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مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

رسالة »السعودية«

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

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

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

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

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

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

mbalotaibi@saudia.com
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قلب إيطاليا األخضر

يُعد إقليم أومبريا واحًدا من األقاليم الريفية 
ذات الطبيعة الساحرة الغنية بالتراث الذي 

يمتد إلى القرون الوسطى.

الواجهة الجمالية
أفق مستقبل زاهر

بنية تحتية متكاملة في مشروع الواجهة البحرية 
الشمالية في جدة تشتمل على مقومات 

ترفيهية واقتصادية مميزة.
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توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

فاكس: 4401466 11 00966
advertising@sspc.com.sa

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات

وجبة اإلفطار
فوائد جسدية

وذهنية

يساعد اإلفطار على السيطرة 
على الوزن والتمتع بمؤشر 

كتلة جسم طبيعي، وتحسين 
التركيز واألداء في الفصول 

الدراسية والعمل.

40
القادة الرياضيون 

المبرزون عند 
الشدائد

الرؤساء التنفيذيون الذين 
يمكنهم أن يحولوا األوقات التي 

تسودها االضطرابات إلى انتصارات 
يتمتعون بكثير من السمات 

الشخصية المشتركة مع األبطال 
الرياضيين العالميين.

األطفال 
واألجهزة الذكية

إدمان مؤذ 
وأضرار جمة

من اآلثار الصحية المضرة: 
الصداع، والتوتر، 

واالكتئاب، واضطرابات 
النوم، ونقص التركيز، 

وضعف الذاكرة والسمع.
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ثلج تبوك

بداأ مو�سم الزائر الأبي�ض يت�سلل اإىل مدن �سمال اململكة العربية ال�سعودية ومناطقها. فكانت تبوك اأوىل هذه املدن التي 

غطاها الثلج، بدًءا من قمم جبالها، حتى رملها الذهبي.

تصوير: فواز الشريف



  -  فبراير 82018

حول السعودية

رمز مستقبلي

يعد مركز امللك عبداهلل للدرا�سات والبحوث البرتولية، 

كاب�سارك، يف العا�سمة الريا�ض رمًزا من رموز العمارة امل�ستقبلية، حيث قامت بت�سميمه املهند�سة الراحلة زها 

حديد. وقد نال على ذلك �سهادة الريادة يف الت�سميم املحافظ على الطاقة.

تصوير: بدر العتيبي
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الجبل العجيب

يف �سمال �سرق مدينة الهفوف يف 

الأح�ساء، يقع جبل قارة الذي يعد 

عجيبة من عجائب الطبيعة، اإذ 

�ساغته عوامل التعرية من �سخور 

ن  ر�سوبية من احلجر الرملي، لتكوِّ

مغارات وكهوًفا مهيبة.

تصوير: وجدي المنصري
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الهبوط إلى الكهف 

مع �سعاع رفيع من ال�سم�ض يهبط رجل مغامر اإىل كهف 

جمل�ض اجلن يف ولية قريات التابعة ملحافظة م�سقط يف 

�سلطنة عمان. يحتاج املغامر كي يهبط اإىل الكهف اإىل 

حبل بطول 200 مرت ومعدات خا�سة. 

Photograph by: Stephen Alvarez
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حول العالم

Photograph by Michael Runkel / Robert Harding

المدينة الوردية

بناء اأثري من مدينة البرتاء ذات النقو�ض ال�سخرية، 

يف اململكة الأردنية الها�سمية. تعد هذه املدينة ال�سخرية من اأ�سهر املعامل 

ال�سياحية يف العامل. املوقع م�سجل �سمن قائمة 

الرتاث العاملي »اليوني�سكو«.
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Photograph by Roy toft

همس جميل

�سمن تعاي�ض احليوانات يف عالقة منفعة يبدو طري نقار، 

ذو املنقار الأحمر، فوق اأذن وحيد القرن الأبي�ض وكاأنه يهم�ض له، وذلك 

يف غابة غروغري الوطنية، يف جنوب اإفريقيا.
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معالم

اجل�سور الفولذية، كما رمز 

اأنه من اأبرز معامل املدينة 

ال�سياحية �سيدين، التي تعد ثاين 

املدن الأ�سرتالية من حيث الأهمية 

بعد العا�سمة كانربا. مت ت�سميمه 

من قبل املهند�ض الربيطاين رالف 

فرميان عام 1880، ومل يبداأ العمل 

فيه اإل يف القرن الع�سرين، حتديًدا 

عام 1923، وبعد ت�سع �سنوات انتهى 

بناوؤه ليكون اأداة ربط هند�سية 

جمالية بني مدينة �سيدين و�ساطئها 

ال�سمايل.

يبلغ طول اجل�سر 1149 مرًتا، 

وهو طريق للقطارات، وال�سيارات، 

وامل�ساة، والدراجات، اإذ يبلغ عر�سه 

49 مرًتا مق�سمة اإىل م�سارات النقل 
املتعددة، ومنها الطريق ال�سريع 

الذي يحمل ا�سم جي �سي �سي تكرمًيا 

ل�سم املهند�ض الأ�سرتايل الذي اأقر 

امل�سروع ووافق على الت�سميمات 

الهند�سية لفرميان.

اجل�سر املقو�ض، اأو ج�سر �سيدين 

ل ي�ستلهم اأهميته من منظره 

اجلمايل واإ�ساءته الليلية الالفتة 

فح�سب، اإمنا من تاريخه خالل 

ثالثة قرون. 

جسر 
ميناء سيدني
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من هنا وهناك

الذكاء االصطناعي لتخفيف الزحام

تخويف األطفال وصحتهم النفسية

يعاين 
�سكان العا�سمة ال�سينية 

بكني الزحام ال�سديد ل �سيما 

يف اأوقات الذروة، وهو الأمر الذي دفع 

بع�ض ال�سكان اإىل التخلي عن �سياراتهم 

وا�ستخدام مرتو الأنفاق لتوفري الوقت، 

والو�سول اإىل العمل يف املواعيد املقررة.

يعمل معهد ت�سينغهوا توجننغ 

للتخطيط احل�سري والت�سميم، على 

توظيف تقنيات الذكاء ال�سطناعي من 

اأجل التغلب على م�سكلة الزحام. ويقول 

مدير ق�سم التخطيط والت�سميم باملعهد 

وانغ وي، اإن تقنيات الذكاء ال�سطناعي 

�ستلعب دوًرا مهًما يف التخفيف من 

م�سكالت الزحام املروري، وذلك بقدرتها 

على توفري حلول فورية و�سريعة للزحام 

املروري، وتنقله اإىل ال�سيارات الذكية 

املت�سلة بالإنرتنت. اإذ �سيجري جتهيز 

الطرقات باأجهزة ا�ست�سعار جتمع 

البيانات وتبثها اإىل املركبات، من اأجل 

حت�سني تدفق حركة املرور عرب منح 

ال�سيارات حتديثات اآنية.

كما اأن العتماد على ال�سيارات ذاتية 

القيادة يف حد ذاته �سيقلل كثرًيا من 

احلوادث وامل�سكالت املرورية التي ترجع 

اإىل الأخطاء الب�سرية، التي تت�سبب يف 

نحو %90 من حوادث الطرقات. وهو ما 

يعني اأن ال�سائق يف امل�ستقبل �سيجل�ض 

لينظر اإىل الطريق، ويده قبالة عجلة 

القيادة تارًكا املهمة للقائد الآيل الذي 

يلتزم على نحو تام بقواعد املرور.

رمبا 
يتعر�ض الأطفال اإىل التنمر 

اأو التخويف من قبل اأقرانهم 

يف املدر�سة، وقد يتجاوز ذلك لي�سل 

اإىل حدِّ الإيذاء النف�سي ال�سديد. تت�سم 

هذه ال�سلوكيات باخلطورة على ال�سحة 

النف�سية لدى الأطفال ل �سيما اإذا 

ا�ستمرت ملدة طويلة يف اأثناء مرحلة 

الطفولة، وعدم ظهور اآثارها ال�سلبية يف 

حينها، ل مينع من حدوث ارتداداتها 

ال�سلبية م�ستقباًل، على نحو يوؤثر يف 

ال�سحة النف�سية لالأطفال ال�سحايا حتى 

بعد بلوغهم مرحلة املراهقة.

ل اإليه فريق من الباحثني  هذا ما تو�سَّ

يف جامعتي كيبيك وماكغيل الكنديتني، 

ون�سرتها دورية اجلمعية الطبية الكندية، 

حيث اأكدت الدرا�سة اأن الكتئاب وامليل 

اإىل الأفكار النتحارية اأعرا�ض �سائعة 

يف حقبة املراهقة عند اليافعني الذين 

تعر�سوا لالإيذاء ال�سديد يف عمر مبكر.

اعتمدت الدرا�سة على عينة من 1363 

طفاًل، ولدوا بني عامي 1997 و1998، 

واأخ�سع امل�ساركون لختبارات ال�سحة 

العقلية يف عمر 15 �سنة. كما تتبع فريق 

الدرا�سة م�سار حياة امل�ساركني يف 

املدة التي تعر�سوا فيها لالإيذاء، والتي 

امتدت من عمر 6 �سنوات اإىل 13 �سنة، 

فوجدوا اأن الأطفال الذين تعر�سوا 

للتنمر مبعدلت �سئيلة اأو متو�سطة 

لي�سوا عر�سة ملخاطر امل�سكالت النف�سية 

بالقدر ذاته عند اأقرانهم الذين 

تعر�سوا لالإيذاء ال�سديد. اإذ ترتفع 

خماطر حدوث الكتئاب ال�سديد عند 

هوؤلء ال�سحايا مبا يزيد على �سعفي 

ما قد يتعر�ض له اأقرانهم، بينما ترتفع 

معدلت القلق العام مبا يزيد على ثالثة 

اأ�سعاف. اأما الأفكار النتحارية فتزداد 

خماطر حدوثها مبا يزيد على ثالثة 

ا. اأ�سعاف اأي�سً

وقالت الدرا�سة اإن من اأكرث �سور 

الإيذاء التي يتعر�ض لها الأطفال ممار�سة 

الت�سرفات العدوانية التي جتري بعيًدا 

عن قواعد ال�سلوك املالئم من قبل 

اأقرانهم. وتت�سم هذه الت�سرفات غالًبا 

بعدم التوازن يف القوة البدنية بني اجلاين 

وال�سحية. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة 

اأن يوجه الوالدان اأبناءهم ملنع ممار�سة 

التنمر اأو اإيذاء اأقرانهم، حتى قبل �سن 

الدخول اإىل املدر�سة.
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مهرجانات

الرتباط 
الو�سيج بني اإن�سان اجلزيرة العربية 

والإبل دعا دارة امللك عبدالعزيز 

اإىل ترجمته يف مهرجان امللك عبدالعزيز لالإبل للعام 

الثاين على التوايل، الذي ت�سعى عربه اإىل تاأ�سيل 

هذا املوروث الوطني يف نفو�ض الأجيال، بروؤية تهدف 

اإىل اأن ي�سبح املهرجان هو الأول والرائد يف جماله 

على م�ستوى العامل.

جرى تنظيم هذا املهرجان يف منطقة ال�سياهد 

اجلنوبية من �سحراء الدهناء الواقعة على م�سافة 

120 كيلومرًتا �سمال �سرق العا�سمة الريا�ض. وقد 
اختري هذا املوقع بناء على معايري عدة، منها قربه 

من مقا�سد املتنزهني وهواة الرحالت الربية يف 

ف�سل ال�ستاء مبنطقة الريا�ض، ومتيز املوقع باعتالئه 

مكانة خا�سة يف تاريخ توحيد اململكة، اإذ كانت نقطة 

جتمع جليو�ض امللك عبدالعزيز لالنطالق، ومنطلًقا 

ا  ل�سم مناطق اململكة وتوحيدها، كما كانت اأي�سً

حمطة لقوافل احلج والتجارة �سرًقا وغرًبا.

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

حداء المزايين
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سباقات الهجن   |   �سهد املهرجان تنظيم اأ�سخم 
جائزة ل�سباقات الهجن يف العامل، وهي جائزة امللك 

عبدالعزيز ل�سباقات الهجن. واحت�سن �سباقات 

هذا العام م�سمار الهجن الذي اأعد على نحو متميز 

بطول ثمانية كيلومرتات �سمن �سبعة م�سارات م�ساءة 

بالكامل، بالإ�سافة اإىل منطقة جتهيز ف�سيحة 

للم�ساركني، ُزودت مبخترب خا�ض لفح�ض الهجن 

امل�ساركة ل�سمان �سالمتها.

مزايين اإلبل   |   ُتعد جائزة امللك عبدالعزيز 
ملزايني الإبل من اأكرث م�سابقات املهرجان �سهرة. وقد 

�سملت فئات عدة من الإبل امل�ساركة، هي: املجاهيم، 

والو�سح، وال�سعل، وال�سقح، واحلمر، وال�سفر. 

وانق�سمت كل فئة منها اإىل فئات فرعية اأكرث 

ا. وقد ح�سد الفائزون جوائز مالية بلغت  تخ�س�سً

اأكرث من 119 مليون ريال.

مناشط مختلفة   |   اأ�ساف املنظمون عدًدا من 
املنا�سط للمهرجان يف ن�سخته الأخرية، منها خيمة 

فنون الرمال التي عر�ست فنوًنا ت�سكيلية بالرمال. 

كما ُجهزت خيمة العر�سة ال�سعودية التي اأتاحت 

للزوار فر�سة التدريب على رق�سة العر�سة ال�سعودية 

والإم�ساك بال�سيف وحمل العلم، بالإ�سافة اإىل ن�ساط 

اأوملبياد التاريخ ال�سعودي، واأنواع الإبل ونوادرها، 

والر�سم الزخريف لالإبل.

وقد رافق املهرجان اإقامة معر�ض �سنام، الذي 

�سافر بزواره يف رحلة تفاعلية م�سوقة، ركز فيها على 

جوانب تثقيفية وتوعوية عن الإبل. و�سم املهرجان 

�سوًقا تراثًيا جرى تخ�سي�سه لالأ�سر املنتجة لعر�ض 

م�سنوعاتها ال�سعبية والرتاثيات، والألعاب القدمية، 

واحلرف ال�سعبية اليدوية، واخليام واحلطب، ولوازم 

الرحالت الربية، وم�ستلزمات الإبل.

اأما م�سرح حوير فقد ان�سب اهتمامه على 

الأطفال عرب تعزيز القيم الرتبوية، والأخالقية، 

والتعليمية لديهم من خالل تناول اأفكار، واألعاب، 

وم�سطلحات من املوروث ال�سعبي، وعرب تقدمي 

عرو�ض ترفيهية، وم�سابقات تفاعلية، وم�سرحيات. 

كما حظي الزوار يف خيمة تعاليل مبتعة الرتاث 

ال�سفهي عن الإبل وال�سحراء عرب جل�سات حوار 

مفتوح، واأم�سيات لأبرز ال�سعراء والرواة.

قافلة الدهناء   |   ُعّدت قافلة الدهناء من اأبرز 
ن�ساطات املهرجان واأكرثها ت�سويًقا، وا�ستملت على 

القوافل الوطنية، والقوافل ال�سياحية، وزفة العرو�ض، 

وركوب الإبل وعقلها. وحملت القوافل الوطنية رايات 

التوحيد يف اإ�سارة اإىل تعزيز روح الوحدة الوطنية. 

كما حاكت القوافُل ال�سياحية الرحالَة املتنقلني من 

منطقة اإىل منطقة، بينما �سم ن�ساط زفة العرو�ض 

مرا�سم الزواج قدمًيا. اأما ن�ساط ركوب الإبل وعقلها 

فا�ستهدف تعليم الزوار كيفية ركوب الإبل، وعقلها، 

واأف�سل طرق للتعامل معها.  ل
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الواجهة الجمالية
أفق مستقبل زاهر

بنية تحتية متكاملة في مشروع 
الواجهة البحرية الشمالية في جدة 

تشتمل على مقومات ترفيهية 
واقتصادية مميزة.

عبير الفوزان

الصور: أمانة مدينة جدة

  -  فبراير 202018
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األق 
ين�ساف اإىل األق جدة واأنت ترقب املكان املمتد 

بحًرا يعانق الرمل يف �سمال جدة، بعد اأن متت 

تهيئته ليكون الأجمل على �ساحل البحر الأحمر، حيث 

ر�ست الواجهة البحرية مر�ساها لتعيد ت�سكيل املكان 

من جديد.

عندما متتزج احل�سارة مع �سحر الطبيعة الربانية 

ينتج عنهما �سور خالبة تخاطب الوجدان وت�ستفز 

الأفكار املبدعة، وتثري احلوا�ض كلها، فما بالك لو 

ل  كان هذا المتزاج بني جدة والبحر الأحمر؟! ما اأهَّ

جدة مل�سروع �سخم تعانق فيه البحر ليكون ج�سًرا بني 

روادها ورواده، ولي�سبح مقر متنزههم ومتنف�سهم.. 

اإنه الواجهة البحرية يف جدة التي افتتحها الأمري 

خالد الفي�سل يف �سهر نوفمرب املا�سي، ذات البنية 

التحتية املتكاملة، واملقومات الرتفيهية والقت�سادية 

املميزة، لت�سكل عالمة فارقة ملدينة جدة عرو�ض 

البحر الأحمر املتجددة على الدوام.

ل تتوقف اأهمية البحر الأحمر على كونه منفًذا 

للت�سدير وال�سترياد والنقل، بل هو متنف�ض 

طبيعي لأهايل مدينة جدة ولل�سياح من خمتلف 

مناطق اململكة وخارجها. فجدة تلك املدينة التي 

تعج بالن�ساط مع بحرها الأحمر، املغرتفة منه ما 
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ت�ساء من رزق وافر وخريات، وعرب ما يفد اإليها 

من ميناء جدة الإ�سالمي، اأكرب ميناء بحري يف 

اململكة العربية ال�سعودية ل�ستقبال اأنواع الب�سائع 

وت�سديرها اإىل �ستى اأنحاء العامل. كما ي�ستقبل 

امليناء مئات الألوف من احلجاج واملعتمرين 

يف مو�سم احلج ويف غريه، لتكون جدة حا�سنة 

لزائري الداخل واخلارج ملكة املكرمة اأقد�ض بقعة 

على وجه الأر�ض، ما جعل عرو�ض البحر الأحمر 

العا�سمة القت�سادية للمملكة العربية ال�سعودية 

ل�سنوات طويلة.

الواجهة البحرية   |   متتد الواجهة البحرية 
على �ساطئ البحر الأحمر �سمال مدينة جدة، من 

منطقة حر�ض احلدود جنوًبا اإىل دوار النور�ض 

�سماًل، مب�سافة تزيد على اأربعة كيلومرتات، 

وعلى م�ساحة اإجمالية تبلغ نحو 700 األف مرت 

مربع، تتوزع بني �سواطئ رملية مفتوحة للعامة، 

ور�سيف �سيد للهواة، وممرات للم�ساة، واأماكن 

.1

.3

.4

.2

املم�سى البحري الذي ي�سل طوله اإىل 4643 مرًتا.

اأماكن للجلو�ض والرتي�ض �سمن م�سروع الواجهة البحرية.

مظالت واأماكن خارجية للجلو�ض تتبع منطقة املطاعم.

مر�سى اليخوت جزء من جماليات هذا امل�سروع.

جدة
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مفتوحة ملحبي ممار�سة الأن�سطة الريا�سية، 

مثل ال�سباحة حيث يوجد ثالثة �سواطئ خا�سة 

بذلك، ت�ستمل على حواجز و�سبك حماية من 

اأ�سماك القر�ض، بالإ�سافة اإىل اأبراج مراقبة. 

كما تتوافر م�ساحات وم�سارات لركوب الدراجات 

والرتي�ض، ما يكفل الرتفيه للفرد والأ�سرة مًعا، 

عرب امل�ساحات اخل�سراء املقابلة للبحر املمتدة 

اإىل �ساحات املطاعم، وعربات )التلفريك( املعّلقة 

لنقل املتنزهني، والتاك�سي البحري، بالإ�سافة 

اإىل توافر اخلدمات ال�سرورية على اأعلى م�ستوى 

و�سوًل اإىل خدمة الواي فاي، وتوافر ال�سواحن 

الكهربائية يف كرا�سي اجللو�ض، ف�ساًل عن اأعمال 

البنية التحتية املتكاملة لهذه الواجهة اجلميلة 

وال�ساحرة من اخلارج واخلدمية من الداخل. كما 

ل تتوقف م�سروعات هذه البقعة على الرتفيه، اأو 

على كونها متنف�ًسا لأهايل جدة، ووجهًة لزوارها، 

ا خ�سبة لال�ستثمار،  بل تتعدى ذلك لتكون اأر�سً

ورافًدا �سياحًيا مهًما، تنبئ بهذا طاقتها 

ال�ستيعابية التي تزيد على 120 األف ن�سمة، بل 

ا، حيث ت�سي  لت�سبح واجهة ثقافية واجتماعية اأي�سً

بذلك احلديقة الثقافية، والن�ساطات الثقافية 

والجتماعية املرافقة لها.

حديقة النورس الثقافية   |   على طول الطريق 
واأنت قادم من اجلنوب، ترافقك طيور النور�ض 

الآتية من حممية طيور النور�ض يف اإحدى جزر 

البحر الأحمر، اإىل اأن ت�سل اإىل دوار النور�ض الذي 

ميثل قطعة فنية م�ستلهمة من اأجنحة النوار�ض 

و�سور النوار�ض املحلقة. يعد هذا الدوار مْعَلًما من 

معامل مدينة جدة، الذي اأن�سئ يف الثمانينيات 

امليالدية، وحتيط به �ساحة تبلغ م�ساحتها 42 األف 

مرت مربع، ت�سم احلديقة الثقافية التي ُتعد من 

اأهم م�سروعات الواجهة البحرية، واأكرب حديقة 

ثقافية، وهي اإحدى مبادرات اأمانة حمافظة جدة. 

وقد جرى افتتاحها مع مطلع عام 2018 تزامًنا مع 

ملتقى مكة الثقايف يف ن�سخته الثانية، الذي يقام 

حتت �سعار »كيف تكون قدوة؟«. ت�ستوعب هذه 

احلديقة التي تطل على البحر مبادرات ثقافية 

           تمتد الواجهة البحرية شمال مدينة جدة، 
من منطقة حرس الحدود جنوًبا إلى دوار النورس شماال،    

بمسافة تزيد على 4 كيلومترات، وعلى مساحة إجمالية       
تبلغ نحو 700 ألف متر مربع      

4

ً
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واجتماعية عدة، لتكون بذلك موئاًل ثقافًيا 

واجتماعًيا يكفل املتعة واملعرفة والرتفيه لروادها 

وزوارها، حيث خ�س�ست فيها اأماكن للر�سم 

احلر، والتناف�ض يف الربجمة وت�سميم الروبوتات 

لن�سر ثقافة �سناعة التقنية والروبوتات، بالإ�سافة 

اإىل مبادرات ون�ساطات احت�سنتها هذه احلديقة 

خالل ع�سرة اأيام مدة امللتقى، اإذ ت�سّكل احلديقة 

من�سًة مهياأة للمنا�سبات الثقافية والجتماعية.

غدت الواجهة البحرية ال�سمالية يف جدة اأبعد 

من جمرد مكان للرتفيه، بل غدت مقًرا جمَع �سحر 

املكان وجمال احل�سارة، وواءم بني الرتفيه والثقافة 

وال�ستثمار �سمن م�سروع �سخم يف ت�سميمه واأ�سلوبه 

حتى يف تطوير ما كان قدمًيا فيه، ليجعل مدينة جدة 

وجهة وواجهة، وحمط قلوب اأهلها وزوارها. 

25

      تشكل الواجهة البحرية أرًضا خصبة لالستثمار، 
ورافًدا سياحًيا مهًما، تنبئ بهذا طاقتها االستيعابية التي     

تزيد على 120 ألف نسمة        
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عبدالعزيز محمد العريفي

وجهة شتوية يحرص على 
زيارتها عشاق الصحراء واألجواء البرية، 

ال سيما في مواسم األمطار.

الثمامة
براري تلوح بفسيفساء الحضارة
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برية وطبيعة �سحراوية خالبة تتقاطع بيئة 

فيها احل�سارة بتجاوزاتها على الطبيعة، 

مع ب�ساطة ال�سحراء برمالها الذهبية، وبدوها، 

وخيامها، وبيوت �سعرها، وحيواناتها، وطيورها، 

يف متازج اأخاذ.

الموقع والتاريخ   |   تقع منطقة الثمامة يف 
ال�سمال ال�سرقي من الريا�ض، يف �سهل احل�سي�ض 

مبحاذاة حافة جبال العرمة. وقد �سميت بالثمامة 

ن�سبة اإىل وادي الثمامة الذي ينحدر من جبال 

العرمة من جهة ال�سرق، ويبعد اأدناها عن و�سط 

مدينة الريا�ض نحو اأربعني كيلومرًتا، واأق�ساها 

مبا يقارب ثمانني كيلومرًتا مب�ساحة تتجاوز 360 

كيلو مرًتا مربًعا. وُتعد منطقة الثمامة واحدة من 

اأهم املواقع الأثرية يف اململكة، ا�ستناًدا اإىل بحث 

وم�سح �ساملني اأجراهما ق�سم الآثار يف الهيئة العامة 

لل�سياحة والرتاث الوطني للمنطقة، ك�سفا اأن ثمة 

ح�سارات مهمة تتابعت عليها، وا�ستيطاًنا اإن�سانًيا 

اإبان الع�سر احلجري احلديث، اأي قبل 8000 �سنة، 

انت�سرت على اإثره م�ستوطنات الثمامة على �سفاف 

اأوديتها و�سفوح جبالها، ووجدت جمموعات كبرية 

من الأدوات احلجرية وال�سوانية تنم عن مهارة 

فائقة يف الت�سنيع يف تلك الأزمنة الغابرة.

على الرغم من طول م�سافة الطريق من و�سط 

الريا�ض اإىل الثمامة، اإل اأن العمران مل ينقطع 

حتى بدت مالمح الثمامة الطبيعية وال�سناعية، 

واختلطت يف اخلواطر ذكريات ال�سبا القدمية 

عندما كانت تلك املناطق خالية من مقومات 

احلياة الع�سرية اآنذاك. وها هي الآن تلوح 

بزخم من ف�سيف�ساء متطلبات الرتفيه الفريدة 

بكل جتلياتها، فيما بني املنتجعات وال�سرتاحات 

املتنوعة واملزارع وارفة ال�سجر، واملطاعم، وتكتنز 

بكل ما تتوق له النف�ض من و�سائل الراحة والرتفيه، 

من مالٍه برية ومائية، وم�سابح، وبحريات كبرية، 

و�سالت تزحلق على اجلليد، وم�سارح كبرية 

 )Dune Buggy( لالأطفال، وعربات الرمل
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واخليول واجِلمال املخ�س�سة للتاأجري. كما تنت�سر 

يف الثمامة خمتلف الأن�سطة الجتماعية، والفنية، 

والريا�سية، والعرو�ض الرتفيهية التي تنا�سب العائلة 

مبختلف فئاتها العمرية. وتتوزع فيها املحالت التجارية 

والأ�سواق الرتاثية واحلديثة، ل �سيما فيما يتعلق 

بالأ�سر املنتجة، حيث يقوم لفيف من الن�ساء العامالت 

ببيع منتجاتهن بيتية ال�سنع من اأطعمة �سهية متنوعة 

الأ�سناف واملذاقات، اإ�سافة اإىل ما اأتقن حياكته 

وخياطته من مالب�ض تراثية و�سعبية، وما اأنتجنه من 

اأعمال فنية ولوحات ت�سكيلية جميلة.

متنزه الثمامة البري   |   ُيعد متنزه الثمامة الربي 
اق الرب، ويبعد  الوجهة املثالية لهواة التخييم وُع�سَّ

املتنزه عن الريا�ض نحو ثمانني كيلومرًتا. وي�سم 

املتنزه عدًدا كبرًيا من اخليام وبيوت ال�سعر ن�سبت 

بني التكوينات ال�سخرية واجلبلية بطريقة مبتكرة 

الثمامة

يحر�ض ال�سباب على ركوب الدبابات ال�سحراوية 

املنت�سرة يف املكان، والتي متنح جتربة املغامرة 

فوق الكثبان الرملية.

يحظى املتنزهون بفر�سة ركوب الإبل وال�ستمتاع 

بالتجول بها يف الأماكن املخ�س�سة لذلك. 

يجد املغامرون يف الثمامة فر�سة لعي�ض مغامراتهم 

بالطريان ال�سراعي.

ت�سوير: عبدالعزيز العريفي
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ت�ستلهم اجلمال من مواقع التخييم العاملية، مبا ت�سمه 

من مرافق �سرورية كالكهرباء، واملاء، ودورات املياه، 

واملطابخ. هذه اخليام التي ميكن ا�ستئجارها ليوم 

اأو لعدة اأيام، وهي جمهزة بكل ما يحتاج اإليه هواة 

الرحالت، واملفرو�سة بالفر�ض التقليدية الرتاثية، 

ت فيها بع�ض اأعواد  يتو�سطها عادة كوانني كبرية ُر�سَّ

َمر اأوريت بها النار. كل ذلك باأجواء  من حطب ال�سَّ

هادئة ت�ستمتع فيها ب�سفري الرياح يتخلل اأغ�سان 

ال�سجر، وزقزقة الع�سافري، و�سوت خرير مياه 

ال�ساللت ال�سناعية ال�سغرية هنا وهناك، واأنت 

حما�سر باجلمال ال�سحراوي. 

محمية الملك خالد للحياة الفطرية   |   
متيزت حممية امللك خالد للحياة الفطرية التابعة 

للثمامة بالتنوع البيئي، �سيما اأنها يف ظل حماية 

الهيئة العامة للحياة الفطرية منذ عقود من 

الزمن، اإذ ت�سم اله�ساب متباينة الرتفاعات، 

والأخاديد، والأودية، وال�سهول، وحتت�سن اأنواًعا 

من النباتات ال�سحراوية، واحليوانات، والطيور 

امل�ستوطنة واملهاجرة التي ي�ستمتع الزائر 

مب�ساهدتها على الطبيعة، ل�سيما بع�ض اأنواع 

احليوانات، وطيور القماري املهاجرة. ثم هناك 

املتحف الطبيعي بحديقته متنوعة النباتات 

ال�سحراوية، مثل اخلزامى، والنفل، واحلوذان، 

والأقحوان، واحلما�ض، والع�سرق، والطلح، 

والعرار الذي قال فيه ال�ساعر العربي القدمي 

عمرو بن �ساأ�ض الأ�سدي:

تمتْع من شميِم عراِر نجٍد
فما بعُد العشيِة من عراِر  

ت�سم الثمامة كذلك مركًزا للخيول العربية الأ�سيلة 

و�ساللتها، يعد من اأهم مراكز اخليل التي تعنى 

باحلفاظ على ال�ساللت العربية واأ�سالتها، ثم القرية 

الرتاثية التي حتت�سن كل عام مهرجان اجلنادرية 

الوطني للرتاث والثقافة، وميدان �سباق الهجن الكبري، 

وميدان امللك عبدالعزيز ل�سباقات الفرو�سية.

تتمتع الثمامة ب�سبكة طرق كبرية اأن�سئت 

مبوا�سفات عاملية، وزينت باأر�سفة وممرات 

للم�ساة، واأخرى لهواة اجلري، والدراجات، والألواح 

ذات العجالت، واأوليت احلدائق وامل�سطحات 

اخل�سراء والأ�سجار الوارفة والنخيل البا�سقة 

عناية خا�سة، على الرغم من ات�ساع رقعتها، ملا 

لها من اأهمية يف تلطيف الأجواء، و�سبغ املنطقة 

بجمال اخل�سرة. فال غرو اإذن اأن يحر�ض �سكان 

الريا�ض ل �سيما يف الإجازات، على التداعي على 

الثمامة، ملا تقدمه من خدمات ترفيهية تنا�سب 

خمتلف �سرائح املجتمع، ويبذل القائمون عليها 

جهوًدا طموحة جلعلها واحدة من الوجهات 

ال�سياحية الرتفيهية املتميزة يف اململكة. 

                   تقع منطقة الثمامة في الشمال الشرقي من الرياض، 
في سهل الحضيض بمحاذاة حافة جبال العرمة.    

    وقد سميت بالثمامة نسبة إلى وادي الثمامة الذي ينحدر 
من جبال العرمة من جهة الشرق        
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أومبريا

  -  فبراير 302018

ُيعد إقليم أومبريا واحًدا من األقاليم 
الريفية ذات الطبيعة الساحرة 

الغنية بالتراث الذي يمتد إلى القرون 
الوسطى.

أومبريا 

جوسيلين إيليا

قلب إيطاليا 
األخضر
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تكون العا�سمة روما على راأ�ض اأولويات قد 

ال�سائحني الذين يعتزمون زيارة اإيطاليا، فهي 

املدينة العريقة التي متثل متحًفا مفتوًحا، تفتح باب 

الفن واحل�سارة على م�سراعيه للزائرين، وتلفت 

انتباه جميع من ق�سدها. ولكن تبقى هناك جواهر 

خفية مل حتظ بحقها من التوهج على خارطة ال�سياحة 

الإيطالية، ومن اأبرز هذه الوجهات اإقليم اأومربيا 

الذي يبعد نحو �ساعتني بال�سيارة عن و�سط روما.

ميثل اإقليم اأومربيا واحًدا من الأقاليم الريفية 

الرائعة التي حتيط بروما، وي�ستمد من العا�سمة 

التاريخ والثقافة، ويف الوقت نف�سه تتنف�ض روما من 

مزارعه وب�ساطه الأخ�سر املمتد، الذي ُيلب�ض الزائر 

روح ال�سكينة والطمئنان، يف بقعة متزج بني الطبيعة 

الآ�سرة واحل�سارة وجتربة ال�سياحة الفريدة.

جغرافيا فريدة   |   ُتعرف اأومربيا بقلب اإيطاليا 
الأخ�سر، وت�ستهر برتاثها الرثي امل�ستمد من 

حقبة القرون الو�سطى، الذي تلفه الطبيعة الغناء 

فتزيده بهاًء واألًقا. تتميز هذه البقعة اجلغرافية 

على خارطة اإيطاليا بتاللها، وجبالها، ووديانها 

التي حتت�سن بلدات اإقليم اأومربيا التاريخية. تقع 

عا�سمة الإقليم بريوجيا على ه�سبة مرتفعة، وُتعد 

          أومبريا هو اإلقليم الوحيد في إيطاليا الذي 
ال يملك إطاللة ساحلية، أو حدوًدا مع دولة أخرى، 

ولكنه يضم بحيرة تراسيمينو الساحرة       
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من اأجمل بلدان الإقليم التي يتحتم على الزوار 

بلوغها. فهي مدينة غنية بالتاريخ، كما اأنها يف 

الوقت ذاته من اأكرث املدن حيوية، تناف�ض بوجهها 

احلديث كربى املدن الإيطالية.

ُتعد اأومربيا الإقليم الوحيد بني اأقاليم اإيطاليا 

الع�سرين الذي ل ميلك اأي اإطاللة �ساحلية، اأو اأي 

حدود مع دولة اأخرى. وعلى الرغم من ذلك فاإن 

اأومربيا ت�سم واحدة من اأجمل البحريات الإيطالية، 

وهي بحرية ترا�سيمينو، اإ�سافة اإىل �ساللت مارموري، 

كما يعرب من خاللها نهر التيرب الذي مينح حميطه 

م�سهًدا فريًدا ميزج �سفحة املياه مع املزارع اخل�سراء.

يحيط باأومربيا ثالثة اأقاليم، حيث ي�سيطر 

على حدودها ال�سرقية وال�سمالية ال�سرقية اإقليم 

لو مار�ض، بينما يحدها من جهة الغرب وال�سمال 

الغربي اإقليم تو�سكانا، اأما من جهة اجلنوب 

فيحدها اإقليم لت�سيو.

12

3
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.3

.2

املنطقة التاريخية يف العا�سمة بريوجيا، وفيها 

يبدو مبنى جامعة بريوجيا ال�سهرية.

اأن�ساأ الرومان �ساللت مارموري التي تعد اإحدى 

اأعظم ال�ساللت ال�سناعية يف العامل، ويبلغ 

ارتفاعها 165 مرًتا.

اأحد �سوارع البلدة التاريخية �سبيلو التي تقع على 

مقربة من بريوجيا وقد تزين ال�سارع بالزهور.



33

تقع بلدة نور�سيا جنوب �سرق اأومربيا، وتتبع 

مقاطعة بريوجيا. وت�ستقر البلدة يف �سهل 

منب�سط، وبالرغم من ذلك تعد مق�سًدا لهواة 

املغامرة وال�سيد وت�سلق اجلبال التي حتيط بها 

من خمتلف اجلوانب.
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بيروجيا   |   ُتعد العا�سمة بريوجيا مق�سد 
الراغبني يف تعلم اللغة الإيطالية. ويرجع ذلك 

اإىل جامعتها العريقة التي تاأ�س�ست مع مطلع 

القرن الرابع ع�سر، واأ�سبحت بريوجيا بذلك 

مكتظة بالطالب الأجانب. ت�سم اجلامعة كليات 

اأخرى منها القت�ساد، والريا�سيات، والفيزياء، 

والزراعة، والطب وال�سيدلة، وغريها من 

التخ�س�سات. كما حتت�سن بريوجيا املتحف الفني 

الوطني لأومربيا.

يف بريوجيا يحلو الت�سوق وال�سهر يف �سوارعها 

اجلميلة. ويج�سد �سارع كور�سو فانوت�سي حمور 

جولت امل�ساة الذين يتهافتون على التنزه فيه، 

بو�سفه ع�سب احلياة الرئي�ض يف بريوجيا، بل 

يق�سده املتنزهون من كل اأنحاء الإقليم، وذلك 

ب�سبب املوقع الو�سطي الذي حتتله بريوجيا من اإقليم 

اأومربيا، وهو ما جعلها قبلة الزوار من اأنحاء الإقليم 

ل�سهولة الو�سول اإليها.

وجهات   |   تقع بلدة اأ�سيزي و�سط اأومربيا على 
اجلناح الغربي جلبل مونتي �سوبازيو، وجت�سد 

انعكا�ًسا حقيقًيا لثقافة الإقليم، اإذ ي�ستهوي التجول 

بني اأزقتها ومعمارها الرتاثي واآثارها وقالعها 

التاريخية كثرًيا من ال�سائحني. ت�سم اأ�سيزي قلعة 

كبرية هي روكا ماغيور، ُبنيت يف القرن الرابع 

ع�سر، وتتميز مب�ساحتها الف�سيحة ومعمارها 

ال�سخم. وقد خّلف الع�سر الروماين كثرًيا من 

ال�سواهد املعمارية، منها القالع ال�سغرية، واملدرج 

الروماين الذي بني يف اأوائل القرن الأول امليالدي، 

اإ�سافة اإىل الق�سور القدمية يف اأنحاء البلدة، 

ومنها ق�سر كابيتانو بوبلو الذي بني يف منت�سف 

القرن الثالث ع�سر، وق�سر بريور�ض الذي بني يف 

احلقبة ذاتها.

تنت�سر البلدات التاريخية على مقربة من 

بريوجيا، فاإىل اجلانب ال�سرقي من اإقليم اأومربيا 

ت�ستقر بلدة �سبيلو التاريخية على قمة تل مرتفع، 

ت�سرف منه على ال�سهول املنب�سطة اأ�سفلها، 

وقد اأحيطت البلدة ب�سور ت�سربت خارجه بع�ض 

�سواهد املعمار احلديث، الذي مير عربه خط 

ال�سكك احلديدية الوافد من روما يف طريقه اإىل 

فلورن�سا. اأما بلدة مونتيفالكو فهي اإحدى مدن 

مقاطعة بروجيا، وتقع اإىل اجلنوب منها، وتكتظ 

باإرث روماين يتك�سف يف معمارها، اإ�سافة اإىل 

             تقع بلدة أسيزي وسط أومبريا 
على الجناح الغربي لجبل مونتي سوبازيو،       

وتجسد انعكاًسا حقيقًيا لثقافة اإلقليم     

بنيت قلعة روكا ماغيور يف القرن 

الرابع ع�سر، وتقع يف بلدة اأ�سيزي 

و�سط اإقليم اأومربيا.
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                 بيروجيا، عاصمة إقليم أومبريا، مقصد الراغبين 
في تعلم اللغة اإليطالية من كل أنحاء العالم،      

        بسبب جامعتها العريقة، التي تأسست مطلع القرن الرابع عشر  

بلدة بيفانيا التي تظهر ب�سمت نظرياتها من 

البلدات الأخرى. كل هذه البلدات ي�سل اإليها 

ال�سائح يف اأقل من �ساعة اإن كانت انطالقته من 

العا�سمة بريوجيا.

اأما ع�ساق امل�ساهد ال�ساحرة فلن يغفلوا زيارة 

منطقة بانيكايل التي تتوافر فيها اأجمل اإطاللة 

على بحرية ترازميينو. هناك حيث تنت�سر املقاهي، 

والقناطر، والطرقات املخ�س�سة للم�ساة، وتقدم 

فيها املطاعم األذ اأنواع ال�سوكولته ال�ساخنة. كما 

يقام يف هذه املنطقة معر�ض بان اأوليو، وهو معر�ض 

�سهري للخبز وزيت الزيتون.

مطبخ متميز   |   ي�ستهر اإقليم اأومربيا وحميطه 
مبطبخه املتميز الذي يقدم الأطباق الإيطالية التي 

متتزج باملطبخ الروماين القدمي، فيقدم توليفة 

متفردة. ما ي�سفي التميز على هذا املطبخ اأن طريقة 

حت�سري الأطباق الإيطالية ال�سهرية فيه تختلف عن 

غريه من املطابخ املحلية، لذلك تنت�سر مدار�ض تعليم 

الطهي يف الإقليم، ومن اأ�سهرها فيالمونتي �سولري، 

التي تقدم درو�ًسا يف حت�سري املعكرونة )البا�ستا 

الإيطالية( على اأيدي طهاة مهرة ي�سرحون الفرق 

بني اأنواعها. وم�سهور عن الطهاة يف فيالمونتي 

�سولري قولهم: اإن الأطباق الإيطالية ل تت�سابه كثرًيا 

على عك�ض ما يظنه النا�ض، لأن و�سفاتها تختلف من 

منطقة اإىل اأخرى.

عدا عن متعة جتربة تعلم الطهي يف 

ا ال�ستمتاع  فيالمونتي �سولري يتاح للزائر اأي�سً

بركوب الدراجات الهوائية يف م�ساحة �سا�سعة 

تابعة لهذا املبنى الأثري، الذي يرجع تاريخ بنائه 

اإىل القرن الثامن ع�سر، لي�ستمتع باحلدائق، 

واأ�سجار الزيتون والليمون. كان هذا املبنى يف 

الأ�سا�ض ملًكا لعائلة من اأثرياء املنطقة، لكنه 

حتّول اإىل فندق يقدم جتربة مثرية للزوار ت�ستند 

اإىل تاريخه العريق.

الوصول إلى أومبريا   |   على الرغم من اأن 
و�سائل املوا�سالت العامة يف اإيطاليا متميزة ومريحة 

للو�سول اإىل اإقليم اأومربيا ل �سيما القطار، اإل اأن 

متعة الو�سول اإليها عرب ال�سيارة ميثل جتربة خمتلفة 

�سيحبها ال�سائح الذي لن يرتدد يف التوقف يف 

املناطق التي يعربها يف رحلته للتعرف اإليها، والتقاط 

ما يرغب فيه من ال�سور التذكارية. 

تعد بحرية ترا�سيمينو اإحدى اأكرب 

البحريات يف اإيطاليا، وتتميز 

بتغري  م�ستوى مياهها ب�سكل كبري 

على مدار العام.
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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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وإنِّي أَلْهَوى النَّوَم في غيِر حيِنه

عّل لقاًء في المناِم يكوُن   

لماذا ينام 
المسافرون في 

الفضاء؟

هكذا 
يتحدث قي�ض بن امللوح عن غرامه بالنوم يف اأوقات غري ماألوفة، واأمله يف 

اأن يلتقي حمبوبته يف عامل الأحالم. ولكن قد ل يكون احلال نف�سه لدى 

الآخرين يف نظرتهم وعالقتهم بالنوم! نعم، فمن األطف الن�سائح التي �سمعتها من 

اأحد خرباء ال�سفر لخت�سار وقت الرحالت الطويلة يف الطائرة، والتقليل من وعثاء 

ال�سفر، هو ال�سهر ودخول الطائرة بهدف النوم، وق�ساء الرحلة الطويلة يف حالة �سبات! 

جنحت هذه التجربة يل �سخ�سًيا يف تق�سري اإح�سا�سي بالزمن يف رحلة دامت مدة 

11 �ساعة، واأخرى مدتها 16 �ساعة. ولكن يبدو اأن هنالك خطًطا طموحة لال�ستفادة 
من هذا التكتيك يف رحالت قد ت�سل مدتها ما يزيد على اأربعة اآلف �ساعة، اأو فلنقل 

ما يقارب �ستة اأ�سهر لتقطع م�سافة 560 مليون كيلومرت خارج حدود كوكبنا الأزرق 

للم�سافرين يف املركبات الف�سائية اإىل كوكب املريخ الأحمر.

ننطلق من معاجلة م�ساألة الإح�سا�ض بالزمن وقت املنام، حيث يالحظ معظمنا اأن 

اإح�سا�سنا بالزمن يتوقف متاًما عند النوم. ولذلك كانت اإجابة اأ�سحاب الكهف على 

ال�سوؤال: كم لبثتم؟ بقولهم: »لبثنا يوًما اأو بع�ض يوم«. بالرغم من اأن مدة نومهم و�سلت 

اإىل ثالث مئة �سنة. ويف الأ�سطر الآتية ن�ستعر�ض التجارب العلمية القائمة لإخ�ساع 

الب�سر لعملية ال�سبات ال�ستوي ال�سناعي يف رحالت امل�ستقبل الف�سائية.

قد يت�ساءل بع�سنا هنا: ما هو ال�سبات ال�ستوي؟ ميكن �سرح ال�سبات ال�ستوي اأو 

الإ�ستاء )Hibernation(، بعيًدا عن لغة التخ�س�ض، باأنه حالة من تقلي�ض ا�ستخدام 

الطاقة يف اجل�سم عرب النوم العميق ملدد طويلة ن�سبًيا من الزمن تلجاأ اإليه احليوانات 

كالدببة يف ف�سل ال�ستاء البارد حني ل تتوافر الكميات الكافية من الغذاء.

�ست درجة حرارة  ماذا عن ال�سبات ال�ستوي للب�سر؟ ت�سري درا�سات اإىل اأنه لو ُخفِّ

اجل�سم ق�سرًيا اإىل اأقل من 30 درجة فلن ي�ستطيع الإن�سان بالقدرة الذاتية العودة 

لدرجة احلراراة الطبيعية. اأما اإذا انخف�ست حرارة اجل�سم اإىل اأقل من 20 درجة فقد 

يت�سبب ذلك يف خماطر على احلياة نتيجة احتمالية توقف القلب.

وننطلق للحديث عن عالقة ال�سبات ال�ستوي بالرحالت الف�سائية، حيث يقدر العلماء 

باأن الرحلة الف�سائية للمريخ ت�ستغرق نحو �ستة اأ�سهر. ومع �سيق امل�ساحة يف املركبات 

الف�سائية وقلة الطعام وال�سراب الذي ميكن تخزينه فاإن اإخ�ساع رواد الف�ساء لعمليات 

ال�سبات الطويلة �ست�سهم يف خف�ض التكاليف وحل م�سكلة قلة النوم.

بداأت التجارب العملية يف وكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا باإخ�ساع عدد من املتطوعني 

لتجربة بلغت مدتها 72 يوًما ا�سرتطت فيها على امل�ساركني يف التجربة البقاء على 

ال�سرير طيلة هذه املدة مقابل 18 األف دولر )67٫500 ريال �سعودي(. �سمح الفريق 

العلمي للم�ساركني با�ستخدام اجلوالت، والإنرتنت، والت�سالت الهاتفية، وقراءة 

الكتب، ب�سرط البقاء ممدين على الأ�سرة. وال�سبب يف ذلك يعود اإىل الرغبة يف 

اكت�ساف طرق مبتكرة للحفاظ على �سحة رواد الف�ساء يف حالة انعدام اجلاذبية، حيث 

ل يوجد وزن ول �سغط على ع�سالت اجل�سم، ذلك اأن حالة التمدد فوق ال�سرير من 

اأكرث احلالت �سهولة ملقارنة التغريات الف�سيولوجية للب�سر يف الرحالت الف�سائية.

من ناحية اأخرى، جنح العلماء ال�سينيون يف الو�سول اإىل تنومي الب�سر ملدة اأ�سبوعني 

يف درجة حرارة منخف�سة. ولكن ال�سوؤال هنا هو كيف �ستتم تغذية رواد الف�ساء يف 

مدة ال�سبات التي قد متتد ل�سهور؟ يقرتح العلماء ا�ستخدام تقنية التغذية الوريدية 

عرب جمموعة من الإبر املت�سلة باجل�سم لتغذيته بالفيتامينات، واملواد ال�سرورية 

يف اأثناء النوم. ول�سمان عدم ترهل ع�سالت رواد الف�ساء يف اأثناء النوم ملدد طويلة 

ف�سوف ت�ستخدم نب�سات كهربائية لتحفيز الع�سالت، لكي ل ي�سعر الرواد بال�سعف بعد 

ا�ستيقاظهم من النوم.

من احللول املطروحة اأن يكون النوم بني رواد الف�ساء بالتناوب، بحيث جتري تغذية 

رائد الف�ساء املنوم بالتنقيط، ويتوىل الإ�سراف عليه الرواد امل�ستيقظون. ومن املخطط 

اإجراء جتارب يف حمطة الف�ساء الدولية بحيث تكون هذه التقنية مطبقة خالل ثالثني 

عاًما من الآن. واإذا ما جنح ال�سبات ال�ستوي ال�سناعي فقد يكون ذلك اإيذاًنا بتمكني 

الب�سر من الو�سول للمريخ وبقية الكواكب، بل رمبا خارج نطاق املجموعة ال�سم�سية.

واأختم بكلمات ال�ساعر الفرن�سي بول فالريي: »اأف�سل طريقة لتحقيق اأحالمك ب�سرعة 

هي اأن ت�ستيقظ من النوم«. مقولة �سحيحة يف الأر�ض، ولكن لي�ض يف اأعماق الف�ساء. 
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أمن المعلومات

التحكم في الصراع السيبراني
وصول دول العالم إلى قواعد تضبط الصراع في فضاء 

المعلومات ال يزال منتظًرا.

جوزيف ناي • 
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عندما 
جرى ا�ستطالع خرباء الأمن ال�سيرباين 

يف الآونة الأخرية يف اأثناء موؤمترهم 

ال�سنوي »بالك هات« يف مدينة ل�ض فيغا�ض، قال 

60% منهم اإنهم يتوقعون اأن تتعر�ض الوليات املتحدة 
لهجوم ناجح �سد بنيتها التحتية احليوية يف غ�سون 

العامني القادمني. ول تزال ال�سيا�سة الأمريكية 

تعاين ب�سبب تداعيات التدخل ال�سيرباين الرو�سي يف 

انتخابات عام 2016. فهل الهجمات الإلكرتونية تهدد 

امل�ستقبل، اأم اأنه ميكن تطوير قواعد التحكم الدولية 

يف الف�ساء ال�سيرباين ملنع وقوع مثل هذا ال�سيناريو؟

ميكننا اأن نتعلم من تاريخ الع�سر النووي. 

ففي حني اأن التقنيات ال�سيربانية والنووية تختلف 

اختالًفا كبرًيا، فاإن العملية التي يتعلم املجتمع منها 

كيفية التعاطي مع تقنية �سديدة التعطيل تظهر 

اأوجه ت�سابه مفيدة. وقد ا�ستغرق الأمر عقدين من 

الزمن للو�سول اإىل اأول اتفاقيات تعاونية يف الع�سر 

النووي. واإذا ما اأرجع املرء م�سكلة الأمن ال�سيرباين 

لي�ض اإىل بداية الإنرتنت يف ال�سبعينيات، بل اإىل 

اأواخر الت�سعينيات، عندما جعلت امل�ساركة املزدهرة 

الإنرتنت ركيزة للرتابط القت�سادي والع�سكري 

)ومن ثم زادت من �سعفنا(، فاإن التعاون يبلغ الآن 

مدة العقدين تقريًبا.

مل تكن اجلهود الأوىل يف العهد النووي ناجحة 

يف معاهدات الأمم املتحدة. ففي عام 1946، 

اقرتحت الوليات املتحدة خطة باروخ ملراقبة الأمم 

املتحدة للطاقة النووية، و�سرعان ما رف�ض الحتاد 

ال�سوفيتي ذلك وعزل نف�سه وبات يف و�سع يت�سم 

بالدونية التقنية. ومل يجِر التوقيع على معاهدة 

حظر الأ�سلحة النووية الأوىل يف عام 1963 اإل 

بعد اأزمة ال�سواريخ الكوبية يف عام 1962، حيث 

جرى التوقيع على معاهدة احلد من الأ�سلحة، 

وهي معاهدة احلظر ال�سامل للتجارب املحدودة. 

ويف عام 1968، ُوّقعت معاهدة احلد من الأ�سلحة 

النووية، واأعقب ذلك يف �سنة 1972 التوقيع على 

التفاقية الثنائية للحد من الأ�سلحة ال�سرتاتيجية 

بني الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفيتي.

يف املجال ال�سيرباين اقرتحت رو�سيا معاهدة 

لالأمم املتحدة حلظر الأ�سلحة الإلكرتونية 

واملعلوماتية )مبا يف ذلك الدعاية( يف عام 1999. 

ووا�سلت رو�سيا، مع ال�سني وغريها من اأع�ساء 

منظمة �سنغهاي للتعاون، العمل من اأجل التو�سل 

لتفاقية عامة منبثقة عن الأمم املتحدة.

لكن الوليات املتحدة قاومت ما راأت اأنه حماولة 

للحد من القدرات الأمريكية، وذهبت اإىل اأنها 

معاهدة عامة م�سللة ل ميكن التحقق منها. وبدًل 

من ذلك، اتفقت الوليات املتحدة ورو�سيا وثالث 

ع�سرة دولة اأخرى على اأن يعني اأمني عام الأمم 

املتحدة جمموعة من اخلرباء احلكوميني، والتي 

اجتمعت للمرة الأوىل يف عام 2004.

اأ�سفرت اجتماعات تلك املجموعة يف البداية عن 

نتائج هزيلة. لكن بحلول يوليو متوز 2015، اأ�سدرت 

تقريًرا اأقرته جمموعة الع�سرين، اقرتح و�سع معايري 

للحد من تدابري بناء الثقة. وتعد جمموعات اخلرباء 

م�ساألة ماألوفة يف الأمم املتحدة، لكن قلما يخرج 

عملها من قبو الأمم املتحدة اإىل قمة الدول الع�سرين 

الأكرث قوة يف العامل. وعلى الرغم من اأن جناح فريق 

اخلرباء احلكوميني كان غري عادي، اإل اأنه ف�سل يف 

ال�سهر املا�سي ومل يتمكن من اإ�سدار تقرير بتوافق 

الآراء لعام 2017.

هناك حدود لعملية جمموعة اخلرباء 

احلكوميني. ويعد امل�ساركون مبنزلة م�ست�سارين 

تقنيني لالأمني العام لالأمم املتحدة بدًل من 

مفاو�سني وطنيني يتمتعون بال�سالحيات الكاملة. 

وعلى مر ال�سنني، ومع زيادة عدد الدول الأع�ساء يف 

جمموعة اخلرباء احلكوميني من 15 ع�سًوا اإىل 20 

ع�سًوا يف البداية ثم ارتفع اإىل 25 ع�سًوا، اأ�سبحت 

املجموعة اأكرث عمًقا، واأ�سبحت الق�سايا ال�سيا�سية 

اأكرث اإزعاًجا. ووفًقا ملا ذكره دبلوما�سي كان حمورًيا 

يف هذه العملية، فاإن نحو 70 دولة اأعربت عن 

اهتمامها بامل�ساركة. لكن مع تنامي الأعداد، تزداد 

�سعوبة التو�سل اإىل اتفاق.

هناك جمموعة وا�سعة من وجهات النظر حول 

م�ستقبل عملية جمموعة اخلرباء احلكوميني. وكان 

هناك م�سروع اأويل لتقرير جديد يف بداية هذا 

العام، غري اأن رئي�ض خرباء اأملانيا راأى اأنه ل يجب 

على املجموعة اإعادة كتابة تقرير عام 2015، اإمنا 

ينبغي لها حماولة معرفة املزيد عن اخلطوات التي 

يجب اأن تتخذها الدول يف وقت ال�سلم.

اقرتحت بع�ض الدول معايري جديدة ملعاجلة 

�سالمة البيانات و�سيانة الهياكل الأ�سا�سية 

لالإنرتنت. وكان هناك اتفاق عام لتدابري بناء الثقة 

واحلاجة اإىل تعزيز القدرات. و�سغطت الوليات 

املتحدة والدول التي حتذو حذوها من اأجل مزيد 

من التو�سيح لالتفاق ال�سابق من حيث كون القوانني 

الدولية حول ال�سراع امل�سلح، مبا يف ذلك حق الدفاع 

عن النف�ض، تنطبق على الف�ساء الإلكرتوين. لكن 

ال�سني ورو�سيا وحلفاءهما كانوا يرتددون بخ�سو�ض 

التفاق. واأدى تدهور العالقات الأمريكية الرو�سية 

اإىل تدهور املناخ ال�سيا�سي.

عالوة على ذلك، بينما كانت بع�ض الدول تاأمل يف 

اإحياء عملية جمموعة اخلرباء احلكوميني اأو تو�سيع 

نطاقها يف عملية اأو�سع لالأمم املتحدة، فاإن دوًل 

اأخرى ت�سكك يف ذلك، ويعتقد اأن التقدم يف امل�ستقبل 

�سيقت�سر على املناق�سات بني الدول ذات التفكري 

املماثل، بدًل من اأن يوؤدي اإىل اتفاقيات عاملية.

ميكن اأن ت�سمل القواعد، املهياأة للمناق�سة 

خارج اإطار جمموعة اخلرباء احلكوميني، و�سًعا 

حممًيا للوظائف الأ�سا�سية لالإنرتنت وهي معايري 

�سل�سلة التوريد، وامل�سوؤولة عن »اإنرتنت الأ�سياء«، 

والعمليات النتخابية من حيث كونها بنية اأ�سا�سية 

حممية، وعلى نطاق اأو�سع، قواعد لق�سايا ميكن 

اأن ت�سمل اجلرمية وحرب املعلومات. وهذه كلها 

من املو�سوعات التي ميكن اأن تنظر فيها اللجنة 

الدولية اجلديدة غري الر�سمية املعنية بال�ستقرار 

يف الف�ساء ال�سيرباين التي اأن�سئت يف وقت مبكر 

من هذا العام وتراأ�ستها وزيرة خارجية اأ�ستونيا 

ال�سابقة، مارينا كاليوراند.

�سيتطلب اإحراز تقدم يف اخلطوات الآتية لت�سكيل 

القواعد املعيارية ا�ستخداًما متزامًنا لكثري من 

ال�سيغ املختلفة، �سواًء كانت خا�سة اأو حكومية. على 

�سبيل املثال، كانت �سيغة اتفاق 2015 بني ال�سني 

والوليات املتحدة للحد من التج�س�ض ال�سيرباين 

ال�سناعي اتفاًقا ثنائًيا جرى تناوله لحًقا من ِقبل 

جمموعة الع�سرين.

يف بع�ض احلالت، ميكن اأن يوؤدي تطوير قواعد 

بني الدول ذات التفكري املماثل اإىل جذب التزام 

الآخرين يف مرحلة لحقة. ويف جمالت اأخرى، 

مثل »اإنرتنت الأ�سياء«، قد ت�ستفيد املعايري الأمنية 

من تويل القطاع اخلا�ض، اأو اجلهات املعنية غري 

الربحية، زمام القيادة يف و�سع مدونات لقواعد 

ال�سلوك. فالتقدم يف بع�ض املجالت ل يحتاج اإىل 

انتظار الآخرين.

قد يكون نظام القواعد اأكرث قوة عندما تكون 

الروابط غري حمكمة جًدا، وقد ت�سر معاهدة اأممية 

�ساملة بهذه املرونة يف هذه املرحلة. ويعد تو�سيع 

امل�ساركة اأمًرا مهًما لقبول القواعد، لكن �سيتطلب 

التقدم اتخاذ اإجراءات على �سعيد جبهات عديدة. 

وبالنظر اإىل ذلك، ينبغي األ يعد ف�سل جمموعة 

اخلرباء احلكوميني يف يوليو متوز من عام 2017 

مبنزلة نهاية للعملية. 

جوزيف ناي: اأ�ستاذ العالقات الدولية يف جامعة   *
هارفارد وم�ساعد وزير الدفاع ال�سابق يف اإدارة 

الرئي�ض الأمريكي بيل كلينتون. © 
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       يمكننا أن نتعلم من تاريخ العصر النووي. 
ففي حين أن التقنيات السيبرانية والنووية تختلف اختالًفا كبيًرا،   

فإن العملية التي يتعلم المجتمع منها كيفية التعاطي مع تقنية        
شديدة التعطيل تظهر أوجه تشابه مفيدة         
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القادة الرياضيون 

المبرزون عند الشدائد
الرؤساء التنفيذيون الذين يمكنهم أن 

يحولوا األوقات التي تسودها االضطرابات إلى انتصارات 
يتمتعون بكثير من السمات الشخصية المشتركة مع 

األبطال الرياضيين العالميين.

اأجرينا، 
على مدى العقد املا�سي، درا�سة 

حول روؤ�ساء تنفيذيني ممن يقودون 

�سركات تنعم بالزدهار يف خ�سم بع�ض بيئات العمل 

الأكرث حتدًيا يف العامل. وعلى الرغم من وجوه 

الختالف بينهم يف كثري من النواحي، اإل اأن هوؤلء 

الروؤ�ساء التنفيذيني يت�ساركون يف �سلوكيات القيادة 

واأ�ساليبها التي ت�ساهي تلك التي يتمتع بها الأبطال 

الريا�سيني العامليني. عالوة على ذلك، منيل اإىل 

افرتا�ض اأن هذه ال�سمات الريا�سية جتعل الروؤ�ساء 

التنفيذيني يف و�سع منا�سب ملعاجلة �سياقات ل ميكن 

التقليل من خطرها.

متكن اأربعة من هوؤلء الروؤ�ساء التنفيذيني، 

على وجه اخل�سو�ض، اأن يحققوا نتائج غري عادية 

يف ظل حالة يعرتيها ركود اقت�سادي طويل الأمد 

وعقوبات اقت�سادية دولية. فقد ا�ستطاع الرئي�ض 

التنفيذي هريمان غريف اأن يحول �سركة �سرب 

بانك من كيان نائم اإىل �سركة رقمية ن�سطة تقدم 

خدمات تراوح من خدمات امل�سرفية التقليدية 

اإىل خدمات الت�سالت لأكرث من مئة مليون زبون، 

اإ�سافة اإىل حتقيق عوائد جمزية للم�ساهمني. 

وحتت قيادة الرئي�ض التنفيذي فيتايل �سافيليف، 

اأ�سبحت �سركة اأيروفلوت اأعلى �سركة طريان يف 

العامل من حيث القيمة، فقد ارتفع عدد ركابها 

اأربعة اأ�سعاف، وباتت اأكرث �سركات الطريان كفاءة 

يف اأوروبا. وجنح األك�سندر ديكوف، الذي ي�سغل 

من�سب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة غازبروم نيفت 

منذ عام 2007، يف حتويل ال�سركة اإىل واحدة من 

اأكرث ال�سركات ن�ساًطا يف رو�سيا، حيث ا�ستطاع 

اأن ي�ساعف من احتياطياتها واإنتاجها وقدراتها 

التكريرية. بينما برع الرئي�ض التنفيذي يوجني 

كا�سبري�سكي يف تطوير �سركة الأمن الإلكرتوين 

كا�سبري�سكي لب، وا�ستطاع حتويلها اإىل �سركة 

عاملية تقدم حلوًل للحماية من الفريو�سات لأكرث 

من 400 مليون �سخ�ض يف اأكرث من 200 دولة.

العقلية الرياضية   |   يت�سارك هوؤلء الروؤ�ساء 
التنفيذيون يف ثالث �سفات اأ�سا�سية وقفنا عليها 

ا يف املقابالت التي جرت مع ريا�سيني عامليني  اأي�سً

متهيًدا لإ�سدار كتابنا الذي يحمل عنوان »الروؤ�ساء 

التنفيذيون الريا�سيون: القيادة يف الأوقات الع�سيبة« 

 Athletic Ceos: Leadership in Turbulent
Times. وتتمثل هذه ال�سفات الأ�سا�سية الثالث يف: 
التجارب التي ت�ساهم يف ت�سكيل ال�سخ�ض، ورجاحة 

العقل، والقدرة على التكيف.

التجارب التي تساهم في تشكيل الشخص   
|   يتقا�سم القادة الريا�سيون جتربة �ساهمت يف 

ت�سكيلهم من حيث ممار�سة ريا�سات تناف�سية 

خالل مراحل �سبابهم، وواجهوا حمًنا و�سدائد يف 

وقت مبكر بو�سفهم قادة مل�ساريع مهمة ول�سركات 

ول�سناعات متغرية دائًما. فقد �سغلوا منا�سب 

قيادية يف اأوقات مبكرة من حياتهم، يف حني كان 

معظم معا�سريهم ل يزالون يعملون يف وظائف 

ستانيسالف شيكشنيا، فيرونيكا زاغيفا، 
أليكسي أوالنوفسكي •

قيادة
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املبتدئني. توىل �سافيليف م�سوؤولية اإدارة �سركة 

كبرية وهو يف الثامنة والع�سرين. ويف العمر نف�سه 

اأ�سبح غريف رئي�ًسا ل�سندوق اإدارة ممتلكات يف 

بلدة بالقرب من �سانت بطر�سربغ، بينما جرى 

تعيني ديوكوف رئي�ًسا مالًيا ملحطة النفط يف �سان 

بطر�سربغ، ومن بعدها اأ�سبح رئي�ًسا تنفيذًيا لها 

يف ال�سنة التالية. وتراأ�ض يوجني كا�سبري�سكي 

جمموعة من م�سممي الربجميات وهو يف ال�ساد�سة 

والع�سرين، وبداأ اأعماله التجارية اخلا�سة وهو 

يف احلادية والثالثني من العمر. لقد اأدى توليهم 

وظائف قيادية يف اأوقات مبكرة من العمر اإىل 

ت�سهيل عملهم يف اإدارة ال�سركات وتعزيز اعتدادهم 

باأنف�سهم و�سقل عقولهم النابغة.

رجاحة العقل   |   على غرار الأبطال الريا�سيني 
املربزين، يربز القادة الريا�سيون يف م�سمار املناف�سة، 

ويدفعون اأنف�سهم و�سركاتهم اإىل اأق�سى ما ي�ستطيعون، 

ويبقى جل تركيزهم من�سًبا على حتقيق الهدف بغ�ض 

النظر عن التداعيات اخلارجية. عندما اأ�سبح هريمان 

غريف رئي�ًسا تنفيذًيا ل�سركة �سرب بانك، مل يكن 

م�سرفًيا مبتدًئا فقط بل كان رئي�ًسا تنفيذًيا مبتدًئا 

كذلك، غري اأنه كان واثًقا من اأن ال�سركة �ستتحول اإىل 

موؤ�س�سة عاملية، وو�سع هذا الهدف ن�سب عينيه.

ما من �سك يف اأن الطموح والإميان بالقدرة على 

حتقيق الفوز يجعالن القادة الريا�سيني ينظرون اإىل 

املهام ال�سعبة من حيث كونها حتديات يجدر تذليلها 

ولي�ض تهديدات ينبغي جتنبها. والقادة الذين �سملتهم 

درا�ستنا �سغوفون باأعمالهم وبال�سركات التي يراأ�سونها 

ومَبن يقودونهم. وهم يتحدثون دائًما عنهم بحما�سة، 

ويكر�سون لهم معظم اأوقاتهم، ويقدمون لهم ت�سحيات 

�سغرية وكبرية عن طيب خاطر. ومينحهم ال�سغف 

دافًعا وطاقة وتركيًزا. كان فيات�سي�سالف فيتي�سوف، 

البطل الأوليمبي والعاملي ال�سهري وقائد فريق ريد 

ما�سني الرو�سي لهوكي اجلليد يف الثمانينيات قد 

قال لنا: »ل ميكنك موا�سلة حتقيق الفوز اأو اللعب اأو 

ممار�سة التدريبات متجاوًزا حاجز الآلم طلًبا للمال، 

اإمنا ينبغي لك اأن حتب ما تفعله«.

ُيعد الرتكيز على الرتقاء بالأداء والرتكيز الكلي 

عموًما حجرا الزاوية يف حياة الأبطال الريا�سيني 

البارزين اليومية ويف تدريباتهم ومناف�ساتهم. والأمر 

نف�سه ينطبق على القادة الريا�سيني، فهم يوا�سلون 

الرتكيز على اأولوياتهم ب�سغف ل مثيل له، رغم ما 

ي�سغلهم من اأفكار وما ياأتيهم من مطالب كثرية 

ت�ستهلك ُجل اأوقاتهم. وي�سف اأحد التنفيذيني يف 

�سركة غازبروم نيفت الرئي�ض التنفيذي األك�سندر 

ديوكوف باأنه رجل »عندما يقرر �سيًئا فاإنه يحر�ض 

على اأن تقوم به مهما كلف الأمر«.

يحفز ال�سغف القادة الريا�سيني، لكن على غرار 

الأبطال الريا�سيني، فهم يتحكمون يف عواطفهم عندما 

يحني الوقت لتخاذ قرارات مهمة، اأو للتفاو�ض حول 

�سفقات كبرية. واملحافظة على رباطة اجلاأ�ض تعني 

اأن تتوافر لدى القائد الريا�سي قدرة قوية على التزام 

الهدوء والتفكري برتوٍّ يف ظل ظروف م�سنية للغاية. 

ويحر�ض القائد الذي يت�سم برباطة اجلاأ�ض على اأن 

يطبق املنطق يف املواقف الراهنة، ويحلل البيانات 

املتاحة، وي�سعى للح�سول على م�سورة اخلرباء، وينظر 

يف خيارات متنوعة، وي�سطنع من ثم احللول.

بعد ب�سعة اأ�سهر من تويل فيتايل �سافيليف 

من�سب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة اإيروفلوت يف عام 

2009، اتخذ قراًرا مثرًيا للجدل يق�سي باإخراج 26 
طائرة من طراز TU-154 من اخلدمة. كانت ال�سركة 

اآنذاك يف حالة يرثى لها، وكان كل روبل من الإيرادات 

يح�سب ح�سابه. طلب منه كثري من املوظفني 

القدامى يف ال�سركة اأن يعيد النظر يف القرار، لكنه 

بقي �سامًدا على موقفه. وفيما بعد، اأثبت التحليل 

احل�سابي اأن كل رحلة تقوم بها طائرة من هذا الطراز 

تزيد من خ�سائر ال�سركة مبا يرتاوح ما بني 10 اآلف 

دولر اإىل 20 األف دولر، ب�سبب النخفا�ض الكبري يف 

كفاءة ا�ستهالك الطائرات للوقود.

الإجنازات الريا�سية الكربى تتطلب اأن يجاوز 

الريا�سيون ما ي�ستطيعه الآخرون. ينقل را�سمو�ض 

اأنكري�سن، اأحد موؤلفي الكتب الأكرث مبيًعا، واخلبري 

يف الأداء العايل يف جمال الريا�سة، عن عداء اأوروبي 

يف امل�سافات الطويلة قوله: »هنا )يف كينيا( اأرى 

العدائني يعانون اإىل درجة اأين ل اأ�ستطيع، يف اأ�سد 

اأحالمي، ت�سور اأي �سخ�ض يف الغرب ميكنه اأن 

يفعل ذلك. اإنها رحلة ريا�سية �سريعة احلركة ت�سد 

اجل�سم اإىل ما هو اأبعد من قدراته املعنوية: »اإنها 

تبداأ باإدراك اأن الأمل هو ال�سبيل لتحقيق الإجناز«. 

ول تنطوي ق�سوة القائد على عدد �ساعات العمل 

ا اإىل معايري �سلوكية  وكثافتها، لكنها ترتجم اأي�سً

واأهداف �سعبة للغاية وعدم الت�سامح مطلًقا اإزاء 

تراجع الأداء يف العمل وتوا�سعه.

القدرة على التكيف الذهني   |   يبدي القادة 
الريا�سيون، يف الوقت نف�سه، م�ستويات مرتفعة من 

املرونة يف حتديد الأهداف، وو�سع ال�سرتاتيجيات، 

وتنظيم خطوات التنفيذ. وت�سكل حالة التوتر القائمة 

بني ال�سدة والقدرة على التكيف الذهني املرتكز 

العقلي للقيادة الريا�سية. لتو�سيح منوذجنا يف 

القيادة وما يليه من مناق�سات، �سوف نتعامل مع دافع 

الف�سول ال�ستباقي من حيث كونه �سمة من �سمات 

القادة الريا�سيني، والذي يوؤدي اإىل �سلوكيات متكررة 

وحمددة. ويبدي القادة الريا�سيون، الذين اأجرينا 

عليهم الدرا�سة، ما يطلق عليه �سي�سرون »�سغف 

التعلم« فيما يتعلق باأعمالهم وم�ساريعهم القيادية، 

وكثري من املوا�سيع الأخرى اإىل جانب ذلك.

بداأت كل اجتماعاتنا تقريًبا التي عقدناها 

بخ�سو�ض اأبحاثنا لهذا الكتاب ب�سوؤال من جانب 

اأولئك الذين اأجرينا معهم املقابالت: »ما اجلديد 

يف عاملكم؟«. وكان فيتايل �سافيليف ي�ساأل دوًما عن 

جتربتنا الأخرية فيما يتعلق بركوب طائرات �سركة 

اأيروفلوت، وا�ستف�سر األك�سندر ديوكوف عن الو�سع 

يف فرن�سا واأوروبا الغربية. اأما هريمان غريف، 

امل�سهور باأنه قائد الأعمال الأول يف رو�سيا يف جمال 

التعلم، فيقراأ نحو 300 كتاب يف العام، ويذهب 

بانتظام اإىل وادي ال�سيليكون لي�ستك�سف الأعمال 

والبتكارات التقنية ويح�سر املوؤمترات ويوجه 

الأ�سئلة وي�سغي ثم ي�سغي ثم ي�سغي كثرًيا للنا�ض 

من جميع اأنحاء العامل.

ما يكمل الف�سول ال�ستباقي للقادة الريا�سيني 

هو حر�سهم على القيام بعملية مدرو�سة من اأجل 

التحديث ال�سريع للمعارف باأ�سكال متعددة. فقد 

التحق فيتايل �سافيليف مبجال الطريان املدين، 

تلك ال�سناعة املعروفة بتطورها التقني، وهو يف 

ال�ساد�سة واخلم�سني من العمر دون اأن تكون لديه 

اأي معرفة اأو اطالع على بواطن الأمور. و�سرعان ما 

اأ�س�ض ما بات ُيعرف بـ»مدر�سة ال�سبت«، وهي ور�سة 

عمل اأ�سبوعية مع خرباء ا�ست�ساريني لتعلم املزيد 

عن الطريان. ويف غ�سون �ستة اأ�سهر فقط، ا�ستطاع 

اأن ي�سل اإىل امل�ستوى نف�سه على غرار التنفيذيني 

املخ�سرمني يف �سركة اأيروفلوت. ويف غ�سون عامني، 

ا�ستطاع اأن يعرف ما يكفي لتطوير ا�سرتاتيجية 

اأيروفلوت اجلديدة. واليوم، ي�سعى الروؤ�ساء 

التنفيذيون يف �سركات طريان اأخرى لطلب م�سورته 

حول اأمور �سناعة الطريان. واأ�سبح هريمان غريف، 

الذي مل يكن م�سرفًيا قط قبل ان�سمامه اإىل �سرب 

بانك، خبرًيا يف ال�سناعة امل�سرفية يف غ�سون 

ثالث �سنوات، وخبرًيا بارًزا يف الإنتاج منخف�ض 

التكلفة يف غ�سون عام، ومرجًعا يف القت�ساد 

الرقمي يف غ�سون اأقل من عامني، وذلك بعد اأول 

انخراط له يف هذا املجال.

ت�سمح خا�سية القدرة على التكيف للروؤ�ساء 

التنفيذيني الريا�سيني ب�سبط مناذجهم العقلية، 

وهي تف�سريات داخلية حول الكيفية التي يعمل 

بها العامل والأجزاء املكونة له. وتتطور ت�سوراتهم 

العقلية، عن اأعمالهم و�سناعاتهم وبلدانهم والبيئة 

العاملية التي يعمل فيها كل هوؤلء مبرور الوقت، ما 

ي�سمح بظهور مقاربات ا�سرتاتيجية جديدة. وتبني 

البحوث اأن معظم الروؤ�ساء التنفيذيني يبقون »ذوي 

ميزة خا�سة واحدة« يف خالل مدة وليتهم، وت�سكل 

النماذج العقلية غري املرنة عقبة رئي�سة اأمامهم 

عندما يخطو العامل خطوات لالأمام، بينما القادة 

الريا�سيون ل يعانون هذا املر�ض. 

 :Stanislav Shekshnia ستاني�سالف �سيك�سنيا�  *
اأ�ستاذ يف ريادة الأعمال وال�سركات العائلية يف 

اإن�سياد، ومدير م�سارك يف برنامج »القيادة من 

الكر�سي«، اأحد برامج اإن�سياد لتطوير جمل�ض 

الإدارة، وهو ع�سو يف هيئة التدري�ض مببادرة 

اإن�سياد حلوكمة ال�سركات.

 Talent فريونيكا زاغيفا: مديرة م�سروع يف معهد  *
Equity Institute، وهو ق�سم اأبحاث وتطوير 
داخلي يف �سركة وارد هاول. كما اأنها خبرية 

متخ�س�سة يف الأبحاث حول موا�سيع القيادة 

وحوكمة ال�سركات.

األيك�سي اأولنوف�سكي: اأ�ستاذ م�سارك يف كلية   *
العلوم الجتماعية بالكلية العليا لالقت�ساد.
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إسالميات

يوؤكد 
الت�سريع الإ�سالمي اأهمية تهذيب 

النفو�ض، وتنقيتها من �سوائب احلقد 

وال�سغينة، املوؤدية اإىل الت�ستت والفرتاق، واملثرية 

للنـزاع والنق�سام وال�سقاق، اإذ يغر�ض يف نفو�ض 

الأفراد ال�سلوك ال�سحيح لتنمية ال�سعور باأن اجلميع 

اأ�سرة واحدة، جتمعهم رابطة الإ�سالم، وت�سمهم 

و�سيجة الإميان، وذلك من خالل امل�ساواة التي هي 

لها الإ�سالم يف النفو�ض،  من اأبرز القيم التي اأ�سَّ

واملنبثقة من وحدة الأ�سل الإن�ساين.

ا لقيمة امل�ساواة،  اأعطى الإ�سالم اهتماًما خا�سً

وجالها يف اأروع �سورها بني اأفراده وهم ميار�سون 

عباداتهم، وظهرت وا�سحة جلية مطبقة بني 

امل�سلني يف امل�ساجد.

فالإ�سالم منذ بزوغ فجره ق�سى على جميع 

الفوارق امل�سطنعة، واأزاح نظرة ال�ستعالء التي كانت 

�سائدة يف احلياة الجتماعية اجلاهلية.

املجتمع الإ�سالمي ميتاز ب�سيادة �سعور املحبة 

والتاآخي بني اأفراده، و�سيوع روح الرتابط والتما�سك 

يف اأو�ساطه. وقد ا�ستمد تلك القيم من م�سكاة 

الوحي وهدي النبوة، فاأ�سبح ن�سيًجا فريًدا يف �سفاء 

العالقات الب�سرية، و�سفافية الروابط الجتماعية.

وحني نتاأمل انبثاق رابطة التاآلف والتاآخي 

ت منه،  ال�سائدة بني امل�سلمني، وامل�سدر الذي �سعَّ

جند اأن للم�سجد اأثًرا قوًيا، ودوًرا رئي�ًسا يف تكوين 

تلك الرابطة. فاأهل احلي يجتمعون يف امل�سجد 

كل يوم خم�ض مرات، يوؤدون ال�سالة جماعة، 

ويركعون لربهم وي�سجدون، ويخ�سعون جلالله 

ويذلون، وت�سود بينهم روح الود واملحبة، والتقارب 

والألفة، اإذ تتكرر روؤية بع�سهم لبع�ض، والتقاوؤهم 

يف مكان واحد، وتراهم جميًعا: غنيهم وفقريهم، 

كبريهم و�سغريهم، ماأمورهم واأمريهم، يقومون 

جنًبا اإىل جنب يف �سف واحد.

اإن التقاء امل�سلمني يف املنا�سبات املتعددة يعمق 

الحتاد والإخاء بينهم، ويجعل منهم قوة متما�سكة، 

ووحدة متاآلفة، قـال تعاىل: {ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 
ڄ ڄ ڄ}  )الأنفال: 63(. فامل�سلم يقابل اأخاه، 
وي�سلم عليه، ويبادله حتية الإ�سالم، اإحدى ال�سعائر 

الفا�سلة، والقيم ال�سامية، والآداب وال�سلوكيات 

الرفيعة، التي تت�سمن معاين التكرمي ال�سادقة، 

ق روح الت�سامن بني امل�سلمني.  واملودة والألفة، وتعمِّ

روى اأبو هريرة، ر�سي اهلل عنه، اأن ر�سول اهلل، �سلى 

اهلل عليه و�سلم، قال: »اأول اأدلكم على �سيء اإذا 

فعلتموه حتاببتم، اأف�سوا ال�سالم بينكم« رواه م�سلم.

اإن الإ�سالم ين�سد ال�سالم، لأنه الأمن والأمان، 

وي�سعى اإىل تعميقه يف النفو�ض، وتر�سيخه يف 

القلوب، واإ�ساعته بني النا�ض، حتى ي�سعر اجلميع 

بالرتياح والأمان، وال�ستقرار والطمئنان، 

وي�سود بينهم ال�سعور ال�سادق، والعواطف 

النبيلة، حيث ح�ض الإ�سالم على توطيد تلك 

الأخوة، وبنيَّ مقت�سياتها وم�ستلزماتها يف كثري 

من الن�سو�ض، قال تعاىل: {ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ} )اآل عمران: 103(.

وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »امل�سلم اأخو امل�سلم، 

ل يظلمه، ول ي�سلمه، ول يخذله، ول يحقره، بح�سب 

امرئ من ال�سر اأن يحقر اأخاه امل�سلم، كل امل�سلم على 

امل�سلم حرام دمه وماله وعر�سه« متفق عليه.

لقد اأو�سح امل�سطفى، عليه ال�سالة وال�سالم، 

بثاقب نظرته الرتبوية، التي ا�ستقاها من تاأديب ربه 

له، اأنه ل ي�ستل �سخائم احلقد من ال�سدور، ول ينتزع 

اأدران التناف�ض واحل�سد من النفو�ض، اإل اأخوة �سادقة 

ت�سود حياة امل�سلمني، وتعم املجتمع امل�سلم على اأ�سا�ض 

من املحبة والتواد، والتنا�سح والألفة والب�سر، وينتفي 

عنها الكيد والغل، ويزول احل�سد والتباغ�ض.

اإن الإ�سالم �سرع كثرًيا من الو�سائل التي تعمق 

ال�سالت بني امل�سلمني، وتفتح قلوبهم للمحبة 

والتالقي على اخلري، وتغر�ض بذور املحبة يف 

النفو�ض، وتتعاهدها بالرعاية على مدار اليوم 

والليلة، فاإذا �سفت النفو�ض، وتاآلفت القلوب عا�ض 

اجلميع يف اأمن و�سالم، وحمبة ووئام.

فحني تنطلق من ماآذن امل�سجد كلمة التوحيد مدوية 

يف كل اجتاه ي�ستجيب املوؤمنون لنـداء احلـق، ويلبـون 

دعـوة خـالق اخلـلق، قال تعاىل: {ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې} )الأنفال: 24(.
فاإذا تكاملت اأعدادهم، والتاأمت جموعهم، اأعلن 

املوؤذن اإقامة ال�سالة، فانتظمت جموع امل�سلني 

�سفوًفا مرتا�سة خلف اإمامهم، ل ميتاز �سخ�ض 

على اآخر، بل تذوب كل الفوارق، وتزول جميع 

احلواجز، ي�سمهم ال�سف متجاورين، مهما تباينت 

اأحوالهم املادية، وم�ستوياتهم الثقافية، وحالتهم 

المساواة في اإلسالم
تتكرر المساواة في المسجد كل يوم خمس مرات، 

حتى تترسخ في نفوس المصلين، وتتضاءل في أحاسيسهم كل الفوارق الزائفة 
المؤدية إلى تفتيت المجتمع.

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

     حين يعلن المؤذن إقامة الصالة 
تنتظم جموع المصلين صفوًفا متراصة خلف إمامهم، ال 

يمتاز شخص على آخر، بل تذوب كل الفوارق، 
وتزول جميع الحواجز، يضمهم الصف   

متجاورين، مهما تباينت أحوالهم المادية ومستوياتهم 
الثقافية وحاالتهم االجتماعية    
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يحر�ض 
الإ�سالم على �سيانة 

النف�ض الإن�سانية، وحفظها 

والعناية بها، ويوؤكد اأهمية �سحة اجل�سد 

وعافيته، و�سرورة مداواته من الأ�سقام 

والعلل، واأخذ الحتياطات الالزمة، 

والتدابري الوقائية، التي من �ساأنها، بعد 

عناية الباري جل وعز، اأن حتفظ على 

املرء عافيته، وين�ساأ �سحيًحا �سليًما. 

فالأمرا�ض توؤثر يف ال�سحة، وتنتج عنها 

الآلم واملعاناة، وعجز اجل�سد عن القيام 

بوظائفه على الوجه ال�سحيح، ما يعطل 

م�سرية الإن�سان يف هذه احلياة اأو يعرقلها.

والطبيب له دور كبري يف التخفيف من 

اآلم املر�سى واأوجاعهم، ويحمل مهمة 

اجتماعية كربى، وم�سوؤولية عظمى، عرب 

ت�سخي�ض اأمرا�ض النا�ض ومداواتهم، 

والتخفيف من اأ�سقامهم ومعاناتهم، فهو 

�ساحب ر�سالة �سامية يف املجتمع.

وقد �سهد �سدر الإ�سالم بروز �سخ�سية 

طبية ن�سائية، تبواأت مرتبة مرموقة يف 

املجتمع املدين، حيث نبغت يف الطب 

واملداواة، واأ�سهمت اإ�سهاًما كبرًيا يف 

عالج املر�سى.

ال�سحابية اجلليلة رفيدة بنت �سعد 

الأ�سلمية اخلزرجية الأن�سارية هي اأول 

طبيبة يف الإ�سالم. فقد ا�ستهوتها مهنة 

التمري�ض، وهويت حرفة التطبيب واملداواة، 

وتفوقت يف ذلك، حتى ذاع �سيتها، وعلت 

�سهرتها، وعرفت يف اأو�ساط جمتمع املدينة، 

حتى ق�سدها املر�سى يطلبون العالج 

والتخفيف من اآلمهم. فقد كانت على دراية 

كبرية بالأدوية والعقاقري وت�سنيعها.

وكانت بداية ظهورها بعد عودة امل�سلمني 

من غزوة بدر، وو�سولهم اإىل املدينة وهم 

يحملون معهم اجلرحى، فن�سبت خيمة 

لها، اأعدتها لتكون عيادة تداوي فيها 

هوؤلء امل�سابني، وت�سمد جراحهم، وجترب 

ك�سريهم، واتخذت طاقًما متري�سًيا من 

الفتيات دربتهن على فن التمري�ض، والعناية 

باملر�سى ومداواتهم.

كانت رفيدة طبيبة ماهرة متقنة لعملها. 

وقد اأعجب النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

بدقة عملها، وح�سن عنايتها باملر�سى. 

فقد روت عائ�سة، ر�سي اهلل عنها، فقالت: 

»اأ�سيب �سعد بن معاذ يوم اخلندق ب�سهم، 

اأطلقه اأبو اأ�سامة اجل�سمي حليف »بني 

خمزوم«، فقال الر�سول، �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »اجعلوه يف خيمة رفيدة التي يف 

امل�سجد حتى اأعوده من قريب«. فكان النبي، 

�سلى اهلل عليه و�سلم، اإذا مر به يقول: 

»كيف اأم�سيت؟ وكيف اأ�سبحت؟««.

و�سحبت رفيدة امل�سلمني يف غزوة اأحد، 

حيث كانت حتمل معها عيادتها املتنقلة يف 

خيمة جوار مع�سكر امل�سلمني، هياأتها لتكون 

عيادة للجرحى وامل�سابني، وجهزتها بكل 

الأدوات والإمكانات املتاحة يف ذلك الوقت، 

لتكون جاهزة ل�ستقبال املر�سى، واإجراء 

الإ�سعافات الأولية ال�سريعة لهم، فتداويهم 

بخربتها العالجية.

ويف غزوة خيرب خرجت مع جي�ض 

امل�سلمني ومعها خيمتها واأدواتها، التي هي 

مبنزلة امل�ست�سفى امليداين املتنقل، وبذلت 

جهًدا كبرًيا يف معاجلة امل�سابني، حتى 

اإن النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، كرمها 

تقديًرا ملا اأظهرته من عمل رائد يف تلك 

الغزوة، فاأعطاها من الغنائم مثل ما 

اأعطى الرجل املقاتل.

ويف املدينة املنورة، يرتدد على خيمتها 

املر�سى، فتقدم لهم خدماتها الطبية، 

وتوا�سي املحتاجني، وتخفف من معاناة 

املر�سى، وت�سهر على راحتهم.

هذا العمل الإن�ساين الرائع، الذي 

قامت به هذه ال�سحابية اجلليلة يف حياة 

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، يوؤكد تكرمي 

الإ�سالم للمراأة، واأنه ل يعار�ض عملها يف 

املجال الطبي وفق ال�سوابط ال�سرعية، 

كما اأن قيامها مبهنة التمري�ض يدح�ض 

كل الفرتاءات املوجهة �سد الإ�سالم، 

باأنه يهم�ض دور املراأة، ومينع م�ساركتها 

يف احلياة الجتماعية. فلي�ض هناك دين 

م املراأة، وحافظ عليها، واأبرز مكانتها  كرَّ

مثل الإ�سالم.

توفيت رفيدة الأن�سارية باملدينة املنورة، 

ودفنت يف البقيع، ر�سي اهلل عنها واأر�ساها. 

رفيدة األنصارية
الطبيبة األولى في اإلسالم

الجتماعية. ل يجد اأحدهم غ�سا�سة يف اأن يقف 

بجانب اأخيه: املاأمور بجانب الأمري، والغني اإىل 

جوار الفقري، والأبي�ض مال�سق لالأ�سود، والتاجر 

جماور للعامل، واملثقف م�ساٍو لالأمي، جميعهم يف 

�سف واحد، ل تفا�سل يف مواقفهم، ول متايز يف 

اأفعالهم، ل يتقدم واحد بالركوع قبل اإمامه حتى 

يركع، ول ي�سجد حتى ي�سجد، ول يزيد فعاًل، ول 

ين�سرف من �سالته قبل ان�سراف اإمامه.

عبادة تتجلى فيها امل�ساواة، وتربز الوحدة 

باأ�سمى �سورها، واأجل معانيها، فتعمق يف نفو�ض 

امل�سلني انتماءهم اإىل اأ�سل واحد، واأنهم اأمة نبعت 

من منبع واحد.

اإن هذا املنظر البديع للم�سلني، وتلك ال�سورة 

الفريدة ل يتكرران عند غري امل�سلمني، ولذلك 

اأبهرت امل�ساواة الباحثني من املن�سفني الغربيني، 

الذين عربوا عن اإعجابهم باملعاين الفا�سلة، والقيم 

ال�سامية التي تظهر من خالل اأداء ال�سالة، والدور 

الفاعل لها يف جمع كلمة امل�سلمني، وتوحيد �سفوفهم.

تقول الكاتبة الإجنليزية �ساروجيني ناديو يف كتاب 

»حما�سرات ومقالت«:

»اإن الدين الإ�سالمي كان الدين الأول الذي 

دعا اإىل الدميقراطية، وعمل مببادئها، فال يرتفع 

�سوت الأذان من منارة م�سجد، اإل وياأتي من يريد 

اأن يعبد اهلل، فيجتمعون يف �سف واحد خم�ض 

مرات يف اليوم، ويركعون هلل على �سوت التكبري، 

وتتجلى امل�ساواة الإ�سالمية يف اأروع اأ�سكالها. اإنني 

�سعرت، مرة بعد مرة، اأن الإ�سالم بقوة الوحدة 

العملية يجمع اأفراًدا خمتلفني من بني اآدم، يف 

�سلك واحد من الأخوة«.

ويعرتف امل�ست�سرق الإجنليزي رو�سكني جب 

بعظمة الإ�سالم يف اإقرار مبداأ امل�ساواة، وتطبيقها 

عملًيا يف املجتمع، واأنها ذات اأثر كبري يف انح�سار 

العدوان، واإزالة ال�سقاق، واإزاحة اخل�سام، اإذ يقول 

يف كتابه »جتاه الإ�سالم«:

»مل يحرز جمتمع من املجتمعات الب�سرية جناًحا 

مثلما اأحرزه الإ�سالم يف اإقرار امل�ساواة بني الأجيال 

املختلفة، ب�سرف النظر عن الطبقات الب�سرية، 

وتنوع الفر�ض واإمكانية العمل. لقد جتلت من 

اأو�ساع اجلالية الإ�سالمية يف عدد من البلدان 

قدرة الإ�سالم على اإذابة الختالفات يف الأجيال 

والتقاليد، التي ل تزول على مر القرون، وعلى مدار 

التاريخ، فاإذا كان ل بد من اإحالل عاطفة التعاون 

مكان ال�سراع واخل�سومة بني جمتمعي ال�سرق 

والغرب الكبريين، فال بد يف ذلك من ال�ستعانة 

بالإ�سالم والعتماد عليه يف حتقيق هذا املطلوب«.

اإن امل�ساواة تتكرر يف امل�سجد كل يوم خم�ض 

مرات، حتى ترت�سخ يف نفو�ض امل�سلني ول تن�سى، 

ولتت�ساءل يف اأحا�سي�سهم كل الفوارق الزائفة، 

املوؤدية اإىل تفتيت املجتمع، والنخر يف ج�سد الأمة، 

واإيغار النفو�ض، ومتزيق ال�سفوف، وليزول من 

املجتمع كل ما يوؤدي اإىل ال�سعف والوهن، وتبطل 

كل نعرة مقيتة تت�سلل وتند�ض بني �سفوفه، ويحل 

حملها املحبة والوئام، والتاآلف والن�سجام، حتى 

يبقى املجتمع قوًيا اآمًنا، ر�سيًنا متما�سًكا، بعيًدا 

عن كل ما يثري العداوة وال�سحناء، اأو ي�سبب 

القطيعة والبغ�ساء.
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صحة

اأ�سبحت 
ال�سمنة من اأكرث العتاللت 

ال�سحية التي تزعج كثرًيا من 

النا�ض على م�ستوى العامل من كال اجلن�سني، ويف 

جميع مراحلهم العمرية دون ا�ستثناء. ومن اأهم 

م�سكالت ال�سمنة تراكم الدهون يف منطقة البطن، 

وما ي�سكله ذلك من تاأثري �سلبي على املظهر اخلارجي 

للج�سم، اإ�سافة اإىل كون دهون البطن من اأخطر 

�ض اأ�سحابها لعدد من  اأنواع الدهون، لأنها ُتعرِّ

العوار�ض ال�سحية والنف�سية على حد �سواء.

هنا يربز ت�ساوؤل مهم مفاده: هل من املمكن اأن 

يكون ال�سخ�ض ر�سيًقا ويعاين وجود دهون البطن؟

ي�ساحب الوزن الزائد، عادة، الإ�سابة برتاكم 

دهون البطن، التي يطلق عليها الِكر�ض، ولكْن 

هناك فروق فردية، فرمبا يكون ال�سخ�ض ر�سيًقا 

ول يعاين ال�سمنة ولكنه يعاين الكر�ض، وذلك نتيجة 

متركز الدهون يف منطقة البطن، وتراكمها ب�سكل 

مزعج دون توزيعها على نحو متوازن يف جميع اأنحاء 

اجل�سم. ويرجع ذلك اإىل عدد من العوامل الوراثية، 

اأو اإىل عدد من الأ�سباب الأخرى الآتي بيانها.

تناول الوجبات الجاهزة، والمشروبات الغازية، 
والحلويات، واألطعمة المعلبة، والمعجنات يتسبب في 

تراكم الدهون في منطقة البطن.

عبر حياة صحية
تخلَّص من دهون البطن

د. نايف بن عبداهلل العنزي

استشاري جراحة السمنة والمناظير
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أسباب تراكم الدهون
هناك عدد من الأمور يت�سبب يف تراكم الدهون يف 

منطقة البطن على نحو غري املرغوب فيه، ون�ستطيع 

اأن نذكر جمموعة من اأهمها:

اتباع نظام غذائي غير صحي   |   ت�سهم 
الوجبات التي حتتوي على ن�سب عالية من 

الكربوهيدرات يف تراكم الدهون يف منطقة البطن 

ب�سكل �سلبي جًدا، وكذلك الوجبات اجلاهزة التي 

حتتوي على ن�سب عالية من الدهون وال�سعرات 

احلرارية، اإ�سافة اإىل امل�سروبات الغازية، 

واحللويات، والأطعمة املعلبة واملعجنات.

السهر وعدم أخذ قسط واف من النوم   |   
اأثبتت الدرا�سات احلديثة اأن الأ�سخا�ض الذين ي�سهرون 

مييلون عادة اإىل ا�ستهالك املزيد من ال�سعرات 

احلرارية، كما متتلك اأج�سادهم قدرات اأعلى على 

تخزين الدهون، ل �سيما يف منطقة البطن. ويرجع 

ال�سبب العلمي يف ذلك اإىل اأن انخفا�ض عدد �ساعات 

النوم يوؤدي اإىل خف�ض معدل اإفراز هرمون الليبتني، 

وزيادة اإفراز هرمون اجلريلني، ومن ثم امل�ساهمة 

على نحو �سلبي يف زيادة الوزن، وتراكم الدهون 

يف منطقة البطن. لذلك فاإن الأ�سخا�ض الذين 

تنخف�ض معدل �ساعات نومهم عن 6 �ساعات يومًيا 

اأكرث عر�سة لل�سمنة املفرطة، مقارنة بغريهم من 

الأ�سخا�ض الذين ترتاوح معدل �ساعات نومهم ما بني 

7 �ساعات اإىل 9 �ساعات يومًيا.

التعرض لإلجهاد البدني والنفسي   |   اأثبتت 
الدرا�سات احلديثة اأن هناك عالقة بني التعر�ض 

لالإجهاد وزيادة الوزن وتراكم دهون البطن. 

فعندما يتعر�ض ال�سخ�ض لالإجهاد، يقوم اجل�سم 

تلقائًيا بزيادة معدل اإفراز هرموين الكورتيزول 

والأدرينالني، ومن ثم جتري زيادة معدلت تراكم 

الدهون يف اجل�سم ول �سيما يف منطقة البطن.

عدم ممارسة األنشطة الرياضية   |   الك�سل 
وعدم ممار�سة الأن�سطة الريا�سية هو �سبب رئي�ض 

يف تكد�ض الدهون يف اجل�سم، لذلك ُيعد النخراط 

يف الأن�سطة الريا�سية على نحو منتظم، وزيادة 

معدلت امل�سي اليومية، من اأف�سل الطرق التي ت�سهم 

يف خف�ض دهون اجل�سم ول �سيما يف منطقة البطن، 

وهي املفتاح الذهبي حلل تلك امل�سكلة عرب امل�ساهمة 

يف حرق دهون اجل�سم على نحو فاعل وموؤكد.

تناول بعض أنواع العقاقير الطبية   |   هناك 
جمموعة من العقاقري التي قد ت�سهم على نحو 

�سلبي يف حب�ض املياه داخل اجل�سم، وتراكم الدهون 

فيه، وذلك عندما يجري تعاطيها من قبل املري�ض 

ملدة زمنية طويلة. ومن تلك العقاقري: عقاقري 

داء ال�سكري، وعقاقري عالج ال�سرع والت�سنجات، 

وعقاقري عالج ال�سداع الن�سفي، وعقاقري �سبط 

معدل �سغط الدم، وعقاقري منع احلمل و�سبط 

معدلت الهرمونات. ولكن رمبا ل تت�سبب تلك 

العقاقري يف زيادة وزن م�ستخدميها، فهناك فروق 

فردية بني �سخ�ض واآخر.

تناول وجبات غير صحية بين الوجبات 
األساسية   |   ين�سح خرباء التغذية بتناول 

وجبات خفيفة بني الوجبات الأ�سا�سية، وذلك 

بهدف ال�سيطرة على اجلوع والإح�سا�ض بالمتالء 

وال�سبع، وتن�سيط عمليات التمثيل الغذائي داخل 

اجل�سم، ولكن ينبغي حتري نوعية تلك الوجبات 

اخلفيفة، اإذ ل بد اأن حتتوي على الفاكهة الطازجة 

واخل�سراوات، واأل تكون وجبات عالية الدهون 

وال�سعرات احلرارية، لأنها بالتاأكيد �ستت�سبب يف 

زيادة الوزن، وتراكم دهون البطن.

التخلص من دهون البطن
مثلما يقع الإن�سان يف اأخطاء �سائعة ت�سهم يف 

تكد�ض الدهون يف منطقة البطن فاإنه ينبغي عليه 

اأن يدرك الو�سائل التي ت�ساعده على التخل�ض من 

الدهون على نحو عام، ودهون البطن على نحو 

خا�ض، اإذ يكون ذلك عرب:

اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون   |   
ُيعد النظام الغذائي ال�سحي املتبع هو احلل املثايل 

ل�سبط معدل الدهون داخل اجل�سم وال�سيطرة 

عليها على نحو ملمو�ض. ولذلك ينبغي الإقالع عن 

ا�ستهالك الوجبات ال�سريعة، والأطعمة املقلية، 

ا  واملعجنات، واحللويات، وامل�سروبات الغازية، واأي�سً

م�سروبات الطاقة. وي�ستبدل بذلك اتباع نظام 

غذائي �سحي ومتكامل، يحتوي على ن�سبة عالية 

من اخل�سراوات والفاكهة الطازجة واحلبوب 

الكاملة، مع املحافظة على �سرب كميات وفرية من 

املياه الطبيعية ترتاوح ما بني 6 اأكواب اإىل 8 اأكواب 

يومًيا، وذلك من اأجل احلفاظ على معدل الرتطيب 

الداخلي للج�سم، وخف�ض معدلت تراكم الدهون يف 

منطقة البطن.

ممارسة األنشطة الرياضية بانتظام   |   ل 
ميكن اإنكار الدور الإيجابي الذي تلعبه الأن�سطة 

الريا�سية يف التخل�ض من الدهون ول �سيما الدهون 

املرتاكمة يف منطقة البطن، ولذلك ينبغي البعد 

عن الأن�سطة امل�ستقرة مثل اجللو�ض ملدد طويلة يف 

م�ساهدة التلفاز، وتتبع و�سائل التوا�سل الجتماعي 

املختلفة عرب الإنرتنت، وي�ستبدل بذلك النخراط 

يف ممار�سة الأن�سطة الريا�سية على نحو دوري 

ومنتظم، اأو املداومة على ممار�سة امل�سي ملدة ل تقل 

عن ن�سف �ساعة يومًيا.

وهناك متارين ريا�سية متخ�س�سة يف حماربة 

دهون منطقة البطن، وذلك عرب تقوية ع�سالت 

البطن، وحتويل الدهون اإىل ع�سالت. ولهذا ينبغي 

ا�ست�سارة مدرب ريا�سي متخ�س�ض للتعرف اإىل تلك 

التمارين، واملداومة على ممار�ستها على نحو منتظم، 

لتحقيق اأف�سل النتائج املرغوب فيها. وتعد الريا�سة 

من اأف�سل الو�سائل الطبيعية الفاعلة التي حتقق 

نتائج اإيجابية يف حماربة ال�سمنة وخف�ض دهون 

البطن، وذلك عرب امل�ساهمة يف حرق املزيد من 

ال�سعرات احلرارية، وتن�سيط الدورة الدموية للج�سم 

بطريقة اآمنة للغاية. 

الجراحة الحل األخير
جنح التدخل اجلراحي يف تقدمي 

حل فاعل مل�سكلة تراكم دهون البطن 

امل�ستع�سية، التي ف�سل عالجها بو�ساطة 

اتباع نظام غذائي منخف�ض ال�سعرات 

احلرارية، اأو ممار�سة التمارين الريا�سية. 

وتهدف جراحات ال�سمنة اإىل التخل�ض 

من الدهون املرتاكمة يف منطقة البطن، 

عرب نوعني من اجلراحات: الأوىل هي 

جراحات ت�سغري املعدة، كعمليات التكميم، 

والأخرى هي جراحات ت�سغري املعدة وتقليل 

المت�سا�ض كتحويل م�سار املعدة، وحتويل 

م�سار الثنى ع�سر. 

بعد ذلك �سيبداأ الإن�سان يف التخل�ض من 

الدهون والكر�ض وما يعانيه من م�سكالت 

�سحية م�ساحبة. ولكن ل بد بعد التعر�ض 

لتلك النوعية من اجلراحات، اتباع نظام 

غذائي �سحي و�سليم، واملداومة على 

ا،  ممار�سة الأن�سطة الريا�سية بانتظام اأي�سً

من اأجل احلفاظ على نتائج العملية، وعدم 

عودة تراكم الدهون يف البطن مرة اأخرى.

      األشخاص الذين يسهرون يميلون عادة إلى 
استهالك المزيد من السعرات الحرارية، وتمتلك أجسادهم قدرات أعلى على        

تخزين الدهون ال سيما في منطقة البطن         
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غذاء

يساعد اإلفطار على السيطرة 
على الوزن والتمتع بمؤشر 

كتلة جسم طبيعي، وتحسين 
التركيز واألداء في الفصول 

الدراسية والعمل.

وجبة اإلفطار
فوائد جسدية

وذهنية

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

عن اأهمية وجبة الإفطار لي�ض بالأمر احلديث 

اجلديد، ولكن ما نراه من تناق�سات 

يف الأبحاث، ل �سيما يف ال�سنوات الأربع الأخرية، 

ي�ستدعي التوقف جمدًدا عند هذا املو�سوع. ففي 

حني ت�سر بع�ض املراجع والأبحاث على اأهمية وجبة 

الإفطار، تاأتي درا�سات تنفي ذلك متاًما! فهل فعاًل 

الإفطار هو اأف�سل وجبة يف اليوم؟ وهل تناول وجبة 

ال�سباح ي�ساعدنا على احلفاظ على وزن �سحي؟!

تناقض اآلراء   |   ن�سر الربوفي�سور والباحث 
الإجنليزي تريان�ض كيلي كتاًبا بعنوان: »الفطور 

ال�سباحي اأخطر وجبة يف اليوم« عام ٢٠١٦، و�سرعان 

ما انت�سرت املقالت التي تتناول هذا املو�سوع. 

وملخ�ض ما يف هذا الكتاب اأن الربوفي�سور اكت�سف 

قبل اأعوام عدة اإ�سابته مبر�ض ال�سكري من الدرجة 

الثانية، الأمر الذي دفعه اإىل مراقبة ن�سبة ال�سكر يف 

دمه بنف�سه يومًيا، فاكت�سف اأنها ترتفع دائًما على نحو 

خطر �سباًحا بعد الإفطار، فتوقف عن تناول الإفطار 

متاًما. فالحظ مرة اأخرى اأن ن�سبة الكلوكوز يف الدم 

تبقى م�ستقرة طيلة اليوم. كما اأو�سح »كيلي« اأن اأغلب 

الدرا�سات التي تقول: »الأ�سخا�ض الذين يتناولون 

وجبة الإفطار ال�سباحي يتمتعون بن�سبة عالية من 

الر�ساقة«، هي مدعومة من �سركات �سناعات الأغذية 

ما يدعو للت�سكيك يف هذه النتائج.

كما وجدت درا�سة ن�سرت يف املجلة الأمريكية للتغذية 

الإكلينيكية عام 2014 اأنه ل اختالف بفقدان الوزن 

عند الأ�سخا�ض الذين يتخطون وجبة الإفطار مقارنة 

مع الذين يتناولونها. فما ال�سبب يف ظهور هذه الآراء 

جمدًدا؟ وهل هناك جانب �سلبي لتخطي الإفطار؟

ُتعد نوعية الطعام التي نتناولها يف ال�سباح 

اأكرث اأهمية من التوقيت الذي نتناولها فيه. ومن 

املمكن اأن تكون نوعية الطعام ال�سيئة التي اأ�سبحت 

معتمدة على الإفطار هي �سبب دعوة هذه الدرا�سات 

لتخطيه. فاإذا كان الإفطار اخلا�ض بك يعتمد على 

الكربوهيدرات املكررة واملعاجلة مثل حبوب الفطور 

املحالة، اأو الدونات، اأو الكروا�سان اجلاهزة، فقد 

يكون ذلك اأ�سواأ من تخطي الإفطار. فتناول هذه 

الكربوهيدرات املكررة وال�سكريات ميكن اأن يوؤدي 

اإىل ارتفاع يف ن�سبة ال�سكر يف الدم، ومن ثم يفرز 

اجل�سم املزيد من الأن�سولني، ما قد يزيد من تخزين 

الدهون، ويجعل من ال�سعب خف�ض ال�سعرات 

احلرارية يف اأثناء اليوم، لأنك �ست�سعر باجلوع يف 

وقت لحق وتتناول كمية اأكرب من الطعام، وي�سبح 

نزول الوزن اأمًرا �سعًبا جًدا.

فوائد اإلفطار المثبتة علمًيا
ي�ساعد تناول الإفطار املتكامل والغني باملواد 

الغذائية الأ�سا�سية اجل�سم على:

كتلة  مبوؤ�سر  والتمتع  الوزن،  على  ال�سيطرة   •
ج�سم طبيعي.

واجل�سدي. الذهني  الأداء  حت�سني   •
الف�سول  يف  والأداء  الرتكيز  حت�سني   •

الدرا�سية والعمل.

التحمل  على  والقدرة  القوة  ازدياد   •
ملمار�سة الريا�سة.

الكولي�سرتول  م�ستويات  انخفا�ض   •
وال�سحوم الثالثية يف الدم، وانخفا�ض 

معدل الإ�سابة بت�سلب ال�سرايني.

الدم. يف  والأن�سولني  ال�سكر  تعديل   •
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متى يصبح اإلفطار خطًرا؟   |   من املوؤ�سف اأنه 
من عادة كثري من النا�ض تناول الإفطار متاأخًرا يف 

اأوقات العمل، ول �سيما اأ�سحاب املهن املكتبية. ومن 

املفرت�ض اأن يكون ذلك اأمًرا اإيجابًيا، لكن ما يحدث 

هو طلب �سطائر جاهزة من اأقرب مكان، وتكون 

ا مقلًيا بالزبدة، اأو كبد اخلروف املقلي،  مثاًل: بي�سً

اأو فوًل حم�سًرا بكمية كبرية من الزيت، اإىل جانب 

بع�ض اأنواع اخلبز املعجون بالزيوت كاخلبز الأفغاين 

)التمي�ض(، اأو بع�ض املاأكولت ال�سعبية كاملطبق، 

والكروا�سان، والدونات. ول نن�سى طبًعا امل�سروبات 

الغازية اأو ال�ساي املليء بال�سكر! واإذا �ساألنا هوؤلء 

الأ�سخا�ض: هل ح�سلتم على فوائد وجبة الإفطار؟ 

تكون اإجابتهم نعم! ولكن احلقيقة اأنهم قد تناولوا 

كميات هائلة من ال�سكريات والزيوت التي توازي ثلثي 

حاجتهم اليومية على الأقل، وتكون فوائد الإفطار قد 

حتولت اإىل عمل كارثي!

كيف نحافظ على فوائد وجبة اإلفطار؟   |   
من املهم اأن يحتوي الإفطار على كل املجموعات 

الغذائية، مبا يف ذلك الفواكه واخل�سراوات واحلبوب 

الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الد�سم اأو اخلالية 

منه، والربوتينات اخلالية من الدهون. كما اأن اإدخال 

الربوتني اأمر مهم جًدا، لأنه ي�ساعد على ال�سعور 

بال�سبع ملدة اأطول قد متتد اإىل 4 �ساعات على الأقل، 

وهو الأمر الذي ي�ساعد على خ�سارة الوزن. فمثاًل 

من املمكن اإدخال الأجبان والألبان قليلة الد�سم، اأو 

�سرائح �سدور الديك الرومي، اأو احلليب، اإ�سافة اإىل 

البي�ض. �سحيح اأن البي�ض يحتوي على ن�سبة عالية من 

الكولي�سرتول تعادل 200 ملغ اإل اأن تناوله باعتدال )ل 

يتجاوز بي�سة يومًيا( من �سمن نظام غذائي �سحي، 

ل يزيد من ن�سبة الكولي�سرتول بالدم، وفًقا للجمعية 

الأمريكية للقلب. ويف اجلدول الآتي بع�ض اأخطاء 

الإفطار وكيف نتجنبها.

أخطاء اإلفطار 
والحلول

أفكار سريعة وسهلة لتناول اإلفطار الصحي

حبوب الفطور 

امل�سنوعة من 

القمح الكامل مع 

احلليب، الزبادي 

و/ اأو الفاكهة.

ال�سطائر املح�سرة 

من التو�ست، اأو اخلبز 

امل�سنوع من احلبوب 

الكاملة والزيوت غري 

امل�سبعة وامل�ساف اإليها 

اجلنب، اأو اللبنة، اأو 

زبدة الفول ال�سوداين، 

اأو زبدة اللوز.

كوب من احلليب 

ال�ساخن امل�ساف 

اإليه ال�سوفان 

وب�سع حبات من 

املك�سرات النيئة 

والزبيب.

البي�ض املخفوق 

مع اخل�سار 

كالطماطم، 

والفطر، والفلفل 

الرومي.

ر  البانكيك املح�سّ

يف املنزل من 

مكونات �سحية، 

مع الفاكهة 

الطازجة واحلليب 

اأو اجلنب.

الفول املدم�ض 

بالليمون مع 

القليل من زيت 

الزيتون.

خمفوق احلليب 

مع الفاكهة.

تخطيه يف الإجازة 

ب�سبب ال�ستيقاظ 

يف وقت متاأخر.

تناول وجبة الإفطار 

واإن كان الوقت 

متاأخًرا، مع تاأخري 

وجبة الغداء قلياًل.

تناول الإفطار 

اجلاهز من 

املطاعم.

جتنبه اأو انتقاء 

اخليارات ال�سحية 

اجليدة.

عدم حت�سري 

الإفطار ل�سيق 

الوقت.

حت�سري ال�سطائر 

وتغليفها من اليوم 

ال�سابق.

تناول كمية كبرية 

من الطعام عند 

الإفطار.

العتماد على 

اإفطار معتدل 

ومتوازن.

العتماد على 

الع�سائر ل �سيما 

املعلبة الغنية 

بال�سكر امل�ساف.

تبديلها باحلليب 

قليل الد�سم اأو 

اخلايل منه.

عدم اجتماع 

العائلة لتناول 

وجبة الإفطار يف 

الإجازة.

الإفطار اجلماعي 

يعزز العادات 

ال�سلوكية 

ال�سحيحة. 

الإفطار املكرر 

والروتيني.

يف�سل التنويع يف 

وجبات الإفطار 

لتفادي امللل.

اإعطاء الطفل املال 

ل�سراء الطعام من 

املدر�سة.

لي�ض من املمكن 

مراقبة طعام 

الأطفال يف 

املدر�سة، وغالًبا 

ما ي�سرتي الأطفال 

الأطعمة ذات 

ال�سعرات العالية 

والفوائد القليلة.

  من المهم أن يحتوي اإلفطار على كل المجموعات الغذائية، 
       بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، ومنتجات األلبان 

قليلة الدسم أو الخالية منه، والبروتينات الخالية من الدهون  
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األطفال واألجهزة الذكية
إدمان مؤذ وأضرار جمة

من اآلثار الصحية المضرة: الصداع، والتوتر، واالكتئاب، واضطرابات النوم، ونقص التركيز،
وضعف الذاكرة والسمع.

محمود الديب
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    يشترك اإلدمان السلوكي مع إدمان المواد الكيميائية
في عدد من خصائص اإلدمان الرئيسة، ومنها فقدان السيطرة على مقدار

 االستخدام، وتحوله بمرور الوقت إلى استخدام قهري، مع ظهور أعراض
 انسحابية إذا جرى تقليل هذا االستخدام  

ي�سنف 
اإدمان الأطفال األعاب الأجهزة الذكية 

من ال�سلوكيات اخلطرة التي يحذر 

منها الأطباء واملتخ�س�سون ب�سدة، ملا تخّلفه من 

اأمرا�ض وعوار�ض توؤثر، على نحو كبري، يف التكوين 

النف�سي، والجتماعي لالأطفال، ل �سيما يف �سنوات 

اأعمارهم املبكرة. ف�سل�سلة الأمرا�ض التي ي�ساب 

بها الأطفال جراء هذا ال�سلوك متعددة، وقد ترافق 

الطفل يف مراحله العمرية املتقدمة، اإن مل يجِر 

ال�سيطرة عليها ومعاجلتها قبل ا�ستفحالها.

آثار نفسية مؤذية   |   ك�سف د. فهد بن دخيل 
الع�سيمي، الأ�ستاذ امل�سارك بكلية الطب بجامعة 

امللك �سعود بالريا�ض، وا�ست�ساري الطب النف�سي 

والطب النف�سي اجل�سدي، عن ارتباط ا�ستخدام 

الأجهزة الذكية باآثار �سحية م�سرة كال�سداع، 

والتعب، والتوتر، والكتئاب، وا�سطرابات النوم 

ونق�ض الرتكيز، و�سعف الذاكرة وال�سمع. ي�ساف 

اإىل ذلك الإ�سابة بالإدمان على هذه النوعية 

من الألعاب، وهو اأحد اأنواع الإدمان ال�سلوكي 

الذي ل يقل خطورة عن اإدمان املواد الكيميائية 

واملخدرات. اإذ ي�سرتك الإدمان ال�سلوكي من 

اإدمان ا�ستخدام الهواتف الذكية مع اإدمان 

املواد الكيميائية يف عدد من خ�سائ�ض الإدمان 

الرئي�سة، ومن ذلك فقدان ال�سيطرة على مقدار 

ال�ستخدام، وحتوله مبرور الوقت اإىل ا�ستخدام 

قهري، ي�ستنفد اأوقاًتا طويلة واإمكانات متزايدة. 

فقد ين�سغل املدمن بهاتفه الذكي معظم �ساعات 

اليوم متجاهاًل اإجناز اأعماله املهمة، اأو ال�ستمتاع 

ب�سحبة الأهل والأ�سحاب، اأو ممار�سة الهوايات 

ا  املفيدة، ورمبا �سرق ذلك بع�ض �ساعات نومه اأي�سً

مع تيقظه اأحياًنا يف اأثناء النوم لت�سفح هاتفه، 

وحاملا ي�ستيقظ من نومه يبادر مبا�سرة متلهًفا 

لحت�سان هاتفه. كما قد حتدث لديه اأعرا�ض 

ان�سحابية عندما ي�سطر اإىل تقليل ال�ستخدام، 

حيث ين�ساأ لدى املدمن حنني، ورغبة ملحة، وتوق 

�سديد لهاتفه الذكي م�سحوًبا بالتوتر، والقلق، 

واملزاجية، والغ�سب عندما يكون هاتفه الذكي 

بعيًدا عن يديه.

صحة العيون   |   يحذر د. عبدامللك يحيى 
القحطاين، ا�ست�ساري طب وجراحة العيون، من 

الإ�سابة مبتالزمة الب�سر الرقمية، اأو متالزمة 

احلا�سب الب�سرية. اإذ ل يكاد يخلو منزل من 

حا�سب اآيل مكتبي اأو حممول، ف�ساًل عن اأجهزة 

اجلوالت، والأجهزة اللوحية. ومع كرثة ا�ستخدام 

هذه الأجهزة الإلكرتونية يومًيا ول�ساعات طويلة، 

ظهرت اأمرا�ض جديدة لدى م�ستخدمي هذه 

الأجهزة مل تكن معروفة من قبل. والأخطر اأن 

ي�ساب بها الأطفال الذين بدوؤوا ا�ستخدام تلك 

الأجهزة يف اأعمار �سغرية ول�ساعات طويلة.

من اأبرز اأعرا�ض متالزمة الب�سر الرقمية: 

جفاف العينني واإجهادهما، وال�سعور بالأمل وال�سداع، 

و�سعوبة قراءة الكتابة الظاهرة على �سا�سة 

احلا�سوب، وازدواجية الروؤية. كما اأنه من املمكن اأن 

ي�ساب م�ستخدم هذه الأجهزة بجميع هذه الأعرا�ض 

اأو ببع�سها. وت�سري الدرا�سات اإىل اأن ما يقرب من 

60% اإىل 90% من م�ستخدمي الأجهزة يعانون 
هذه الأعرا�ض، اأو بع�سها، بدرجات متفاوتة. كما 

ت�سري بع�ض الدرا�سات العلمية اإىل اأن الإ�سابة بهذه 

الأعرا�ض اأو ببع�سها ت�سل اإىل 90% ممن ي�ستخدمون 

هذه الأجهزة لثالث �ساعات اأو اأكرث يف اليوم.

طرق العالج   |   من اأهم الطرق العالجية 
التي ين�سح الأطباء باتباعها للتخل�ض من هذه 

الأعرا�ض اأو التخفيف منها، يكمن يف اتباع قاعدة 

)20/20/20(. وتعني هذه القاعدة اأنه على كل 

م�ستخدم لالأجهزة التوقف عن ا�ستخدامها كل 20 

دقيقة، والنظر اإىل م�سافة بعيدة تقارب 20 قدًما 

)�ستة اأمتار(، ملدة 20 ثانية، لأن ع�سالت العينني 

تكون يف حالة ا�سرتخاء وراحة يف اأثناء النظر 

مل�سافات بعيدة بعك�ض النظر للم�سافات القريبة، 

التي تكون فيها ع�سالت العينني يف حالة �سد، ما 

يوؤدي اإىل ال�سعور باإجهاد العينني يف اأغلب الأحيان.

ممارسة الرياضة   |   �سارع كثري من الأطباء 
واخلرباء يف جمال ال�سحة والطب الريا�سي 
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وف�سيولوجيا اجلهد البدين اإىل دق ناقو�ض اخلطر 

من الآثار ال�سلبية التي قد ترتتب على ا�ستخدام 

الأطفال لالأجهزة الذكية، فيقول د. �سليمان بن 

عمر اجللعود، رئي�ض ق�سم ف�سيولوجيا اجلهد 

البدين بكلية علوم الريا�سة والن�ساط البدين 

بجامعة امللك �سعود: »مع الأ�سف، فاإن معظم 

الأ�سر ي�سجعون اأبناءهم وي�سهمون يف زيادة العزلة 

الجتماعية عرب اإهدائهم هذه الألعاب والأجهزة 

املتطورة التي ل تتنا�سب مع مراحلهم العمرية، دون 

اإدراك ملدى تاأثري ال�ساعات الطويلة التي يق�سيها 

الأطفال مع هذه الأجهزة كلما تقدموا يف العمر، 

من الناحية ال�سحية، والنف�سية، والجتماعية، 

واحلركية، وال�سلوكية الأخالقية. 

يو�سي د. اجللعود بتقنني ا�ستخدام الأطفال 

لالأجهزة الذكية، ل �سيما الأطفال الذين هم 

دون �سن العا�سرة، والعمل على اإيجاد بدائل اأكرث 

ت�سويًقا وجذًبا، التي ميكن عربها حتويل اهتمام 

الأطفال نحوها، لإبعادهم عن تلك الأجهزة، 

وتبديلها باألعاب تتطلب احلركة والتعاون مع 

الآخرين، ل�سيما اأن ملمار�سة األعاب احلركة 

والريا�سة دوًرا اإيجابًيا يف تعزيز الن�ساط البدين 

عند الأطفال، مبا يت�سق مع طبيعة املرحلة 

العمرية التي ميرون بها، التي يغلب عليها احلركة 

والن�ساط، ولي�ض اخلمول واجللو�ض ملدد طويلة. 

نشاط الدماغ   |   تو�سح اأ�ستاذة وا�ست�سارية 
ف�سيولوجيا املخ والأع�ساب بكلية الطب بجامعة 

امللك �سعود، د. ليلى بنت يو�سف العيا�سي، اأن 

ا�ستخدام الأطفال لالأجهزة الذكية ملمار�سة الألعاب 

اأو م�ساهدة املقاطع، لها تاأثري ذو حدين. لذا ينبغي 

احلذر عند التعامل معها اأو توفريها لالأطفال، 

من اأجل حتقيق ال�ستفادة الق�سوى منها، ويف 

الوقت نف�سه تقليل امل�سار الناجمة عنها بقدر 

كبري، اإذ تنبعث من الأجهزة املحمولة اإ�سعاعات 

كهرومغناطي�سية اختلف العلماء حول ما اإذا كانت 

هذه املوجات املنبعثة من الأجهزة الذكية ميكن اأن 

ت�سبب ال�سرطان اأو غريه من امل�سكالت ال�سحية، 

ولكنهم اتفقوا على حدوث التغري ال�سلوكي والدماغي 

ب�سبب تاأثريات ا�ستخدام هذه الأجهزة.

فجلو�ض الأطفال ملدة دقيقتني ميكن اأن 

ُيحِدث تغرًيا يف ن�ساط الدماغ للطفل ملدة ت�سل 

اإىل �ساعة، اإذ تخرتق موجات الراديو املنبعثة 

من اجلهاز املحمول الدماَغ على نحو عميق، وهو 

اأمر قد ي�سعف من قدرة الأطفال على التعلم، 

كما قد يت�سبب  املحتوى يف حدوث م�سكالت 

�سلوكية اأخرى. وهذه التاأثريات متتد اإىل مزاجهم 

وقدرتهم على التعلم يف الف�سول الدرا�سية، 

اإ�سافة اإىل تاأثريها يف النوم، ونوبات الغ�سب، 

وميلهم اإىل العدوانية.

من ناحية اأخرى، هناك اأدلة على اأن برامج 

التلفاز املبكرة ذات الت�سميم اجليد، والكتب 

الإلكرتونية التي ُتعلم القراءة على الأجهزة 

املحمولة ميكن اأن ت�ساعد على تكوين املفردات 

والقراءة والفهم، وتعزيز ن�ساط املخ، ولكن يجب 

ا على  توفريها لهم ب�سورة مقننة. كما ينبغي اأي�سً

الآباء جتربة التطبيقات الإلكرتونية قبل ال�سماح 

لأطفالهم با�ستخدامها.

    انشغال الطفل بهاتفه الذكي معظم ساعات اليوم
يؤثر سلًبا في إنجاز أعماله المهمة، كما قد يضيع عليه االستمتاع

بصحبة األهل واألصحاب، أو ممارسة الهوايات المفيدة  
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األجهزة الذكية تؤّخر النطق عند األطفال
اأكدت درا�سة حديثة �سادرة عن 

الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال، اأنه 

مع ا�ستمرار تزايد عدد الهواتف الذكية، 

والأجهزة اللوحية، والألعاب الإلكرتونية 

يف املنازل فاإن الفر�سة ت�سبح �سانحة على 

نحو كبري اأمام الأطفال ل�ستخدام هذه 

الأجهزة يف اأعمار مبكرة جًدا حتى قبل 

بدء الكالم.

�سملت الدرا�سة، التي بحثت يف 

عالقة ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية 

املحمولة بتاأخر اللغة عند الر�سع، 894 

طفاًل اأمريكًيا، ترتاوح اأعمارهم بني 6 

اأ�سهر و�سنتني. وتبني عرب الفحو�ض التي 

ا�ستمرت 18 �سهًرا، اأن 20% من الأطفال 

لديهم متو�سط ا�ستخدام جهاز اإلكرتوين 

حممول يومًيا ملدة 28 دقيقة، وفًقا لآبائهم. 

وا�ستناًدا اإىل اأدوات فح�ض تاأخر مهارات 

اللغة، وجد الباحثون اأنه كلما زاد الوقت 

الذي يق�سيه الطفل م�ستخدًما �سا�سة 

اإلكرتونية حممولة، كان من املرجح 

اأن يكون لدى الطفل تاأخر يف الكالم 

وا�ستخدام اللغة التعبريية.

وقد حددت الدرا�سة اأن كل 30 دقيقة 

زيادة اأمام الأجهزة الإلكرتونية، تزيد خطر 

تاأخر الكالم بن�سبة 49%، يف حني مل يجر 

تاأكيد ال�سلة بني مدة ا�ستخدام �سا�سة 

اجلهاز املحمول وتاأخري مهارات التوا�سل 

الأخرى مثل لغة اجل�سد اأو الإمياءات.

كما اأ�سارت بحوث عدة ت�سمنها 

اجتماع الأكادميية الأمريكية لطب 

الأطفال لعام 2017 اإىل اأن الأطفال الذين 

ي�ستخدمون هذه الأجهزة هم عر�سة لتاأخر 

مهارات النطق والتوا�سل مع الآخرين. 
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عالم الرجل

رياضية وأنيقة

حظيت 
�ساعات جمموعة Polo من بياجيه، منذ 

اإطالقها للمرة الأوىل �سنة 1979، باأعلى 

درجات ال�ستح�سان يف اأو�ساط عمالء اأثنوا على رقي 

خطوطها الهند�سية وطابعها الريا�سي يف اآن. وبالرغم 

من اأن تلك ال�ساعات التي ج�سدت يف ثمانينيات القرن 

الفائت ذروة معاين الأناقة الع�سرية فقد �سهدت يف 

عام 2016 عملية حتديث جردتها من بع�ض البهرجة 

التي يوحي بها ا�ستخدام الذهب، اإل اأنها ما فتئت 

تتميز مبالمح الأناقة الريا�سية نف�سها. �سيغت الن�سخة 

اجلديدة التي حتمل ا�سم Piaget Polo S يف علبة بقطر 

42 ملليمرًتا م�سنوعة من الفولذ املقاوم لل�سداأ، 
بح�سب ما ي�سري احلرف S، وامل�سقول بلم�سات �ساتانية 

حتاكي الزخرفة غري املتكلفة للميناء الأزرق الذي تزينه 

موؤ�سرات معززة مبادة SuperLuminova الو�ساءة. 

ويكمل �سوار فولذي اأناقة ال�ساعة امليكانيكية التي يغذي 

نب�سها معيار حركي ذاتي التعبئة معزز اآليتي عر�ض 

الثواين املركزية والتاريخ. 

www.piaget.com    
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أناقة عصرية

عندما 
اأ�س�ض األفريدو كورنيلياين دار الأزياء التي حتمل ا�سمه اليوم، 

جنح يف اأن يحتل موقًعا ريادًيا �سمن كبار �سناع الأزياء 

الرجالية يف ثالثينيات القرن الفائت. وبالرغم من تغري الأزمنة وتبدل 

�سيحات الأزياء، ل تنفك الدار تعك�ض بابتكاراتها املو�سمية التزاًما را�سًخا 

بفل�سفة ت�سميمية كفيلة باأن تعك�ض رفعة الذوق الإيطايل وفخامة اأ�سلوب 

احلياكة. اأما وجه الختالف اليوم، فيكمن على الأغلب يف ا�ستهداف جيل 

جديد من الزبائن معظمهم من رجال الأعمال كثريي الرتحال الذين مييلون 

اإىل التاأنق بغري تكلف. ولأجل هوؤلء �ساغت الدار جمموعتها خلريف 2017 

و�ستاء 2018 مزيًجا من اأزياء ر�سمية، وقطع ريا�سية تتنا�سق بغري تنافر 

لتعك�ض طابًعا عملًيا ل تعوزه اأناقة. فعلى قيا�ض رجل تهمه جماليات املظهر 

الراقي بقدر ما تعنيه الراحة يف امللب�ض، اأعادت كورنيلياين ابتكار ال�سرتة 

ال�سهرية ذات ال�سدارة القابلة للف�سل التي ُطرحت للمرة الأوىل قبل نحو 

ع�سر �سنوات، مع الرتكيز هذه املرة، كما يف القطع الأخرى من مثل البذلت، 

واملعاطف، وال�سراويل، والكنزات املحبوكة، على ا�ستخدام خامات خفيفة 

الوزن ُتعالج تقنًيا مبا يعزز جودتها. يذكر يف هذا الإطار اأن كورنيلياين 

تركز على ت�سميم الأزياء بقدر ما تويل غزل الن�سيج وتقنيات تطويره بالغ 

اهتمامها، ي�سهد على ذلك يف قطع املجموعة اجلديدة ا�ستخدام ال�سوف 

املعالج تقنًيا woolsphere الذي ي�سمن اأعلى م�ستويات الراحة ويتميز بخفة 

وزنه. اأما األوان هذا املو�سم، فتالعبت الدار بتدرجاتها على نحو يتما�سى 

مع الذوق الإيطايل الرفيع، وناغمت فيها، اإىل جانب الأ�سود والرمادي، بني 

الأزرق الداكن مع م�سحات من اللون البني، وبني الألوان الرتابية ومزيج 

اللون العنابي والأزرق املائل اإىل الكحلي.

www.corneliani.com   
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عالم المرأة

وهج المغيب

حكاية �سم�ض يعرب �سياوؤها املدى من اأول ال�سباحات اإنها 

اإىل بدايات امل�ساء، حكاية وثقتها دار بياجيه هذه 

املرة يف مفاتن جواهر طرز احلرفيون تفا�سيلها حجارة باألف 

�سكل ولون، مبتكرين من ف�سول احلكاية م�سهًدا �سوريالًيا 

ياأ�سر الأنظار. يف جمموعة Sunlight Journey اأو »رحلة 

�سعاع ال�سم�ض«، تهم�ض نفائ�ض احلجارة الكرمية، من اأملا�ض 

وياقوت واإ�سبنيل وغريها، برحلة �سم�ض تغمر �ساحل اأمالفي 

بال�سياء، ت�سفر اأر�سه حلظة بزوغها األًقا يبدد احلد الفا�سل 

بني بحر و�سماء، ثم توا�سل م�سريتها اليومية عرب اأفق تخلف 

فيه ف�سيف�ساء من وهج ذهبي اأو ناري يت�سكل تاأثريات ب�سرية 

اأخاذة. واإذ حتل �ساعة املغيب، تفرد ال�سم�ض و�ساحها فوق بع�ض 

قطع املجموعة، كما يف �سوار Viva Arte امل�سغول من الذهب 

الوردي، لتتفجر خيوطها حالة لونية بديعة اأح�سنت بياجيه 

هند�سة �سعاعاتها مبزيج من  حجارة الإ�سبنيل باللونني الأحمر 

والزهري، والياقوت زهري اللون، والعقيق الربتقايل، والأملا�ض 

خمتلف القطع.

www.piaget.com   

إيقاع القمر

دار زينيث، يف �ساعة Elite Lady Moon تناغم 

Phase امل�سغولة يف علبة من الذهب الوردي 
بقطر 33 ملليمرًتا، بني الأ�سكال الن�سيابية املنحنية التي 

تعك�ض نقاء يحاكي عذوبة الأنوثة، وبني تعقيد اأطوار القمر 

التقني، لتكر�ض بهذا التنا�سق جماليات نب�ض كال�سيكي 

يليق بامراأة من هذا الع�سر. حتت�سن العلبة الوردية ذات 

القر�ض املر�سع بحبيبات الأملا�ض ميناء ف�سًيا تعلو به 

الزخرفة ال�سعاعية فوق اأي بهرجة زائدة ل�سالح مالمح 

رقي غري متكلف تعززها ب�ساطة العقارب، والرتكيبة 

الأنيقة ملوؤ�سر عر�ض اأطوار القمر. اأما قلب ال�ساعة التي 

يكملها حزام من جلد التم�ساح، فينب�ض مبعيار حركي اآيل 

يوفر احتياطي طاقة ملدة 50 �ساعة، وميكن تاأمل تفا�سيله 

وزخارفه املتقنة عرب الغطاء اخللفي ال�سفاف للعلبة.

www.zenith-watches.com   
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جلود حصرية
بخيوط 

من ذلك الذهب الذي ت�سّفر 

به ال�سم�ض حبيبات الرمل يف 

 CH Carolina Herrera ال�سحراء، ت�سيغ دار

لمراأة ال�سرق الأو�سط اإ�سدارات جديدة من 

حقيبتيها الع�سريتني »ما�سا« Masa و»تيمبو« 

Tempo، فتعيد اإطالقهما يف مناذج حيكت من 
تراكيب جلدية مبتكرة لتعك�ض معاين الأناقة 

الباذخة بغري تكلف اأو بهرجة زائدة. يف جمموعة 

Middle East Exotic Bags احل�سرية، �ُسكّلت 
تفا�سيل حقيبة »ما�سا« بتدّرجات اللون الربونزي 

البديع يف مزيج من جلد دينفر اخلا�ض بدار 

كارولينا هرييرا وجلد الأفاعي. اأما حقيبة »تيمبو« 

املتوافرة يف ثالث ن�سخ خمتلفة، فتناغم بني 

التباينات املتقنة جللد الثعبان برونزي اللون، 

واخلامة اجللدية امل�سغولة باألوان زاهية من مثل 

لون الزمّرد.

www.carolinaherrera.com   

طيب من بالد الهند

تطلق 
 La دار اأرماين بريفيه،ا�ستكماًل ملجموعة عطور

Collection des Terres Précieuses التي اختار 
املبدع الإيطايل جورجيو اأرماين اأن يوّثق بها اأ�سفاره عرب 

ف�ساءات وح�سارات األهمت ابتكاراته يف عامل الأزياء- تركيبتني 

عطريتني جديدتني تختزلن �سغف امل�سمم بالثقافة الهندية 

وما مييزها من ثراء تاريخي، وحكايات اأ�سطورية، واإيحاءات 

جمالية ا�ستك�سفها اأرماين يف �سياق رحالته اإىل جايبور 

ومومباي ودلهي، وحر�ض على تكري�سها يف عدد من ت�ساميمه. 

هذه الإيحاءات املبهرة حتتجب اليوم يف خفاء قارورتني �ُسكلت 

اإحداهما من الفريوز، والأخرى من الالزورد يف ا�ستعادة لدللة 

اللون الأزرق يف الثقافة الهندية، بدًءا من زرقة نهر الغاجن، 

وبريق �سماء ليايل �سيف الهند. يف Bleu Turquoise الغني 

برائحة الفانيال، كما يف Bleu Lazuli الذي يت�سّوع بعبق رائحة 

اأوراق �ساي املتة اخل�سراء، وزهرة العبقة الأريجية، تنبعث 

نفحات العطر لرت�سم م�سهديات عامل ق�سي من اأ�سواق البخور 

والبهارات الهندية. اأما الف�ساء الإيطايل، م�سقط راأ�ض جورجيو 

اأرماين، فت�ستح�سره يف كال العطرين م�سحات خفيفة من �سذا 

الربغموت، والفلفل الوردي، وملح البحر املتو�سط.

www.armani.com   
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تقنية

كنت ممن ي�سافر ويعمل يف اأثناء �سفره، اإن 

فلعلك حتمل معك حا�سبك املحمول لإجناز 

اأعمالك، ذلك اأن العمل على �سا�سة الهاتف اجلوال 

ال�سغرية والتفاعل معها باللم�ض هو اأمر غري 

منا�سب لإنتاج املحتوى ومقارنة بيانات امللفات 

املختلفة بع�سها ببع�ض. ولكن ماذا لو كنت م�سافًرا 

لق�ساء اإجازة ومل حتمل معك حا�سبك املحمول، 

وا�سطررت اإىل العمل قلياًل، اأو ن�سيت حا�سبك يف 

املكتب واكت�سفت ذلك بعد و�سولك اإىل الفندق؟ 

ل داعي للقلق، فهناك طرق عدة اليوم ميكنك 

عربها حتويل هاتفك اجلوال اإىل حا�سب حممول، 

والتفاعل معه بكل �سال�سة.

الطريقة الأوىل: عرب و�سل الهاتف مبلحق 

�سغري حتمله معك يف احلقيبة يت�سل بدوره 

بالتلفاز، ويحول �سورة الهاتف اإىل �سورة على 

ال�سا�سة الكبرية، مع ال�سماح بو�سل لوحة املفاتيح 

والفاأرة ووحدات الذاكرة املحمولة الإ�سافية )يو 

اإ�ض بي( بها، بكل �سهولة. وميكن بهذه الطريقة 

و�سل هاتفك بهذا امللحق، ومن ثم و�سل امللحق 

بالتلفاز، واإجناز اأعمالك بي�سر.

نذكر من هذه امللحقات Display Dock )يطلق 

ا ا�سم Continuum( اخلا�سة بالهواتف  عليها اأي�سً

التي تعمل بنظام الت�سغيل ويندوز فون، التي هي 

مربع �سغري يت�سل بالهاتف من جهة، وبال�سا�سة 

اأو التلفاز من جهة اأخرى، وذلك لتحويل الهاتف 

اإىل حا�سب، اإذ �سيتحول نظام الت�سغيل ويندوز 

10 اإىل الإ�سدار اخلا�ض باحلوا�سيب ال�سخ�سية، 

خلدون غسان سعيد

ن المستخدم من توصيل هاتفه بالتلفاز  هناك طرق عدة ُتمكِّ
واالستفادة منه كحاسب بوظائف متقدمة.

تحويل الهاتف إلى حاسب
م أفضل إلنجاز العمل تحكُّ
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تطبيقات لحجب اإلعالنات المزعجة مع تقدمي قائمة البداية والتطبيقات اخلا�سة 

به، وغريها، اإ�سافة اإىل وجود موؤ�سر فاأرة على 

ال�سا�سة. كما ميكن و�سل 3 ملحقات )يو اإ�ض بي( 

بالوحدة عرب منافذ قيا�سية، مبا فيها الأقرا�ض 

ال�سلبة اخلارجية، مع تقدمي منفذين لل�سا�سات اأو 

التلفاز بتقنية HDMI ودي�سبالي بورت.

وميكن التحكم يف الفاأرة عرب الهاتف، وذلك 

بتحويل �سا�سة الهاتف اإىل لوحة ميكن حتريك 

املوؤ�سر من خاللها عند حتريك الأ�سابع والنقر 

على ال�سا�سة. و�ستعر�ض ال�سا�سة لوحة املفاتيح 

الرقمية مبا�سرة لدى النقر على مكان ميكن 

الكتابة فيه. وميكن كذلك ا�ستخدام لوحة مفاتيح 

وفاأرة اأو �سلكية اأو ل�سلكية للتفاعل املبا�سر مع 

الهاتف. و�سريى امل�ستخدم التطبيقات ب�سكلها 

الكامل كما لو كان يعمل على حا�سبه ال�سخ�سي، 

ولي�ض على �سورة الن�سخة اخلا�سة بالأجهزة 

املحمولة، الأمر الذي �سيغني امل�ستخدم بالفعل 

عن حمل حا�سوب �سخ�سي اإىل املكتب، اأو يف اأثناء 

زيارات العمل، اأو يف اأثناء ال�سفر.

ويدعم نظام الت�سغيل حتويل جميع التطبيقات 

اإىل طور احلا�سب ال�سخ�سي اإن كان مطورها قد 

 Universal ا�ستخدام تقنية من�سة ويندوز العاملية

Windows Platform الربجمية خالل تطوير 
تطبيقه، الذي يحول �سكل الربنامج بني �سيغة 

احلا�سب والأجهزة املحمولة بالت�سميم الطويل 

والعر�سي، وفًقا جلهة اإم�ساك اجلهاز.

اأما هواتف جالك�سي نوت 8، واإ�ض 8 و+8، فيمكن 

و�سلها مبلحق »ديك�ض« DeX الذي ُيعد قاعدة تو�سع 

على املن�سدة ت�سحن الهاتف ل�سلكًيا، وتقوم بتربيده 

يف الوقت نف�سه، مع قدرتها على الت�سال بالتلفاز اأو 

�سا�سة احلا�سب عرب منفذ HDMI وحتويل الهاتف 

اإىل حا�سب متنقل يعمل بلوحة مفاتيح وفاأرة عرب 

منفذي USB مدجمني يف القاعدة.

الطريقة الآتية هي الأ�سهل: وتتمثل يف و�سل 

 Adaptor الهاتف مبا�سرة بالتلفاز من خالل

قيا�سي يت�سل بالهاتف من جهة، وبال�سا�سة من 

جهة اأخرى. وميكن احل�سول على هذا املهايئ 

من اأي متجر ملحقات للحا�سب باأ�سعار منخف�سة 

جًدا. ويدعم حالًيا هاتفا هواوي مايت 10، 

ومايت 10 برو هذه التقنية، بحيث يت�سل املهايئ 

بالهاتف عرب منفذ يو اإ�ض بي تايب - �سي من 

جهة، وبالتلفاز عرب منفذ HDMI من اجلهة 

الأخرى، لتتحول واجهة ال�ستخدام اإىل اأخرى، 

ت�سابه تلك امل�ستخدمة يف ويندوز، للتفاعل مع 

امللفات والنوافذ بكل �سهولة و�سال�سة. ولن يتغري 

حمتوى ال�سا�سة لدى ورود اأي مكاملة هاتفية، مع 

�سهولة العمل على الربيد الإلكرتوين وملفات 

ميكرو�سوفت اأوفي�ض ب�سبب وجود تطبيقات خا�سة 

منها على نظام الت�سغيل اآندرويد. كما ميكن و�سل 

لوحة مفاتيح وفاأرة ل�سلكيتني بالهاتف عرب تقنية 

بلوتوث، للتفاعل مع الهاتف بكل �سهولة، اأو ميكن 

ا�ستخدام �سا�سة الهاتف ك�سطح فاأرة وحتريك 

املوؤ�سر عرب ال�سا�سة، وا�ستخدام لوحة املفاتيح 

الرقمية املدجمة يف الهاتف لكتابة الن�سو�ض، 

ولكن ين�سح با�ستخدام لوحة مفاتيح وفاأرة 

اإ�سافيتني لت�سريع العمل.

إن كانت إعالنات تطبيقات الهواتف الجوالة تزعجك وتدفعك لحذف التطبيق من 
هاتفك حتى لو كان مفيًدا، فإنك تستطيع التخلص من تلك اإلعالنات وحظرها في 

التطبيقات المختارة عبر مجموعة من التطبيقات المتخصصة.

Crystal 
تطبيق جماين على الأجهزة التي تعمل 

بنظام الت�سغيل اآندرويد ب�سعر 0٫99 دولر 

على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�سغيل 

iOS. وا�ستخدام التطبيق �سهل و�سل�ض، 
وميكن اإ�سافة املواقع والتطبيقات املختلفة 

اإىل قائمة املحظورة اأو القائمة البي�ساء 

التي ي�سمح لها بالعمل على نحو طبيعي. 

كما ي�ستطيع التطبيق التعامل مع الإعالنات 

بطريقة متنع عر�سها على ال�سا�سة، ولكن 

يف الوقت نف�سه ل حترم اأ�سحاب املواقع 

املف�سلة من العوائد املالية التي يح�سلون 

عليها من تلك الإعالنات.

AdGuard 
�سي�ساعدك تطبيق AdGuard املجاين 

على الأجهزة التي تعمل بنظامي الت�سغيل 

اآندرويد و iOS على حظر كثري من الإعالنات 

املختلفة التي تظهر يف املواقع والألعاب 

الإلكرتونية ل �سيما املجانية منها، ما ي�سهم 

يف ت�سريع ت�سفح الإنرتنت. وي�سمح التطبيق 

باإيجاد قوائم ملواقع حمددة، كما ي�سمح مبنع 

الإعالنات يدوًيا يف اأثناء زيارتها، وميكن 

ا ا�ستخدام ما ل يقل عن 12 قائمة  اأي�سً

ت�سفية Filters جرى حتديدها م�سبًقا، مثل: 

قائمة نطاقات الربامج ال�سارة يف مت�سفح 

�سفاري، وغريها من القوائم، والربامج التي 

تقوم مب�سح عمليات البحث التي قمت بها يف 

مت�سفح �سفاري وتنظيفها كافة، ومتنع تتبع 

القرا�سنة لهاتفك يف الوقت نف�سه. وميكن 

حتميل هذه التطبيقات من متجري: غوغل 

بالي، واآي تيونز الإلكرتونيني.

AdBlock 
يختلف تطبيق AdBlock ال�سهري على 

الأجهزة التي تعمل بنظام الت�سغيل iOS يف 

اآلية عمله عن التطبيقات الأخرى املتخ�س�سة 

بحجب الإعالنات، ذلك اأنه يعمل عرب تقنية 

Domain Name System DNS التي تدعمها 
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�سغيل iOS، التي 

تربط هاتف امل�ستخدم بجهاز خادم يحتوي 

على قائمة باملواقع التي يراد حجبها، بحيث 

يجري حجب املواقع املتخ�س�سة بالإعالنات، 

اأو الأجزاء الدعائية منها، يف جميع التطبيقات 

والألعاب واملت�سفحات، وبكل �سهولة. كما 

ميكن حظر الإعالنات من داخل التطبيق يدوًيا 

بحيث يختار امل�ستخدم الأمور التي يرغب يف 

حظرها. يبلغ �سعر التطبيق 1٫99 دولر.

Purify 
اإن كنت تبحث عن تطبيق ب�سيط ل 

ي�سع اأمامك كثرًيا من اخليارات، ويكتفي 

بحجب الإعالنات املزعجة ملن يجرب 

هذا النوع من التطبيقات لأول مرة، 

ف�سيعجبك تطبيق Purify على الأجهزة 

التي تعمل بنظام الت�سغيل iOS الذي يوفر 

القدرة على اإيجاد قائمة من التطبيقات 

واملواقع التي يتعامل معها ورفعها يف 

ورقة اإح�سائية على مت�سفح �سفاري، 

واحلفاظ على بطارية هاتفك عرب منع 

عر�ض املواقع واملحتوى الذي يبطئ 

ال�سفحة ويزيد من ال�سغط على الهاتف. 

يبلغ �سعر هذا التطبيق 1٫99 دولر.
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

موؤلِّف 
ري  هذا الكتاب هو اأبو بكر حممد بن ال�سَّ

راج  اج، وال�سَّ رَّ النحوي املعروف بابن ال�سَّ

ن�سبة اإىل عمل ال�سروج. كان اأحد الأئمة امل�ساهري 

املجمع على ف�سلهم ونبلهم يف النحو والآداب. قال 

عنه ابن َخلِّكان يف وفيات الأعيان: »اأخذ الأدب 

عن اأبي العبا�ض املربد وغريه، واأخذ عنه جماعة 

من الأعيان منهم اأبو �سعيد ال�سريايف، ونقل عنه 

اجلوهري يف كتاب ال�سحاح يف موا�سع عديدة. له 

الت�سانيف امل�سهورة يف النحو منها كتاب الأ�سول وهو 

من اأجود الكتب امل�سنفة يف هذا ال�ساأن، واإليه املرجع 

عند ا�سطراب النقل واختالفه«. وقال عنه ياقوت 

احلموي يف معجم الأدباء: »ما زال النحو جمنوًنا 

حتى َعَقله ابن ال�سراج باأ�سوله«.

لهذا الكتاب منزلة جليلة لدى اأهل العربية ملا 

حوى من اآراء ذات اأهمية كبرية يف بابها، جمع فيه 

املوؤلف اأبواب النحو وال�سرف جمًعا دقيًقا، ورتَّب 

فيه م�سائل كتاب �سيبويه اأح�سن ترتيب، واخت�سر 

فيه اأ�سول العربية وجمع مقايي�سها حتى قيل كتاب 

الأ�سول لبن ال�سراج مفتاح لكتاب �سيبويه. 

اعتمد ابن ال�سراج منهًجا قومي النظرة يف 

عر�ض مادة الكتاب، فلم ي�ساأ اأن يجري درا�سته 

النحوية على النهج الذي اتبعه من �سبقه، فقد 

اأدرك اأن مدار علم النحو مبني على ا�ستخراج 

الأ�سول النحوية مع اللتزام بالدقة يف كل مو�سوع، 

وقد بوَّب كتابه تبويًبا ي�سبه تبويب كتاب �سيبويه، 

لكن مو�سوعات اأ�سول ابن ال�سراج غري متداخلة، 

فقد رتَّبها بال�سكل املاألوف لنا يف الوقت احلا�سر.

اأما م�سادر الكتاب، فقد ذكر املوؤلِّف اأ�سماء 

عدد من اأئمة اللغة يف ثنايا الكتاب مثل ابن اأبي 

اإ�سحاق، واأبي عمرو بن العالء، والأخف�ض، واخلليل 

بن اأحمد، ويون�ض بن حبيب، واملازين، واأبي العبا�ض 

املربد من الب�سريني، والك�سائي والفّراء وثعلب 

من الكوفيني. ومل يكن ابن ال�سراج ناقاًل اأو جامًعا 

لالآراء وح�سب، بل كانت له مقدرة فائقة يف التعليل 

والرتجيح �ساأن العامل الواثق من �سواب راأيه وعمق 

اإدراكه ومتكنه من الفهم. 

األصول في النحو
راج )ت316هـ( لأبي بكر بن ال�سَّ

لغتنا

وذهب مثاًل

حيُث ألَقْت َرْحلَها أمُّ َقْشَعم

آللئ من بحور الشعر

 َنَظم حممد اأحمد املحجوب يف �ستينيات القرن املا�سي »الفردو�ض املفقود«، وهي ق�سيدة 

طويلة يف رثاء الأندل�ض، هذه اأبيات منتقاة منها:

ـــا  ـــْروان عــن اجلــــدود وعـــن اآثــــار َم

وعرفانا  ت�سبيًحا  حَب  ال�سُّ ُتعانق 

واأ�ْسجانا  ــا  ــرياًن ن ــوَق  ــسَ ــ� ال ـــــَج  واأجَّ

فاأ�سجانا  �ــســكــواه  الــطــرَي  ـــَن  ولـــقَّ

ميدانا الُعرب  كانت خليل  والأر�ُض 

وبرهانا مــيــعــاًدا  الــثــاأِر  ــمــرِة  َغ يف 

ن�ساألها  الــفــيــحــاء  بقرطبة  ُطــفــنــا 

منائُرها طــالــت  قــد  عن   امل�ساجد 

يف   مراِبِعها ــى  َتــَغــنَّ ــد  ــي ــول ال ــــو   اأب

َعِطًرا بالهوى  �ِسْعًرا   الكوَن  فاأ�ْسَمَع 

ُم�سَرعٌة ال�سم�ض  جبني  يف  رماُحنا 

لنا اأنَّ  ــعــزَم  ال َعــَقــْدنــا  الــولــيــد  اأبـــا 

 

قال 
البغدادي يف خزانة الأدب �سارًحا 

بيت زهري:

فَشدَّ ولم ُيْفِزْع ُبيوًتا كثيرًة

لَدى حيُث ألَقْت َرْحلَها أمُّ َقْشَعِم  

ملا ا�سطلحت قبيلة ذبيان مع قبيلة عب�ض امتنع 

ُح�سني من ال�سلح لأنَّ ورَد بن حاب�ض العب�سي قتل 

اأخاه، ثم قتل ُح�سنٌي رجاًل من بني عب�ض ثاأًرا لأخيه، 

فكاد ال�سلح ينتق�ض، وحتمل الدية احلارُث بن عوف 

وهرم بن �سنان. وقوله »حيث األقت رحلها«، اأي حيث 

كانت �سدة الأمر، يعني مو�سع احلرب. واأمُّ ق�سعم: 

كنية احلرب. واملعنى اأن ح�سيًنا �سدَّ على الرجل 

ت رحلها احلرب  العب�سي فقتله بعد ال�سلح وحني حطَّ

وو�سعت اأوزارها و�سكنت. ويقال هو دعاء على ح�سني، 

ه اهلل اإىل هذه ال�سدة.   ف�سريَّ

ي�سرب هذا املثل لل�سيء الذاهب ول ُترجى عودُته، 

ودعاء على من ي�سووؤك ليذهب عنك اإىل غري رجعة.

 قال 
الإمام اأبو من�سور الثعالبي يف فقه اللغة 

واأ�سرار العربية: ف�سٌل يف وقوع فعٍل واحد على 

عدة معاٍن:

من ذلك قولهم: »َق�سى« مبعنى »َحَتم«، كقوله تعاىل: 

ْيَنا َعَلْيِه امْلَْوَت}. و»َق�سى« مبعنى »اأَمَر«  ا َق�سَ {َفَلمَّ

اُه} اأي  ى َربَُّك األ َتْعُبُدوا اإل اإيَّ كقوله تعاىل: {َوَق�سَ

َنع« كقوله تعاىل:  اأمر. ويكون »َق�سى« مبعنى »�سَ

نَت َقا�ٍض} اأي فا�سنْع ما اأنت �سانع. 
َ
{َفاْق�ِض َما اأ

ويكون »َق�سى« مبعنى »َحَكم« كما يقال للحاكم قا�ٍض. 

ْيَنا اإِىَل  و»َق�سى« مبعنى »اأعَلَم« كقوله تعاىل: {َوَق�سَ

َبِني اإِ�ْسَراِئيَل يِف اْلِكَتاِب} اأي اأعلمناهم. ويقال للميِّت 

»َق�سى« اإذا فرغ من احلياة. 

َك َواْنَحْر}  ِلّ ِلَرِبّ ومن هذا الباب قوله تعاىل: {َف�سَ

ِلّ َعَلْيِهْم  اأي ال�سالة املعروفة. وقوله عز وجل: {َو�سَ

اَلَتَك �َسَكٌن لَُّهْم} اأي ادع لهم. وقوله تعاىل:           اإنَّ �سَ

ِذيَن  ِبِيّ َيا اأيَُّها الَّ لُّوَن َعَلى النَّ  َوَماَلِئَكَتُه ُي�سَ
َ ّ َ
{اإنَّ اهلل

لُّوا َعَلْيِه َو�َسِلُّموا َت�ْسِليًما}، فال�سالة من اهلل:  اآَمُنوا �سَ

الرحمة، ومن املالئكة: ال�ستغفار، ومن املوؤمنني: 

يُن، من قوله تعاىل يف  الثناء والدعاء. وال�سالة: الدِّ

ُمُرَك اأن 
ْ

اَلُتَك َتاأ ق�سة �سعيب {َقاُلوا َيا �ُسَعْيُب اأ�سَ

َك َما َيْعُبُد اآَباوؤَُنا} اأي ديُنك. رْتُ نَّ
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22 – 24 فبراير
المعرض السعودي التاسع عشر لألعراس– جدة

يشهد فندق هيلتون جدة تنظيم هذا المعرض 
الذي يقدم أرقى التصاميم واألزياء والجواهر للمرأة 

السعودية، وأحدث لمسات التجميل وتصفيف 
الشعر. يقدم المعرض العطور ومواد العناية 

بالجسم، إضافة إلى تشكيلة عصرية من الكماليات، 
وأجهزة الصحة والرشاقة.

www.saudiweddingfair.com 

27 فبراير– 3 مارس
معرض دبي العالمي للقوارب– دبي

يقام المعرض في قناة دبي المائية، ويشارك فيه نحو 
350 عارًضا، وأكثر من 800 عالمة تجارية من 60 

دولة، ويعرض أهم بناة القوارب في القطاعين المحلي 
والعالمي مختلف أنواع القوارب، ليشكل المعرض 
واحًدا من أهم األنشطة الخاصة بعالم القوارب في 

الشرق األوسط.
www.boatshowdubai.com

18-20 فبراير
الملتقى السعودي لصناعة 

االجتماعات- الرياض
ينعقد الملتقى في فندق اإلنتركونتيننتال. وجاءت 

فكرة تنظيمه مبادرة من البرنامج الوطني للمعارض 
والمؤتمرات، ويشهد رعاية كبرى ومشاركة شركات 
صناعة االجتماعات في المملكة، ليشكل نقلة نوعية في 

هذه الصناعة، ليؤهلها لمكانة عالمية عبر المشاركات 
الدولية، إضافة إلى تنظيم معرض تجاري للموردين.

www.saudicef.com

22 – 24 فبراير
ملتقى ومعرض البيئة الصناعي األول– الخبر

مبادرة وطنية سعودية تواكب متطلبات رؤية المملكة 
2030 في تحقيق االستدامة البيئية، تستضيفه 

معارض الظهران الدولية، ويمثل لقاًء علمًيا توعوًيا 
يحتضن المختصين في مجال البيئة الصناعية، حيث 

يستعرضون أوراق عمل تتمحور حول تطوير البيئة 
الصناعية وأنظمتها، والتشريعات والمعالجات البيئية 

المثالية، لتقليل المخاطر في المجال الصناعي.

6 – 8 فبراير
معرض الخليج للصناعات- المنامة

ُينظم هذا المعرض في مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات، ويغطي القطاعات 

الصناعية الرئيسة بما في ذلك األلمنيوم، والحديد، 
والتشغيل اآللي، والطاقة، والخدمات اللوجستية، 

والتصنيع، واألمن الصناعي والسالمة.
www.gulfindustryfair.com

15 – 17 فبراير
ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر- الرياض

ُيقام الملتقى في فندق كمبينسكي بالرياض، 
ويستمر لمدة ثالثة أيام لتوفير الفرص والعروض 

السياحية، التي تستهدف صّناع القرار وقادة السياحة 
في السعودية والعالم. ُيعّد الملتقى فرصة ثمينة 

للتواصل بين موردي الوجهات السياحية مع السوق 
السياحي السعودي.

ttpf-sa.com 

6 – 9 فبراير 
معرض جدة للعقارات واإلسكان 

والتطوير العمراني- جدة
يجري تنظيم هذا المعرض في مركز جدة للمنتديات 

واألنشطة. وُيعد المعرض أحد األحداث العقارية 
السنوية الكبرى في المملكة. ويتيح لزّواره المهتمين 

وصّناع القرار في القطاع العقاري والمالي السعودي 
االلتقاء لتبادل الخبرات وعقد الصفقات كل عام.

www.restatexcityscapejeddah.com

7 – 20 فبراير
مهرجان الجنادرية- الرياض

تنظم وزارة الحرس الوطني هذه األنشطة 
السنوية الكبرى بالقرية التراثية بالجنادرية، وهي 

مناسبة وطنية يمتزج في نشاطاتها عبق التاريخ 
المجيد بمنجزات الحاضر الزاهر، وتعّزز الهوية 

العربية اإلسالمية، وتغرس أصالة الموروث الوطني 
السعودي في نفوس األجيال.

www.janadria.org.sa 

26-  28 فبراير
ملتقى العرب لالبتكار– دبي

يوفر الملتقى منصة تجمع المبدعين والمبتكرين في 
منطقة الشرق األوسط في مركز دبي العالمي 

للمؤتمرات. ويقدم أحدث االبتكارات والتقنيات التي 
ُتشكل المستقبل في مجاالت الحكومة الذكية، 

والنقل، والرعاية الصحية، والطاقة، والمرافق 
والخدمات المالية والتقنية، وغيرها من المجاالت.

arabinnovation.org



صالة المسافر وصومه

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

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

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

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

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

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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

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

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

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

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

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

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

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

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

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

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

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

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

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

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

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

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

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

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

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

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

مرات.

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

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

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

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

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

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

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

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

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

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

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

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

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

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

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

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

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

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

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

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

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

اأ •

ب •

ج •
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)ج ()ب ()اأ (



خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

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

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

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

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

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

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

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

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

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

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:

920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

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

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

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

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

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

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•
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B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F
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إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 

ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�صعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين





FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

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

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

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

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

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

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

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

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

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

٣٢٠ceo إيرباص
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

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

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

املجموعة الثالثة: ١٤٤ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

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

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

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

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

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

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

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

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

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

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

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

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

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

٣٢٠ceo إيرباص
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

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

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

املجموعة الثالثة: ١٤٤ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

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

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

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

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



فيينا (فرجينيا) 

VIENNA (VIRGINIA)

CTO 83397101-5, Fax 83397109 , A/P Svcs 66073543 , SV Mgr. 88329923

83397101 5833971096607354388329923
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صرتكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صرتيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي
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959

1222

0560101100

920005700
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رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�صيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإمنا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. •	خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  •	خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   )969( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�صائل الإجنليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�صادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  •	�صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  •	احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  •	بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  •	معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة  •	الإف�صاح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على  •	حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �صاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة ونيف، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         
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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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cooperative agreements in the nuclear 
era. If one dates the cyber-security 
problem not from the beginning of the 
Internet in the 1970s, but from the late 
1990s, when burgeoning participation 
made the Internet the substrate for 
economic and military interdependence 
(and thus increased our vulnerability), 
cooperation is now at about the two-
decade mark.

The first efforts in the nuclear era were 
unsuccessful United Nations-centered 
treaties. In 1946, the US proposed the 
Baruch plan for UN control of nuclear 
energy, and the Soviet Union promptly 
rejected locking itself into a position of 
technological inferiority. It was not until 
after the Cuban Missile Crisis in 1962 
that a first arms control agreement, the 
Limited Test Ban Treaty, was signed, in 
1963. The Nuclear Non-Proliferation 
Treaty followed in 1968, and the bilateral 
US-USSR Strategic Arms Limitation 
Treaty in 1972.

In the cyber field, Russia proposed 
a UN treaty to ban electronic and 
information weapons (including 
propaganda) in 1999. With China 
and other members of the Shanghai 
Cooperation Organization, it has 
continued to push for a broad UN-
based treaty.

The US resisted what it saw as an 
effort to limit American capabilities, and 
continues to regard a broad treaty as 
unverifiable and deceptive. Instead, the 
US, Russia, and 13 other states agreed 
that the UN Secretary General should 
appoint a Group of Governmental 
Experts (GGE), which first met in 2004.

That group initially produced 
meager results; but, by July 2015, it 
issued a report, endorsed by the G20, 
that proposed norms for limiting 
conflict and confidence-building 
measures. Groups of experts are not 
uncommon in the UN process, but 
only rarely does their work rise from 
the UN’s basement to a summit of 

the world’s 20 most powerful states. 
But while the GGE’s success was 
extraordinary, last month it failed and 
was unable to issue a consensus report 
for 2017.

The GGE process has limitations. The 
participants are technically advisers to the 
UN Secretary General rather than fully 
empowered national negotiators. Over 
the years, as the number of GGE member 
states increased from the original 15 to 
20 and then to 25, the group became 
more unwieldy, and political issues 
became more intrusive. According to 
one diplomat who has been central to 
the process, some 70 countries have 
expressed interest in participating. But 
as the numbers expand, the difficulty of 
reaching agreement increases.

There is a wide range of views about 
the future of the GGE process. A first 
draft of a new report existed at the 
beginning of this year, and the able 
German chairman argued that the group 
should not rewrite the 2015 report, but 
try to say more about the steps that states 
should take in peacetime.

Some states suggested new norms to 
address data integrity and maintenance 
of the Internet’s core structures. 
There was general agreement about 
confidence-building measures and the 
need to strengthen capacity. The US and 
like-minded states pressed for further 
clarification of the earlier agreement 
that international laws of armed conflict, 
including the right of self-defense, apply 
in cyber space, but China, Russia, and 
their allies were reluctant to agree. And 
the deterioration in US-Russian relations 
soured the political climate.

Moreover, whereas some states hope 
to revive the GGE process or enlarge it 
into a broader UN process, others are 
skeptical, and believe that future progress 
will be limited to discussions among 
like-minded states, rather than leading to 
universal agreements.

Norms that may be ripe for 

discussion outside the GGE process 
could include protected status for the 
core functions of the Internet; supply-
chain standards and liability for the 
Internet of Things; treatment of election 
processes as protected infrastructure; 
and, more broadly, norms for issues 
such as crime and information warfare. 
All of these are among the topics that 
may be considered by the new informal 
Global Commission on Stability in 
Cyberspace established early this year 
and chaired by former Estonian Foreign 
Minister Marina Kaljurand.

Progress on the next steps of norm 
formation will require simultaneous use 
of many different formats, both private 
and governmental. For example, the 
2015 agreement between China and the 
US to limit industrial cyber espionage 
was a bilateral accord that was later 
taken up by the G20.

In some cases, the development 
of norms among like-minded states 
can attract adherence by others at 
a later point. In others, such as the 
Internet of Things, norms for security 
standards may benefit from leadership 
by the private sector or non-profit 
stakeholders in establishing codes of 
conduct. And progress in some areas 
need not wait for others.

A regime of norms may be more 
robust when linkages are not too tight, 
and an overarching UN treaty would 
harm such flexibility at this point. 
Expansion of participation is important 
for the acceptance of norms, but progress 
will require action on many fronts. 
Given this, the failure of the GGE in July 
2017 should not be viewed as the end of 
the process. 

* Joseph S. Nye, Jr., a former US assistant 
secretary of defense and chairman of the US 
National Intelligence Council, is University 
Professor at Harvard University. He is the 
author of Is the American Century Over?©
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   outside the Group of Governmental Experts (GGE) process 
could include protected status for the core functions of the Internet;   
    supply-chain standards and      
     liability for the Internet of Things 
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Controlling
Cyber Conflict

An overarching UN treaty would harm such 
flexibility at this point.

Joseph S. Nye *

When cyber-security professionals 
were polled recently at 

their annual BlackHat conference in 
Las Vegas, 60% said they expected the 
United States to suffer a successful attack 
against its critical infrastructure in the 
next two years. And US politics remains 
convulsed by the aftermath of Russian 
cyber interference in the 2016 election. 
Are cyber-attacks the wave of the future, 
or can norms be developed to control 
international cyber conflict?

We can learn from the history of the 
nuclear age. While cyber and nuclear 
technologies are vastly different, the 
process by which society learns to cope 
with a highly disruptive technology 
shows instructive similarities. It took 
states about two decades to reach the first 

Cyber Security
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banker but also a novice CEO, yet he was 
confident that Sberbank would become 
a world-class organisation and made 
it an explicit goal. Ambition and belief 
in ability to win makes athletic leaders 
consider difficult tasks as challenges 
to be mastered rather than threats to 
be avoided. The leaders we studied are 
also passionate about their business, 
the organisations they head, and people 
they lead. They speak about them with 
enthusiasm, devote most of their time 
to them, and willingly make minor 
and major sacrifices for them. Passion 
gives them motivation, energy and 
focus.  Viacheslav Fetisov, the many-
time Olympic and world champion and 
captain of the famous ‘Red Machine’ 
USSR ice-hockey team in 1980s told us 
that ‘you cannot keep winning, playing 
or training beyond the pain barrier for 
money – you have to love it!’. Focus on 
performance and total concentration are 
the cornerstones of daily life, training, 
and competition for top athletes. Athletic 
leaders are similar. Bombarded with 
myriad ideas, requests, and demands 
on their time, they stay centered on 
their priorities, pursuing them with 
unparalleled passion. One Gazprom 
Neft executive describes CEO Alexander 
Dyukov as a man who ‘when he decides 
on something will make sure you do that, 
no matter what’.

Passion fires up athletic leaders, but 
just like athletic champions they master 
their emotions when the time comes to 
make important decisions or negotiate 
significant deals. Keeping a cool head 
means that a leader has a strong ability 
to stay calm and think clearly under 
very stressful conditions. A leader with 
a cool head applies logic to the situation, 
analyzes available data, seeks expert 
advice, considers different options, and 
synthesizes a solution. In 2009, just a few 
months after becoming Aeroflot’s CEO, 
Vitaly Saveliev made the controversial 
decision to take 26 TU-154 airplanes 
out of service. The company was in very 
bad shape and every rouble of revenue 
counted. Many company veterans asked 
him to reconsider, but the new CEO 
stayed firm. Mathematical analysis 
subsequently proved that, because of 
very low fuel efficiency, every TU-154 
flight added $10,000 to $20,000 to the 
company’s losses.

High-achievement sport requires 
athletes to go beyond what is 

considered possible for human beings. 
Rasmus Ankersen, a bestselling author 
and expert in high performance in 
sport, quotes one European long-
distance runner: ‘Here (in Kenya) I see 
runners suffer to a degree that I cannot 
in my wildest dreams imagine anybody 
in the West subjecting themselves 
to. This is a fast moving journey 
which wrenches the body beyond its 
moral limitations: it starts with the 
recognition that pain is the validation 
of accomplishment’. A leader’s 
mercilessness is not only about the 
number and intensity of their working 
hours; it also translates into demanding 
standards of behaviour, extremely 
challenging goals, and zero tolerance 
for low performance and mediocrity.

Mental Adaptability   |   At the same 
time, athletic leaders demonstrate 
high levels of flexibility in goal setting, 
strategising, and organising execution. 
The tension between toughness and 
mental adaptability forms the mental 
foundation of athletic leadership.

For the purposes of our leadership 
model and the following discussion 
we will treat proactive curiosity as a 
trait of athletic leaders, which results 
in specific repetitive behaviors. Our 
protagonists demonstrate what 
Cicero called a ‘passion for learning’ 
in relation to their businesses and 
leadership projects and many other 
subjects besides. Almost every meeting 
we had in carrying out our research 
for this book started with a question 
from our interviewees: ‘What’s new in 
your part of the world?’ Vitaly Saveliev 
always asked about our last experience 
of flying Aeroflot and Alexander 
Dyukov enquired about the situation 
in France and Western Europe. 
Herman Gref, who is reputed to be 
Russia’s number one business leader 
for learning, reads about 300 books a 
year, regularly goes to Silicon Valley 
to explore business and technology 
innovation, attends conferences, asks 
questions, and listens, listens, listens to 
people from all over the world.

Athletic leaders’ proactive curiosity is 
complemented by a conscious process of 
rapid knowledge updating, which takes 
multiple forms. Vitaly Saveliev entered 
civil aviation – an industry known for 
its technical sophistication – at the age 
of 56 without any insider knowledge. He 

immediately set up a ‘Saturday school’ 
– a weekly workshop with consultants 
to learn about aviation. In just six 
months, he reached the same standard as 
veteran Aeroflot executives. And within 
two years he knew enough to develop 
Aeroflot’s new strategy. Today, other 
airline CEOs seek his advice on industry 
matters. Herman Gref, who had never 
been a banker before joining Sberbank, 
became an industry authority in three 
years, a black belt in Lean Production 
in a year, and an authority on the digital 
economy less than two years after first 
encountering the topic.

Adaptability allows athletic CEOs to 
adjust their mental models – internal 
explanations of how the world and its 
component parts function. Their mental 
representations of their businesses, 
industries, and countries – and the 
global environments in which all of these 
operate – evolve all the time, allowing 
new strategic approaches to emerge. 
Research shows that most CEOs remain 
‘one trick ponies’ for the duration of their 
tenure and inflexible mental models 
become their major handicap when the 
world moves ahead. Athletic leaders do 
not suffer from this disease.

Now that we have described the 
personal qualities that distinguish 
athletic leaders, in future INSEAD 
Knowledge posts we will address how 
such leaders approach more practical 
matters such as day-to-day habits, 
outcomes and outputs. 

* Stanislav Shekshnia is an INSEAD Senior 
Affiliate Professor of Entrepreneurship 
and Family Enterprise. He is also the 
Co-Programme Director of Leading 
from the Chair, one of INSEAD’s Board 
Development Programmes and a 
contributing faculty member at the 
INSEAD Corporate Governance Initiative.

* Veronika Zagieva is a Project Manager 
at the Talent Equity Institute, an internal 
Research & Development division of 
Ward Howell. She specialises in research 
on the topics of leadership and corporate 
governance.

* Alexey Ulanovsky is an associate professor 
in the Social Sciences Faculty of the Higher 
School of Economics.

* Shekshnia, Zagieva and Ulanovsky are the 
authors of “Athletic Ceos: Leadership in 
Turbulent Times”. It will be published in 
January 2018.
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Over the last decade, we studied 
CEOs of companies 

that thrive within some of the most 
challenging business environments on 
the planet. Though very different in many 
respects, these CEOs share leadership 
behaviours and attitudes that strongly 
parallel those of top athletes. We further 
theorise that these athletic traits make 
CEOs uniquely suited to tackle contexts 
where little can be taken for granted.

Four of them, in particular, 
achieved extraordinary results 
against the backdrop of a prolonged 
economic recession and international 
economic sanctions. Herman Gref 
has transformed Sberbank from a 
sleeping behemoth into a dynamic 
digital company providing services 
ranging from traditional banking to 
telecommunications to more than 
100 million customers, and delivering 
superior shareholder returns. Under 
Vitaly Saveliev’s leadership, Aeroflot 
has become the most valuable airline 
brand in the world, quadrupled its 

passenger count and became the most 
efficient airline in Europe. Alexander 
Dykov, CEO of Gazprom Neft since 
2007, has turned a loose amalgamation 
of upstream and downstream assets into 
the most dynamic energy company in 
Russia, doubling its reserves, production 
and refining volumes. Eugene Kaspersky 
built Kaspersky Lab into a global 
household brand across the world, 
supplying anti-virus protection to more 
than 400 million people in 200 countries.

The “athletic” mind-set   |   These 
CEOs share three fundamental 
qualities that we have also identified in 
interviews with world-class athletes for 
our book “Athletic Ceos: Leadership in 
Turbulent Times”: formative experience, 
mental toughness, and adaptability.

Formative experience   |    Athletic 
leaders share a formative experience of 
practicing competitive sports in their 
youth, facing early adversity as leaders 
of important projects, and changing 

companies and industries along the 
way. They occupied leadership positions 
early in their lives – when most of their 
contemporaries still had entry-level jobs. 
Saveliev ran a huge organisation at the 
age of 28. At the same age Gref became 
head of a property management fund in 
a town near St. Petersburg, and Dyukov 
was appointed CFO of St. Petersburg’s oil 
terminal (and would become the CEO the 
following year). Eugene Kaspersky headed 
a group of software designers at the age of 
26 and started his own business at the age 
of 31. Early exposure to leadership made 
them comfortable running organisations 
and contributed to their self-confidence 
and winning mentality.

Mental Toughness   |   Like top 
athletes, athletic leaders thrive in 
competition, push themselves and their 
organisations to the edge, and stay 
focused on the goal regardless of the 
external distractions.

When Herman Gref became 
Sberbank’s CEO he was not only a novice 

Leadership

Athletic 
Leaders
CEOs who can turn turmoil 

into triumph have many 
personality traits in 

common with world-class 
athletes.

Stanislav Shekshnia, Veronika Zagieva, 
Alexey Ulanovsky, Shekshnia, 

Zagieva and Ulanovsky *

Turbulent 
Times Call for 
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    It is easy to forget your worries 
  when you are in 
 laid-back and carefree seaside 
               town of Essaouira!  

Currently, the harbor serves as a 
commercial link to Europe, Sub-Saharan 
Africa, and the rest of the world. 

Spend a morning at sea, watching 
children play at shore, surfers testing 
the waters, or take a swim. A walk 
down the harbor and fish market is 
sure to amuse you with its haggling 
fishermen, auctioneers, and noisy 
seagulls circling for a catch. Choose 
your pick and have a local seafood 
restaurant cook it up for you. Stroll 
through the art galleries, cafés, and 

boutiques of the vibrant old medina. 
Painted in a characteristic blue color, 
the alleys of the town make for a 
picturesque view. It is easy to forget 
your worries when you are in laid-back 
and carefree seaside town of Essaouira! 

A Backdrop Worthy of movie-scenes    |   
A backdrop to many Hollywood and Arab 
movies, are the Kasbah (citadel) of Aït 
Benhaddou and city of Ouarzazate. Here, 
every cobble step, alleyway, and door will 
seem like a prop from a movie scene, but 

it is very much a part of real life. This 
UNESCO World Heritage site still houses 
a few Berber families. A trek to the top of 
the citadel provides stunning views of the 
kasbah and Sahara desert. Visit the city of 
Ouarzazate, the Atlas Film Studios, and 
the Cinema Museum to recreate scenes 
from your favorite movie. 

Disconnect from the world and spend 
a night camping in the desert. As the sun 
rises over the North African horizon, 
savor this experience, after all, how long 
does serenity last? 
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    It is easy to forget your worries 
  when you are in 
 laid-back and carefree seaside 
               town of Essaouira!  

Fortified walls protected 
Essaouira’s inhabitants 
ftom invaders during the 
16th century. 

the village, look up once in the while. The 
majestic peaks and crisp, mountain air will 
remind you that sometimes, your problems 
are not as big as they seem.

The Essence of Essaouira    |   Named 
one of CNN’s best places to visit in 2018, 
Essaouira is a sleepy, seaside town on 
the coast of the Atlantic. The essence 
of Essaouira lies in its ramparts and 
the fortified walls that used to protect 
its inhabitants from Spanish, English, 
and Dutch invasion in the 16th century. 
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      The stunning arches of Casablanca, 
 its Zellige tiles, and a blue and     
   green-colored façade that blends 
  into the sky and the sea, will have you,  
    in the words of King Hassan II,  
  “contemplate God’s sky and ocean ”  

gardens tell tales of Sultans and 
Viziers. Built by the Grand Vizier of 
the Sultan, Si Moussa, the Bahia Palace 
is an architectural delight. Marvel at 
the cedar wood and marble remnants 
of the Saadian era with a visit to the 
Ben Youssef Madrasa. There’s a certain 
solemnity to these historical sites, 
indicating that in between life and death, 
perhaps seeking knowledge is the true 
purpose of life.

The Maison de la Photographie 
(House of Photography) is a small 
museum featuring vintage photographs, 

newspapers, postcards, maps, and 
documentaries from around the country. 
These mementos highlight the diversity 
of Moroccan cultures and people, past 
and present.  In the same precinct as the 
Majorelle Gardens, the Berber Museum 
provides insight on the indigenous Berbers. 

What is Marrakesh without its 
chaos? Take a late afternoon trip to the 
Koutoubia Mosque and the Jemaa El 
Fna. With its acrobats, snake-charmers, 
henna-ladies, and circus monkeys, the 
Jemaa El Fna is a sensory overload. 
Haggle for coveted Moroccan carpets at 

the souq and essential oils at the Rahba 
Kedima (spice market).

Adventure at the Atlas Mountains   |   
To escape the chaos of Marrakesh, you 
can take a day trip to the High Atlas 
Mountains and its valleys. The snow-
capped peaks, lush foliage, several 
waterfalls, and running streams make 
for a beautiful landscape. At the Ourika 
Valley, dig into a piping tajine with the 
sounds of the river gushing around you. 
Or starting at the base of Setti Fatma, hike 
to the first waterfall. 

If you are seeking an authentic village 
experience, take a trip to the Imlil village 
at the base of Mount Toubkal. The highest 
peak in Atlas Mountains, Mount Toubkal is 
a favorite with mountaineering, hiking, and 
skiing enthusiasts. For the faint-hearted, a 
short hike or mule ride up the mountain to 
the first scenic point may be daring enough. 
En route, you are sure to see several mud 
houses, auburn and green fields, and the 
Berber way of life— or you might have an 
opportunity to eat a home-cooked meal in a 
traditional Berber home! Walking through 
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by palm trees and administrative buildings 
dating back to 1920. Walking down the 
avenue, you will find cafés and run-down 
buildings with Parisian architecture, like 
the famed Cinéma Rialto. At the corniche, 
there is always a blur of activity. Yet, when 
looking up at the Hassan II mosque and 
its colossal minaret, you feel a sense of 
calm. While Casablanca whizzes by, stop 
for a while and take in the grandeur of 
the mosque. Its stunning arches, Zellige 
tiles, and a blue and green-colored façade 
that blends into the sky and the sea, will 
have you, in the words of King Hassan II, 
“contemplate God’s sky and ocean.”

More to Marrakesh   |   Three hours 
south of Casablanca, is the lively city of 
Marrakesh. For an intimate experience, 
book your stay at a riad or dar, a 
traditional townhouse with a courtyard. 
In contrast to the art deco style of 
Casablanca, Moorish architecture is a 
common sight in Marrakesh. Ornate 
ceilings, large arches, vibrant ceramic 
work, intricate mashrabiyas, decorative 
fountains, expansive courtyards, and 

1.

2.

3.

The Hassan II Mosque and its colossal 
minaret, Casablanca, Morocco. 

Koutoubia Mosque and 
the Jemaa El Fna. 

The High Atlas Mountains and its valleys.
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At the crossroads of European, 
Middle Eastern, and sub-Saharan 

influences, is the Kingdom of Morocco. 
This rich, centuries-old civilization 
borrows from and lends to many cultures.

And not just cultural influences, the 
country is also rich in travel experiences. 
Traversing through the country, you 
are sure to witness myriad landscapes 
and the Moroccan way of life— from 
the commercial city of Casablanca to 
the traditional souks of Marrakesh, the 
rugged terrain of the Atlas Mountains to 
the earthen terrain of Ouarzazate. 

With direct flights to Casablanca from 
Riyadh and Jeddah, there are many ways 
to revel in the sights, smells, and sounds 
of the country. If you are seeking varied 
experiences, this is your week-long guide 

to exploring the fascinating land of 
Morocco.

The grandeur of Casablanca    |   First 
named Anfa in 744 AD by a Berber 
dynasty, Casablanca by the Portuguese in 
1515 AD, and finally, Casa Blanca by the 
Spaniards, the city has a long history of 
invasions and influences. Amid high-rise 
apartments and traffic snarls of a modern 
city, you will find glimpses of Casablanca 
at the old media or Anfa at the present-
day seaport. At the old medina, narrow 
alleyways, colorful wares, and beckoning 
shop vendors will transport you to a 
bygone era— you can’t help but wonder if 
Portuguese traded just like this? 

At the center of action is Place 
Mohamed V, a fountain square surrounded 
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Your guide to a rich travel experience in Morocco.

Morocco

By Shaistha Khan
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have been there for a hundred years.
Vendors from across the region, 

whether Saudi or non-Saudi, flock there 
to sell their wares, as do buyers hunting 
for good deals. It is the hub of sustained 
commercial activity that has seemingly 
not missed a beat for hundreds of years.

This community and intense activity 
can be especially seen during the Holy 
month of Ramadan. Then, at night, the 
streets fill with the bustle of crowds, and 
the festive atmosphere that comes from 
having broken fast at the Maghreb prayer.

The area is also increasingly 
becoming famous for hosting a vibrant 
art scene. Showcasing both traditional 
and contemporary arts, al-Balad has 
become an area for inspiration of artists 
of all walks of life. Recently, there has 
been the establishment of Art Jameel, 
an initiative with The Prince’s School 
of Traditional Arts in London, whose 
partnership is seeking to renew interest 
and skills in Islamic art. Located 
in front of the Jamjoom House is a 
training centre, known as the House 
of Traditional Arts, established that 
effectively teaches traditional Saudi 
craft and ways of preserving unique 
methods and skills inherent to the 
architectural style of the area. Running 
periodic workshops open to the public 
throughout the year, they are worth 
looking out for if only to become better 
acquainted with the traditions and art of 
this unique area of the world.

The Jeddah tower houses of al-Balad 
are known throughout the world. They 
are a visual testament to architectural 
elegance and the genius of the people 
who built them, whilst also speaking to 
the importance of the city as an historic 
place of trade and exchange. Sadly, the 
years have not been kind to them, but 
with the on-going renovation active 
throughout the area they are slowly being 
returned to their former glory.

A visit to Jeddah would not be 
completed without passing by al-Balad. 
However, it is not about the visual 
splendour of these magnificent buildings, 
but about the area itself. It is an area 
replete with vibrancy and activity. It is 
here that you get a true sense for old 
Jeddah, a place where past, present, and 
future will collide, leaving you with some 
unforgettable memories and insights. 

*  Leah Schmidt and William Bauer are travel 
writers and photographers.
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Jeddah

   It is the hub of sustained commercial activity 
   that has seemingly 
    not missed a beat for 
      hundreds of years  
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commercial activity. Those houses that 
remain, often featuring multiple stories 
with distinctive painted wooden shutters 
known as roshan, usually date from 
two hundred years ago, and are mostly 
associated with the specific merchant 
families that built them.

 In terms of the physical makeup of 
the buildings in al-Balad, it is important 
to note that prior to one hundred years 
ago most houses in the area had central 
courtyards and rose no higher than four 
stories. Starting one hundred years ago, 
al-Balad’s buildings began to feature 
balconies, due to the fact that structurally 
the building could not support multiple 
stories with an internal, central courtyard.

At this time, the roshan style became 
vitally important, as these balconies 
provided a private family space for cool 
rest and relaxation away from the sight 
of passers-by replacing the courtyards. 

In addition, on some rooftops, it is still 
possible to find a wooden penthouse 
known as a kushk that served as a 
place to seek out a cool breeze during 
the stifling summers of the Red Sea, 
making up for the loss of an internal 
courtyard.  Far from being designed as 
simple decoration, these buildings were 
engineered to provide both privacy, and a 
precursor to air-conditioning, that would 
enable the people living inside them to do 
so comfortably in the high humidity and 
heat prevalent to the climate there.

Almost all houses within al-Balad 
are built in the same manner with 
uniform construction materials that 
were available at that time. Consistently, 
the walls of these structures are found to 
be made of plastered coral stone blocks, 
known as madrepore, which was found 
in lagoons or quarries nearby. This was 
then further reinforced with wooden 

beams, to strengthen structure and 
enable upward construction. Yet, this 
building material was also fragile, and 
necessitates constant upkeep and can be 
very expensive to renovate.

As many of these houses were built by 
merchant families, both as places to live 
and to conduct business, they are known by 
the names of their former owners, and it is 
therefore common to hear them referred to 
as Bayt (meaning home in Arabic) Naseef, 
or Sharbatly. In most cases, the former 
families have still retained ownership of 
them, and some houses have been restored 
and maintained, whilst others have not. 
Recently, as more and more interest has 
been generated in historical Jeddah, 
increasing number of houses are in the 
midst of major renovations to bring them 
back to former glory.

Yet, importantly, whilst in many 
countries and cities, the Historical 
Area might have become an aseptic 
environment visited only by tourists, al-
Balad has retained the vibrancy, energy, 
and commercial activity that it was 
originally famous for. Its streets still host 
shops and businesses, many of which 

   Al-Balad has become an area for   
   inspiration of artists 
           of all walks of life  
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testament to the history of Jeddah.
Classed by the world-culture body 

UNESCO as an area of outstanding 
universal value, and conferred further 
honour by being listed in 2014 as a 
UNESCO World Heritage site, the 
Historical Area of Jeddah, known 
as al-Balad, is one of breath-taking 
architectural beauty and elegance.  

Ever since the 7th Century AH, 
pilgrims and merchants had flocked to 
this area, bringing wealth and influences. 
Peoples from across the Red Sea area, 
as well as further afield into the Indian 
Ocean, were active in exchanging and 
deepening influences in the city. Nowhere 
is this exchange of ideas and practices 
better seen than in al-Balad, especially in 
the architecture of its houses.

Over time, al-Balad was built up 
to feature dense, compact houses, but 
with airy streets. The area hosts not just 
dwellings, but also mosques, warehouses, 
caravansaries, and public facilities, which 
altogether made it into a place where 
merchants might rest a while before 
continuing their journeys, and thereby 
marked it out a centre for trade and 

Jeddah
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Contemporary Jeddah is a 
sprawling 

city covering over sixteen hundred 
square kilometres and home to over 
four million inhabitants. Situated 
around nine hundred kilometres from 
Riyadh, Saudi Arabia’s second city is 
an economic hub and the gateway for 
millions of pilgrims visiting the Holy 
Cities of Islam.  Many will arrive and 
leave its airport without venturing into 
the city. But, for those that do, an area 
barely 5 kilometres square is worth 
visiting: the Historical Area of Jeddah.

Going back thousands of years, 
Jeddah has almost always held a 

preeminent position on the Red Sea 
coast. Dating even from the pre-Islamic 
era, evidence of human settlement 
has been found in archaeological sites 
across the city. However it was not until 
Caliph Uthman transformed it into a 
port city in around 26 AH that Jeddah’s 
importance truly begins.

Thereafter Jeddah continued to 
expand and grow in both importance and 
wealth. For centuries, Jeddah remained 
the essential, pre-eminent port for the 
Arabian Peninsula, a key passageway for 
pilgrims, goods, merchandise, and people 
from all over the world flowing in and out 
of this critical city.

Successively forming an integral 
part of both the Mamluke and Ottoman 
empires, Jeddah was also the subject 
of attack by outside forces. In 923 AH, 
the Ottoman admiral, Selman Rais, 
successfully defended the city from a 
Portuguese attack, and soon afterwards 
he also strengthened the city’s defences, 
building strong walls and gates.

Following the unification of Saudi 
Arabia by King Abdelaziz al-Saud in 1351 
AH, Jeddah became the country’s second 
city. Over time, its historical buildings, 
and remaining walls, were demolished 
in the name of the city’s expansion. Yet, 
today, the area that remains serves as a 
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By Leah Schmidt and William Bauer  *

Al-Balad
The Historical Heart of 

Jeddah
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Classed by the world-culture body UNESCO as an area of outstanding universal 
value, the Historical Area of Jeddah, known as al-Balad, is one of breath-taking 

architectural beauty and elegance.  
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The Year of the Dog:
Where to Celebrate Lunar New Year 

Around the World
It’s the Year of the Dog, and if you're looking to usher in another Lunar New Year 

somewhere special, with SkyTeam’s worldwide network we can get you wherever you want to go. Here are our 
top picks of the most exciting celebrations around the world.

London, Great Britain   |   Dancing 
troupes, marching dragons and pop-up 
food stalls combine to create the biggest 
Lunar New Year celebration outside Asia. 
Join London’s noisy Chinatown parade as 
it winds its way towards Trafalgar Square 
- the number one spot for free stage 
performances. 

San Francisco, US   |   Drummers 
drum, flags fly and a giant 268-foot 
dragon is carried by over 100 volunteers 
through the oldest Chinatown in North 
America. Other Lunar New Year events 
for 2018 include the Miss Chinatown 
USA pageant and Basketball Jamboree.

Taipei, Taiwan   |   At night, let a lantern 
loose into the sky with thousands of 
others at the Pingxi Sky Lantern Festival 
and wait for your new year’s dream to 
come true. 

Ho Chi Minh City, Vietnam   |   Nguyen 
Hue Street, the city’s famous flower street, 
explodes into a vibrant carpet of color 
during Tet Nguyen Dan. Fireworks, gongs 
and street performers add the celebratory 
soundtrack to a 7-day public holiday.

Amsterdam, the Netherlands   |   
Amsterdam knows how to party, and 
Dam Square and the Nieuwmarkt/Zeedijk 
neighborhoods are particularly fun with 
firecrackers and flamboyant parties. 
Alternatively, chill out on the canals with 
a sumptuous Chinese banquet on board a 
floating restaurant.

Vancouver, Canada   |   As well 
as the usual fireworks and feasts, 
Vancouver’s Chinatown will play host 
to The Year of the Dog Fair - a one-day 
festival at Dr. Sun Yat-Sen Classical 
Chinese Garden. Expect Tai Chi, lion 

dances and some of the city’s best 
Chinese food. 

Paris, France   |   From concerts in the Marais 
to a dragon dance and parade at Aubervilliers, 
they’re starting the Lunar year with pizazz all 
over Paris. Head to Chinatown in the 13th 
Arrondissement for the oldest parade in the 
city, plus a Chinese opera or two.

Seoul, Korea   |   For a slice of real Korean 
culture, head to the Namsangol Hanok Village 
over the Lunar New Year, (Seollal). Tap your 
feet to traditional music and dancing, join the 
locals to make spinning tops and kites, and 
try the traditional Seollal snack - Tteokguk 
- a soup with sliced rice cakes.

Shanghai, China  |  Bring your best red 
clothing - the color of good fortune - to 
Shanghai for a lunar extravaganza like 
no other.  
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Vanilla Sky

The silhouette of a rainforest tree in 
Gamba, Gabon. About 85% of 

the country is covered by tropical 
humid forest. 

Photograph by: Carlton Ward Jr.
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The Life Aquatic

Pacific white-sided dolphins swim 
underwater at Cortes Bank, a 

seamount off San Diego, California. 
Seamounts are submerged 

mountains that do not reach the 
water’s surface. 

Photograph by: Brian J. Skerry

Lost in Wonder

An Aborigine sits on a 
rock covered in blooming 
red lichen in Cape Barren 
Island, Australia. In 2005 

the island, located in 
Tasmania, was 

returned by the state’s 
government to the local 

aboriginal community 
in an effort to reset the 

relationship with the land’s 
indigenous people. 

Photograph By Gerd Ludwig
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The Edge of 
Darkness

Branches stretch out to create an 
atmospheric tunnel 

along the avenue of trees known 
as Dark Hedges, in County Antrim, 

Northern Ireland. 

Photograph by: Francesco Vaninetti 
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