم.

تكمن �خلطوة �لأوىل يف فهم �لق�شة �لتي تقف 

ور�ء �لعناد. ينطوي ذلك على �لك�شف عن بع�ض 

�لتجارب �لتي �أدت �إىل مثل هذ� �ل�شلوك �شيئ 

�لتكييف. فغالًبا ما ين�شاأ �لعناُد �آليًة دفاعية للبقاء.

نظًر� لكون �لعنيدين يخ�شون على نحو غريزي 

من �شيطرة �لآخرين عليهم، ينبغي على من 

ي�شاعدونهم �أن يعاجلو� �مل�شاألة بروية. يتطلب 

ذلك منهم جمار�تهم وحماولة �شبط �أي حماولة 

مبا�شرة خلرق دفاعات �ل�شخ�ض �لعنيد. بدًل 

من ذلك، يتوجب عليهم تبنيهم �شكاًل من �أ�شكال 

�لتو��شل. بغ�ض �لنظر عن �أي حماولة يقوم بها 

�لعنيدون للتعبري عن غ�شبهم، مهما كانت م�شتفزة، 

ينبغي �ل�شتمر�ر يف �إظهار �لتعاطف. فخو�ض جد�ل 

مع عنيدين لن ياأتي بنتيجة.

ينبغي ملن يقدمون �مل�شاعدة �أن يتوخو� �حلذر 

�ل�شديد، لي�ض فقط فيما يتعلق مبا يقولونه، لكن 

ا فيما يتعلق بتوقيت ما يقولونه. عندما يكون  �أي�شً

�لوقت منا�شًبا لتقدمي ر�أي مغاير، يتعني �أن يحدث 

ذلك بكل �حرت�م. قد يتقبل �لعنيدون وجهة �لنظر 

�لأخرى، �إذ� �أتقنت مهارة �لتو��شل على نحو 

�شحيح، حتى �إن كانو� رف�شوها يف �لبد�ية. �لأهم 

من ذلك، ينبغي �أن يفهم من ي�شاعدون �أنه يف �شبيل 

�إقناع �لعنيدين بالتغيري، ينبغي لهم �أن يجعلوهم 

ي�شدقون �أن �لتغيري هو فكرتهم منذ �لبد�ية.

ال توجد حلول سريعة   |   ل يتغري �لنا�ض �إل 
�إذ� كانو� م�شتعدين لتق�شي �لأ�شباب �لتي تدفعهم 

للقيام باأفعالهم، و�كت�شاف طرق عدة للتعاطي مع 

حياتهم. �شيعود ذلك بالنفع على �لعنيدين، �إذ 

�إنهم �شي�شبحون �أكرث �إدر�ًكا للق�شايا �لكامنة ور�ء 

حملهم على �أن يتبنو� �ل�شو�ب. قد يدركون، من 

خالل �لعالج �لنف�شي و�لإر�شاد، مدى �لتاأثري �ل�شلبي 

للت�شلب على حياتهم.

قد يكت�شفون تدريجًيا �أن د�فعهم خلو�ض 

�ل�شر�عات و�مل�شاحنات يبد�أ بالنح�شار. وقد 

يتعلمون تقدير قيمة �لنظر �إىل �لأمور من وجهات 

نظر خمتلفة، حتى �إنهم قد يتقبلون فكرة �ل�شك. 

ويتخل�شون مع مرور �لوقت من �لآليات �لدفاعية 

�لقدمية وي�شتبدلون بها �آليات بناءة بقدر �أكرب.

لي�ض تطوير �إح�شا�ض �أكرث ��شتقر�ًر� بقيمة �لذ�ت 

حاًل �شريًعا. لكن يبقى �لأمل يف �أن يدرك �لعنيدون 

�أنه على �لرغم من كون �لعامل مليًئا بالأ�شخا�ض 

�لذين يعتقدون �أنهم على حق، فاإن قوة �ل�شخ�ض 

وطريقه �إىل �لعظمة يكمنان يف �لقدرة على 

�لعرت�ف باخلطاأ عند �تخاذ قر�ر خاطئ.

دون تفكري، ل يعد �لعناد �شوى �شكل من �أ�شكال 

�حلماقة �لو��شحة. 

�أ�شتاذ عالجي مميز لتطوير �لقيادة و�لتغيري �ملوؤ�ش�شي   *
يف معهد �إن�شياد. وهو موؤ�ش�ض مركز �لقيادة �لعاملي يف 

�ملعهد، ومدير برنامج حتديات �لقيادة �لذي ُيعد �أحد 

�أهم �لرب�مج يف �ملعهد. وقد �شدر له عدد من �لكتب 

حول ق�شايا �لتطوير �لقيادي و�إد�رة �لأعمال.

     عندما يرى أهل العناد تهديًدا لكرامتهم
 أو شرفهم أو كبريائهم يلجؤون إلى مناورات القوة التي ال تقبل   

احتماالت غير الفوز أو الخسارة      



إسالميات

�لنف�ض �لب�شرية، على نحو م�شتمر، حتتاج 

�إىل �لتغذية باملعاين �لإميانية �لعميقة، 

�لتي تنتج عنها �آثاٌر �إيجابية تربز يف حياة �لفرد، 

فتوؤثر يف �شالحه و��شتقامته، بحيث ي�شبح مرهف 

�حل�ض، رقيق �ل�شعور، مرتاح �لنف�ض، مطمئن �لقلب، 

م�شت�شعًر� للمر�قبة �لإلهية، في�شلك �ملنهج �لقومي، 

ويلزم جادة �ل�شو�ب، و�ل�شر�ط �مل�شتقيم، ول يحيد 

عن ذلك، �أو ينجرف عن م�شاره، ول يتقبل �لأفكار 

�لن�شاز، ول �ملوؤثر�ت �لغريبة، ول يلتفت �إىل غري ما 

حكم به �لت�شريع �لإ�شالمي �أو ق�شى به.

يربز يف �ملجتمعات �ملعا�شرة كثري من �ملخاطر 

و�مل�شتجد�ت، و�ملتغري�ت �ل�شريعة، �لتي بد�أت 

توؤثر يف �شلوكيات بع�ض �لأفر�د، ل�شيما �ل�شباب، 

و�جنرفت باآخرين �إىل �لن�شياق ور�ء �لأفكار 

�ملخالفة للمنهج �لإ�شالمي �لو�شطي، و�أدت �إىل 

�نحر�ف بع�شهم عن جادة �ل�شو�ب، ب�شبب بو�عث 

�لف�شاد، ونو�زع �ل�شر �لتي �أحاطت باملجتمعات، 

و�كتنفتها من جو�نبها كافة. وقد و�شع �لإ�شالم 

ُخ �ل�شتقامة يف �لنفو�ض،  �لقو�عد �ل�شرعية �لتي ُتَر�شِّ

وحتمي �لفكر من �لنحر�ف، وت�شونه من �لزيغ 

ُق يف نف�ض �مل�شلم �لثو�بت �لإميانية،  و�ل�شالل، وُتَعمِّ

و�ل�شتقامة �ل�شلوكية، �لتي ُتعد ركيزًة مهمة، ودعامة 

�أ�شا�شية حلياة قومية.

�لإمياُن �لعميق باهلل عز وجل من �أهمِّ ما يحفظ 

�لنفو�َض ويحر�شها من �لنحر�فات، فهو ركيزة قوية، 

خ يف �لنف�ض �لإن�شانية معايَن  ودعامة �أ�شا�شية، تر�شِّ

�لعبودية �حلقة هلل �شبحانه، وتنمي فيها �ل�شعور 

باخل�شية من �لرب جلَّ يف عاله، و�خلوف من عقابه، 

ودو�م �ل�شلة به ومر�قبته، و�للتز�م بتقو�ه وطاعته.

ويدفع �لإمياُن باهلل تعاىل �مل�شلَم �إىل �لعناية 

د �لإ�شالم حفظها، ويحول بينه  كَّ
َ
بال�شرور�ت �لتي �أ

وبني �لوقوع يف �ملحظور�ت، ويحجزه عن �لتعدي 

على حقوق �لآخرين و�نتهاكها، وُين�شئ يف �شمريه 

و�زًعا د�خلًيا قويًّا، يهديه �إىل �لف�شائل، ويحميه من 

مقارفة �جلر�ئم و�لرذ�ئل، وي�شمو باإن�شانيته عن 

�لرتدي �إىل �حل�شي�ض، �أو �لوقوع يف �لهاوية.

تربز عالمات �لإميان �ل�شادق، ودللته 

�لو��شحة على �لفرد، عرب �شعور �لآخرين 

بالطمئنان للتعامل معه، و�لثقة به، و�أمن جانبه، 

فال يخ�شون من تعّديه �أو �شرره، �أو ظلمه �أو حيفه، 

فينعك�ض �أثر �إميانه على �أفر�د �ملجتمع، وينعم 

�جلميع بال�شتقر�ر، ويعي�شون �إخوة متحابني، 

مرت�حمني متعاطفني. ويتمكن كلُّ و�حد منهم من 

�لتمتع بحقوقه �لكاملة �لتي قررها له �لإ�شالم، 

و�لحتفاظ بكر�مته �لإن�شانية.

فالإميان �أ�شل لكل خري وف�شيلة، ودرع و�ٍق 

من كل �شرٍّ وجرمية، وهو �شياج حاجز دون �لوقوع 

يف �ملحظور و�لرذيلة، وم�شدر ثقة لالآخرين 

ب�شاحبه. وقد جاء يف قول �حلق جل وعز: {ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ} 
)�لن�شاء: 92(. حيث �أخربت �لآية باأ�شلوب ي�شتبعد 

�حتمال وقوع جرمية �لقتل من �ملوؤمن على �أخيه 

�ملوؤمن، �إل �أن يحدث ذلك عن طريق �خلطاأ 

وعدم �لق�شد. وهكذ� كل حمظور يف �لإ�شالم، �أو 

�عتد�ء على �ل�شرور�ت ل ي�شدر �إل من قلب فارغ 

من �لإميان. روى �أبو هريرة، ر�شي �هلل عنه، �أن 

ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم، قال: »ل يزين 

�لز�ين حني يزين وهو موؤمن، ول ي�شرق �ل�شارق 

حني ي�شرق وهو موؤمن، ول ي�شرب �خلمر حني 

ي�شربها وهو موؤمن، ول ينهب نهبة ذ�ت �شرف 

يرفع �لنا�ض �إليه فيها �أب�شارهم حني ينهبها وهو 

موؤمن« متفق عليه.

ويوؤكد �لت�شريع �لإ�شالمي �شرورة تعزيز 

�لطماأنينة و�ل�شتقر�ر يف �ملجتمعات �لب�شرية. فقد 

جعل �هلل، تبارك وتعاىل، توفرَي �لأمِن وحتقيَقه، 

مكافاأًة ينالها �ملوؤمنون جز�َء �إميانهم بربهم، 

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة

األمن النفسي
يؤكد التشريُع اإلسالمي ضرورة تعزيز الطمأنينة 

واالستقرار في المجتمعات البشرية. 
فقد جعل اهلل تبارك وتعالى، توفيَر األمِن وتحقيَقه، 

مكافأًة ينالها المؤمنون جزاَء إيمانهم بربهم.

   من أهمِّ ما يحفظ النفوَس ويحرسها من االنحرافات، 
اإليماُن العميق، فهو ركيزة قوية، 

خ في النفس اإلنسانية معانَي  ودعامة أساسية، ترسِّ
العبودية الحقة هلل عز وجل، 

وتنمي فيها الشعور بالخشية من الربِّ جل وعال، 
والخوف من عقابه، 

ودوام الصلة به ومراقبته، وااللتزام 
بتقواه وطاعته  
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 ، �شلى �هلل عليه و�شلم، للنبيِّ

رة  مو�قف تربوية موؤثِّ

َغار، وكان منهُجُه، عليه  مع �ل�شّ

�ل�شالة و�ل�شالم، فريًد� يف تعامله 

مع �لأطفال، حيث يحنو عليهم، 

ُط معهم، ويقبلهم  ويد�عبهم ويتب�شَّ

ويالعبهم، وُي�َشرُّ لروؤيتهم. وكانت 

ها  �أمامُة بنُت �أبي �لعا�ض، و�أمُّ

زينُب بنُت ر�شول �هلل، �شلى �هلل 

ِه،  ن َحِظَيت ِبُحبِّ عليه و�شلم، مِمّ

عليه �ل�شالة و�ل�شالم، ورعايِته، 

و��شتاأثرت بعطِفه وحناِنه.

وىَل حفيد�ت 
ُ
َماَمُة �أ

ُ
ُوِلَدت �أ

ر�شول �هلل، �شلي �هلل عليه و�شلم، 

من �بنته �لكبرية زينب، ر�شي �هلل 

عنها، يف مكة �ملكرمة. وتوفيت �أّمها 

وهي مل تزل �شغرية �ل�شن مل تبلغ 

�حللم. فعا�شت �أمامة يف رعاية 

جّدها ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه 

و�شلم، وَلِقَيت يف َجدها ما فقدته 

من حنان �أّمها. فكان يالعبها، وبلغ 

من �شّدة حمبته لها �أنه كان يحملها 

يف �شالته، وكان يخ�شها بهد�ياه، 

ة �إكر�مه لها،  ويرَبُّ بها، ِمن �ِشدَّ

و�َشَفَقِتِه بها.

ها ر�شوُل  بعد وفاة و�لدتها وَجدِّ

�هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم، عا�شت 

يف رعاية خالتها فاطمة، ر�شي �هلل 

عنها. ويف �ل�شنة �لثانية ع�شرة من 

�لهجرة تويف و�لُدها �أبو �لعا�ض بن 

�لربيع، وقد �أو�شى بابنته �أمامة �إىل 

�بن خاِلِه �لزبري بن �لعو�م، ر�شي 

�هلل عنه، فانتقلت �إىل بيت �بن خالة 

�أبيها �لزبري بن �لعو�م، وزوجته 

�أ�شماء بنت �أبي بكر، ر�شي �هلل 

عنهما. وكانت خالتها فاطمة بنت 

ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم 

ور�شي عنها، قد �أو�شت علًيا، ر�شي 

�هلل عنه باأن يتزوجها. فلما توفيت 

�م �أمامَة  فاطمة، زّوَج �لزبرُي بُن �لعوَّ

، ر�شي �هلل عنه. فتزوجها  ِمن عليٍّ

يف خالفة عمر بن �خلطاب، ر�شي 

، ر�شي  �هلل عنه. وبقيت زوجة لعليٍّ

�هلل عنه، قر�بة خم�شة وع�شرين 

عاًما، ومل ُتنِجب منه، حتى ��شت�شهد 

يف عام )40هـ(. فحزنت عليه حزًنا 

�شديًد�. وُرِوَي �أنه قال لها عند 

موته: �إن كان لك يف �لرجال حاجة 

فقد ر�شيُت لِك �ملغرية بن نوفل 

زوًجا. فخطبها �ملغرية من �حل�شن 

بن علي، ر�شي �هلل عنهما، فزّوجه 

�إياها، وعا�شت معه دون �أن تنجب 

منه �إىل �أن توفيت، ر�شي �هلل عنها، 

يف عام )50هـ /670م(. 

و�لتز�مهم باملنهج �لرباين يف �لعبادة و�ملعاملة، 

قال تعاىل: {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ گ} 

)�لنور: من �لآية 55(.

فهذ� وعد من �خلالق، �شبحانه وتعاىل، 

ومن �أوفى بعهده من �هلل؟ ويتاأتى ذلك عند 

�لإميان �ل�شادق، و�للتز�م �ل�شحيح، تكون 

�لنتائج �لعظيمة، و�لثمر�ت �جلليلة، ومنها �لأمن 

و�لطماأنينة، و�لتمكني و�ل�شتقر�ر.

�إن �مل�شلم مبا وهبه �هلل من فطرة �شليمة 

تقوده �إىل �خلري، وعقل نا�شج ير�شُده �إىل 

�لرب، ومييز به بني �ملحا�شن و�مل�شاوئ، و�ملنافع 

و�مل�شار، ي�شعى جاهًد� �أن يت�شف ب�شفات 

�أهل �لإميان، وي�شتنري باأنو�ر �لهد�ية �لربانية، 

حتى ل يقع يف مز�لق �لرذيلة، �أو يلج يف مد�خل 

�ل�شيطان، لأنه متى خرج عن جادة �ل�شو�ب، 

وتوجيه ربِّ �لأرباب، و�عتمد على عقله 

�ُش�ض عي�شه، ومنهج حياته، فاإن 
ُ
وهو�ه لو�شع �أ

معي�شته �شتكون تعا�شة، وحياته �شنًكا و�شيًقا: 

{ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئی} )من �لآيتني: 123 
و124( من �شورة طه.

�إن تقوية �لو�زع �لديني، وغر�شه يف �لنفو�ض، من 

�أوجب �لو�جبات �لتي ل ينبغي �لتهاون بها، �أو �لغفلة 

عنها. ول بد من دفع �لنف�ض و�لأخذ بها نحو منابع 

�لتقوى، عرب �ملو�ظبة على قر�ءة �لقر�آن و�شماعه، 

فاإن ذلك مدعاة لطمئنان �لقلوب، و�أمن �لنفو�ض، 

وو�شيلة فاعلة لتحقيق �حلياة �لطيبة لأفر�د �ملجتمع، 

وبث �لأمن �لنف�شي يف �أو�شاطه، و�إز�لة �خلوف 

و�لعنف من نفو�ض �أبنائه، وغر�ض معاين �لتوكل على 

�هلل تعاىل، و�لر�شا بق�شائه وقدره، و�لتحلي بال�شرب 

يف معاجلة �مل�شائب، و�شيانة �لنفو�ض من �لنحر�ف 

�ل�شلوكي و�خلروج بها من �مل�شاعب. ويبقى �ليقني 

باأن �لأمن �حلقيقي ينبع من د�خل �لنفو�ض، وينبعث 

من �شويد�ء �لقلوب، فيفي�ض على �ملجتمع ر�حة 

وهناًء و�شالًما، و�شعادة و�أمًنا و�طمئناًنا.

أَُماَمُة بنُت أبي الَعاص

َحِفيدُة رُسوِل اهلل، صلى 
اهلل عليه وسلم
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صحة

معدلت �لإ�شابة بالإنفلونز� يف ف�شل ترتفع 

�ل�شتاء. وعلى �لرغم من �أن �لإ�شابة 

ا خطًر�، �إل �أنها  بالإنفلونز� ل ت�شنف مر�شً

تتطور عند بع�ض �حلالت �إىل م�شاعفات �أ�شد 

ق�شوة، ورمبا تكون مهددة للحياة. لذلك تربز 

�أهمية �لتعرف �إىل �شبل �لوقاية من هذ� �ملر�ض 

وت�شخي�شه وعالجه.

تبد�أ �أعر��ض �لإ�شابة بالإنفلونز� عادًة بعد 

ى،  يومني من �لتعر�ض للفريو�ض، وت�شمل: حمَّ

وثر �أنفي، »�شيالًنا �أنفًيا«، و�لتهاب �حللق، و�أمل 

�لع�شالت، و�ل�شد�ع، و�ل�شعال، و�لإعياء.وت�شتمر 

�لأعر��ض لفرتة �أقل من �أ�شبوع. ولكن �ل�شعال قد 

ي�شتمر لأكرث من �أ�شبوعني. �أما �لأطفال، فقد يكون 

هناك غثيان وتقيوؤ، نتيجة �لتهاب �ملعدة و�لأمعاء. 

لكن نحو ُثلث �مل�شابني بالإنفلونز� ل تظهر 

لديهم �أي �أعر��ض. وت�شمل م�شاعفات �لإنفلونز�: 

�للتهاب �لرئوي �لفريو�شي، و�للتهاب �لرئوي 

اإلنفلونزا الموسمية 
الوقاية شتاًء

أغلب الحاالت تشفى دون مضاعفات خطرة، 
لكن أصحاب األمراض المزمنة قد تتطور 

المضاعفات لديهم. وهنا يبرز دور التطعيمات 
في تجنب اإلصابة.

أ. د. سريع بن حمد الدوسري

أستاذ األنف واألذن والحنجرة

كلية الطب، جامعة الملك سعود
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     تشمل مضاعفات اإلنفلونزا:
    االلتهاب الرئوي، والتهابات الجيوب األنفية،

      إضافة إلى احتمالية تفاقم المشكالت الصحية 
المزمنة كالربو وقصور القلب            

�جلرثومي �لثانوي، و�لتهابات �جليوب �لأنفية، 

وتفاقم �مل�شكالت �ل�شحية �ل�شابقة، مثل �لربو �أو 

ق�شور �لقلب، ويف حالت �لأطفال �لأقل من �شتة 

�أ�شهر قد توؤدي �لإنفلونز� �إىل �لتهاب �ل�شحايا، 

وت�شنجات حر�رية.

اإلنفلونزا ونزالت البرد   |   م�شاعفات 
�لإنفلونز� �أكرث �شدة من نزلت �لربد �لعادية 

»�لزكام«، �لذي ت�شببه فريو�شات �أخرى مثل 

�لفريو�ض �لأنفي، كما �أن �أعر��ض �لإنفلونز� ت�شتمر 

لفرتة �أطول. ومعظم �مل�شابني يتعافون متاًما يف 

فرتة متتد من �أ�شبوع �إىل �أ�شبوعني، ولكن ن�شبة 

�أقل من �مل�شابني باملر�ض قد يتطور لديهم �ملر�ض 

�إىل م�شاعفات �أكرث ق�شوة مثل �للتهاب �لرئوي. 

وهكذ�، ميكن �أن تكون �لإنفلونز� مهددة للحياة، 

ل�شيما لل�شعفاء �شغاًر� وكباًر�، �أو �أ�شحاب 

�لأمر��ض �ملزمنة، �أو �لأ�شخا�ض �لذين يعانون 

�شعًفا يف �جلهاز �ملناعي، مثل �مل�شابني بفريو�ض 

نق�ض �ملناعة �لب�شرية �ملتقدم، �أو بع�ض �ملر�شى 

�لذين قامو� بزر�عة �أع�شاء. كما �أن �لن�شاء 

ا يف خطر  �حلو�مل و�لأطفال �ل�شغار هم �أي�شً

ب�شبب �مل�شاعفات.

انتقال العدوى   |   ينت�شر �لفريو�ض عادًة عن 
طريق �لهو�ء، ب�شبب �ل�شعال �أو �لعط�ض، حيث 

يتطاير �لرذ�ذ �إىل م�شافة مرتين. وبذلك ميكن 

�أن ينت�شر �لفريو�ض عن طريق مل�ض �لأ�شطح 

�مللوثة، حيث تعي�ض �لفريو�شات ب�شع �شاعات. 

وقد يكون �ل�شخ�ض معدًيا لالآخرين قبل �أن تظهر 

عليه �لأعر��ض بيومني، ومتتد فرتة �لتهديد بنقل 

�لعدوى لالآخرين �إىل �أ�شبوع �أو �أ�شبوعني بعد ظهور 

�لأعر��ض، ل�شيما مع �نخفا�ض �لرطوبة، ونق�ض 

�أ�شعة �ل�شم�ض يف �ل�شتاء، �إذ ي�شاعد ذلك على بقاء 

�لعدوى فرتة �أطول.

الوقاية   |   ُتعد �لتطعيمات �ل�شنوية �شد 
�لإنفلونز� �لو�شيلة �لأوىل للوقاية. عادة ما يكون 

�للقاح فاعاًل �شد ثالثة �أنو�ع �أو �أربعة �أنو�ع من 

�لإنفلونز� )منط �أ و ب(. ولأن �لفريو�ض يتطور 

ب�شرعة، فال بدَّ من حت�شري �للقاح �شنوًيا، �إذ يجري 

�إعد�ده بناء على �خلرب�ت �ل�شابقة و�ملتوقعة، وبناء 

على تو�شية منظمة �ل�شحة �لعاملية.

يهدف �لتطعيم �إىل حتفيز �جلهاز �ملناعي 

يف �جل�شم �شد هذه �لفريو�شات. وهناك نوعان 

من �للقاح، لقاح يعطى بحقن يف �لع�شل، وهو 

فريو�شات معطلة يعطى لالأ�شخا�ض من عمر �شتة 

�أ�شهر �أو �أكرث مبا يف ذلك �لأ�شخا�ض �لبالغون 

ا  �لأ�شحاء، و�لن�شاء �حلو�مل، وَمن يعانون �أمر��شً

مزمنة. ولقاح ُيعطى عرب بخ فريو�شات م�شعفة 

يف �لأنف، ويعطى من �شن 2-49 �شنة، ول يعطى 

للن�شاء �حلو�مل و�لأطفال دون �ل�شنتني وكبار 

�ل�شن. وقد تظهر �أعر��ض �لعدوى على �لرغم من 

�أن هذه �لأعر��ض عادًة لي�شت خطرة �أو طويلة 

�لأمد كما يف �لإنفلونز�.

ُتعد �للقاحات ماأمونة وناجعة، وقد جرى 

��شتخد�مها منذ ما يزيد على �شتني عاًما. وميكن 

للقاح �لإنفلونز� وقاية �لبالغني �لأ�شحاء من 

حدوث �ملر�ض بن�شبة جناح ت�شل �إىل %90. 

ت�شل �لإنفلونز� �إىل ذروتها يف ف�شل �ل�شتاء. 

ولهذ� تقدم منظمة �ل�شحة �لعاملية تو�شيات 

ب�شاأن تركيبتني خمتلفتني من �للقاحات كل عام، 

و�حدة يف �لن�شف �ل�شمايل من �لأر�ض، و�أخرى 

للن�شف �جلنوبي.

وللحد من �نتقال �لإنفلونز�، يجب �تباع عاد�ت 

�شحية و�شخ�شية جيدة مثل: عدم مل�ض �لعينني 

�أو �لأنف �أو �لفم، وغ�شل �ليدين على نحو متكرر 

يف �ليوم �لو�حد بال�شابون و�ملاء، مع �لتدليك 

�ليدوي �لقائم على �لكحول، �إ�شافة �إىل تغطية 

�لفم يف �أثناء �ل�شعال و�لعط�ض، وجتنب �لت�شال 

�لوثيق مع �ملر�شى، وبقاء �ملري�ض يف �ملنزل. يعد 

�لكحول مطهًر� فاعاًل �شد فريو�شات �لإنفلونز�، 

يف حني �أن مركبات �لأمونيوم �لرباعية ميكن 

��شتخد�مها مع �لكحول، بحيث ي�شتمر تاأثري 

�لتعقيم لفرتة �أطول.

العالج   |   ين�شح �مل�شابون بالإنفلونز� بالر�حة، 
و�شرب �ل�شو�ئل، وجتنب �لتبغ. و�إذ� لزم �لأمر، 

تناول �أدوية خاف�شة للحر�رة، وم�شكنة لالأمل. 

ويجب على �لأطفال و�ملر�هقني �لذين يعانون 

�أعر��ض �لإنفلونز� ول�شيما �حلمى، جتنب تناول 

�لأ�شربين يف �أثناء عدوى �لإنفلونز� »ول�شيما 

فريو�ض �إنفلونز� ب«، لأن �لقيام بذلك ميكن �أن 

يوؤدي �إىل متالزمة ر�ي، وهو مر�ض نادر ولكنه 

يحتمل �أن يكون مميًتا، لأنه ي�شيب �لكبد. ومبا �أن 

�لإنفلونز� �شببها فريو�ض، فاإن �مل�شاد�ت �حليوية 

لي�ض لها �أي تاأثري يف �لعدوى، ما مل تكن هناك 

�لتهابات ثانوية، مثل �للتهاب �لرئوي �جلرثومي. 

وقد يكون �لدو�ء �مل�شاد للفريو�شات فاعاًل، �إذ� 

�أعطي يف وقت مبكر للحالت �حلادة، لكن بع�ض 

�شاللت �لإنفلونز� ميكن �أن تظهر مقاومة لالأدوية. 

ول بد من �لتنبيه �إىل �أن و�شف �لأ�شربين قد يوؤدي 

�إىل غيبوبة وتلف للكبد. 

أنواع اإلنفلونزا

ت�شبب �لإنفلونز� ثالثة �أمناط من 

�لفريو�شات هي:

فيروس إنفلونزا )أ(
وهي �لأكرث �شر��شة، وت�شبب �أ�شد �لأمر��ض 

�لتي تاأكدت لدى �لب�شر و�حليو�ن، و�لأكرث 

تنوًعا ور�ثًيا منها هو فريو�ضH1N1، وهو 

�لذي ت�شبب يف جائحة �إنفلونز� 1918، 

وجائحة �إنفلونز� �خلنازير 2009، و

H3N2 �لذي ت�شبب يف �إنفلونز� هونغ كونغ 
عام 1986. تعد �لطيور �ملائية �لربية هي 

�مل�شيف �لطبيعي لهذه �لفريو�شات.

إنفلونزا )ب(
ت�شيب �إنفلونز� )ب( �لب�شر ح�شًر�، 

وهي �أقل �شيوًعا، و�أقل تنوًعا ور�ثًيا من 

�لإنفلونز� )�أ(.

إنفلونزا )ج( 
�أقل �لفريو�شات �شيوًعا، و�أقلهم تنوًعا 

ور�ثًيا، ولكنها ت�شيب �لأطفال و�حليو�نات.
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غذاء

أمراض الشتاء
تحصينات غذائية

تسهم مجموعة متنوعة من األطعمة 
في رفع قدرة الجسم على مواجهة العدوى واألمراض، 

السيما تلك المتعلقة بفصل الشتاء.

أماني الددا

يف 
ف�شل �ل�شتاء تكرث �أمر��ض �لإنفلونز� و�لربد، ولي�ض من �ل�شهل �ل�شيطرة عليها.  ولكن ما ميكن فعله هو �لوقاية 

و�لتح�شني منها، عرب تقوية جهاز �ملناعة، �لذي ميثل �ل�شياج �ل�شائك �لذي يبنيه �جل�شم ملقاومة �مليكروبات، 

ا لتدمري �خلاليا غري �لطبيعية د�خل �جل�شم. لذلك فكلما �شعف هذ� �ل�شياج، كان  مثل �لبكترييا و�لفريو�شات، و�أي�شً

من �ل�شهل �خرت�ق �جل�شم، و�لإ�شابة بالأمر��ض.

الجزر والبطاطس الحلوة
لأنها حتتوي على �لبيتا كاروتني، �لذي 

يعمل �جل�شم على حتويله �إىل فيتامني �أ، 

�لذي ُي�شّكل �أهمية يف تقوية جهاز �ملناعة 

ومقاومة �لعدوى، كونه م�شاًد� لالأك�شدة. 

كما يدعم فيتامني �أ �خلاليا �جللدية 

و�لرئتني، بالإ�شافة �إىل �أنه ي�شجع على 

ت�شكيل �لأغ�شية �ملخاطية �لو�قية من 

�مليكروبات يف �جلهاز �له�شمي. مينح 

�لبيتا كاروتني �للون �لربتقايل للجزر 

و�لبطاط�ض �حللوة، �إ�شافة �إىل �ليقطني، 

ا  و�ل�شمام، و�لقرع ،و�ملاجنو، وجنده �أي�شً

يف �ل�شبانخ، و�لطماطم.

المكسرات السيما اللوز والجوز
حتتوي �ملك�شر�ت على م�شاد�ت 

لالأك�شدة عدة، كالأوميغا 3، 

و�ل�شيلينيوم، و�لزنك، �إذ يعد 

�ل�شيلينيوم من �أهم م�شاد�ت 

�لأك�شدة، �إ�شافة �ىل دوره �ملهم يف 

تقوية جهاز �ملناعة. يتو�فر �ل�شيلينيوم 

ا يف �لثوم، و�لربوكلي، و�ل�شردين،  �أي�شً

و�لتونة، و�ل�شوكولته �لد�كنة، وبع�ض 

�أنو�ع �حلبوب. كما حتتوي �ملك�شر�ت 

ا على �لزنك �لذي يوؤدي دوًر�  �أي�شً

مهًما يف �ل�شيطرة على �لتهابات 

�جل�شم، وتقوية ��شتجابة �جلهاز 

�ملناعي. �أما فيتامني هـ فُيعد من 

م�شاد�ت �لأك�شدة �لتي ت�شاعد �جل�شم 

على مقاومة �لعدوى من �لفريو�شات. 

من �أهم م�شادره �ملك�شر�ت ول�شيما 

�للوز، و�لفول �ل�شود�ين، و�لبندق، 

وبذور دو�ر �ل�شم�ض، بالإ�شافة �ىل 

�ل�شبانخ و�لربوكلي.



55

الفلفل الرومي
ز  لأنه يحتوي على فيتامني ج �ملحفِّ

للجهاز �ملناعي. ي�شاعد فيتامني ج 

على تقلي�ض مدة �لأعر��ض �مل�شاحبة 

لاللتهابات �لفريو�شية و�شدتها يف 

�جلهاز �لتنف�شي �لعلوي. كما يوؤدي 

دوًر� م�شاًد� لالأك�شدة، وُي�شّرع 

�لتئام �جلروح. يوجد فيتامني ج يف 

�حلم�شيات، و�لكيوي، و�لتوت، وكثري 

من �خل�شر�و�ت، مثل �لقرنبيط، 

و�للفت، و�لبنجر �لأخ�شر، و�لكرنب، 

و�ل�شلق، و�لهليون.

سمك السلمون
ُيعد من �لأطعمة �شديدة �لتاأثري يف 

تقوية �ملناعة، لحتو�ئه على عدة 

عنا�شر م�شاعدة مثل �لدهون �لأحادية 

غري �مل�شبعة، و�أهمها �لأوميغا 3، 

ا يف  و�لأوميغا 6، �لتي جندها �أي�شً

زيت بذور �لكتان، و�جلوز. كما يحتوي 

على فيتامني د �ملهم يف تقوية �ملناعة 

ا يف  ومقاومة �لعدوى، ويوجد �أي�شً

�لأ�شماك �لدهنية كاملاكريل و�لتونة 

و�ل�شردين، و�لأطعمة �ملدعمة كاحلليب 

وع�شري �لربتقال وبع�ض �حلبوب. �أما 

�مل�شدر �لرئي�ض لفيتامني د فهو �ل�شم�ض 

�لتي من �ل�شعب �أحياًنا �لتعر�ض لها 

يف ف�شل �ل�شتاء، لذلك ل بد من تناوله 

من م�شادر طبيعية �أخرى، �أو من 

�ملكمالت �لغذ�ئية. كما ي�شم �شمك 

ا فيتامني ب 12، وفيتامني  �ل�شلمون �أي�شً

ب 6، وهي فيتامينات مهمة يف تقوية 

جهاز �ملناعة.

الكركم
من �لأطعمة �مل�شادة لالأك�شدة 

بامتياز، لحتو�ئه على مادة �لكركمني 

�مل�شادة لالأك�شدة و�مل�شادة لاللتهاب، 

و�لتي ت�شاعد على تقليل �خلاليا 

�لتالفة، لذلك ين�شح باإدخاله عند 

ه، ولإعد�د  �إعد�د �لطعام كُمنكِّ

�خللطات و�لتو�بل، �أو باإ�شافته �إىل 

�حلليب �لد�فئ.

الزبادي
يحتوي على �لربوبيوتيك، و�لربوتني، 

و�لزنك. �لربوبيوتيك هي �لبكترييا 

ا �لبكترييا  �جليدة �لتي ُت�شمى �أي�شً

�ل�شديقة، و�لتي جندها عادة يف 

�جلهاز �له�شمي، وتعمل درًعا للجهاز 

ا يف بع�ض �أنو�ع  �ملناعي. وجندها �أي�شً

�لأجبان كاملوز�ريال، وجنب �لقري�ض، 

وكذلك يف �ملخلالت، و�لكامبوت�شا، وهو 

نوع من �ل�شاي.

   تؤدي أسماك السلمون دوًرا مهًما في 
تعزيز مناعة الجسم، بسبب ما تضمه من فيتامينات مهمة، مثل   

فيتامين د، وفيتامين ب 6، و ب 12،    
باإلضافة إلى الدهون األحادية المفيدة أوميغا 3، وأوميغا 6  

أسباب غذائية ُتضعف الجهاز المناعي

عة )�لالن�شون، �لهوت  �لأطعمة �مل�شنَّ

دوغ، �للحم �ملعلَّب(.

�خل�شر�و�ت و�لفو�كه �لتي ��شتخدمت 

يف زر�عتها �ملبيد�ت �حل�شرية على 

نحو مكثف.

�لر�شا�ض و�لزئبق و�لكادميوم، وهي 

�ملو�د �لتي متت�شها بع�ض �ملاأكولت 

�لبحرية و�لأطعمة �لأخرى.

زيادة �لوزن تزيد من ن�شبة �لإ�شابة 

باللتهابات و�مليكروبات، بح�شب كثري 

من �لأبحاث �حلديثة.

�خل�شار  من  ح�ش�ض  �شبع  �إىل  ح�ش�ض  خم�ض  على  �حل�شول   •
و�لفو�كه يومًيا، للح�شول على �لفيتامينات و�ملعادن وم�شاد�ت 

�لأك�شدة، �لتي تعزز �ملناعة.

لأنها  �ليدين،  وغ�شل  �جليدة،  �ل�شخ�شية  �لنظافة  على  �حلفاظ   •
متنع �نت�شار �جلر�ثيم. كما يجب ��شتخد�م �أدو�ت نظيفة، كال�شَوك 

و�ملالعق، لتقليل �نت�شار �لبكترييا ومنوها.

يف  �لنوم  نق�ض  يت�شبب  �إذ  �لنوم،  من  كاف  ق�شط  على  �حل�شول   •
جمموعة متنوعة من �مل�شكالت �ل�شحية، مثل �شعف جهاز �ملناعة. 

ويو�شى �لبالغون باحل�شول على 7 �شاعات �إىل 9 �شاعات يومًيا. 

ويحتاج �لأطفال من 8 �شاعات �إىل 14 �شاعة، ح�شب عمرهم.

مثل  �لإجهاد،  مع  للتعامل  ومنا�شبة  �شحية  طرق  عن  �لبحث   •
�ل�شرتخاء و�لتاأمل، و�ل�شتماع �إىل �ملو�شيقا، �أو �لكتابة. وُيعد 

ا طريقة ر�ئعة للم�شاعدة على �لتحكم يف �لتوتر،  �لن�شاط �لبدين �أي�شً

وي�شاعد على تقليل خطر �لإ�شابة ببع�ض �لأمر��ض �ملزمنة �لتي قد 

توؤدي �إىل �إ�شعاف جهاز �ملناعة على نحو �أكرب.

التوازن لمقاومة أمراض الشتاء

للمساعدة على الحفاظ على نظام صحي على مدار العام، ولجعل 
الجسم مستعًدا لفصل الشتاء، ينبغي القيام باآلتي:
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تقنية

�ل�شحابية هي ��شتخد�م بر�مج �حلو�شبة 

�أجهزة �أخرى وقدر�ت يف �لإنرتنت 

لي�شت موجودة يف جهاز �مل�شتخدم. �إذ ميكن لتلك 

�لأجهزة حماية �ملعلومات من �ل�شرقة، و��شتخد�م 

�شرعات عالية جًد�، وذ�كرة كبرية، و�شعة تخزينية 

�شخمة. وكل هذه �ملز�يا ميكن �لو�شول �إليها عرب 

جهاز متو��شع �لقدر�ت. كما ت�شمح هذه �لتقنية 

باحل�شول على م�شتويات �لأد�ء نف�شها و�لتجربة 

ذ�تها من �أي جهاز مت�شل بالإنرتنت. وميكن 

��شتخد�م هذه �لتقنية لت�شهيل �لعمل يف �أثناء �ل�شفر.

ميكن يف �لبد�ية تخزين ملفات �لعمل يف 

�لإنرتنت، ومتابعة �لعمل عليها من �أي مكان، ومن 

�أي جهاز، وذلك لتاليف ن�شيان ملف ما يف حا�شب 

�ملكتب �أو �ملنزل. وميكن �لعمل على هذه �لوثيقة 

من �حلا�شب �ملحمول، وتخزين �لأعمال على �مللف 

�ملوجود يف �لإنرتنت، ومن ثم متابعة �لعمل عليها 

لحًقا عرب �جلهاز �للوحي، �أو �لهاتف �جلو�ل. هذه 

ا لتاليف ت�شرر �حلا�شب �ل�شخ�شي  �لآلية مفيدة �أي�شً

وفقد�ن �مللفات �ملوجودة فيه، مثل �شقوطه يف نقاط 

�لتفتي�ض يف �ملطار�ت، و�حتمال ت�شرر �لقر�ض 

�ل�شلب �لذي يجري تخزين �مللفات فيه، حيث ميكن 

�حل�شول على �مللفات ب�شهولة من �أي حا�شب جديد، 

دون فقد�ن �أيٍّ منها، �إذ� كان �مل�شتخدم ممن يلجاأ 

�إىل تخزين ملفاته �شحابًيا.

ول خطر من فقد�ن �مللفات �ملخزنة �شحابًيا 

يف حال تعطل �لأجهزة �خلادمة لل�شركة �لتي تقدم 

�خلدمة للم�شتخدم، ذلك �أنها تقوم بحفظ ن�شخ 

�حتياطية على نحو دوري جلميع �مللفات على �أقر��ض 

�شلبة متعددة، وعلى �أجهزة خادمة خمتلفة، �لأمر 

�لذي ُي�شّهل على �مل�شتخدم ��شرتد�د ملفاته، وعدم 

�حلاجة �إىل �شر�ء بر�مج تقوم بحفظ ن�شخ �حتياطية 

من هذه �مللفات على �أقر�ض �شلبة عدة، حلمايتها 

على نحو م�شتمر.

لعل بع�ض �مل�شتخدمني قد ��شتخدم خدمات 

�لتخزين �ل�شحابية دون �أن يعلم بذلك، مثل �لربيد 

�لإلكرتوين ياهو، وبريد جوجل، وهومتيل، �أو �آوتلوك، 

وغريها، وخدمات �لتخزين �ل�شحابية دروب بوك�ض، 

و�آيكالود، ودر�يف، وجي در�يف، وو�ن در�يف، 

وبوك�ض، وميغا، وغريها، بالإ�شافة �إىل تخزين �ل�شور 

وعرو�ض �لفيديو على �ل�شبكات �لجتماعية �ملختلفة، 

مثل في�شبوك، وتويرت، و�إن�شتاغر�م، وغريها.

من �لفو�ئد �لأخرى �لتي تنجم عن ��شتخد�م هذه 

�لتقنية حمل �أجهزة �إلكرتونية �أقل وزًنا، مثل �لأجهزة 

ا عن �حلا�شبات �ملحمولة، وبطاريات  �للوحية، عو�شً

و�أقر��ض �شلبة �أ�شغر حجًما، دون �لت�شحية بالأد�ء 

�أو قدرة �جلهاز على �لعمل، �إذ يكفي وجود �ت�شال 

بالإنرتنت للح�شول على جميع �لقدر�ت �ملرغوبة. من 

�لفو�ئد �لأخرى �حل�شول على م�شتويات �أمان عالية 

با�شتمر�ر دون �لتفكري يف ذلك، حيث يقوم فريق 

�إد�رة مو�رد �خلدمات �ل�شحابية باإ�شافة �لتحديثات 

�لربجمية �لالزمة لرفع م�شتويات �لأمان على نحو 

م�شتمر، ودون مالحظة �مل�شرتك لذلك، �أو وجود �أوقات 

يتوقف فيها �لنظام عن �لعمل. �لأمر نف�شه ينطبق على 

حتديثات نظام �لت�شغيل و�لرب�مج �مل�شتخدمة.

كما ميكن توفري �لوقت على نحو كبري، �إذ 

�إن �مل�شتخدم لي�ض م�شطًر� �إىل ن�شخ �لوثائق 

�لكبرية، و�لفيديوهات �ل�شخمة، و�ل�شور �لكثرية 

بني �حلا�شب و�لأجهزة �لأخرى، ل�شيما يف حال 

عمل فريق على م�شروع و�حد، حيث ميكن للجميع 

تعديل �ملعلومات �شحابًيا لت�شبح متو�فرة للجميع 

يف �للحظة نف�شها، دون �إر�شالها �إىل �جلميع عرب 

�لربيد �لإلكرتوين مثاًل. ومن �شاأن هذ� �لأمر 

ا خف�ض �ل�شغط على �شرعة �لإنرتنت من  �أي�شً

طرف �مل�شتخدم، ومن َثم رفع �لإنتاجية، وخف�ض 

�لتكاليف، ول�شيما يف �أثناء �ل�شفر، و��شتخد�م ميزة 

جتو�ل �لإنرتنت �ملكلفة دولًيا.

خلدون غسان سعيد

الحوسبة 
السحابية

مستقبل األعمال
يتيح كثير من الشركات خدمات 
الحوسبة السحابية التي ُتمّكن 

المستخدم من الوصول إلى ملفاته 
بسهولة من كل أجهزته الذكية، 

ومن أي مكان.
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تطبيقات منوعة

Opera Touch 
يقدم تطبيق Opera Touch �ملجاين على 

�لأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�شغيل �آندرويد 

قدر�ت متقدمة لت�شفح �ملو�قع من �لهاتف 

�جلو�ل �أو �جلهاز �للوحي، حيث يعمل على 

نحو �شل�ض و�شريع با�شتخد�م يد و�حدة 

فقط، مع �إمكانية مز�منة �ملت�شفح مع 

ن�شخة خم�ش�شة ل�شطح �ملكتب، ومنع عر�ض 

�لإعالنات �ملدفوعة يف �شفحات �ملو�قع، 

وتتبع �أخبار �لعمالت. وميكن حتميل �لتطبيق 

من متجر جوجل بالي �لإلكرتوين. 

Spend 
ي�شاعد �لتطبيق �ملجاين من مايكرو�شوفت 

�لأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�شغيل iOS على 

تتبع �لنفقات باأ�شهل طريقة ممكنة، حيث 

يرتبط بالنفقات �مل�شروفة من بطاقات 

�لئتمان، �أو بطاقات �خل�شم، حتى من 

ح�شاب م�شريف مت�شل. �إذ �شتظهر جميع 

عمليات �ل�شر�ء �خلا�شة بامل�شتخدم يف قائمة 

�خلال�شة، مع �إمكانية ت�شنيفها بو�شفها 

نفقات �شخ�شية �أو نفقات للعمل. كما ميكن 

تخ�شي�ض جميع تقارير �لتطبيق وعلى نحو 

كامل، وحفظها على �شكل جد�ول �لبيانات 

�أو ملفات PDF. وميكن حتميل �لتطبيق من 

متجر �آيتونز �لإلكرتوين.

ميكن 
طباعة �ل�شور �لرقمية يف 

�أثناء �ل�شفر با�شتخد�م عدة 

 Instant Print ملحقات، من بينها طابعة

Camera �لال�شلكية لأجهزة �آيفون، �لتي 
ميكن و�شلها بالهاتف، وحملها �أينما 

ذهب �مل�شتخدم دون �أن تعيقه، ليتحول 

�لهاتف �إىل جهاز طباعة متنقل. وميكن 

عرب هذ� �مللحق طباعة �شور حفالت 

�لتخرج و�لزفاف و�للحظات �لعائلية 

�ملاتعة يف �لإجاز�ت، كما ميكن طباعة 

�ل�شور �لتي حتتوي على ر�شومات رقمية 

 Augmented عرب تقنية �لو�قع �ملعزز

Reality يف �لهاتف �جلو�ل. وهناك 
طابعة �أخرى تعمل دون �حلاجة �إىل 

��شتخد�م �أي بطاريات، هي طابعة 

KiiPix، �لتي تتميز بخفة �لوزن، و�شهولة 
�حلمل، و�جلودة �لعالية لل�شور �مللتقطة. 

�إذ تعمل هذه �لطابعة عرب و�شع �لهاتف 

عليها من �لأعلى بعد فتحها، لتتيح 

للم�شتخدم �أن يبد�أ يف طباعة ما يرغب 

فيه من ذكريات، ويريد �لحتفاظ بها يف 

�شورة ن�شٍخ حقيقية من �ل�شور.

طابعات لألجهزة المحمولة
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نحو عقد �أو �أكرث، تغري منذ 

مفهوم �لأّمية �لذي نعرفه من 

�جلهل بالقر�ءة و�لكتابة، �إىل �جلهل 

بالتعامل مع �حلا�شب �لآيل، فاأ�شبح 

�لأّمي هو َمن ل يعرف كيف يتعامل مع 

�حلا�شب �لآيل يف نظر كثري من �لنا�ض. 

و�نت�شرت يف كل مكان دور�ت و�أن�شطة 

لتعليم �حلا�شب للكبار. وحر�ض كثري 

من �لدو�ئر �حلكومية و�ل�شركات 

على تعليم موظفيها كيفية �لتعامل 

مع �حلا�شب، مهما كانت �أعمارهم 

و�أعمالهم، لي�شبح �لتعامل مع �حلا�شب 

�لآيل متطلًبا بدهًيا يف �أغلب �لأعمال.

�أما �لآن، فقد �أ�شبحنا على �أعتاب 

مفهوم جديد لالأّمية، �إذ يتنباأ كثري من 

�خلرب�ء باأنه يف �لزمن �لقريب �شيطلق 

لقب �لأّمي على من ل يعرف �أ�شا�شيات 

�لربجمة. وحجتهم يف ذلك �أن منطق 

�لربجمة �أ�شبح �أمًر� رئي�ًشا يف كثري 

من �لأعمال �لتقنية، لأنه هو �أ�شا�ض 

�لتقنية، و�لطريقة �لتي تتحرك بها 

�لرب�مج و�لتطبيقات �لتي ن�شتخدمها 

يف حياتنا �ليومية.

بالإ�شافة �إىل ذلك، ُتعد 

مهنة �ملربمج من �ملهن �لريادية 

يف �ملا�شي �لقريب، وحالًيا، ويف 

�مل�شتقبل. وهذ� ما جعل كثرًي� 

من �لآباء يطمحون �إىل �أن ي�شلك 

�أبناوؤهم هذ� �لطريق. وهو �أمر متاح 

�أن يتعلم �لأطفال مبادئ �لربجمة 

يف عمر مبكر، حتى قبل دخولهم 

�ملدر�شة عرب بع�ض �لتطبيقات.

تطبيقات لتعليم 
البرمجة لألطفال

تعاظمت أهمية البرمجة في 
السنوات األخيرة إلى درجة تسترعي االهتمام 

بتعليم األطفال أساسياتها حتى
 قبل دخول المدرسة.

فهد بن فيصل الحجي
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Kodable
ُيعد هذ� �لتطبيق من �لتطبيقات �جليدة 

يف تعليم �لربجمة لالأطفال. وي�شتهدف 

هذ� �لربنامج �لأطفال من �لرو�شة 

حتى نهاية �ملرحلة �لبتد�ئية تقريًبا، 

حيث يتدرج معه يف �لتعليم �شيًئا ف�شيًئا، 

ويعتمد برنامج كود�بل على لغة جافا 

�شكريبت �لتي ُتعد من �للغات �ملنا�شبة 

للمبتدئني ل�شهولتها وب�شاطتها.

يقدم �لتطبيق للطفل جمموعة 

حتديات يقوم بحلها بالعتماد على 

مبادئ �لربجمة. وتتدرج هذه �ملبادئ 

�شيًئا ف�شيًئا حتى ت�شل �إىل �لتكر�ر 

Looping. ويف مر�حل متقدمة ي�شل 
�لطفل �إىل �لتعرف �إىل �جلمل �ملتقدمة 

 .If يف �لربجمة، مثل �جلملة �ل�شرطية

وميكن لالأطفال حينما يتمكنون من هذ� 

م لتعليم  �لتطبيق �لنتقال �إىل موقع متقدِّ

.Codehs.com لربجمة لالأطفال ��شمه�

حني يجري ت�شغيل �لتطبيق لأول 

مرة، على �لو�لدين �أن ين�شئو� ح�شاًبا، 

حتى يتمكن �أطفالهم بعدها من 

��شتخد�م �لتطبيق. ويكون �لتطبيق 

متاًحا على نحو جماين لأيام، ثم 

يتحتم على �مل�شتخدم �لتحول �إىل 

�ل�شرت�ك �ملدفوع، لال�شتمر�ر 

با�شتخد�م �لتطبيق.

 Think and Learn
Code-a-Pillar

هذ� �لتطبيق من �إنتاج �شركة �لألعاب 

ر  �ل�شهرية Fisher-Price، �لتي تطوِّ

لعبة حقيقية لل�شخ�شية نف�شها 

�مل�شتخدمة يف هذ� �لتطبيق. وهذ� ما 

قد يجعل هذ� �لتطبيق جمياًل وماتًعا 

لل�شغار. ولكن ل ي�شرتط تو�فر �للعبة 

�حلقيقية للعب عرب هذ� �لتطبيق، بل 

ميكن حتميله و�لتعلم عربه بالكامل 

دون �حلاجة �إىل �شر�ء �للعبة �لأ�شلية.

يف هذه �للعبة، يجد �لطفل 

�ل�شخ�شية �لرئي�شة يف مغامر�ت 

و�ألغاز، وعليه �أن يحرك �ل�شخ�شية 

با�شتخد�م �أ�شا�شيات �لربجمة، 

لتاأدية �ملطلوب منها، ولكن يف بع�ض 

�ملر�حل هناك م�شتويات �أعلى من 

�ل�شعوبة، قد ت�شتدعي م�شاعدة من 

�لو�لدين لتخطيها.

�ل�شخ�شية �مل�شتخدمة يف 

�لتطبيق �شخ�شية جميلة، وتتحدث 

مع �لطفل بطريقة مميزة وجذ�بة، 

ما يجعل هذ� �لتطبيق من �لتطبيقات 

�ل�شائقة لالأطفال، ل�شيما يف مر�حل 

ما قبل �ملدر�شة.

Codespark Academy
جرى ت�شميم هذ� �لتطبيق على 

منط �ألعاب ماريو، حيث يقوم �لطفل 

بتحريك �ل�شخ�شية با�شتخد�م �لأكو�د 

ليتجاوز �ملر�حل �لو�حدة تلو �لأخرى، 

ويجمع يف طريقه كثرًي� من �جلو�ئز. 

عند �لت�شجيل يكون �لتطبيق متاًحا 

على نحو جماين ل�شبعة �أيام. و�إذ� 

ما ��شرتك �مل�شتخدم يتاح له حمتوًى 

متجدد �شهرًيا، بالإ�شافة �إىل �ملحتوى 

�ملوجود على نحو �أ�شا�شي يف �لتطبيق.

Boto Lalla Coding Theory
يف هذ� �لتطبيق تظهر للطفل جمموعة 

من �لدلفني مع روبوت، ويقوم �لطفل 

باللعب معها با�شتخد�م �لأكو�د. 

ميكن للطفل �أن يربمج حركات معينة 

للدلفني لتوؤديها، �أو ُيكّون معها ق�شة، 

�أو يلعب معها �ألعاًبا متنوعة و�ألغاًز� 

خمتلفة. وهذ� من �لتطبيقات �لتي 

متيزت بر�شوماتها و�شخ�شياتها �لتي 

جتذب �لأطفال.

Coding Pirates
يعلِّم هذ� �لربنامج �لأطفال �لربجمة 

با�شتخد�م عامل �لقر��شنة، �لذي ُيعد 

م�شّوًقا ومثرًي� لكثري من �لأطفال. 

تتدرج هذه �للعبة مع �لطفل ب�شال�شة 

ر�ئعة يف تعليمه �لأكو�د، ومدى 

فعاليتها، مع �حلفاظ على م�شتوى 

ممتاز من �لت�شويق يف كل مرحلة. 

كما ت�شمح �للعبة للطفل ببناء خر�ئط 

�للعب �إن �أر�د، وهذ� ما ُيعد �أمًر� 

مثرًي� للغاية عند �لأطفال.

Screen Play
قد يكون هذ� �لتطبيق من �أكرث 

�لتطبيقات متيًز� من �لناحية �لفنية، �إذ 

يعر�ض للطفل �شخ�شيات كرتونية جميلة 

يف جو ي�شبه عامل �ل�شينما. فهناك 

خمرج، وممثل، �أو �أكرث من ممثل، 

ويقوم �لطفل بربجمة حركة �ملمثل، 

ليعطي �ملخرج �إ�شارة �لبدء، ويتحرك 

�ملمثل ح�شب برجمة �لطفل، وحتت 

ت�شوير �لكامري�. وتبد�أ كل مرحلة من 

�ملر�حل وكاأنها فيلم �شينمائي له ��شمه 

ولوحته �خلا�شة، وكل خطوة منها هي 

ا. م�شهد له ��شمه �خلا�ض �أي�شً

Scratch JR
هذ� �لتطبيق مبنزلة عامل مفتوح 

يتيح لالأطفال ت�شميم عو�ملهم 

باأنف�شهم، و�شناعة �ألعاب �أو ر�شوم 

متحركة با�شتخد�م �لأكو�د. وبذلك 

ي�شبح لالأطفال ح�ض �إبد�عي يف 

�شناعة مقطع متحرك با�شتخد�م 

�لربجمة، ولي�ض فقط حل �ألغاز 

كاأغلب �لرب�مج �لأخرى.

Lightbot
يف هذه �للعبة يجد �لطفل روبوًتا 

�شغرًي� عليه �أن ي�شيء مربعات معينة، 

وعلى �لطفل م�شاعدته على ذلك، عرب 

برجمته ليقوم ب�شل�شلة من �حلركات. 

وتتدرج �للعبة �شيًئا ف�شيًئا لتعلم �لطفل 

جمموعة من �أ�شا�شيات �لربجمة. 

وتقدم هذه �للعبة لعبة �أخرى متقدمة 

 Lightbot Programming شمها��

Puzzles، منا�شبة ملن يعرف �أ�شا�شيات 
�لربجمة، ومن �أمكنه جتاوز �للعبة 

�لأ�شا�شية بنجاح.
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أسرة

Code Karts
هذ� �لتطبيق ر�ئع لالأطفال �لذين 

يع�شقون �ل�شيار�ت و�ل�شباقات، 

حيث يقوم �لطفل بقيادة �شيارته، 

وتوجيهها عن طريق ��شتخد�م 

�لأكو�د، و�جلميل يف هذ� �لتطبيق 

�أنه منا�شب لأطفال ما قبل 

�ملدر�شة، ول يتطلب من �لطفل �أن 

يعرف �لقر�ءة و�لكلمات، لأنه ل 

ي�شتخدم �أي كلمات على �لإطالق.

�لن�شخة �ملجانية من �لتطبيق 

توفر للطفل ع�شرة م�شتويات 

م  لعب، و�لن�شخة �ملدفوعة تقدِّ

60 م�شتوًى تتدرج يف �شعوبتها. 
ر �للعبة خيار �ل�شباق مع  كما توفِّ

�شيارة �أخرى، لقيا�ض مدى �شرعة 

�لطفل يف تكوين �لكود �ملطلوب.

Spritebox Coding
م لعبة �شائقة لل�شغار  هذ� �لتطبيق يقدِّ

بر�شوم جذ�بة، و�شخ�شيات جميلة، 

ت�شبه منط �ألعاب ماريو، وتقوم بتعليم 

�لأطفال �لربجمة على نحو متدرج 

وغري مبا�شر، عن طريق ��شتخد�م 

�أكو�د ب�شيطة يف �لبد�ية، ليتدرج 

معها �لطفل حتى يتعلم بع�ض �لأكو�د 

ن هذ� �لتطبيق  مة. كما ميكِّ �ملتقدِّ

�لطفل من �شناعة �شخ�شيته بنف�شه.

Box Island
يتميز هذ� �لتطبيق عن غريه باأن 

�لر�شومات فيه ثالثية �لأبعاد، وكاأنها 

لعبة عادية. وهي كغريها تدفع �لطفل 

حلل �ألغاز معينة با�شتخد�م �لأكو�د. 

ويتيح �لتطبيق 10 مر�حل منه على 

نحو جماين، بينما تتيح �لن�شخة 

�لكاملة 100 مرحلة.

Cargo-Bot
هذ� �لتطبيق ينا�شب �لأطفال �لأكرب 

عمًر�، حيث ي�شهد تدرًجا �شريًعا 

�إىل �ملر�حل �ملتقدمة، ويدمج ما بني 

�لربجمة وحل �لألغاز �ملعقدة. م�شتوى 

�لت�شويق و�لإثارة يف هذه �للعبة مرتفع، 

وميكن �أن يجذب �لأطفال ب�شبب �أنها 

لعبة، حيث يجد �لطفل يف هذ� �لتطبيق 

ر�فعة �شناديق، ويف كل مرة عليه �أن 

يربجمها بطريقة معينة لنقل �ل�شناديق 

�إىل مكان �آخر وب�شكل حمدد.

Rocket Cupcake
ما مييز هذ� �لتطبيق �أنه منا�شب 

للفتيات، ب�شخ�شيات �أنثوية جميلة. 

ق�شة �لتطبيق �أن بطلة �لفيلم تريد 

�أن ت�شنع »كب كيك«، وعلى �لطفلة 

�أن توجهها يف كل مرحلة عن طريق 

برجمة حركاتها.

       تقدم التطبيقات أساليب جذابة في تعليم األطفال، 
ومنها األلعاب التي يسعى الطفل في أثناء ممارستها إلى   
استخدام أكواد برمجية تعزز قدراته، وتنقله إلى    

مستويات أكثر احترافية        

ماذا بعد التطبيقات؟

تقوم هذه �لتطبيقات بتعريف 

�لطفل عامل �لربجمة. وعلى 

�لو�لدين مر�قبة �لطفل، 

ومعرفة �هتماماته يف هذ� 

�جلانب، و�لتجاوب معها. 

قد ل يتقبل �لطفل تطبيًقا 

ما ولكنه قد يعجب باآخر، 

ب�شبب �شهولته �أو طريقة ر�شم 

�شخ�شياته. ومن َثم ينبغي 

توفري ما يريده ويرغب فيه، 

وجتنب �إجباره على تطبيقات 

ل يريدها. و�إن ر�أى �لو�لد�ن 

�أن طفلهما قد تعلق بعامل 

�لربجمة فعليهما �أن يبحثا 

عن مو�قع �أطفال متقدمة 

ر موهبته �أكرث، مثل موقع  تطوِّ

Tynker.com، �أو �إحلاقه 
بدور�ت تدريبية متخ�ش�شة، 

�إن كان ذلك متاًحا.
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Chronoswiss

إصدار احتفالي

�أطلقت د�ر �ل�شاعات �ل�شوي�شرية »كرونو�شوي�ض« يف �إطار 

 Flying Regulator Open« لحتفال بذكرى تاأ�شي�شها، �شاعة�

Gear« �جلديدة، لي�شكل هذ� �لطر�ز �إ�شافة �إىل �إرث �لد�ر من 
.Regulator لطرز �ملتعددة �لتي �شهدتها �شل�شلة�

هذ� �لإ�شد�ر �ملحدود �لذي يحتفي بتاريخ �لد�ر يف�شر ملن 

يقتنيه �شر رقم 35 �ملوجود على حو�ف �مليناء باللون �لأحمر 

عند مقيا�ض �لدقائق دون غريه من �لأرقام �لتي جاءت باللون 

�لأ�شود، �إذ يرجع تاريخ كرونو�شوي�ض �إىل 35 عاًما م�شت، 

حينما �نطلقت �ل�شركة يف هذه �ل�شناعة لأول مرة.

جرت هيكلة �مليناء و�جل�شر �أعلى �لثو�ين �ل�شغرية بحيث 

ميكن روؤية عجلة �لثو�ين وهي تعمل، و��شتخدمت م�شامري 

زرقاء جذ�بة ب�شرًيا على �مليناء لتوؤدي دورها يف تثبيت 

مكونات �ل�شاعة، �لتي تعتمد مبد�أ كرونو�شوي�ض يف �لت�شميم 

�لوظيفي. ياأتي هذ� �لإ�شد�ر بعلبة من �لفولذ �ملقاوم لل�شد�أ، 

وميناء ف�شي �للون، وحلقات خارجية زرقاء، بينما توفر 

�ل�شركة ن�شخة �أخرى من �ل�شاعة من �لذهب �لأحمر. وقد 

عمدت كرونو�شوي�ض �إىل ��شتخد�م �شو�ر من جلد �لتم�شاح 

لي�شفي جاذبيًة و�ن�شجاًما مع ميناء �ل�شاعة وعلبتها �لتي 

جاءت بقيا�ض 41 مللم.

www.chronoswiss.com    

Dunhill

زخارف راسخة

 Engine Turn Luggage Canvas تزد�ن جمموعة حقائب

بنق�شة Engine Turn �لتي طاملا ��شتهرت بها عالمة 

دنهيل، ولكنها تاأتي بحّلة جديدة، مع حو�ف م�شتوحاة من 

�لأقم�شة �مل�شتخدمة يف �لأزياء �لربيطانية. تتكون �ملجموعة 

�جلديدة من حقيبة يد و��شعة tote bag، وحقيبة ظهر، 

وحقيبة م�شتند�ت رفيعة، وحقيبة messenger متو�فرة 

بحجمني، �إىل جانب حمافظ �مل�شتند�ت و�لأحزمة. تظهر 

�لنق�شة �لتي ��شتهرت بها دنهيل مغّلفة ونافرة على قاعدة 

قطنية يك�شوها �للون �لرمادي، مع حو�ف متباينة باللونني 

�لأ�شود و�لبني. ت�شعى �لعالمة �لربيطانية ذ�ت �لإرث 

�لعريق �لذي بد�أ منذ عام 1893 �إىل تقدمي ت�شاميم 

فريدة متخ�ش�شة يف جمال �لأزياء �لرجالية، ومن ذلك 

جمموعاتها �ملتنوعة وحلولها �ملتجددة يف عامل �حلقائب 

�لتي متنح �لرجل �أناقة معا�شرة.

www.dunhill.com    
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RRL

Gucci

شموع غوتشي

ُن  من وحي مدينة فلورن�شا �لعريقة يف �إيطاليا، تتزيَّ

جمموعة من �ل�شموع �ملعّطرة برموز د�ر غوت�شي 

و�شط �آنية من �لبور�شالن من ت�شميم ريت�شارد 

جينوري. حتتوي هذه �ل�شموع على منقوع من 

�خلال�شات �ملعطرة و�لزيوت �لعطرية. كما �أن كل 

نوع من هذه �ل�شموع يحتوي على مكونات خمتلفة، 

جتمع بني �أريج �لبتول وورق �لربتقال و�شمع �لع�شل 

و�لكافور. جميع �لنكهات على �ختالفها ممزوجة 

مع �شمع �لبار�فني �ملعطر و�شط فتيل من �لقطن. 

ت�شل مدة �حرت�ق هذه �ل�شمعة �إىل 60 �شاعة، كما 

ميكن �إعادة ��شتخد�م �آنيتها �لبديعة بعد �أن تنتهي 

معطرة �لأجو�ء.

www.gucci.com   

Eberhard & Co

من وحي الطبيعة

قدمت د�ر �ل�شاعات �ل�شوي�شرية �إبرهارد �أند كو �إ�شد�ر 

جيلد� �لن�شائي، �لذي ُيعد �أحدث �إ�شافة �إىل �شل�شلة 

�ل�شاعات �لكال�شيكية �لأنيقة. تتميز �ل�شاعة �جلديدة 

مبظهر جمايل م�شتوحى من �لطبيعة وثر�ئها.

ياأتي وجه �ل�شاعة �ملتعرج يف علبة من �لفولذ �ملقاوم 

لل�شد�أ، وتربز عقارب �ل�شاعة باللون �لأ�شود على خلفية 

ده ميناوؤها �لأبي�ض �لذي يحمل �لتوقيت  ت�شيء بريًقا ُيج�شِّ

باأرقام رومانية �أنيقة. تعمل جيلد� بحركة كو�رتز، وياأتي 

ظهرها م�شقوًل مبهارة وحرفية كبرية، ت�شفي هالًة من 

دها �لزخارف �ملحفورة بدقة. �لفخامة جُت�شِّ

تتنا�شب �ل�شاعة على نحو مريح مع مع�شم �ملر�أة، �لتي 

تتاألق بحز�م جلد �لتم�شاح. �أما عا�شقات �ل�شو�ر�ت 

�لفولذية فلهم فر�شة �ختيار �لإ�شد�ر �لفولذي من 

�ل�شو�ر �لذي ي�شمى �شو�ر �شريي.

www.eberhard-co-watches.ch    
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شذرات

إعداد: د. عماد ريحاوي

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعرلغتنا

قال �بن ُزريق �لبغد�دي )ت 420 هـ( »من �لبحر �لب�شيط« بعد �أن �رحتل عن بغد�َد تارًكا 

زوجته، قا�شًد� بالد �لأندل�ض، طالًبا للرزق، َخطَّ هذه �لق�شيدة فكانت �آخَر ما كتب، حيث 

و�فته �ملنية يف غربته، قبل �أن يتمكن من �لعودة �إىل حبيبته ودياره:

َي�شَمُعُه لي�َض  ولــكــْن  َحــًقــا  ُقــلــِت  َقــد 

َينَفُعُه  �لنُّ�شَح  نَّ 
َ
�أ رِت  َقــدَّ َحيُث  ِمن 

َنى �لقلِب ُموَجُعُه ِمن َعذِلِه فهَو ُم�شْ

�ــشــُلــُعــُه
َ
�أ �لــبــنِي  ِبــُخــُطــوِب  لِّعْت  ف�شُ

ـــُه ُع ـــروِّ ـــا ُي  َم
ٍ
ـــوى ُكــــلَّ يــــوم ـــن �لـــنَّ ِم

يتبُعُه ــّرغــم  ــال ب ــٍر  ــَف ــشَ � �إىل  ر�أٌي 

ــــذَرُعــــُه َي �هلِل  ِبــَفــ�ــشـــــاِء  ــــٌل  ــــَوكَّ ُم

ــُه ــُع ــوِل ـــذَل ُي ـــَع ـــاإِنَّ �ل ــــ ــه َف ــي ــعــَذِل ل َت

بِه ــرَّ  �ــشَ
َ
�أ  � ــدًّ َح ن�شِحِه  جـــاَوزِت يف 

ــَدًل َب َتاأنيِبِه  يف  فــَق  �لــرِّ فا�شَتعِمِلي 

َيحِمُلُه باخَلطِب  َطِلًعا  ُم�شْ كاَن  قد 

لُه �أنَّ  �لتَّ�شِتيِت  َلــوَعــِة  ِمــن  َيكِفيِه 

زَعــــَجــــُه
َ
و�أ �إِل  ــٍر  ــَف ــشَ � ِمـــن  �آَب  ــا  م

ـــرحتـــل وُم ِحــــــلٍّ  يِف  ُهــــــَو  ــــا  ــــاأمنَّ ك

قال 
َبى جمع  َمع �لأمثال: �لزُّ �مليد�ين يف جَمْ

َفر لالأ�شد �إذ�  ُزْبَية، وهي ُحْفرة حُتْ

ْيده، و�أ�شُلها �لر�بية ل َيْعُلوها �ملاء،  �أر�دو� �شَ

حًفا.  فاإذ� بلغها �ل�شيُل كان جارًفا جُمْ

. وي�شرب مثاًل ملا جاوز �حلدَّ

57 عاًما ق�شاها �لر�فعي على هذه �ملعمورة 
��شتطاع فيها تخليد ��شمه بو�شفه و�حًد� من 

�أدباء �لأمة �ملرموقني. بد�أ حياته �لأدبية �شاعًر� 

بعد �أن �أنهى در��شته �لأكادميية بنيل �ل�شهادة 

�لبتد�ئية، فكانت �أوىل �شهادته و�آخرها، 

م�شابًها بذلك نظريه �لعقاد، فا�شتعا�ض �لر�فعي 

عن �لتعليم �لر�شمي بالعكوف على مكتبة و�لده 

لي�شتوعب كلَّ ما فيها، فاأ�شدر ديو�نه �لأول يف 

�لثالثة و�لع�شرين من عمره عام 1903، وحظي 

ل عن �ل�شعر  بثناٍء عاطر، لكنه �شرعان ما حتوَّ

ر �إبد�ًعا مده�ًشا. �إىل �لنرث، لي�شطِّ

�أ�شيب �لر�فعي بال�شمم يف �لثالثني من 

�شه غز�رًة يف �لفكر،  عمره، �إل �أن �هلل عوَّ

ِلَيان عليه  و�شعًة يف �لأفق، فكان عقُلُه وتديُُّنُه مُيْ

هها يف �شعره  كثرًي� من �حِلكم و�ملو�عظ، وجَّ

وحي القلم

ونرثه، فغد� �شعره نقَي �لديباجة، ونرثه طرًز� 

فريًد� عايَل �لتناول. لذ� عّده طائفة من قر�ء 

ى،  ا معمًّ �لعربية �أديًبا َع�ِشَر �له�شم، غام�شً

ولكنه عند �لكرثة من �أهل �لأدب، �أديُب 

�لأمة �لعربية، يعربِّ بل�شانها، وينطق عن ذ�ت 

نف�شها، فما يعيب عليه عائٌب �إل من نق�ضٍ يف 

و�شائله، �أو ُكدرٍة يف طبعه.

ُيعد كتابه »وحي �لقلم« �آخر كتبه، وقد ُجمع 

مما تفّرق من مقالته وق�شا�شاته، لكنه �أول 

ما ينبغي �أن يقر�أ له، ففيه �لنفحة �لأخرية 

من �أنفا�شه، و�لنب�شة �لأخرية من قلبه، فهو 

يجمع كلَّ خ�شائ�ض �لر�فعي �لأدبية و�لعقلية 

و�لنف�شية، ففيه خلقه ودينه، وفيه �شبابه 

وعاطفته، وفيه فكاهته ومرحه، وفيه غ�شبه 

و�نفعاله. فمن �شاء �أن يقر�أ �لأدب، �أو �أن يعرف 

�لأديب عرفان �لر�أي و�لفكرة و�ملعاي�شة، فعليه 

ى له �أدٌب خطري، و�أديٌب  بوحي �لقلم، ليتبدَّ

ر وحي قلمه بقوله: عبقري، �شدَّ

»ل ُوجوَد للمقالِة �لبيانية �إل يف �ملعاين �لتي 

��شتملْت عليها، ُيقيُمها �لكاتُب على حدود، 

ويديُرها على طريقة، ُم�شيًبا باألفاظِه مو�قَع 

�ل�شعور، مثرًي� بها مكامَن �خليال، �آخًذ� بوزٍن، 

تارًكا بوزن، لتاأخَذ �لنف�ُض كما ي�شاُء وترتك.

ونقُل حقائِق �لدنيا نقاًل �شحيًحا �إىل 

�لكتابِة �أو �ل�شعر، هو �نتز�ُعها من �حلياِة يف 

�أ�شلوٍب، و�إظهاُرها للحياة يف �أ�شلوٍب �آخَر، يكوُن 

�أوفى و�أدقَّ و�أجمل. 

م�شطفى �شادق �لر�فعي )ت 1356هـ/ 1937م(

َبى« ْيُل الزُّ »َبلََغ السَّ

قال 
�بن منظور يف »تهذيب �خلو��ض من 

��ض«: درة �لغوَّ

قون بني قولهم: َخَلَف �هلل عليك،  ل يفرِّ

و�أْخَلَف �هلل عليك، و�لفرق بينهما:

�أن لفظَة: »َخَلَف �هلل عليك« تقال مَلن 

َهلَك له َمن ل ي�شتعي�شه، ويكون �ملعنى: كان 

�هلل لك خليفًة منه.

ولفظة: و»�أْخَلَف �هلل عليك« ت�شتعمل فيما 

يرجى �عتيا�شه، ويوؤمل ��شتخالفه. 

وهو �أحد �لقولني لأهل �للغة.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُ

ُُُ

َُُخلََف اهلل عليك، وأْخلََف اهلل عليك
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5 نوفمبر - 18 ديسمبر
معرض ألوان الحروف – الشارقة

في رحاب معرض الشارقة للخط العربي 
بدولة اإلمارات يقام هذا المعرض بهدف إبراز 

الجماليات الخطية للَحْرف العربي، التي تقّدم في 
صورة لوحات مبدعة للَحْرف العربي، للخطاط 

المبدع تاج السر حسن.

2-16 ديسمبر
ملتقى ألوان السعودية- الرياض

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
هذا الملتقى في مركز الرياض الدولي 

للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 
80 جهة عارضة، وسط حضور كثيف من 

المبدعين في مجال التصوير. يشهد الملتقى 
إقامة نحو 30 ورشة عمل متخصصة، 

وُيكّرم المبدعين في عالم التصوير.
colors.sa

10-12 ديسمبر
معرض عالم التجارة اإللكترونية – الرياض

يستضيف فندق الفيصلية هذا المعرض الذي يأتي 
مواكبة لرؤية 2030، لتقديم حلول التجارة اإللكترونية 

للقطاعين العام والخاص والمنشآت الصغيرة، عبر 
عرض تقنيات المعلومات واالتصاالت المتطورة وكيفية 

التواصل عن بعد خدمة في المنشآت واألفراد في 
معرض عالم التجارة اإللكترونية.

11-15 ديسمبر
معرض األسر المنتجة 2018 – الدمام

تنظم الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية هذا المعرض 
ل إلى  بهدف تنمية األسر المنتجة، عبر دعم التحوُّ

المشاركة االقتصادية الفاعلة، ونشر مفهوم التوظيف 
الذاتي، والحفاظ على التراث المحلي، المتمثل في الِحَرف 

اليدوية. يستضيف الحدث مركز معارض الظهران 
الدولية » الظهران إكسبو«.

13-15 ديسمبر
سباق الدرعية للفورموال إي -2018 الدرعية

تنظم الهيئة العامة للرياضة هذه البطولة، التي ُتعد 
األولى من نوعها في الشرق األوسط، وتشهد 

سباق الفورموال إي للسيارات الكهربائية، بمشاركة 
نجوم سباق الفورموال إي من أنحاء العالم. ستحتضن 

الدرعية التاريخية مضمار السباق، لتقدم تجربة فريدة 
للزوار في معايشة هذا الحدث العالمي.

Sharek.sa

26-31 ديسمبر
معرض منتجون – الرياض

يشهد المعرض تقديم المنتجات اإلبداعية التي تغطي 
مجاالت التراث الوطني واألعمال اليدوية والفنية، إضافة 

إلى المأكوالت واألزياء، والتجميل، وخدمات أخرى منها 
منتجات المستثمر الناشئ. يستضيف المعرض مركز 

الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
Montijoon.sa

31 ديسمبر
مهرجان الجنادرية 1440هـ– الرياض

تنظم وزارة الحرس الوطني المهرجان بهدف تأصيل 
الموروث الوطني السعودي في نفوس األجيال 

الجديدة، وتأكيد الهوية العربية اإلسالمية. من أبرز 
أنشطة المهرجان الفنون الشعبية، والِحَرف اليدوية، 

باإلضافة إلى المحاضرات والندوات.
www.janadria.org.sa

4-6 ديسمبر
المؤتمر الدولي لتقويم التعليم - الرياض

ُيعقد المؤتمر لمناقشة آخر المستجدات في مجال 
مهارات المستقبل وتنميتها وتقويمها في مجال 

التعليم، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من خبراء التعليم 
والباحثين في مجال التعليم حول العالم. ينعقد 
المؤتمر في فندق الفورسيزونز ببرج المملكة.

 icee.eec.gov.sa

11 – 13 ديسمبر
المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية 

الذكية 2018 - جدة
يقام المؤتمر بفندق ريتزكارلتون جدة برعاية معالي 
وزير الطاقة السعودي. ويمثل المؤتمر أهمية بالغة 

في ظل تنامي مشاريع البنية التحتية للطاقة عبر أرجاء 
المملكة. ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر أبرز 

الشركات المتخصصة في مجال الشبكات الكهربائية 
الذكية وتقنيات الطاقة المتجددة. 

www.saudi-sg.com



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �شالة �جلماعة عن �مل�شافر، لأن �هلل تعاىل �أمر بها يف حال �لقتال، فقال: {و�إذ� كنت فيهم فاأقمت لهم �ل�شالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذو� �أ�شلحتهم، فاإذ� �شجدو� فليكونو� من ور�ئكم ولتاأت طائفة �أخرى مل ي�شلو� فلي�شلو� معك} »�لن�شاء 102«. وعلى هذ� فاإذ� 

كان �مل�شافر يف بلد غري بلده وجب عليه �أن يح�شر �جلماعة يف �مل�شجد �إذ� �شمع �لند�ء، �إل �أن يكون بعيًد� �أو يخاف فوت رفقته، لعموم �لأدلة �لد�لة 

على وجوب �شالة �جلماعة على من �شمع �لند�ء �أو �لإقامة.

وأما التطوع بالنو�فل، فاإن �مل�شافر ي�شلي جميع �لنو�فل �شوى ر�تبة �لظهر و�ملغرب و�لع�شاء، في�شلي �لوتر و�شالة �ل�شحى ور�تبة �لفجر 
وغري ذلك من �لنو�فل غري �لرو�تب �مل�شتثناة. �أما �جلمع، فاإن كان �شائًر�، فالأف�شل له �أن يجمع بني �لظهر و�لع�شر، وبني �ملغرب و�لع�شاء، �إما 

جمع تقدمي �أو جمع تاأخري ح�شب �لأي�شر له، وكلما كان �أي�شر فهو �أف�شل. و�إن كان نازًل فالأف�شل �أل يجمع، و�إن جمع فال باأ�ض ل�شحة �لأمرين عن 

ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم.

وأما صوم �مل�شافر يف رم�شان، فالأف�شل �ل�شوم، و�إن �أفطر فال باأ�ض، ويق�شي عدد �لأيام �لتي �أفطرها، �إل �أن يكون �لفطر �أ�شهل له. فالفطر 
�أف�شل لأن �هلل يحب �أن توؤتى رخ�شه.

صالة المسافر ركعتان ما عد� �ملغرب فهي ثالث من حني �أن يخرج من بلده �إىل �أن يرجع �إليه، لقول عائ�شة ر�شي �هلل عنها: »�أول ما فر�شت 
�ل�شالة فر�شت ركعتني، فاأقرت �شالة �ل�شفر و�أمتت �شالة �حل�شر«. ويف رو�ية زيد يف �شالة �حل�شر، قال �أن�ض بن مالك، ر�شي �هلل عنه: »خرجنا 

مع �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، من �ملدينة �إىل مكة ف�شلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا �إىل �ملدينة«. لكن �إذ� �شلى مع �إمام يتم �ل�شالة �أربًعا، 

�شو�ء �أدرك �ل�شالة من �أولها، �أم فاته �شيء منها، لعموم قول �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم: »�إذ� �شمعتم �لإقامة فام�شو� �إىل �ل�شالة وعليكم �ل�شكينة 

و�لوقار، ول ت�شرعو� فما �أدركتم ف�شلو� وما فاتكم فاأمتو�«. فعموم قوله: »ما �أدركتم ف�شلو� وما فاتكم فاأمتو�« ي�شمل �مل�شافرين �لذين ي�شلون ور�ء 

�لإمام �لذي ي�شلي �أربًعا وغريهم. و�شئل �بن عبا�ض: »ما بال �مل�شافر ي�شلي ركعتني �إذ� �نفرد و�أربًعا �إذ� �ئتم مبقيم؟« فقال: »تلك �ل�شنة«.

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

ل  �أو  �لطائرة  �إىل وقت هبوط  �لوقت ميتد  كان  و�شو�ء  بعيدة،  �أم  قريبة  �مل�شافة  كانت  �شو�ء  �لطائرة،  �ل�شالة يف  لأد�ء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج �لوقت قبل �لنزول، فاإنه �إذ� حان وقت �ل�شالة و�لطائرة ما ز�لت م�شتمرة يف طري�نها، وكانت من �ل�شلو�ت �لتي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�شالة �لفجر، �أو �لع�شر �أو �لع�شاء، ويخ�شى �مل�شافر خروج وقت �ل�شالة �إذ� �أخر �أد�ءها حتى تهبط �لطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه �أد�وؤها يف �لطائرة قبل �أن يخرج وقتها، ح�شب �ل�شتطاعة، فاإن ��شتطاع �أد�ءها قياًما مع �لركوع 

و�ل�شجود يف مكانه �أو يف �أي مكان من �لطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، و�إن مل ي�شتطع �لقيام وكان يف ذلك م�شقة عليه، فاإنه ي�شلي جال�ًشا ويومئ 

بالركوع و�ل�شجود، ويكون �ل�شجود �أخف�ض من �لركوع. �أما �لجتاه �إىل �لقبلة يف �شالة �لفري�شة فاإنه يجب على �مل�شافر �لجتاه �إليها يف جميع 

�ل�شالة، ح�شب �ل�شتطاعة، فاإنه �إذ� �نحرفت �لطائرة عن �لقبلة يف �أثناء �ل�شالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما د�رت، لأن ��شتقبال �لقبلة �شرط يف 

�شحة �ل�شالة، و�إن مل ي�شتطع �لدور�ن للقبلة فال حرج عليه و�شالته �شحيحة، �إن �شاء �هلل. وباإمكان �مل�شافر معرفة �جتاه �لقبلة من قائد �لطائرة 

وم�شاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة �جتاه �لقبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك �إذ� كانت �ل�شالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�شافر �أد�وؤها بعد �لنزول من �لطائرة يف �آخر وقت �لثانية، بحيث ي�شتمر �ل�شفر حتى 

يخرج وقت �لثانية، فاإنه يجب عليه �أد�ء �ل�شالتني ق�شًر� يف �لطائرة كما �شبق، ويجوز له �جلمع يف وقت �إحد�هما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت �لثانية. �أما �إن كانت �ل�شالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع �لع�شاء و�لظهر مع �لع�شر، وميكن �أد�وؤها بعد �لنزول من �لطائرة يف �آخر 

وقت �لثانية، فاإن �لأف�شل تاأخريها حتى ي�شليهما على �لأر�ض، لأن وقت �لثانية وقت لالأوىل يف هذه �حلالة، ولأن يف ذلك �أد�ء لل�شالة بال�شفة 

�لكاملة. وكذلك �إذ� كان �ل�شفر ق�شًر� ل ي�شتغرق وقت �ل�شالة، بحيث يتمكن من �أد�ء �ل�شالة يف وقتها بعد �نتهاء �ل�شفر فاإن �لأف�شل تاأخريها 

يف �آخر وقتها حتى توؤدى على �لأر�ض، لكن لو �شلى �مل�شافر �ل�شالة �لتي دخل وقتها على �لطائرة يف �أول وقتها، ح�شب �ل�شتطاعة، فال باأ�ض بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذ�،  �لذي �شخر  �أكرب، �شبحان  �أكرب، �هلل  �أكرب، �هلل  »�هلل 

وما كنا له مقرنني، و�إنا �إىل ربنا ملنقلبون، �للهم �إنا ن�شاألك يف 

هون  �للهم  تر�شى،  ما  �لعمل  ومن  و�لتقوى،  �لرب  هذ�  �شفرنا 

علينا �شفرنا هذ� و�طِو عنا بعده، �للهم �أنت �ل�شاحب يف �ل�شفر، 

و�خلليفُة يف �لأهل، �للهم �إين �أعوذ بك من وعثاء �ل�شفر، وكاآبة 

�ملنظر، و�شوء �ملنقلب يف �ملال و�لأهل«.

حديث شريف 
عن �أن�ض، ر�شي �هلل عنه، قال: جاء رجل �إىل 

�لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، فقال: يا ر�شول 

قــال: »زودك  فــزودين.  �أريــد �شفًر�  �إين  �هلل، 

�هلل �لتقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�شر لك  قال:  و�أمــي،  �أنت  باأبي  قال: زدين 

�خلري 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 �مل�شافر بني �لآونة و�لأخرى ويد�ه على خا�شرتيه ويثني جذعه �إىل �ليمني و�إىل �لي�شار »5« مر�ت يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه �إىل �لأمام من �لو�شع �ملعتدل 

»5« مر�ت �أي�شًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

�لنقر بالأ�شابع نقر�ت خفيفة على قمة �لر�أ�ض وجانبيه.

��شتخد�م �لأنامل يف تدليك �لوجه من �ل�شدغني �إىل �لفكني.

�ل�شغط على �حلاجبني بالأنامل ومقدمة �شبابتي �لأ�شابع.

من  �لعينني  حــول  �لعظام  لتدليك  و�حــدة  �إ�شبع  ��شتخد�م 

�لأعلى �إىل �لأ�شفل على جانبي �لأنف.

��شتخد�م �أطر�ف �لأنامل يف تدليك �أ�شفل �لفكني.

�ليمني خم�ض  �إىل  ثم  مر�ت  �لي�شار خم�ض  �إىل  �لفكني  تدوير 

مر�ت.

و�لأ�شفل  و�خلارج  �لأعلى  نحو  مر�ت  ثالث  بقوة  �لأذنني  �شد 

و�إىل �لأمام و�خللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير �لرقبة ببطء خم�ض مر�ت يف كل �جتاه وجتنب �شدها بقوة.

رفع �لكتفني �إىل �لأعلى نحو �لأذنني ونفث �لهو�ء خالل ذلك و�إنز�لهما �إىل �لأ�شفل وتكر�ر ذلك 

خم�ض مر�ت.

تدوير �لكتفني �إىل �خللف ثم �إىل �لأمام خم�ض مر�ت.

�للتفات بالر�أ�ض �إىل �خللف نحو �ملقعد دون حتريك �لكتفني و�لجتاه �إىل �لي�شار ثم �إىل �ليمني 

وتكر�ر ذلك خم�ض مر�ت يف كل جانب.

وكما �أن هذه �لتمارين ت�شعرك بالر�حة يف �أثناء �شفرك فاإنها يف �لوقت نف�شه تقيك �لكثري من 

ا يف �لرحالت �لطويلة. ونذكر باأن للتمرينات �لريا�شية فو�ئد كثرية لي�شت  �ملتاعب وخ�شو�شً

للم�شافر فح�شب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

�لتحرك بني �آونة و�أخرى.

�جتناب �رتدء مالب�ض �شيقة.

�رتد�ء �أحذية و��شعة خالل �لرحلة ب�شبب جتمع �لدم يف �لقدمني عند �جللو�ض ل�شاعات طويلة.

جتنب تعاطي �لقهوة و�ل�شاي بكميات كبرية.

�لعتناء ب�شرب كميات كثرية من �ملاء وع�شري �لفو�كه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل �لرحلة �أو خاللها.

�لكتفاء باأغذية خفيفة قليلة �لدهون و�ل�شكر و�مللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

�لر�شغ  نحو  �لإبــهــام  ومــد  �لأ�شفل  �إىل  �لكف  ر�حــة  توجيه 

و��شتن�شاق �لهو�ء ونفثه خالل ذلك وتكر�ر �لتمرين مع �لكف 

�لأخرى.

�لأ�شفل  نحو  �إ�شبع  كل  ومد  �لأعلى  �إىل  �لكف  ر�حــة  توجيه 

و��شتن�شاق �لهو�ء ونفثه كل مرة.

ثم  �ل�شاعة  عــقــارب  بــاجتــاه  مـــر�ت  ع�شر  �لر�شغني  تــدويــر 

بالجتاه �ملعاك�ض.

ب�شط �ليدين ون�شرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير �لكاحلني ع�شر مر�ت باجتاه عقارب �ل�شاعة وبالجتاه �ملعاك�ض.

ب�شط مقدم �أ�شابع �لقدمني �إىل �لأعلى ثم �شدها نحو �لأ�شفل وتكر�ر ذلك ع�شر مر�ت لكل قدم.

ب�شط �لقدمني على �لأر�ض ورفع �لعقبني ثم �إرخائهما وتكر�ر ذلك ع�شرين مرة.

اأ •

ب •

ج •

)جـ ()ب ()�أ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (

)جـ ()ب ()اأ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()اأ (



خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

تود »�ل�شعودية« �إبالغكم باهتمامها �لبالغ مبالحظاتكم، وميكنكم �لتو��شل مع �إد�رة عالقات �ل�شيوف عرب �لو�شائل �لتالية:

�لرقم �ملوحد )966920003777+( ملالحظات �ل�شيوف �لكر�م و�قرت�حاتهم، �لفاك�ض )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتو��شل �إلكرتونًيا عن طريق موقع »�ل�شعودية« على �شبكة �لإنرتنت ميكنكم تعبئة �لنموذج �خلا�ض على �لر�بط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�شول �أمتعتكم �أو ت�شررها ناأمل منكم �إبالغ موظف خدمات �لأمتعة مبحطة �لو�شول.

�أما بريدًيا فيمكنكم �ملر��شلة بالكتابة �إىل ) �إد�رة عالقات �ل�شيوف باخلطوط �ل�شعودية مركز تكلفة 769 و�شندوق بريد 620 جدة 21231 �ململكة �لعربية �ل�شعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »�ل�شعودية« �شفر �لأطفال غري �مل�شاحبني من �شن �خلام�شة، و�لذين مل يبلغو� بعد 

�شن �لثانية ع�شرة �مل�شافرين مبفردهم، �أو مع �شخ�ض �آخر عمره خم�ض ع�شرة �شنة �أو �أقل، 

وذلك عند طلب �خلدمة قبل 24 �شاعة من موعد �لرحلة يف �أثناء �إجر�ء�ت �حلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا �لعائالت،  �خلطوط �جلوية �لعربية �ل�شعودية.. تود �أن تنبه �ل�شيوف �لكر�م، خ�شو�شً

باأن طاولت �لطعام قد �أعدت لغر�ض معني، ول حتتمل �أوز�ًنا باأكرث مما خ�ش�شت له، 

حيث درج بع�ض �شيوفنا �لكر�م على رفع �أطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�شعرون بامللل.

ننبه �إىل ذلك حفاًظا على �أطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�شيوفنا �لكر�م يقدرون ذلك ويحر�شون عليه.

مع �أمنياتنا برحلة �شعيدة جلميع �أفر�د �لعائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

�ل�شعة �ملقعدية 14 مقعًد�.

حلجز طائرتك �خلا�شة

�أو �ملزيد من �ملعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد �إلكرتوين

www.spa.sa :ملوقع�

الخطوط السعودية للشحن
�ملوقع �لر�شمي 

www.saudiacargo.com
�لربيد �لإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
�لهاتف �ملوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات �لعمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة �ملطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت �ل�شحن �ملوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »�ل�شعودية« ت�شكيلة و��شعة من �لوجبات �خلا�شة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �شبب �شحي.

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

�ل�شعة �ملقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك �خلا�شة

�أو �ملزيد من �ملعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد �إلكرتوين

www.spa.sa :ملوقع�

إرشادات األمتعة
��شتالم  من  �لتاأكد  »�ل�شعودية«  تاأمل  و�شهولة  ر�حة  �أكرث  �شفرك  جلعل  	•

�أمتعتكم �خلا�شة بكم يف حمطة �لو�شول، وذلك مبطابقة �لأرقام 

�لتي على بطاقات �لأمتعة �ملوجودة لديكم بالأرقام �ملوجودة على 

�لأمتعة، ولي�ض بال�شكل و�للون. 

خدمات  موظف  �إبالغ  منكم  ناأمل  ت�شررها،  �أو  �أمتعتكم  و�شول  عدم  حال  يف  	•
�لأمتعة مبحطة �لو�شول.

مركز �لعناية باأع�شاء �لفر�شان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات �حلجز و�إ�شد�ر مكافاآت تذ�كر �لفر�شان يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية

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

خدمات مكافاآت �لفر�شان خارج �ململكة

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�شة �إلكرتونية متقدمة 

ت�شاعد �ل�شيوف على �لتخطيط 

�لأمثل حلجز �لعطالت �خلا�شة بهم وباأ�شعار تناف�شية من خالل �ملوقع �لإلكرتوين 

�خلا�ض بعطالت �ل�شعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر �ملوقع باقة متنوعة 

من �لعطالت و�ملتو�فرة �شمن عدد من �خلدمات �ملتكاملة من رحالت �لطري�ن 

و�لفنادق، �إ�شافة �إىل �إمكانية ��شتئجار �شيارة، �أو حجز جولت �شياحية.

�أرقام �لت�شال:

من د�خل �ململكة: 920033136

من بقية �لدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :لربيد �لإلكرتوين�







FLEET األسطول

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, 242 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 777 - 368
املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 381 مقعداً:: 30 لدرجة األعمال، 351 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: 290 مقعداً:12  للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 242 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
املجموعة األولى: 232 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 38 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
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 300 - 330
املجموعة األولى: 298 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 288 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 252 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 330 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 300 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
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 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 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)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  و�لتلفاز.  �لإذ�عة  جهازي  على  و�لإعالم  �لثقافة  وز�رة  ت�شرف 

بر�مج �إذ�عية بعدة لغات، ف�شاًل عن �لرب�مج �لتي تذ�ع باللغة �لعربية.

�لقنـاة  �لأولـــــى،  �لقنـاة  هي:  قنو�ت  ت�شع  عرب  �لتلفازي  �لإر�ــشــال  ويتم 

قناة  ــال،  �أجــي قــنــاة  ــة،  ــاري �لإخــب �لــقــنــاة  �لريا�شية،  �لــقــنــاة  �لثانيـة، 

�لقناة  �لنبوية،  �ل�شنة  �لكرمي، قناة  �لقر�آن  �ل�شعودية، قناة  �لقت�شادية 

�لثقافية. ويغطي �إر�شالها �أنحاء �ململكة كافة، ومعظم �أنحاء �لعامل عرب 

�لأقمار �ل�شناعية.

العطالت األسبوعية
�جلمعة هو يوم �لعطلة �لأ�شبوعية، �إل �أن مر�فق �لدولة تغلق يوم �ل�شبت كذلك. 

وبالإ�شافة �إىل ذلك، هناك عطلتان ر�شميتان هما عيد �لفطر، وعيد �لأ�شحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  �لريال،  هي  �ل�شعودية  �لنقدية  �لوحدة 

فئات:  من  نقدية  �أور�ق  وتوجد  ريــال.   3٫75 حو�يل  �لأمريكي  �لــدولر 

ريال، خم�شة ريالت، ع�شرة ريالت، خم�شني رياًل، مئة ريال، وخم�ض 

ع�شر  فئات: خم�ض هلالت،  فهي من  �ملعدنية  �لعمالت  �أما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�ض وع�شرين هللة، خم�شني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  �لتجارية  �مل�شارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

�مل�شارف  ولهذه  ورقابتها،  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  �إ�شر�ف 

لها، كما توجد  �ململكة، ومرخ�ض  �أنحاء  �ملنت�شرة يف  �لفروع  كثري من 

�لعاملة  كافة  �مل�شارف  بها  م�شرتكة  للمدفوعات،  �ل�شعودية  �ل�شبكة 

باململكة لت�شديد �مل�شرتيات �لعامة، بالإ�شافة �إىل وجود عدد كبري من 

مكائن �ل�شرف �لآيل يف �ململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز �لعناية بعمالء

تتو�فر يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �أحدث نظم �لت�شالت �لعاملية ففي 

جمال �لت�شالت �لهاتفية ميكن �لت�شال مبا�شرة باأكرث من 245 دولة 

يف �لعامل، ومنها:

�ل�شرعة. عايل  �ملطور  �لر�بع  �جليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من �لهاتف. •	خدمات 

.)9200( �ملوحد  �لرقم  •	خدمة 

 ��شتعالمات �لدليل

�شركة زين - مركز خدمة �ل�شيوف

 �ل�شاعة �لناطقة

�شركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة �ل�شيوف 

                                                   مركز �لعناية بعمالء �لربيد �ل�شعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات �لدولية �ل�شادرة عن �ملنظمة �لدولية  طبًقً

للطري�ن �ملدين و�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين باململكة، 

يحظر حمل �ملو�د �ل�شائلة، و�لهالمية، و�مل�شغوطة �شمن 

�لأمتعة �ملحمولة يدوًيا من ِقَبل �لركاب �ل�شيوف على 

�لرحالت �لدولية من مطار�ت �ململكة، وي�شمل ذلك 

�ل�شو�ئل كافة �ملعباأة يف عبو�ت زجاجية، �أو بال�شتيكية، 

�أو معدنية �لتي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مو�د �شائلة �أو غازية م�شغوطة كاملياه، 

و�مل�شروبات، و�لع�شائر، و�لعطور، و�لزيوت باأنو�عها، 

وكذلك �ملو�د �لهالمية، و�مل�شتح�شر�ت �لتجميلية 

كالكرميات، و�جلل، و�ل�شامبو، ومعجون �لأ�شنان، 

بالإ�شافًة �إىل �لعبو�ت �مل�شغوطة �ملعدة لال�شتخد�م يف 

�شكل رذ�ذ مثل: معطر�ت �لهو�ء، وبخاخات �لنظافة 

و�ل�شحة �لعامة، علًما �أنه لن يتم رف�ض هذه �ل�شو�ئل، 

و�إمنا �شيتم �شحنها �شمن �لعف�ض �ملوزون.

IPVPN لقطاع �لأعمال. •	خدمة 
�لتلك�شية عرب  �لربقية  �إر�شال  وهي خدمة  �لهاتفية:  �لربقية  •	خدمة 
مبركز  �لت�شال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  �أي  يف  مبا�شرة  �لهاتف 

�لرقم  وعلى  �لعربية،  للر�شائل   )969( �لرقم  على  �لهاتفية  �لربقية 

)968( للر�شائل �لإجنليزية.

و�ل�شركات  للجهات  �ملجاين )800(، وهي خدمة تقدم  • خدمة �لت�شال 
�لكربى، ليتمكن �ملت�شل من �لت�شال �ملجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

�إر�شاد�ت مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�شتة �أ�شهر«،  ل  ملدة  �شفرك  جو�ز  �شالحية  •	�شريان 
و�أن يكون جميع �أفر�د �أ�شرتك �لذين ل يحملون جو�ز�ت 

منفردة م�شافني يف �جلو�ز نف�شه، ويكون �شفرهم برفقة 

�شاحب �جلو�ز �ل�شادر با�شمه.

�حل�شول م�شبًقا على تاأ�شرية  قا�شدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف �خلارج، وتاأكد من �أن ي�شار �إىل عدد 

�أفر�د عائلتك �مل�شافني يف �جلو�ز نف�شه يف �لتاأ�شرية �ل�شادرة.

بال�شفر،  �خلا�شة  حجوز�تك  يف  �لتعامل  على  •	�حر�ض 
و�ل�شكن، و�لتنقالت مع مكاتب مرخ�شة.

دخول �لأغذية و�ملعلبات، لذ� جتنب حملها  متنع  �لدول  •	بع�ض 
د�خل �أمتعتك.

�لنظام �ملعمول به يف �لدولة �لتي تق�شدها فيما يخ�ض  •	معرفة 
�إدخال �لنقود، و�لقيود عليها، و�ملجوهر�ت، و�ملتعلقات 

�ل�شخ�شية �لثمينة، ومن �لأف�شل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�شتح�شن ��شتخد�م بطاقات �لئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�ض ومر�عاة �لدقة عند �لإجابة  بكل  �لدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ��شتف�شار�ت م�شوؤويل �جلو�ز�ت و�لهجرة يف منافذ 

�لدخول عن �أي معلومات، و�لإجابة قدر �ل�شوؤ�ل فقط.

وقو�نينها. تق�شدها  �لتي  �لدولة  �أنظمة  •	�حرت�م 
ملوظف �جلمارك عند �لو�شول عن كل ما  بدقة  •	�لإف�شاح 

يوجد د�خل �لأمتعة، وتذكر �أن بع�ض �لدول حتتم على �لقادم 

ت�شجيل ما لديه من جموهر�ت، ونقود، و�شيكات �شياحية، 

� معيًنا. وغريها من �ملتعلقات �ل�شخ�شية �إذ� جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�شة بك، كذلك  فهو  �شفرك،  جو�ز  على  •	حافظ 
تذ�كر �لطري�ن، و�ملتعلقات �ل�شخ�شية، و�حر�ض على حفظها 

يف �أماكن �آمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطار�ت بني مدينتي 

وبها  �شاطئ �خلليج،  و�لدمام على  �لريا�ض، 

مركبات مكيفة، وخدمات �لدرجة �لأوىل.

املطارات الداخلية

�لنقل �جلوي هو �أف�شل و�أن�شب 

و�شيلة للرتحال يف �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية، حيث تف�شل بني 

مدنها �مل�شاحات �ل�شا�شعة، لهذ� 

�شخرت »�ل�شعودية« �شبكة �شاملة 

من �خلطوط �لد�خلية، ت�شل كل 

مدن �ململكة ببع�شها، فاأ�شبحت 

مدينة »�لريا�ض« ل تبعد عن 

»جدة« �شوى �شاعة ونيف، بينما 

�أ�شحى �لو�شول �إىل �شاحل 

�خلليج منها عند مدينة »�لدمام« 

ل ي�شتغرق �شوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد �ملطار�ت �ملحلية يف �ململكة 

�شبعة وع�شرين مطاًر�.

املطارات الدولية

�ملطار�ت �لدولية يف �ململكة هي:

مطار �مللك عبد�لعزيز �لدويل يف جدة، 

ومطار �مللك خالد �لدويل يف �لريا�ض، 

ومطار �مللك فهد �لدويل بالدمام، 

و مطار �لأمري حممد بن عبد �لعزيز 

�لدويل باملدينة �ملنورة.

وت�شتوعب هذه �ملطار�ت عدًد� كبرًي� من خطوط �لطري�ن �لدولية، �إىل جانب 

�خلطوط �ل�شعودية. وتوجد يف كل �ملطار�ت �لرئي�شة خدمات �شيار�ت »�لليموزين« 

ل�شتئجارها �إىل د�خل �ملدن.

احلافالت

�جلماعي  للنقل  �ل�شعودية  �ل�شركة  �أدخــلــت 

خدمة �حلافالت لنقل �لركاب يف د�خل �ملدن، 

وبني بع�ض �ملدن، و�ملر�كز �لكبرية يف �ململكة.

الطرق

تتمتع �ململكة �لعربية �ل�شعودية ب�شبكة �شاملة 

من �لطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

�ملرت�مية �لأطر�ف، وتعد هذه �ل�شبكة من 

�أحدث �شبكات �لطرق و�أرقاها يف �لعامل.

تاأجري �صيارات 

�ململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �شيار�ت  وتوجد 

�لتي  �أو  �لدولية  �لرخ�شة  ��شتخد�م  �لز�ئر  وعلى 

��شتخرجها 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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cope with aging as it drains strength 
from their minds and bodies, though 
they would quickly dismiss such a term 
as overstatement.

One such friend recently called from 
a hospital to tell me a sudden brain 
seizure had rendered him legally blind. 
He interrupted me as I began telling him 
how terribly sorry I was: “Bob, it could 
have been worse. I could have become 
deaf instead of blind.”

Despite all the time I spend lifting 
weights and exercising, I realized I lack 
the strength to have said those words. 
It suddenly struck me I paid a price for 
being a “gym rat.”

If there is one characteristic common 

to friends who are aging with a 
graceful acceptance of life’s assaults, it 
is contentment. Some with life-altering 
disabilities — my blind friend, another 
with two prosthetic legs — are more 
serene and complain less than those 
with minor ailments. They accept 
the uncertainties of old age without 
surrendering to them. A few have told 
me that the wisdom they’ve acquired 
over the years has made aging easier to 
navigate than the chaos of adolescence.

It was clear I lacked, and had to find, 
the contentment those friends had 
attained. The hours I spent exercising 
had given me confidence, but not 
contentment.

The 30-pound weight I no longer 
attempt to lift reminds me that not far 
off is the day when lifting anything, 
or running anywhere, will be asking 
too much of my body. My brain would 
have to become the muscle I counted 
on to carry me through these final 
years with the peace and purpose 
others had found. Aging had to be 
more than what I saw in a mirror.

But rather than overhauling my life 
completely in the hopes of undertaking 
a fundamental change in the way I 
confronted aging, I felt the place to begin 
would be to start small, adopting a new 
approach to situations I encountered 
every day. A recent lunch provided a 
perfect example.

I’ve always found it extremely difficult 
to concentrate when I’m in a noisy 
setting. At this lunch with a friend in an 
outdoor restaurant, a landscaper began 
blowing leaves from underneath the 
bushes surrounding our table.

Typically, after such a noisy 
interruption, I would have snapped, 
“Let’s wait until he’s finished!” then 
fallen silent. When the roar eventually 
subsided, my irritation would have 
drained the conversation of any warmth. 
The lunch would be remembered for my 
angry reaction to the clamor, and not for 
any pleasure it gave the two of us.

It troubled me that even a passing 
distraction could so easily take me from 
enjoying lunch with a good friend to 
a place that gave me no pleasure at all. 
I wanted this meal to be different and 
decided to follow the example of friends 
my age who know they are running out 
of joyous moments and will let nothing 
interfere with them. They simply speak 
louder, accepting the noise for what it is, 
a temporary irritant.

My years in gyms had taught me to 
shake off twinges and other distractions, 
never permitting them to stop my 
workout or run. I decided to treat 
the noise as though it were a cramp 
experienced while doing crunches. I 
would shake it off instead of allowing it 
to end our conversation.

I continued talking with my friend, 
challenging myself to hear the noise, but 
to hold it at a distance. The discipline so 
familiar to me in the gym — this time 
applied to my mind — proved equally 
effective in the restaurant. It was as 
though I had taken my brain to a mental 
fitness center.

Learning to ignore a leaf blower’s roar 
hardly equips me to find contentment 
during my passage into ever-deeper old 
age. But I left the lunch feeling I had at 
least taken a small first step in changing 
behavior that stood in the way of that 
contentment.

Could I employ that same discipline to 
accept with dignity the inevitable decline 
awaiting me: frailty, memory lapses, 
dimming sound and sight, the passing 
of friends and the looming finish line? 
Churning legs and a pounding heart had 
taken me part of the way. But now the 
challenge was to find that contentment 
within me. Hoping that contentment will 
guide me as I make my way along the 
path yet to be traveled. 

* Robert W. Goldfarb is a management 
consultant and the author of “What’s 
Stopping Me From Getting Ahead?”

      Despite having many friends in their  
70s, 80s and 90s, i’ve been far too 
  slow to realize that how we respond   
 to aging is a choice made in the mind, 
    not in the gym  
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At 88, I remain a competitive runner, 
always sprinting the last hundred 

yards of a race to cross the finish line 
with nothing left to give. The finish line 
of my life is drawing close, and I hope to 
reach it having given the best of myself 
along the way. I’ve been training my 
body to meet the demands of this final 
stretch. But, I wonder, should I have 
asked more of my mind?

I have no trouble taking my body to a 
gym or starting line. I’ve done a good job 
convincing myself that if I didn’t exercise, 
I would unleash the many predators that 
seek their elderly prey on couches, but 
not on treadmills. The more I sweated, 
the more likely it was my internist 

would continue to exclaim, “Keep doing 
what you’re doing, and I’ll see you next 
year.” It was my way of keeping at bay 
the dreaded: “Mr. Goldfarb, I’m afraid I 
have some bad news.”

My mind, on the other hand, seems 
less willing to yield to discipline, 
behaving as though it has a mind of its 
own. I have dabbled in internet “brain 
games,” solving algebraic problems 
flashing past and rerouting virtual trains 
to avoid crashes. I’ve audited classes 
at a university and participated in a 
neurofeedback assessment of my brain’s 
electrical impulses. But these are only 
occasional diversions, never approaching 
my determination to remain physically 

fit as I move deeper into old age.
Despite having many friends in their 

70s, 80s and 90s, I’ve been far too slow to 
realize that how we respond to aging is a 
choice made in the mind, not in the gym.

Some of my healthiest friends 
carry themselves as victims abused 
by time. They see life as a parade of 
disappointments: aches and ailments, 
confusing technology, children who don’t 
visit, hurried doctors.

Other friends, many whose aching 
knees and hips are the least of their 
physical problems, find comfort in their 
ability to accept old age as just another 
stage of life to deal with. I would use the 
word “heroic” to describe the way they 

To Age Well, 
Train for 

Contentment

Robert W. Goldfarb *
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It is easy to assume that access to 
the digital economy is ubiquitous, 

and that online shopping is the natural 
evolution of commerce. For example, 
in July, Amazon sold more than 
100 million products to consumers 
worldwide during its annual Prime 
Day event, a $4.2 billion bonanza 
that included sales of table salt in 
India, Coke Zero in Singapore and 
toothbrushes in China.

But figures like these mask the fact 
that for many people in developing 
countries, the road to e-commerce 
is riddled with potholes. Simply put, 
the growth of e-commerce is not 
automatic, and the spread of its benefits 
is not guaranteed.

Some of the obstacles are logistical. 
On the tiny South Pacific island of 
Tuvalu, for example, fewer than ten 
streets in the capital, Funafuti, are 
named, and only about 100 homes 
have a postal address. Even if everyone 
in Tuvalu had access to the Internet 
(which they don’t; only 13% of the 
country’s population had broadband 
in 2016, according to the World Bank), 
delivery of goods purchased online 
would be difficult.

Elsewhere, billions of people lack 
bank accounts and credit cards, and in 
many developing countries, consumer-
protection laws do not extend to goods 
purchased online. These challenges are 
particularly acute for people in Sub-
Saharan Africa, in remote island states, 
and in several landlocked countries.

By contrast, in most developed 
economies, well-functioning postal 
systems and strong legal frameworks 
mean that products can be purchased 
online and delivered without a 
second thought.

But e-commerce is only one facet 
of the evolving digital economy. 
Innovation, production, and sales are 
all being transformed by technology 
platforms, data analytics, 3D printing, 
and the so-called Internet of Things 

(IoT). By 2030, the number of IoT-
connected devices is expected to reach 
125 billion, compared to 27 billion 
in 2017. Moreover, this rapid pace of 
digital tethering is occurring even as 
half the world’s population remains 
unconnected from the Internet.

If left unaddressed, the yawning 
gap between under-connected 
and hyper-digitalized countries 
will widen, exacerbating existing 
inequalities. Levels of digitalization 
may even influence whether countries 
are able to achieve the Sustainable 
Development Goals set by the 
international community for tackling 
challenges like hunger, disease and 
climate change. That is why I believe 
more must be done to support poor 
countries as they strive to integrate 
into the digital economy.

How that economy will develop is 
difficult to predict. But we already know 
that actions taken by governments, 
donors, and development partners will 
determine the way forward. One effort 
– the Going Digital project, launched 
by the OECD in 2017 – is helping 
countries seize opportunities and 
prepare for technological disruption. 
Areas of focus include competition, 
consumer protection, innovation 
and entrepreneurship, insurance and 
pensions, education, governance, and 
trade. It is a holistic approach that 
specialists in development cooperation 
should emulate.

Moreover, by the end of the 
next decade, information and 
communication technology (ICT) will 
drive economic growth and power 
productivity gains. To thrive, people 
will need new skills and knowledge, 
and countries will require updated 
policies to protect online users. Small 
companies, including those owned 
and operated by women, will be 
especially vulnerable to the changing 
business environment.

Unfortunately, only 1% of all funding 

provided by Aid for Trade – an 
initiative by World Trade Organization 
members to help developing countries 
improve their trading infrastructure 
– is currently being allocated to ICT 
solutions. Similarly, multilateral 
development banks are investing just 
1% of their total spending on ICT 
projects, and only about 4% of this 
limited investment is being spent 
on policy development, work that is 
critical if digital economies are to be 
well regulated.

At my organization, the United 
Nations Conference on Trade and 
Development, we are creating strategies 
to help developing countries leverage 
their assets and improve digital 
capabilities. One initiative, “eTrade 
for all,” is aimed at making it easier 
for developing countries to source 
financial and technical assistance. Since 
the program’s inception two years ago, 
nearly 30 global partners have been 
recruited, and an online platform has 
linked governments with organizations 
and donors to share resources, 
expertise, and knowledge.

The G20 is also planting its flag on 
this issue; in August, I joined G20 
ministers in Argentina to discuss what 
can be done to spread the benefits of the 
digital transformation. Needless to say, 
the meeting could not have come at a 
better time.

Still, while programs and summits 
can offer the world’s developing and 
least-developed countries a place 
to start in their push for greater 
connectivity, more support is needed if 
we are ever to close the digital divide. 
With billions of people still below the 
first rung of the digital ladder, the 
climb to prosperity is becoming more 
challenging than ever. 

* Mukhisa Kituyi is Secretary-General of 
the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD).

    With billions of people still below 
 the first rung of the digital ladder, the climb to prosperity 
   is becoming more 
    challenging than ever  
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The ugly side of stubbornness   |   
When there is overwhelming evidence that 
we are wrong, but we still insist on staying 
our own course, we must ask ourselves 
what motivates us to dig our heels in. 
What is happening in our inner world? 

Conversely, when dealing with a 
stubborn person, we should not be 
fooled by outside appearances. Stub-
born people may seem invincible, but 
there is a huge difference between a 
strong person and a stubborn person. 
Although stubborn people project 
strength and power, it is only a façade. 

Stubbornness is often a sign of insecu-
rity and a way to hold on to a very fragile 
mental equilibrium. Truly strong people 
know how to compromise when necessary.

Stubborn people are often fearful of 
change, which explains the rigidity that 
characterises much of their behaviour. At 
an unconscious level, they perceive at-
tempts to change their mind as personal 
attacks. Thus, they are always on their 
guard, lashing out at anyone who tries to 
question their ideas. Instead of accepting 
new information or entertain the pos-
sibility that someone else could be right, 
they prefer to argue their original point 
of view. Their insecurities make them 
ideal candidates for confirmation bias, 
i.e. the tendency to process information 
in ways that prop up one’s belief system.

Transforming stubbornness into 
dogma   |   Stubbornness also touches on 
the dynamics of power. When stubborn 
people perceive a threat to their dignity, 
honour or pride, they may resort to 
power games in which there can only be 
winners and losers. The idea that guides 
them is that, “If I’m not stubborn, people 
will walk all over me.” But stubbornness 
soon becomes a self-defeating exercise.

Another characteristic of stubborn 
people is their tendency to categorise 
people as “good” or “bad,” depending on 
whether they agree with their ideas. With 

a preference for simplistic, black-and-
white thinking, devoid of uncertainty or 
disagreement, they are often prejudiced 
and resort to stereotyping.

Given stubborn people’s closed-mind-
edness, this behaviour pattern comes to 
full fruition when it involves religions, 
ideologies, political philosophies or 
economics. Embedded opinions in these 
areas are the hardest to change, as they 
are more subject to personal judgment 
and idiosyncratic interpretation. One can 
just think about Brexit, an issue around 
which political and economic ideologies 
have trumped reason.

Dealing with stubborn people   |   
Because stubbornness contributes to 
interpersonal conflict, stubborn people 
sometimes see a need to change. In most 
instances, trying to change by them-
selves will be hard. If they do seek help 
– whether from a significant other, family 
member, friend, colleague or professional 
advisor – this individual had better pos-
sess a generous dose of empathy.

The first step is to understand the 
story behind the stubbornness. This 
involves uncovering some of the ex-
periences that led to this maladaptive 
behaviour. Stubbornness often arises as 
a survival mechanism.

Given stubborn people’s instinctive 
fear of being controlled by others, helpers 
must tread lightly. They need to go with 
the flow and control any impulse to move 
directly against the defences of the stub-
born person. Instead, they should prac-
tise a form of emotional judo. Whatever 
resistances stubborn people put up – and 
however irritating they may be – helpers 
should try to remain empathic. Arguing 
with stubborn people will not pay off.

Helpers must be extremely careful not 
only about what to say but also when to 
say it. When the time is right to present 
a different opinion, it should be done 
very respectfully. If this emotional judo 

is done correctly, stubborn people may 
consider the other point of view, even 
though they may initially reject it. Most 
importantly, helpers need to understand 
that for stubborn people to change, they 
must believe the change is their own idea.

No quick-fix   |   People can only change 
if they are prepared to explore why they 
do what they do and discover different 
ways to deal with life. Stubborn people 
will profit from becoming more aware 
of the underlying issues behind their 
compulsion to be right. Through psycho-
therapy or coaching, they may come to 
recognise how their inadequacy-fuelled 
rigidity has complicated their lives.

Gradually, they may discover that 
their need for argument and conflict is 
abating. They may learn to appreciate the 
value of looking at issues from differ-
ent perspectives; they may even start to 
appreciate ambiguity. They may slowly 
unlearn old defence mechanisms and re-
place them with more constructive ones.

Developing a more stable sense of 
self-worth is never a quick fix. The hope 
is, however, that stubborn people will 
realise that although the world is full 
of individuals who think they are right, 
an individual’s strength and pathway 
to greatness is the ability to admit fault 
when a wrong decision has been made.

Without reflection, stubbornness is 
nothing more than plain stupidity. 

*  Manfred Kets de Vries is the Distinguished 
Clinical Professor of Leadership 
Development & Organisational Change 
at INSEAD and the Raoul de Vitry 
d’Avaucourt Chaired Professor of 
Leadership Development, Emeritus. He is 
the founder of INSEAD’s Global Leadership 
Centre and the Programme Director of The 
Challenge of Leadership, one of INSEAD’s 
top Executive Education programmes.

   When stubborn people perceive
   a threat to their dignity, honour or pride, 
they may resort to power games in which there 
            can only be winners and losers  
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Between 
Stubbornness 
and Stupidity

One pathway to 
greatness is the ability 

to change one’s 
mind when proven 

wrong.

Stubbornness isn’t neces-
sarily bad 

and can in fact be a virtue. Sometimes, 
as history has shown, people do the right 
thing by remaining steadfast to their 
beliefs. Take Charles de Gaulle. General 
de Gaulle refused to admit defeat after 
France was overrun by Nazi Germany 
during World War II. Against over-
whelming odds, he persuaded the French 
that they would ultimately prevail. His 
unwavering belief in the greatness of his 
country helped him turn his vision into 
reality. After the war,  then President de 
Gaulle managed to secure a permanent 
seat for France on the United Nations Se-
curity Council. His determination earnt 
France respect on the global stage.

At times, it is only by being stub-
born that we can bring a great idea to 

life. Stubbornness makes us persevere. 
It helps us stand our ground when 
everyone else is trying to tell us that 
we are wrong. Used with discernment, 
stubbornness can be a strong leadership 
quality and a key determinant of success.

Because stubborn people know what 
they want, they tend to be more decisive. 
They have greater focus and they get 
things done. Qualities like vision, action 
orientation, grit, resilience and persis-
tence are derivatives of stubbornness. 
We can even argue that perseverance is 
stubbornness with a purpose.

In the case of de Gaulle, stubborn-
ness was a blessing. Unfortunately, there 
are not many of his ilk. This is because 
there are fine distinctions between wise 
stubbornness, ego-driven obstinacy and 
even sheer stupidity. 
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and DTM, and there will be fundamen-
tal changes in terms of looks of cars and 
performance. The newfound range of cars, 
which have been recently tested, will bring 
an extra strategic element to the sport. 
Therefore, the most significant change for 
the new season is the car itself.  

Known as the “Gen 2” car, the new 
SRT05e chassis is designed by Spark 
Racing Technology, and will be run by 
all this year’s teams including in the 
Kingdom. It’s dramatically different with 
futuristic bodywork and swooping arches 
as well as incorporating the FIA’s “Halo” 
safety system. These cars have large rear 
diffusers that will give the cars much of 
its aero capabilities and efficiency.

 The tickets for the championship 
can be bought on ‘Sharek’ platform; as 
implemented and launched by the King-
dom. ABB is the title partner of Formula 
E. The ABB FIA Formula E Champion-

ship is the world’s first international fully 
electric street racing series. As the title 
partner of Formula E, the ABB-Formula 
E partnership will build on ABB’s posi-
tion as the global leader in defining the 
future of e-mobility. ABB has unrivalled 
expertise in electrification and leadership 
in electric-vehicle charging solutions, with 
the largest installed base of fast-charging 
stations for electric vehicles worldwide. 

Formula E serves as a competitive 
platform to develop and test e-mobility-
relevant electrification and digitalization 
technologies, helping refine the design 
and functionality of electric vehicles and 
infrastructure as well as the associated 
digital platforms. ABB and Formula E 
are a natural fit at the forefront of the 
latest electrification and digital tech-
nologies. Through the ABB FIA Formula 
E Championship, ABB will further push 
the boundaries of e-mobility and con-

tinue to write the future. 
With just over a few days until Season 

5 of the ABB FIA Formula E Champi-
onship kicks off in Ad-Diriyah, tickets 
are being sold in a spree. A new type of 
14-day tourist visa has been launched 
with the help of the new electronic visa 
system called “Sharek”, which is now 
live. This online system will help to issue 
an electronic visa for foreign visitors to 
attend sporting events and concerts from 
the last month of this year onward. 

Applicants simply need to complete 
their personal details online, upload a 
photograph and a copy of their passport 
for applying for visa online. The Saudi 
Ministry of Foreign Affairs will examine 
the eligibility of the applicants and issue 
the visas in no time. Hundreds of tourists 
from more than 50 countries are expected 
to visit the Kingdom on tourist visas to 
watch the racing and to see the country. 
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    Hundreds of tourists from more than 
50 countries are expected to visit the      
 Kingdom on tourist visas to watch the 
    racing and to see the country 
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   Saudi capital city Riyadh becomes the 20th 
host city for the Formula E championship,    
 which has plans to visit other      
    locations in the Middle East 
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new season is the perfect setting for 
the next phase of the ABB Formula E 
Championship,” said Alejandro Agag, 
chief executive officer of Formula E 
recently, while expressing his happiness 
and optimism. “An exciting and vibrant 
country that is focusing on its future 
like Saudi Arabia will be an ideal venue 
to mark the debut” added Agag. 

Agag further said: “We think Saudi 
Arabia with its vision is a fitting place to 
launch the latest chapter of the electric 
street racing. A lot of sports besides rac-
ing are coming up in the Kingdom too, 
and we are glad Formula E was chosen in 
the category of racing.” He said that the 
Kingdom is well prepared to host such 
international events. In fact, Saudi sports 
agencies have built world-class facilities 
for the E-Prix. 

The top-class circuit is about 1.76 
miles (2.8 km) long and features 21 

corners. With 21 twists and turns, the 
drivers will skirt the walls of historic 
Ad-Diriyah before heading back towards 
the start & finish line. The track features 
a number of long flowing corners and 
turns, with comparatively few 90-degree 
corners of the type usually found on the 
championship’s street courses.  Recently, 
Felipe Massa, the Ex-Formula 1 driver 
took part in a demonstration run around 
circuit. He will be making his FE debut 
with the Venturi squad in the champion-
ship. Massa, who has raced for Ferrari 
also, has won 11 Grands Prix during an 
illustrious career in F1. 

Regarding the preparations made 
for the event, the Saudi sports authori-
ties have drawn up a comprehensive 
plan in cooperation with Formula E. 
A racing-themed entertainment area 
called ‘E-Village’ has also been designed 
by Formula E to create hype for the rac-

ing championship. Premiered in Khobar 
on November 8 to 10, and in Jeddah on 
November 22 to 24, the entertainment 
area featured family-friendly activities 
including racing simulators and exclusive 
displays of Formula E race cars. 

Creating a lasting legacy, the spectators 
are expected to turn in large numbers 
to watch the inspiring sport, mainly to 
look at their favorite racers racing on the 
track. With this Formula E race, Saudi 
Arabia will be moving a major step fur-
ther into the right direction of sports as 
this event is undoubtedly going to show-
case its growing credentials as a sporting 
destination. Therefore, there is no better 
time than this year to visit the Kingdom, 
where Formula E’s fifth season starts. 

The race will be different this time 
compared to previous championships. 
With more manufacturer support than 
ever before, there will be drivers from F1 

Formula E
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The ABB FIA Formula E Champi-
onship comes to Saudi Arabia, 

where all 11 teams and 22 Gen2 cars 
will race on the track for the very first 
time. As the Kingdom is revving up for 
the debut of this event, it is certain that 
the 2018 Saudia Ad-Diriyah E-Prix will 
become the biggest sporting, social and 
business networking opportunity in the 
Kingdom created in line with the Saudi 
Vision 2030 initiative. 

The three-day event, to be flagged off 
in Ad-Diriyah near Riyadh on December 
13, promises an array of family entertain-
ment with live performances. This race 
will be the first of its kind for all-electric 

motor sport in the Kingdom and the 
Middle East at large. Saudi capital city 
Riyadh becomes the 20th host city for 
the Formula E championship, which 
has plans to visit other locations in the 
Middle East. 

The Kingdom’s national flag carrier 
Saudi Arabian Airlines (Saudia) has 
joined hands with the ABB FIA Formula 
E Championship. Formula E has already 
announced a long-term partnership 
with Saudia under which it becomes the 
official airline partner of the all-electric 
series and the race title partner of the 
inaugural Saudia Ad Diriyah E-Prix. 

“Saudia is pleased to be supporting the 

ABB FIA Formula E Championship for 
the upcoming event in Ad Diriyah- a first 
for Saudi Arabia and the Middle East,” 
said Saudia Director General Eng. Saleh 
bin Nasser Al-Jasser, while speaking 
about the tie-up recently. He said that 
“the airline welcomes fans from around 
the world to come aboard with Saudia as 
we get set to wish the teams all the very 
best for the race and a new era of electric 
street racing, starting with the E-Prix.” 

On the other hand, the Formula 
E has also announced a 10-year deal 
with the General Sports Authority 
of Saudi Arabia. “Bringing racing to 
Ad-Diriyah for the first round of the 

88
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Saudia partners with 
E-Prix to host the 

biggest sporting event 
in Riyadh.

By Ghazanfar Ali Khan

Formula E 
Dazzles in 

Ad-Diriyah
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Playing Chicken

A fallen tree trunk covered in Laetiporus 
sulphureus at the Great Meadows 

National Wildlife Refuge. Due to its 
taste, the fungus is also known as 

chicken of the woods. 

Photograph by: Darlyne A. Murawski
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Around the World

Incandescent

An active lava stream on the Tolbachik 
volcano in Kamchatka, a peninsula 

in the Russian Far East. Kamchatka’s 
volcanoes are featured in the UNESCO 

World Heritage list. 

Photograph by: Michael Runkel



©
 2

01
8 

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

.

92

Rice Rice Baby

A morning view of the terraced rice fields 
in Punakha, Bhutan. The city, a rice-

farming hub, was the capital of the South 
Asian kingdom until 1955.

Photograph by: Ira Block
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