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حتل 
احلرمني  خادم  وتويل  املباركة  للبيعة  الثانية  الذكرى  الأي��ام  هذه 

اأيده اهلل، مقاليد احلكم.  ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 

قيادته  ظل  يف  الزاهر  العهد  ي�سهده  ومبا  بها  ُيحتفى  غالية  منا�سبة  وهي 

ا�سرتاتيجي  وحتّول  الأ�سعدة،  خمتلف  على  عظيمة  اإجن��ازات  من  احلكيمة 

ب�سائر  طياتها  يف  حتمل  جديدة  ملرحلة  ويوؤ�س�س  الع�سر  متطلبات  يواكب 

اخلري للوطن واملواطن.

ب�سائر اخلري ظهرت يف امليزانية العامة اجلديدة للدولة لعام 2017م 

)1439/1438ه�( والتي متيزت بال�سفافية وال�سمولية والإف�ساح، وجاءت 

تو�سعية لتعزز الثقة يف القت�ساد الوطني، وتوؤكد قوته ومتانته وقدرته على 

التعامل بكل كفاءة واقتدار مع التحديات احلالية والتقلبات التي ي�سهدها 

القت�ساد العاملي، واأدت اإىل تباطوؤ منوه، وانخفا�س اأ�سعار النفط ما اأثر يف 

اقت�ساديات كثري من دول العامل.

لقد حملت الكلمة ال�سافية ل�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني، اأيده اهلل، 

مبنا�سبة اإعالن امليزانية العامة اجلديدة للدولة لعام 2017 م )1439/1438ه�( 

وميلك  متني،  اململكة  اقت�ساد  باأن  والثقة  الطمئنان  ويعزز  ال�سدر،  يثلج  ما 

القوة الكافية ملواجهة التحديات القت�سادية واملالية احلالية. وهذا بف�سل اهلل 

ثم بحكمة قيادتنا الر�سيدة و�سيا�ستها املالية الناجحة.

كما ت�سمنت الكلمة ال�سافية ر�سائل وا�سحة وجلية فحواها امل�سي قدًما 

يف تعزيز مقومات القت�ساد الوطني من خالل روؤية اململكة 2030 وبراجمها 

اآفاق  اإىل  بالوطن  النتقال  اإىل  تهدف  ثاقبة  اإ�سالحية  روؤية  وفق  التنفيذية 

والتنوع،  بال�سمولية  يت�سم  متوازن  اقت�سادي  منو  اإىل  ت��وؤدي  واأ�سمل  اأو�سع 

اأ�سعار النفط  ويوؤ�س�س ملرحلة جديدة ل يكون فيها القت�ساد الوطني رهني 

كمنتج وحيد، بل تتعدد منتجاته وم�سادر اإيراداته، وي�ستند اإىل اأ�س�س متينة 

و�سلبة ل تتاأثر بتقلبات القت�ساد العاملي.

ميكن القول اإن امليزانية اجلديدة و�سعت القت�ساد الوطني للمملكة يف 

امل�سار ال�سحيح لتطوير و�سع املالية العامة وتعزيز منوها وا�ستدامتها، حيث 

املواطن  تخدم  التي  واخلدمية  التنموية  والربامج  للم�ساريع  الأولوية  تعطي 

م�ساهمته يف  وزيادة  القطاع اخلا�س،  دور  تفعيل  وت�سهم يف  مبا�سر،  ب�سكل 

الناجت املحلي الإجمايل.

هو  املواطن  اأن  تبني  اجلديدة  امليزانية  ت�سمنتها  التي  الأرق���ام  اإن 

الأك��رب  اجل��زء  تخ�سي�س  ال��دول��ة، حيث مت  لهتمامات  الرت��ك��از  حم��ور 

من حجمها للتعليم وال�سحة والتنمية الجتماعية. ومت اإطالق الربنامج 

الوطني اجلديد »ح�ساب املواطن« املخ�س�س لالأ�سر ذات الدخل املحدود 

ومتو�سطة  الدخل  حم��دودة  الأ�سر  حماية  اإىل  يهدف  وال��ذي  واملتو�سط، 

الدخل من اآثار اإ�سالح نظام الدعم احلكومي، وتعزيز ال�ستخدام الأمثل 

ملخ�س�ساته ليكون اأكرث عدالة وكفاءة.

القت�سادية  ال�سيا�سات  جناح  توؤكد  اجلديدة  امليزانية  اأرق��ام  اأن  كما 

امل�سروفات  تقلي�س  مت  حيث   ،2016 عام  خالل  الر�سيدة  للحكومة  واملالية 

2017 زيادة يف حجم الإنفاق  احلكومية والعجز املايل. فيما ت�سهد ميزانية 

على اخلدمات والتنمية ال�ساملة مع خف�س العجز املتوقع، كما و�سعت خطًطا 

وفق  تاأ�سي�سه  واإعادة  الوطني  القت�ساد  حلماية  املقبلة  لل�سنوات  م�ستقبلية 

اأطر �سليمة حتقق النمو وال�ستدامة، وهو الأمر الذي يبعث الطمئنان ويعزز 

الثقة يف اقت�ساد اململكة وح�سن اإدارته.

اإن ما حتقق خالل عامني من العهد الزاهر هو اأ�سدق �ساهد على ما 

انتهجه، اأيده اهلل، من ثبات يف املواقف، وقوة يف التغلب على التحديات، 

وحزم يف مواجهة الإرهاب بجميع اأطيافه وطوائفه يف الداخل واخلارج، 

وعزم على ال�ستمرار يف تنمية الوطن وبناء م�ستقبله على قواعد متينة 

را�سخة الثبات.

حفظ اهلل الوالد احلكيم والقائد العظيم خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

والنماء،  العطاء  مل�سرية  قائًدا  وتوفيقه  بعونه  واأمده  بن عبدالعزيز،  �سلمان 

وخطوات التنمية والتطوير، واإجراءات احلزم والعزم، واأعانه واأمد يف عمره 

ليحقق تطلعات �سعبه و�سعوب الأمتني العربية والإ�سالمية.  

ذكرى البيعة 
وبشائر الخير

م. صالح بن ناصر الجاسر

مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية
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البيعة

يمر العام الثاني على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظه اهلل، مقاليد الحكم في الثالث من ربيع اآلخر 1436، الموافق 23 يناير 2015. إذ كشفت 

سياسات الحكم في عهده خالل هذه الفترة عن نمط متسارع أنبأ بأن ثمة حراًكا ورؤية جديدة 
يحملها قائد فذ، ويطرح من خاللها منظومة نهضوية تمت صياغة تفاصيلها بعناية من أجل رفعة 
الوطن ورفاهية أبنائه، عبر ُنهج استراتيجية تستدني اإلنجاز بحكمة، وخطط ورؤى تستشرف 

المستقبل الواعد الذي يتطلع إليه الجميع.
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النشأة   |   ولد خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز يف اخلام�س من �سوال �سنة 

1354ه� املوافق 31 دي�سمرب 1935م يف الريا�س. وقد 
ن�ساأ مع اإخوانه يف الق�سر امللكي يف الريا�س، وكان 

يرافق والده امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز اآل �سعود، 

طيب اهلل ثراه، يف اللقاءات الر�سمية مع ملوك العامل 

وحكامهم. تلقى تعليمه املبكر يف مدر�سة الأمراء 

بالريا�س، حيث در�س فيها العلوم الدينية والعلوم 

احلديثة، وختم القراآن الكرمي كاماًل، وهو يف �سن 

العا�سرة على يد اإمام امل�سجد احلرام وخطيبه ال�سيخ 

عبداهلل خياط، رحمه اهلل.

كان امللك �سلمان قد ق�سى اأكرث من عامني 

ون�سف ولًيا للعهد ونائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء، 

اإثر تعيينه يف 18 يونيو 2012، باأمر ملكي. كما بقي 

حينها يف من�سبه وزيًرا للدفاع، وهو املن�سب الذي 

ُعني فيه منذ 5 نوفمرب 2011. قبل ذلك كان امللك 

�سلمان اأمرًيا ملنطقة الريا�س اأكرث من خم�سني عاًما. 

منذ توليه احلكم، اأكد خادم احلرمني ال�سريفني، 

حفظه اهلل، حر�سه ومت�سكه بوحدة ال�سف بني اأبناء 

الوطن، وخدمة ال�سعب والعمل على رقيه و�سالمته، 

وال�ستمرار على النهج القومي الذي تاأ�س�ست عليه 

اململكة. جاء ذلك املنهج يف اأول كلمة األقاها عقب 

توليه حكم البالد، قال فيها: »�سنظل بحول اهلل 

وقوته متم�سكني بالنهج القومي، الذي �سارت عليه 

هذه الدولة منذ تاأ�سي�سها على يد امللك املوؤ�س�س 

عبدالعزيز، رحمه اهلل، وعلى اأيدي اأبنائه من بعده، 

رحمهم اهلل، ولن نحيد عنه اأبًدا. فد�ستورنا هو كتاب 

اهلل تعاىل و�سنة نبيه، �سلى اهلل عليه و�سلم«. واأ�ساف 

حفظه اهلل: »اأمتنا العربية والإ�سالمية هي اأحوج ما 

تكون اليوم اإىل وحدتها وت�سامنها، و�سنوا�سل يف 

هذه البالد- التي �سرفها اهلل باأن اختارها منطلًقا 

لر�سالته وقبلة للم�سلمني- م�سريتنا يف الأخذ بكل 

ما من �ساأنه وحدة ال�سف وجمع الكلمة، والدفاع 

عن ق�سايا اأمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإ�سالمي 

احلنيف الذي ارت�ساه املوىل لنا، وهو دين ال�سالم«.

يتميز خادم احلرمني ال�سريفني بعمق التفكري 

وبعد النظر يف اإدارته لكل اأعماله، ويعطي حفظه 

اهلل، جل وقته ل�سوؤون الوطن واملواطنني، ويو�سي 

اأع�ساء احلكومة مبنح اأهمية بالغة لق�سايا املواطنني 

وت�سيري اأمورهم. وقد اكت�سب هذه ال�سفة من �سرية 

حياة والده امللك املوؤ�س�س عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، 

وتاأثر ب�سخ�سيته وحكمته يف جمال البعد ال�سيا�سي 

والأمني والجتماعي.

يعد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز قائًدا فًذا، يتمتع باحلكمة والراأي الثاقب، 

وُبعد النظر و�سعة الطالع، والرتوي يف قراءة امل�سهد 

قبل اتخاذ القرار. وقد جتلت كل هذه ال�سفات 

جمتمعة يف عدة مواقف م�سريية، اأبرزها وقوفه 

اإىل جانب الأ�سقاء يف اليمن باإطالقه عملية عا�سفة 

احلزم، وعملية اإعادة الأمل، ويف و�سوريا وغريها من 

الدول العربية والإ�سالمية.

الشأن الداخلي   |   لعل من اأبرز اهتمامات 
امللك �سلمان واأهم اأولوياته العناية التامة ب�سوؤون 

احلرمني ال�سريفني، و�سالمة �سيوف الرحمن من 

احلجاج واملعتمرين، وكذلك �سعيه الدائم لراحة 

املواطنني وجمع كلمتهم، وتلم�س احتياجاتهم، 

البيعة

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، و�سمو ويل العهد الأمري حممد بن نايف، 

و�سمو ويل ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، حفظهم اهلل
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    من أبرز اهتمامات خادم الحرمين الشريفين،  
حفظه اهلل،  العناية التامة بشؤون الحرمين   

الشريفين، وسالمة ضيوف الرحمن، 
وسعيه الدائم لراحة المواطنين    

وتلمس احتياجاتهم  

وتاأكيده الدائم تر�سيخ الأمن والأمان، والتقدم 

والزدهار للوطن واملواطن.

حر�س خادم احلرمني ال�سريفني، امللك �سلمان 

ابن عبدالعزيز، يف م�ستهل عامه الأول على اإر�ساء 

موؤ�س�سة احلكم. حتى ا�ستقر على اختيار �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز 

ولًيا للعهد نائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيًرا 

للداخلية، والأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز 

ولًيا لويل العهد نائًبا ثانًيا لرئي�س جمل�س الوزراء 

وزيًرا للدفاع. 

منذ توليه احلكم، حفظه اهلل، يعمل بحر�س 

وداأب على حتقيق مبداأ العدالة جلميع املواطنني، 

وتطوير اأداء اخلدمات احلكومية وحت�سينها، 

والرتقاء بها اإىل م�ستوى عاٍل من اخلدمة لتحقق 

ا يف جمال  الفائدة والراحة للمواطنني، خ�سو�سً

ال�سحة والتعليم والإ�سكان، يف ظل الدعم ال�سخي 

غري املحدود الذي تقدمه احلكومة الر�سيدة من 

اأجل رفاه املواطنني وا�ستقرارهم. وقد نال التعليم 

ميزانية �سخمة دلياًل على اهتمام قائد البالد 

بتطوير خمرجات العلم واملعرفة ومناهجها، 

والهتمام البالغ بالن�سء وم�ستواهم التعليمي، فهم 

ثروة الوطن و�سناع امل�ستقبل امل�سرق. اإىل جانب ما 

اأوله من اهتمام بكلٍّ من ال�سحة والإ�سكان، والأمن، 

والدفاع واملرافق، والبنى التحتية.

نالت جميع مناطق اململكة ح�ستها من م�ساريع 

البناء والتنمية والتطوير يف عهد خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز الزاخر 

بالعطاء والنماء.واآخر غر�سه، حفظه اهلل، يف 

املنطقة ال�سرقية التي د�سن فيها حزمة م�ساريع 

عمالقة بلغت تكلفتها )92( مليار ريال، وحظيت 

مناطق اأخرى مب�ساريع مماثلة لتواكب برنامج 

التحول الوطني )2020( من اأجل الو�سول اإىل غٍد 

م�سرق للوطن.

هيكلة أجهزة الدولة   |   امتدت اإجنازات امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، اإىل كل القطاعات 

يف جميع مناطق اململكة، حُمدثة تغيريات جذرية 

�ستثمر كثرًيا من غالل التنمية والرفاه، و�ستظهر 

ملوكنا منذ عهد الملك المؤسس، على 
نهج أسالفهم ووالدهم، النهج الذي 

يجمع وال يفرق. وهذه الدولة، وهلل الحمد، 
يسهر ملوكها على مصالح شعبها. 
فالحمد هلل ملوك متعاونون، وشعب 

متجاوب، وهذه نعمة من اهلل.

إن هذا المكان ُبدئ منه توحيد المملكة 
من خالل 63 فرًدا، وُجمع الشعب، وكونت 
الوحدة في هذه البالد على كتاب اهلل وسنة 

رسوله. وهذا، وهلل الحمد، توفيق من 
اهلل للملك عبدالعزيز ورجاله، أن يوحدوا 

هذه البالد، حتى أصبحت بالًدا موحدة تعتز 
بدينها وتعمل بكتاب اهلل وسنة رسوله.

إن الدولة دأبت منذ عهد الملك المؤسس، 
رحمه اهلل، على سياسة الباب المفتوح 

وسار عليها أبناؤه من بعده كمظهر من 
مظاهر الحكم في المملكة. وأضحت هذه 
المجالس المفتوحة صورة صادقة للعالقة 

بين والة األمر والمواطنين، فيحرص 
عليها المسؤول ويحتاج إليها المواطن 

والمقيم، وتعد مضماًرا الستقبال 
المقترحين والشاكين والتعرف على 

مشاكلهم والعمل على حلها، وتلمس 
احتياجات الناس والنظر في أحوالهم.

إننا نعيش في مرحلة تفرض كثيًرا من 
التحديات، ما يتطلب نظرة موضوعية 
شاملة لتطوير آليات االقتصاد، وهو 

تطوير يجب أن يكون مبنًيا على الدراسة 
واألسس العلمية الصحيحة.

جميع الحقوق التي تسعى البشرية لها 
من إسعاد البشر، ومن رفع مستوى 

المعيشة، ومن التراحم بين الناس، ومن 
الشورى، ومن حفظ حقوق اإلنسان 

من كل المقاييس والمعايير التي يدعيها 
ويقول بها الناس في هذا الزمان، فهي 

محفوظة في كتاب اهلل وسنة رسوله.

من أقوال 
الملك سلمان بن 

عبدالعزيز

يويل خادم احلرمني ال�سريفني عناية خا�سة باحلجيج، ويحر�س على الطمئنان عليهم 

يف مواقع امل�ساعر املقد�سة

س (
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 و
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اآثارها على م�ستقبل الوطن واملواطن يف قادم 

ال�سنوات، اإذ اأوكل خادم احلرمني ال�سريفني مهمات 

ج�ساًما متعددة اإىل جمل�سني فقط، بعدما كانت موزعة 

على 16 جمل�ًسا وهيئات عليا مت اإلغاوؤها، واإعادة 

هيكلة اأجهزة الدولة. املجل�س الأول لل�سوؤون ال�سيا�سية 

والأمنية، وظيفته حماية الوطن ورعاية م�ساحله 

وتعزيز مكت�سباته، ويراأ�سه ويل العهد �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري حممد بن نايف، والآخر جمل�س ال�سوؤون 

القت�سادية والتنمية، ومهمته اإحداث تغيريات يف 

هيكلة القت�ساد ال�سعودي، واإيجاد م�سادر جديدة 

للدخل، تعو�س تراجع اأ�سعار النفط، ويراأ�سه ويل ويل 

العهد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان.

رؤية 2030   |   ر�سم جمل�س ال�سوؤون القت�سادية 
والتنمية روؤية م�ستقبلية واعدة لبناء وطن قوي 

ومزدهر، اأطلق عليها روؤية )2030( التي تعد روؤية 

احلا�سر للم�ستقبل، وت�ستهدف تعزيز م�سادر 

الدخل لالقت�ساد ال�سعودي بعيًدا عن النفط امل�سدر 

الأ�سا�سي للدخل، وحتمل كثرًيا من اللتزامات التي 

ياأتي على راأ�سها جعل اململكة من اأف�سل دول العامل 

يف الأداء احلكومي الفعال خلدمة املواطنني. وترتكز 

على ثالثة حماور رئي�سة، تت�سمن العمق العربي 

والإ�سالمي، والقوة ال�ستثمارية، واأهمية املوقع 

اجلغرايف ال�سرتاتيجي.

جولة التالحم وقمّة النماء   |   تر�سيًخا للنهج 
الثابت الذي ت�سري به اململكة، فقد قام خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان، حفظه اهلل، 

بجولة مهمة، زار خاللها عوا�سم عدد من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي يف كل من الإمارات، 

وقطر، والبحرين، والكويت. تناولت الزيارة 

تاأكيد الوحدة والت�سامن بني دول املجل�س، 

والتاأ�سي�س لقرار موّحد وروؤية خليجية م�سرتكة 

قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والع�سكرية 

والقت�سادية، والبحث يف اأو�ساع املنطقة العربية، 

اإ�سافة اإىل بحث املزيد من اخلطوات التي 

ت�ساعد على ت�سريع الو�سول اإىل الوحدة اخلليجية 

الكاملة، لرت�سيخ دعائم الأمن وال�ستقرار، 

والنماء والزدهار لدول املنطقة و�سعوبها.

حملت 
كلمة خادم احلرمني ال�سريفني 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود، حفظه اهلل، خالل افتتاحه 

اأعمال ال�سنة الأوىل من الدورة ال�سابعة 

ملجل�س ال�سورى كثرًيا من امل�سامني التي 

تتعلق بحا�سر اململكة العربية ال�سعودية 

وم�ستقبلها، اإذ لفت حفظه اهلل، اإىل ما 

تتمتع به اململكة من مكانة اقت�سادية عالية 

بني دول العامل، وت�سجيلها ح�سوًرا قوًيا على 

ال�ساحة الدولية القت�سادية حتى اأ�سبحت 

�سمن جمموعة الع�سرين التي ت�سم 

اأكرب ع�سرين دولة اقت�سادية، اإىل جانب 

ما تعي�سه اململكة من نه�سة اقت�سادية 

واجتماعية هي نتاج للخطط التنموية 

الطموحة التي ا�ستطاعت اأن حتقق اأهداًفا 

كثرية، ومكت�سبات عديدة.

تناولت الكلمة التوجه اجلاري نحو 

التحول اإىل تنويع م�سادر الدخل، 

وعدم العتماد كلًيا على النفط �سعًيا 

لر�سم م�ستقبل واعد للوطن، وذلك من 

اأجل ا�ستمرار وترية النه�سة التنموية 

ال�ساملة وت�سريعها يف جميع القطاعات 

بال�ستفادة من املقومات القت�سادية، 

والفر�س ال�ستثمارية الواعدة يف 

اململكة. من اأجل ذلك مت تبني »روؤية 

اململكة 2030« التي تعك�س قوة القت�ساد 

ال�سعودي ومتانته وفق روؤية اإ�سالحية 

جديدة من �ساأنها النتقال باململكة اإىل 

اآفاق اأو�سع واأ�سمل، لتكون قادرة على 

مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها يف 

القت�ساد العاملي.

اأكد خادم احلرمني ال�سريفني، امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز، اأن اململكة ما�سية 

يف مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل قوة 

وحزم، وتتطلع اإىل تكاتف جهود دول العامل 

ملحاربته والق�ساء عليه كونه اآفة عاملية، 

موؤكًدا اأن تطبيق �سرع اهلل، والتعاون بني 

ال�سعب واحلكومة، ويقظة الأجهزة الأمنية 

و�سجاعة من�سوبيها، كل ذلك بعد توفيق 

اهلل تعاىل �سوف يحول دون حتقيق هوؤلء 

املجرمني مقا�سدهم واأهدافهم.

يف جانب ال�سيا�سة اخلارجية اأكد، اأيده 

اهلل، ال�ستمرار بالأخذ بنهج التعاون مع 

املجتمع الدويل لتحقيق ال�سالم العاملي، 

وتعزيز التفاعل مع ال�سعوب لرت�سيخ قيم 

الت�سامح والتعاي�س امل�سرتك، موؤكًدا اأن 

خيار احلل ال�سيا�سي لالأزمات الدولية 

هو الأمثل لتحقيق تطلعات ال�سعوب نحو 

ال�سالم، ومبا يف�سح املجال لتحقيق التنمية.

كما تطرق خادم احلرمني ال�سريفني 

اإىل ال�سراعات والأزمات يف املنطقة 

معرًبا عن تفاوؤله بغٍد اأف�سل. وتناول 

الو�سع يف اليمن موؤكًدا عدم قبول التدخل 

يف �سوؤونه الداخلية، اأو ما يوؤثر يف ال�سرعية 

فيه، اأو يجعله مقًرا اأو ممًرا لأي دول اأو 

جهات ت�ستهدف اأمن اململكة واملنطقة 

والنيل من ا�ستقرارها.

عرب خادم احلرمني ال�سريفني عن 

تقديره مل�ساهمات جمل�س ال�سورى يف بيان 

حقيقة مواقف اململكة جتاه خمتلف الق�سايا 

من خالل اإجراء احلوارات واللقاءات 

املتعددة مع الربملانات الدولية املختلفة، ويف 

الحتادات واملنتديات الربملانية الإقليمية 

والدولية، مطالًبا اأع�ساء املجل�س باأن ي�سعوا 

م�سالح الوطن واملواطنني ن�سب اأعينهم 

دائًما، واإبداء املرئيات حيال ما تت�سمنه 

تقارير احلكومة املعرو�سة على املجل�س، 

والت�ساور مع امل�سوؤولني، وعلى امل�سوؤولني يف 

اجلهات كافة التعاون مع املجل�س، وتزويده 

مبا يحتاج اإليه من معلومات.

كلمة خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى

البيعة
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خادم احلرمني ال�سريفني خالل تد�سينه جمموعة من امل�ساريع التنموية يف املنطقة ال�سرقية موؤخًرا

كما جاءت م�ساركته يف القمة اخلليجية 

ال�سابعة والثالثني التي عقدت يف البحرين، لتوؤكد 

حر�سه على اأمن دول املجل�س ورفاهية �سعوبها، 

حيث اأحيط امللك �سلمان خالل جولته بحفاوة 

كبرية من ال�سعوب اخلليجية التي �ساركت يف 

ا�ستقباله والحتفاء به يف كرنفالت وطنية، 

تغّنت باإجنازاته، ودوره الريادي يف �سنع القرار 

اخلليجي، و�سعيه امل�ستمر ملواجهة كل ما يهدد 

اأمن املواطن اخلليجي و�سالمته. كما خرج الآلف 

من املواطنني اإىل امليادين وال�سوارع يف العوا�سم 

اخلليجية، لالحتفاء بامللك �سلمان تقديًرا لدوره 

الريادي اإقليمًيا وعاملًيا، و�سعيه لتجنيب املنطقة 

كثرًيا من ال�سراعات، ولتقدمي ال�سكر اإليه على 

م�ساعيه يف حماية الأمن اخلليجي.

عالقات دولية   |   داأب خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز على دميومة �سري عجلة 

التطور والنمو للو�سول باململكة اإىل ريادة دولية، 

وذلك من خالل لقاءاته مع قادة العامل وزياراته 

لعوا�سم �سنع القرار. وقد بداأ خادم احلرمني 

ال�سريفني عهًدا من احلزم والإرادة ال�سلبة لرتتيب 

البيت العربي، وح�سد الدول العربية والإ�سالمية يف 

�سف واحد ملواجهة التدخالت الأجنبية يف �سوؤونها، 

من جانب، وحماربة الإرهاب من جانب اآخر، الأمر 

الذي جعل من ال�سعودية مركًزا ل�سناعة القرار 

ال�سيا�سي العربي والإ�سالمي.

لقد اأكد خادم احلرمني ال�سريفني كعهده دوًما 

اأن الق�سية الفل�سطينية تاأتي يف مقدمة اهتمامات 

اململكة، وموقف ال�سعودية يظل كما كان دائًما، 

م�ستنًدا اإىل ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها 

اإىل حتقيق ال�سالم ال�سامل والعادل يف املنطقة 

على اأ�سا�س ا�سرتداد احلقوق امل�سروعة لل�سعب 

الفل�سطيني، مبا يف ذلك حقه امل�سروع يف اإن�ساء 

دولته امل�ستقلة، وعا�سمتها القد�س ال�سريف. واأوىل 

ا لالأزمة  امللك �سلمان، حفظه اهلل، اهتماًما خا�سً

ال�سورية، ووجه بتقدمي كل العون وامل�ساعدة للتخفيف 

من معاناة ال�سعب ال�سوري املنكوب واآلمه. كما وقفت 

اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز بكل ثقلها اأمام التحديات التي تواجهها 

املنطقة. وواجهتها بالقرارات احلازمة، كان اآخرها 

قرار اململكة قطع عالقاتها مع اإيران، لت�سع بذلك 

حًدا فا�ساًل ملحاولت التدخل الإيراين يف ال�سوؤون 

الداخلية لدول املنطقة، وهو ما اأيده وباركه العديد 

من الدول ال�سقيقة وال�سديقة. 

وقد ذهبت اململكة اإىل اأبعد من ذلك بت�سكيل 

حتالف اإ�سالمي ع�سكري ملحاربة الإرهاب �سم 

34 دولة، وتاأ�سي�س مركز عمليات م�سرتكة مبدينة 
الريا�س، لتن�سيق العمليات الع�سكرية ودعمها ملحاربة 

الإرهاب. كما تبذل اململكة جهوًدا كبرية لتحقيق 

الأمن وال�سلم الدوليني، وت�سعى دائًما لتعزيز التنمية 

القت�سادية والتعاون الدويل مع خمتلف دول العامل. 

يت�سح ذلك جلًيا من خالل الزيارات التي قام بها 

زعماء الدول ال�سقيقة وال�سديقة للمملكة، اإ�سافة 

اإىل ا�ست�سافة اململكة للقمة الرابعة للدول العربية 

مع دول اأمريكا اجلنوبية، وم�ساركات اململكة يف 

اجتماعات قادة جمموعة دول الع�سرين.  

إنجازات خادم الحرمين 
الشريفين

تحقق كثير من اإلنجازات في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 

ومن أهم هذه اإلنجازات:

افتتاح مشروع تطوير حي البجيري في 
الدرعية، الذي أنهت الهيئة الُعليا لتطوير مدينة 

الرياض تنفيذه ضمن برنامج تطوير الدرعية 
التاريخية.

تأسيس مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية، الذي يأتي امتداًدا للدور اإلنساني 

للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية 
في هذا المجال، إذ وضع خادم الحرمين 

الشريفين حفظه اهلل حجر األساس للمركز.

قام خادم الحرمين الشريفين بافتتاح عدد من 
المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني 

شملت مستشفى الملك عبداهلل التخصصي 
لألطفال، ومركز الملك عبداهلل العالمي لألبحاث 

الطبية والمختبر المركزي.

تضمنت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز افتتاحه مطار األمير 

محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد في المدينة 
المنورة، الذي تبلغ طاقته االستيعابية 8 ماليين  

مسافر سنوًيا. 

دشن خادم الحرمين الشريفين، حفظه اهلل، 
خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية 

الثالثة للمسجد الحرام في مكة المكرمة تشمل 
مبنى التوسعة، والساحات، واألنفاق، ومبنى 

الخدمات، والطريق الدائري األول.

أمر حفظه اهلل، خالل زيارته إلى الواليات المتحدة 
األميركية وحرًصا منه على تلمس احتياجات أبنائه 

المواطنين والمواطنات، واالهتمام بقضاياهم، 
أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالًيا 
على حسابهم الخاص في الواليات المتحدة 

األميركية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم 
الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي، ممن 

استوفى شروط إلحاق الطالب الدارسين على 
حسابهم في الخارج وضوابطه.

دشن خادم الحرمين الشريفين، في زيارته 
لألحساء مؤخًرا، ووضع حجر األساس لعدد 

من مشاريع وزارة اإلسكان بمحافظة 
األحساء، ومنها المبرز، وأرض المطار، وأرض 

الجامعة، وسلم حفظه اهلل، عدًدا من المواطنين 
مفاتيح مساكنهم الجديدة.

تستهدف مشاريع وزارة اإلسكان في 
األحساء توفير 100 ألف وحدة سكنية، 

ويجري تشييدها بالشراكة مع شركات 
تطوير عقاري صينية، وفي إطار الشراكة مع 

القطاع الخاص السعودي.  

س (
 ا 

 و
(
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ميزانية
2017

رؤية استراتيجية لنمو مستدام
تتضمن الميزانية الجديدة تنفيذ 

إصالحات اقتصادية تعزز من تحقيق 
أهداف رؤية المملكة 2030.

س (
 ا 

 و
(
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جاء 
الإعالن عن امليزانية العامة للمملكة العربية 

ال�سعودية للعام املايل »2017« لي�سكل 

مناًخا اإيجابًيا يف ال�سارع ال�سعودي بعد ارتفاع حجم 

امل�سروفات والإيرادات، اإذ ر�سدت امليزانية اجلديدة 

م�سروفات مقدارها 890 مليار ريال، بارتفاع ن�سبته  

8% عن ميزانية العام املا�سي، واإيرادات مقدرة بنحو 
692 مليار ريال، بينما انخف�س العجز بن�سبة 33% عن 

العام ال�سابق. 

ميزانية واعدة   |   امليزانية التي مت الإعالن 
عن تفا�سيلها بكل �سفافية ت�سري يف ركاب روؤية 

ال�سعودية 2030، اإذ تتيح الأدوات املنا�سبة ملا تعتزم 

اململكة تطبيقه من خطط خالل ال�سنوات املقبلة، 

والتي �ستبداأها يف منت�سف عام 2017، وتتعلق 

باإ�سالح منظومة الدعم احلكومي، اإىل جانب 

تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة التي اأقرها املجل�س 

الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 

دورته ال�ساد�سة والثالثني التي عقدت يف الريا�س 

يف �سهر �سفر 1437، والتي من املقرر البدء يف 

تطبيقها عام 2018 بعد ا�ستكمال الرتتيبات 

الالزمة لذلك. 

تاأتي امليزانية ال�سعودية يف ظل تراجع اأ�سعار النفط 

العاملي وما خلفه من تداعيات األقت بظاللها ب�سكل 

لفت على الدول امل�سدرة للنفط ومن بينها اململكة، 

التي �سارعت اإىل الإعالن عن خطة طموحة وروؤية 

م�ستقبلية ت�ستهدف تقليل العتماد على النفط كمكون 

اأ�سا�سي يف اإيرادات الدخل ال�سعودي، وتعزيز م�سادر 

الدخل غري النفطية، بهدف حتقيق منو م�ستدام 

ي�سمن ال�ستقرار لالأجيال القادمة. 

ي�سري كثري من اأرقام امليزانية اإىل حقائق اإيجابية، 

توؤ�سر اإىل اأن التفكري القت�سادي ال�سعودي لي�س 

انكما�سًيا، ولكنه يعزز التمدد والنمو. وبالرغم من العجز 

الذي ت�سجله املوازنة اجلديدة والبالغ نحو 198 مليار 

ريال، اإل اأن اململكة جنحت يف تخفي�سه بن�سبة كبرية، 

عن العام ال�سابق، و�ستعمل على مواجهته عرب تنويع 

اأدوات الدين العام. مع العمل يف الوقت نف�سه على اإعداد 

اخلطط القت�سادية التي ت�ستهدف م�ساعفة الدخل غري 

النفطي خالل ال�سنوات املقبلة حتى عام 2020.

هذه الروؤية القت�سادية الواعدة اأكدها خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 

حفظه اهلل، يف كلماته حول امليزانية، اإذ اأو�سح اأن 

روؤية 2030 تت�سمن برامج تنفيذية لتحقيق الأولويات 

الوطنية واإتاحة الفر�س للجميع، من خالل تقوية 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س وتطويرها، وبناء منظومة 

قادرة على الإجناز، ورفع وترية التن�سيق والتكامل بني 

الأجهزة احلكومية كافة، وموا�سلة الن�سباط املايل، 

وتعزيز ال�سفافية والنزاهة.

ت�سري هذه الكلمات اإىل النهج الذي تعمل عليه 

احلكومة ال�سعودية حالًيا، والذي ي�ستهدف رفع 

كفاءة الإنفاق الراأ�سمايل والت�سغيلي يف الدولة، ومنح 

امل�ساريع والربامج التنموية واخلدمية التي تخدم 

املواطن الأولوية الق�سوى.

قدرت امليزانية اجلديدة متطلبات اجلهات احلكومية 

ب�سورة اأكرث واقعية لتفادي الزيادة يف الإنفاق الفعلي 

ولتحقيق ان�سباط مايل اأعلى، يف الوقت الذي يعمل 

فيه مكتب تر�سيد الإنفاق الت�سغيلي والراأ�سمايل على 

مراجعة النفقات الت�سغيلية والراأ�سمالية، ما ُيتوقع معه 

ارتفاع كفاءة الإنفاق يف عام 2017.

برنامج حساب المواطن الموحد   |   يف 
ظل خطط الإ�سالح القت�سادي التي ت�ستهدف 

مواجهة التحديات امل�ستقبلية، يجري تقييم 

الدعم احلكومي، وي�سمل ذلك تعديل منظومة 

دعم املنتجات البرتولية واملياه والكهرباء، واإعادة 

ت�سعريها ب�سكل يراعي التدرج يف التنفيذ خالل 

الأعوام اخلم�سة القادمة، بهدف حتقيق الكفاءة يف 

ا�ستخدام الطاقة، واملحافظة على املوارد الطبيعية، 

ووقف الهدر وال�ستخدام غري الر�سيد، وحتقيق 

التناف�سية يف قطاع الأعمال، والتقليل من الآثار 

ال�سلبية على املواطنني متو�سطي الدخل وحمدوديه، 

عرب اإطالق برنامج ح�ساب املواطن املوحد الذي 

ي�ستهدف تقدمي الدعم النقدي للمواطنني بالتزامن 

مع اإ�سالح الدعم احلكومي. 

�ستتم عملية تقدمي الدعم النقدي عرب تق�سيم 

املواطنني اإىل �سرائح، وفًقا ملعدل الدخل اخلا�س 

بكل مواطن، ودرا�سة كل حالة للوقوف على مدى 

اأهليته للح�سول على هذا الدعم. ويتمثل احل�ساب يف 

من�سة اإلكرتونية �سممت تقنًيا لتقوم بتقييم دوري 

اآيل ملعلومات امل�ستفيدين، كما اأنها �ستعمل على قيا�س 

املتغريات التي تفر�سها خطة الدولة القت�سادية 

جلعل احل�ساب مرًنا وقاباًل للتطوير ب�سكل متوا�سل، 

اإذ لن تكون الفئة امل�ستفيدة من هذا احل�ساب 

ثابتة، بل �ست�سري ب�سكل متواز مع طبيعته اخلا�سعة 

للمتغريات القت�سادية التنموية والتي تفر�س اإجراء 

التقييم الدوري للم�سجلني فيه.

برنامج التوازن المالي   |   تعمل وزارة املالية 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية والوزارات الأخرى 

ذات ال�سلة و�سركائها يف عملية التحول على تطوير 

اأعمالها واإجراءاتها، والتي من اأهمها برنامج حتقيق 

التوازن املايل الذي يعد اأحد الربامج الأ�سا�سية 

لتحقيق روؤية اململكة 2030، ويهدف اإىل اإعادة هيكلة 

الو�سع املايل وتقويته، وا�ستهداف حتقيق التوازن 

املايل من خالل ال�ستمرار يف املراجعة ال�ساملة 

لالإيرادات، والنفقات، وامل�ساريع املختلفة، واآلية 

اعتمادها ومعايري العتماد. 

مخصصات القطاعات الرئيسة   |   توزعت 
امليزانية العامة للمملكة على عدد من القطاعات 

الرئي�سة، اإذ بلغ اإجمايل ما مت تخ�سي�سه لقطاع 

الإدارة العامة حوايل 27 مليار ريال. بينما حظي 

القطاع الع�سكري بنحو 191 مليار ريال، مت�سمًنا 

م�ساريع جديدة وزيادات مل�ساريع قائمة، كما ُخ�س�س 

لقطاع الأمن واملناطق الإدارية نحو 97 مليار ريال.

اأما قطاع اخلدمات البلدية فخ�س�س له حوايل 

48 مليار ريال، يف حني مت تخ�سي�س 200 مليار 
ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العايل وتدريب 

القوى العاملة، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل الهتمام 

البالغ وامل�ستمر بهذا القطاع احليوي الذي ي�ستهدف 

الرتقاء مبخرجات العنا�سر الب�سرية واإعداد اأبناء 

الوطن املوؤهلني. بينما بلغ ما مت تخ�سي�سه لقطاع 

ال�سحة والتنمية الجتماعية نحو 120 مليار ريال، 

اإذ ت�سمنت امليزانية مبادرات جديدة وا�ستكمال 

اإن�ساء امل�ست�سفيات ومراكز الرعاية ال�سحية الأولية 

وجتهيزها بجميع مناطق اململكة.

مت تخ�سي�س حوايل 155 مليار ريال لقطاع املوارد 

القت�سادية ووحدة الربامج العامة، اإذ ت�سمنت 

امليزانية م�ساريع جديدة، وزيادات مل�ساريع قائمة تبلغ 

حوايل 51 مليار ريال، ل�ستكمال تنفيذ تو�سعة امل�سجد 

احلرام، ونزع امللكيات ال�سرورية ملحطات النقل 

وا�ستكمال الدائري الأول حول تو�سعة امل�سجد احلرام. 

كما بلغ اإجمايل ما مت تخ�سي�سه لقطاع التجهيزات 

الأ�سا�سية والنقل حوايل 52 مليار ريال. 

كانت اململكة قد خ�س�ست خالل عام 2016 مبلغ 

268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول 
الوطني حتى عام 2020، �سرف منها نحو 9 مليارات 

ريال يف عام 2016. ومن املقرر اإنفاق نحو 42 مليار 

ريال يف عام 2017 ونحو 217 مليار ريال يف الأعوام 

من 2018 اإىل 2020.

بعد الإف�ساح عن امليزانية اجلديدة والربامج 

التي ت�ستهدف اإ�سالح القت�ساد وتعزيز قوته، اأ�سبح 

املواطن ال�سعودي ميلك اأدوات الثقة يف امل�ستقبل الذي 

يجري التخطيط له بعناية ونهج ا�سرتاتيجي ي�ستهدف 

رخاءه، و�سمان م�ستقبل اأف�سل له ولأبنائه يف وطن 

ينعم بال�سالم والطماأنينة.  

               يستهدف برنامج حساب المواطن الموحد  
دعم المواطنين مالًيا بهدف التقليل من اآلثار 

المترتبة على إصالح منظومة الدعم       
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رمبا اأبعدها الزمن عن موطنها الأ�سلي فوق 

�سفحة املياه، اإل اأن ال�سفينة العتيقة ل تزال 

تنت�سب ب�سموخ يف و�سع الإبحار وكاأنها تتاأهب 

للعودة اإىل البحر من جديد، م�ستمدة عزمها من 

ينبوع ماء يت�سرب اإىل جوارها ليدفعها لتجاوز 

رمال �ساطئ منطقة اخلريبة قرب تبوك.

تصوير: عواد العطوي
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على �ساطئ العقري يكمن الإرث 

الأ�سيل، فتذهب الأ�سالة نحو 

البحر وكاأنها ترقب و�سول التجار 

والبحارة القدماء. 

نخيل الأح�ساء على �ساطئ العقري 

حكاية قدمية تنمو مع ال�سروق 

حتى الغروب. 

تصوير: عبداهلل العماني
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Photograph by Dmitry Dolzhanskiy

في األعلى فوق السحاب

يرتفع برج خليفة يف دبي فوق 

ال�سحاب يف الإمارات العربية املتحدة. 

يف اأكتوبر بداأ العمل على ناطحة 

�سحاب جديدة يف دبي، �سممت 

لتكون اأطول من برج خليفة الذي 

يبلغ ارتفاعه 2717 قدًما لتحتل بذلك 

مركز اأطول مبنى يف العامل.
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قلب مدينة تورنتو الكندية يف 

ينت�سب برج »�سي اإن« الذي يعد 

اأحد اأ�سهر املعامل ال�سياحية يف كندا 

بطول يبلغ نحو 553 مرًتا، لي�سنف 

�سمن اأطول اأبراج العامل بعد اأن 

احتفظ برج »�سي اإن« بلقب اأطول برج 

يف العامل ملدة بلغت نحو 34 عاًما. 

بني برج »�سي اإن« عام 1976، 

ويجذب حالًيا نحو مليوين �سائح 

�سنوًيا. وترمز حروف ال�سم اإىل 

 Canadian National اخت�سار لكلمة

Tower، اإل اأنه ل ي�سيع ا�ستخدام 
ال�سم الكامل بني العامة. هذا الربج 

كان الهدف الأ�سا�سي من بنائه توفري 

من�سة ات�سالت خا�سة بالتلفاز 

والراديو لتقوية الإ�سارة وخدمة 

منطقة تورنتو، وهو ما جت�سد واقًعا 

يف عام 1972 كونه م�سروًعا ر�سمًيا. 

وبداأت عملية البناء التي ا�ستمرت 

بعدها لنحو اأربع �سنوات حتى اكتمل 

بناء الربج. 

برج
كندا الوطني
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
يعد �سارع احلمراء املق�سد املف�سل للمت�سوقني 

يف بريوت، مبا يحويه من حمال جتارية �سهرية، 

ومقاٍه مميزة يق�سي فيها ال�سياح اأمتع الأوقات. 

على بعد اأمتار من ال�سارع، يقع �سارع فردان 

الذي يعد وجهة ت�سوق ع�سرية اأخرى، اإىل جانب 

منطقة ال�سوليدير التي تكتظ باملحال التجارية 

ا، ف�ساًل عن مطاعمها ال�سهرية التي جتتذب  اأي�سً

عدًدا كبرًيا من الزوار. 

من اأبرز املجمعات التجارية احلديثة يف 

املدينة جممع �سيتي مول، وجممع اإيه بي �سي 

بالأ�سرفية، وهو من اأكرب املجمعات التجارية 

واأفخمها يف بريوت. اإىل جانب »يل مول، و�سيتي 

�سنرت«. بينما ت�سم اأ�سواق بريوت، التي تقع 

يف و�سط املدينة، نحو 300 حمل جتاري على 

م�ساحة 128 األف مرت مربع، وتتكون من ثالثة 

طوابق. من اأ�سواق بريوت الأخرى: »جونية، 

والك�سليك، وجبيل«. 

أين تذهب؟
قبل اأن يغرق الزائر يف تفا�سيل احلياة 

ال�ساخبة داخل بريوت، رمبا يتوجب عليه اأن 

يتوجه �سمالها على بعد ع�سرين كيلو مرًتا فقط، 

لي�ستك�سف مغارة جعيتا التي متثل معلم جذب 

مهًما لزوار العا�سمة اللبنانية. من اأكرث معامل 

املدينة �سهرة يف بريوت، �سخرة الرو�سة، التي 

تقع على �ساحل �ساطئ الرو�سة وتتميز ب�سكلها 

اجلمايل الفريد. بينما يقع م�سجد حممد الأمني 

و�سط املدينة، ويتميز بزخرفته الإ�سالمية 

الرائعة، وم�ساحته الكبرية. ينبغي للزائر 

األ يغفل زيارة جبل لبنان مل�ساهدة الطبيعة 

اجلميلة لبريوت، حيث تنت�سر املقاهي واملطاعم 

يف الأعلى، وتعد نزهة متميزة وجتربة فريدة 

ا زيارة خليج الزيتونة  للزوار.كما ينبغي اأي�سً

الراقي، الذي يطل على امليناء مبا�سرة، وتنت�سر 

حوله املقاهي الراقية. �سغر م�ساحة الدولة 

اللبنانية جعل من بريوت نف�سها نقطة انطالق 

لزيارة كثري من املعامل القريبة منها، اإذ يقع 

منتجع فاريا للتزلج على اجلليد على بعد �ساعة 

واحدة من العا�سمة اللبنانية، ويعد من اأف�سل 

وجهات التزلج يف لبنان.

أين تسكن؟
Four Seasons Beirut

يطل الفندق على �ساطئ البحر الأبي�س املتو�سط، 

ويوفر اإطاللة متميزة لال�ستمتاع مب�سهد اجلبال 

التي ت�سرف على املدينة والبحر. ي�ستمتع الزوار 

بال�ساطئ البحري الذي يبلغه املقيم عرب ال�سري 

ا باجللو�س على  لدقيقة واحدة، بينما ي�ستمتع اأي�سً

مقاهي الواجهة البحرية التي تقع على بعد خم�س 

دقائق �سرًيا من الفندق. 

ي�سم الفندق جمموعة من اخلدمات الع�سرية 

الرتفيهية، واملطاعم الفاخرة التي تقدم اأ�سهى 

املاأكولت من املطبخ اللبناين ال�سهري، اإىل جانب 

املطاعم الأوروبية.

تضرب جذور العاصمة اللبنانية 
بيروت في أعماق التاريخ 
بشواهدها التي خلفتها 

الحضارات المتعاقبة التي 
احتضنتها بيروت ذات التاريخ 

الممتد آلالف السنين.

24 ساعة
في

بيروت

تعد 
بريوت من وجهات ال�سياحة العربية 

املف�سلة، بف�سل اأجوائها اجلميلة وطبيعتها 

ال�ساحرة، ومو�سم ال�ستاء الذي يغلف بع�س املناطق 

القريبة منها بالثلج الذي ي�ستمتع به الزوار يف 

ال�ستاء كل عام، ف�ساًل عن معاملها التاريخية 

ووجهات الت�سوق املتميزة فيها.
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مصروف الطفل

70% من الآباء يف الوليات املتحدة نحو 
الأمريكية مينحون اأبناءهم م�سروًفا 

اأ�سبوعًيا، وذلك وفًقا مل�سح اأجراه املعهد 

الأمريكي للمحا�سبني القانونيني. يبلغ متو�سط ما 

يح�سل عليه الطفل يف ال�سهر الواحد نحو 67.8 

دولر، اأي ما يعادل 814 دولًرا �سنوًيا، بينما 

يح�سل طفل من كل اأربعة اأطفال اأمريكيني على 

ما يزيد على 100 دولر �سهرًيا من والديه.

يرتكب بع�س الآباء اأخطاء يف طريقة منح 

الأموال لأبنائهم، ياأتي على راأ�س هذه الأخطاء 

قدر الأموال التي يتم منحها لالأطفال، فيجب 

اأن يتوافق امل�سروف مع �سن الطفل، اإذ يقرتح 

مايك فالكو، رئي�س �سركة فالكو لإدارة الرثوات، 

اأن يح�سل الطفل على دولر واحد مقابل كل 

�سنة من عمره، ليح�سل طفل يف عمر اخلام�سة 

على خم�سة دولرات اأ�سبوعًيا، ويزيد الرقم اإىل 

6 دولرات يف العامل التايل.
من الأخطاء الأخرى التي يقع فيها الآباء 

هي منح الطفل م�سروفه يف عمر متاأخر جًدا. 

فكثري من الآباء ل مينحون اأبناءهم امل�سروف 

حتى عمر الثامنة. مبجرد اأن يتمكن الطفل من 

اإح�ساء النقود، يف عمر الرابعة اأو اخلام�سة 

يتوجب منحه امل�سروف املنا�سب، لأن ذلك 

�سيعلمه فيما يتم ا�ستخدام النقود، كما اأنه 

�سيعزز عادات مثل الدخار، لذا يتوجب 

توجيه الطفل لالحتفاظ بجزء من م�سروفه 

مدخرات ي�ستخدمها لحًقا، لتعزيز هذه 

العادات الإيجابية.

من النقاط املثرية للجدل بني اخلرباء ربط 

امل�سروف باأدائه لالأعمال املنزلية، اإذ يرى 

بع�سهم اأن ذلك لي�س �سحيًحا، لأن الطفل 

الذي يوؤدي الأعمال املنزلية من اأجل احل�سول 

على م�سروفه، �سيتوقف عن ذلك مبجرد اأن 

ميتلك مبلًغا كافًيا. بينما يرى بع�سهم الآخر اأن 

املق�سود باأداء الأعمال لي�ست الأعمال الأ�سا�سية 

كتنظيف املنزل، ولكن الأعمال الب�سيطة فقط، 

وذلك لأن الطفل جزء من الأ�سرة ومن ثم 

يتوجب عليه امل�ساركة يف اأداء الأعمال.

اأ�سبحت 
دول العامل منذ حتولها اإىل 

التجارة الإلكرتونية، واعتماد 

تطبيقات احلكومة الإلكرتونية، يف حاجة ما�سة 

اإىل الدفاع عن اأمنها الإلكرتوين من الهجمات 

التي تتعر�س لها على اأيدي القرا�سنة، الذين 

يهدفون اإىل تدمري البيانات اأو �سرقتها، وهو 

ما يت�سبب يف خ�سائر فادحة للجهات احلكومية 

وال�سركات اخلا�سة.

تبني يف بحث حكومي حديث، ن�سره موقع 

هيئة الإذاعة الربيطانية، اأن ثلثي ال�سركات 

الكربى يف بريطانيا تعر�ست لهجمات اإلكرتونية 

خالل عام 2015، اأغلبها كان يف �سورة 

فريو�سات وبرامج جت�س�س وبرامج خبيثة، 

تعر�س خاللها ربع املوؤ�س�سات الكربى لنتهاك 

اإلكرتوين واحد على الأقل �سهرًيا، وت�سببت 

بع�س احلالت يف خ�سائر قدرت باملاليني.

ك�سفت �سركة توك توك، التي توفر خدمات 

الهاتف والإنرتنت، لنحو 4 ماليني م�سرتك يف 

بريطانيا، اأن النتهاك الذي تعر�ست له قبل 

اأ�سهر ت�سبب يف ك�سف بع�س التفا�سيل املتعلقة 

باحل�سابات البنكية واملعلومات ال�سخ�سية 

لزبائنها، ما دعا البحث اإىل حث ال�سركات على 

بذل املزيد من اجلهود حلماية قواعد بياناتها 

من الهجمات الإلكرتونية ب�سكل اأكرث فاعلية، 

ا اأن الدرا�سة امل�سحية اأكدت اأن نحو  خ�سو�سً

7 هجمات من اأ�سل كل 10 هجمات كان ميكن 
منعها، يف الوقت الذي تتفهم فيه نحو %20 

فقط من ال�سركات الربيطانية خطورة ح�سول 

اأطراف ثالثة على املعلومات.

تعد بريطانيا من الدول الرائدة يف جمال 

القت�ساد الرقمي، وت�ستثمر نحو 1.9 مليار 

جنيه اإ�سرتليني خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة 

للتعامل مع اجلرائم الإلكرتونية ومنعها، اإذ 

�سيتم ن�سر ا�سرتاتيجية وطنية لالأمن الإلكرتوين 

�ستتناول مقرتحات لتح�سني اأمن الإنرتنت 

للحكومة وال�سركات والزبائن.

الهجمات اإللكترونية



األصالة
بأسلوب عصري

7 يناير - 7 فبراير 

إنه الوقت المناسب لتفاجىء أحباءك وترسم الضحكة
على وجه كل من حولك. ُكن جزءًا من األصالة بأسلوب

عصري خالل "مهرجان قطر للتسّوق" هذا الشتاء،
واحصل على أروع المنتجات بأفضل األسعار.

خصومات ومكافآت • ترفيه • مرح لكل العائلة
shopqatar.qa |

تقّدمه لكم
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أكثر المدن تلوًثا

يدرك كثري من �سكان املدن اأهمية ل 

احل�سول على هواء نظيف، مبعدلت 

جودة عالية، تت�سق مع تلك التي حتددها 

ا اأن كثرًيا  منظمة ال�سحة العاملية، خ�سو�سً

من مدن العامل يعاين التلوث بن�سب متفاوتة 

ح�سب الت�سنيف الذي تك�سف عنه منظمة 

ال�سحة العاملية.

يعاين نحو 80% من ال�سكان الذين يعي�سون 

ا يف  يف مناطق ح�سرية تلوث الهواء، خ�سو�سً

املدن ذات الدخل املنخف�س التي تعد الأكرث 

تاأثًرا، اإذ اإنه وفًقا لقاعدة بيانات جودة الهواء 

يف املناطق احل�سرية، نحو 98% من املدن يف 

البلدان منخف�سة الدخل ومتو�سطة الدخل، 

التي يعي�س بها اأكرث من 100 األف ن�سمة، ل تلبي 

املبادئ التوجيهية ملنظمة ال�سحة العاملية لنوعية 

الهواء، ومع ذلك فاإن البلدان ذات الدخل 

املرتفع تظل فيها الن�سبة عند %56.

تغطي قاعدة بيانات منظمة ال�سحة العاملية 

نحو 3000 مدينة، يف 103 دول. وقد اأعلنت 

املنظمة عن قائمة اأكرث املدن تلوًثا للهواء، وجاء 

يف �سدارة هذه القائمة مدينة زابل الإيرانية 

التي تعاين عوا�سف ترابية على مدى اأ�سهر 

يف ال�سيف، يف حني كانت املدن الأربع التالية 

كلها هندية، وهي جواليور، واهلل اأباد، وباتنا، 

ورايبور. بينما حلت العا�سمة الهندية نيودلهي 

يف املركز التا�سع، يف الدرا�سة التي تقي�س كثافة 

الذرات العالقة الأقل من 2.5 ميكروجرام يف كل 

مرت مكعب من الهواء.

يت�سبب تلوث الهواء يف الإ�سابة باأمرا�س 

الرئة والقلب على املدى البعيد، وتقول املنظمة 

الدولية اإن هناك نحو �سبعة ماليني حالة وفاة 

مبكرة حتدث �سنوًيا نتيجة تلوث الهواء.

املثري يف الدرا�سة اأن هناك كثرًيا من املدن 

الأكرث تلوًثا يف العامل مل تدرج بالقائمة، لأن 

الو�سع فيها �سيئ، لدرجة اأنها تفتقر حتى اإىل 

نظام جيد ملراقبة نوعية الهواء.

كواكب قابلة للحياة

تتوقف وكالة الف�ساء الأمريكية »نا�سا« ل 

عن البحث عن الكواكب التي رمبا تكون 

قابلة للحياة، فتعلن من فرتة لأخرى عن 

اكت�سافات جديدة اأطلقت على بع�سها توائم 

لكوكب الأر�س، نظًرا للتقارب يف احلجم، اأو 

ُبعد الكوكب املكت�سف عن �سم�سه مب�سافة ترجح 

وجود اأجواء معتدلة، مع موؤ�سرات اأخرى قد 

ترجح وجود املاء على �سطح هذه الكواكب، وهو 

العن�سر الأ�سا�سي لوجود احلياة.

اأعلنت نا�سا عن اكت�ساف اأكرث من 100 كوكب 

جديد بحجم الأر�س تدور حول جنوم غريبة، 

يف اكت�ساف قالت عنه الوكالة الأمريكية اإنه 

العدد الأكرب الذي يتم الإعالن عنه دفعة واحدة، 

والذي مت عرب منظار كيبلر الذي اأ�سهم يف 

اكت�ساف مئات الكواكب اجلديدة.

من املعلومات الغريبة التي اأعلنت عنها 

نا�سا اأنه قد يكون هناك اأكرث من ع�سرة 

مليارات كوكب قابلة لل�سكن يف جمرة درب 

التبانة. ومن بني هذه الكواكب التي تعد اأكرث 

�سبًها بالأر�س، كوكبا كيبلر F-186 وكيبلر 

B-452، ويت�سمان بخ�سائ�س م�سابهة لالأر�س 
من حيث احلجم، ودرجة حرارة جنمهما، 

والطاقة ال�سادرة عن هذا النجم.

يظل الت�ساوؤل الأكرث ح�سوًرا حول مدى قدرة 

نا�سا على التثبت من اإمكانية وجود حياة على 

هذه الكواكب املكت�سفة حديًثا ب�سكل فعلي، 

ا اأن بع�س هذه الكواكب يقع على بعد  خ�سو�سً

اأكرث من األف �سنة �سوئية من كوكب الأر�س 

ما يعني عملًيا ا�ستحالة الو�سول اإليها، يف ظل 

الإمكانات املتاحة لل�سفر عرب الف�ساء حالًيا.
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تمثل المحافظة وجهة 
للسياحة في الشتاء بأجوائها 
المعتدلة، وطبيعتها الخضراء، 

وشواهدها التاريخية.

خيراهلل زربان

تصوير: أحمد ماطر 

رجال ألمع
حاضنة البحر 

والجبال

اأر�س ع�سري التاريخ والإن�سان، ترب�س يف 

حمافظة رجال اأملع، م�سندة ظهرها من جهة 

الغرب اإىل البحر الأحمر، وحمرو�سة من جهة 

ال�سرق مبركز ال�سودة.اأما �سمالها فيتاخم حمافظة 

حمايل ع�سري، ويف جنوبها جتاور حمافظة الدرب، 

ول �سبيل اإىل اأن تبلغها اإل اإذا قطعت م�سافة تقارب 

52 كيلو مرًتا من مدينة اأبها باجتاه الغرب. هناك 
يف تلك اجلبال ال�سوامخ، تقوم حمافظة رجال 

ع بالبطولت والت�سحيات،  اأملع، حافلة بتاريخ مر�سّ

وزاخرة مبوروثات �سعبية و�سواهد تك�سف عن العمق 

التاريخي لهذه املنطقة واإن�سانها.

اإن جئتها �سيًفا، فيتوجب عليك اأن حتتمل 

درجة احلرارة املرتفعة، بعامل ارتفاع معدلت 

الرطوبة ملجاورتها للبحر الأحمر، �ساأنها �ساأن كل 

املدن ال�ساحلية، ب�سيفها القائظ الرطب. اإما اإن 

جئتها �ستاء، ف�ستنعم بدرجات حرارة معتدلة، 

ومناخ رائق، جعل من هذه املحافظة ملتجاأ 

لل�سياحة، وقبلة للزائرين.
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تتميز املحافظة بنمط معماري فريد قوامه 

احلجارة التي ا�ستخدمت يف بناء منازل 

متعددة الطوابق.

تقع رجال اأملع بني اجلبال التي ت�سقها 

جمموعة من الطرق الوعرة التي تربط 

املحافظة مبا يجاورها من مناطق.

جاءت اجلبال يف املنطقة على �سكل مدرجات 

نظمت منًطا جمالًيا يف طبيعة املكان.

رجال ألمع 
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    يعد متحف رجال ألمع
مركًزا حضارًيا وتراثًيا مهًما في منطقة عسير، 

بما يوفره من فرصة للوقوف على تاريخ     
هذه المنطقة وحضارتها    

شجاعة.. وبسالة   |   اإن ال�سواهد التاريخية 
جتتمع كلها على و�سف اإن�سان هذه املحافظة بالقوة 

والب�سالة، وال�سجاعة والإقدام، يف كل احلروب التي 

خا�سها يف الع�سور القدمية، فاأ�سبحت �سمة لزمة 

لهم. لعل ال�ساهد على ذلك يتجلى فيما ذكره املوؤرخ 

الطربي من اأن رجال اأملع �ساركوا مع بارق وغامد 

يف معركة القاد�سية ال�سهرية �سد الإمرباطورية 

الفار�سية، وظلوا على هذا املنوال من املجاهدة 

والبطولة والت�سحيات حامني للمنطقة، وذائدين 

عن حماها. ومل يزل اأثر ذلك قائًما اإىل اليوم حيث 

انعك�س على النمط املعماري للمحافظة، واملتميز 

بالطوابق العديدة، والتي ي�سل بع�سها اإىل ثالثة 

طوابق، فيما عرف قدمًيا باحل�سن، حيث ظلت 

هذه املباين ب�سورتها املاثلة معينة لرجال اأملع على 

الت�سدي لكل الهجمات التي كانت ت�ستهدف اأمنهم، 

وتعكر �سفو حياتهم.

متحف رجال ألمع   |   يعد متحف رجال اأملع 
الدائم للرتاث، الذي اأن�سئ يف عام 1405ه� يف ح�سن 

اآل علوان، مركًزا ح�سارًيا وتراثًيا مهًما يف منطقة 

ع�سري، مبا يوفره من فر�سة للوقوف على تاريخ هذه 

املنطقة وح�سارتها، قيا�ًسا على ما يذخر به من 

مقتنيات اأثرية ثمينة، وذات بعد تاريخي �سارب يف 

القدم. الالفت يف هذا املتحف اأنه قام على قواعد 

اأكرب ح�سن يف املحافظة، واأن اأهايل املنطقة هم 

من بادروا باإن�سائه وجمع تراثهم فيه، مبا يك�سف 

عن وعي كبري، ورغبة اأكيدة يف حفظ الرتاث، ونقله 

لالأجيال ب�سورة منا�سبة، فكان اأن تنازل كثري 

منهم عن حليهم اخلا�سة من الف�سة ومدخرات 

الزينة لت�سبح مفردات تراثية يف داخل هذا املتحف 

اجلميل. ا�ستغرق العمل يف اإن�ساء املتحف وجمع 

مقتنياته زهاء العامني، حيث افتتحه �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خالد الفي�سل، يف عام 1407ه� حينما 

كان اأمرًيا ملنطقة ع�سري.

ي�سم املتحف اأكرث من األفي قطعة اأثرية وخمطوطة 

م�ستوعبة يف )19( ق�سًما، جعلت من املتحف وجهة 

مف�سلة لزوار املحافظة و�سائحيها. ما زالت �سجالت 

الزائرين ت�سهد تنامي الأعداد مو�سًما بعد اآخر.

النشاط السكاني   |   تعد الزراعة 
اأكرث ن�ساط اقت�سادي مار�سه رجال اأملع على 

مدى التاريخ والع�سور، حيث برعوا يف زراعة 
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رجال ألمع 

تتمتع املنطقة بغطاء نباتي 

وا�سع، ومتثل الزراعة الن�ساط 

القت�سادي الأبرز الذي 

مار�سه ال�سكان منذ القدم.
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العديد من املحا�سيل لال�ستهالك املحلي والبيع 

اخلارجي. من تلك املحا�سيل التي ا�ستهرت بها 

هذه املحافظة: الذرة والدخن والنب، بجانب اأنواع 

من اخل�سراوات املختلفة، والفواكه املتنوعة. 

تتمتع املنطقة بغطاء نباتي وا�سع، قوامه الغابات 

الكثيفة باأ�سجارها املتنوعة، مبا اأ�ساع يف املحافظة 

جماًل و�سكل رئات طبيعية لرتطيب اجلو، وحت�سني 

البيئة املحلية. كما اأتاح هذا الغطاء النباتي 

وتنوع البيئة اخل�سراء بيئة منا�سبة لرتبية النحل 

وا�ستخراج الع�سل كذلك.

اهتم الإن�سان يف املنطقة، تبًعا للن�ساط 

الزراعي، برتبية املا�سية م�ستفيًدا من منتجاتها 

املختلفة يف ا�ستيفاء احتياجاته املحلية، وبيع 

الفائ�س يف الأ�سواق املجاورة، مبا �سّكل ن�ساًطا 

ثالًثا لإن�سان املنطقة متمثاًل يف التجارة، حيث 

ظلت املحافظة ت�سهد حركة جتارية ن�سطة 

ت�ستقبل فيها القوافل التجارية بالب�سائع 

العديدة. ت�سكلت جراء ذلك اأ�سواق جرى 

تق�سيمها بني القبائل، بحيث ت�ستاأثر كل قبيلة 

بيوم من اأيام ال�سوق، لتاأخذ هذه الأ�سواق 

و�سعها بو�سفها موقًعا للن�ساط القت�سادي، 

ا مرتكًزا اجتماعًيا لعقد التفاقيات وحل  واأي�سً

املنازعات، على عادة اأ�سواق العرب القدمية.

النمط المعماري   |   تتميز حمافظة رجال اأملع 
بنمط معماري خا�س بها، تربز فيه مهارة الإن�سان 

يف هذه املنطقة، وقدرته على تطويع عنا�سر البيئة 

من حوله لإن�ساء م�سكنه مبا يوفر له الراحة والأمان 

واجلمال يف الوقت نف�سه. قوام هذه املباين احلجارة 

ال�سلبة املاأخوذة واملنحوتة من اجلبال ال�ساخمة 

يف املنطقة، م�ساًفا اإليها الطني، لت�سمخ املباين 

من ثالثة طوابق، اإىل ثنائية يف بع�س البنايات، 

وت�سمى »احل�سن« يف املنطقة، وي�ستعمل اخل�سب 

فيها ل�سناعة النوافذ والأبواب. كما يجري تلوين 

الأبواب والنوافذ بطالء خمتلف الألوان، والأ�سكال 

الهند�سية والر�سومات التي برع فيها رجال اأملع. اأما 

يف داخل املباين فيتم نق�س اجلدران بطريق فردية 

تعرف ب�»فن القط«، وفيه تظهر الن�ساء يف الغالب 

براعتهن يف ر�سم الأ�سكال العديدة، وتلوينها باألوان 

زاهية، ت�سنع من املواد املحلية كالفحم، واحلجارة 

احلمراء، واملرو، والأرز املحم�س، اإذ يجري خلطها 

مع مادة ال�سمغ، لت�سري لوًنا قاباًل للتزيني، مبا 

يعطي البناء مظهًرا جذاًبا. يتم الر�سم والطالء، 

عادة، بالري�سة امل�ستخرجة من �سعر الأغنام. لفن 

القط اأنواع، منها، امل�سط، وال�سبكة واملحاريب. 

ويعود تاريخه اإىل اأكرث من ثالثة قرون خلت. اأما 

�ساحة البناء اخلارجية ففي الغالب تزود مبجموعة 

من الكرا�سي اخل�سبية، مع مفرو�سات من احل�سري 

امل�سنوع حملًيا، مبا يتيح جل�سة يق�سدها �سكان 

البيت لال�سرتواح يف اأوقات متفرقة.

الزي األلمعي   |   يتناغم مع هذا النمط 
املعماري املفعم بالألوان، طراز يف اللبا�س الأملعي ل 

ا. فثمة تنوع يف  يقل عنه روعة وتنوًعا يف الألوان اأي�سً

الزي الأملعي يف املحافظة نف�سها من منطقة لأخرى، 

اإل اأن هناك زيني يغلب التعاطي معهما يف املحافظة، 

الأول يتاألف من الثوب واملعجز وال�سفرة وال�سمادة، 

وهذا جنده منت�سًرا يف �سمايل املحافظة ممتًدا اإىل 

جنوب ك�سان. اأما يف منطقة اجلبيل وما جاورها 

فنجد منًطا اآخر من اللبا�س يتمثل يف »احلوكة« وهي 

رداء واإزار. اأما الزي الن�سائي، فيغلب عليه لب�س 

»اجلالبية« بو�سفها الثوب الع�سريي املعروف يف هذه 

املنطقة منذ القدم.  

        تتميز رجال ألمع بنمط معماري خاص بها، 
قوام مبانيها الحجارة مضاًفا إليها الطين، 

لتشمخ المباني من طوابق عدة تسمى »الحصن«    
ويستعمل الخشب فيها لصناعة النوافذ واألبواب  
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أمين الزيتوني

تولوز
المدينة الوردية

تجمع المدينة بين جمال الطبيعة واالزدهار 
االقتصادي والعلمي، بوصفها العاصمة األوروبية 

لعلم الطيران.

تولوز
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حتتل 
تولوز، من حيث عدد �سكانها، املرتبة 

الرابعة بعد باري�س وليون ومر�سيليا، 

اإذ يقطنها قرابة الن�سف مليون ن�سمة. وهي اأهم 

مدن اجلنوب الغربي الفرن�سي، تقع على الطريق 

الرئي�سة الرابطة بني البحر الأبي�س املتو�سط 

واملحيط الأطل�سي، على بعد �ساعتني من مدينتي 

»بوردو« و»مونبيلييه«، و4 �ساعات فقط من مدينة 

بر�سلونة الإ�سبانية.

يف تولوز، تزدهر التجارة وال�سناعات، وتهيمن 

الزراعة على القت�ساد باأكمله.

مدينة األصالة والتراث   |   تنبهر، حال و�سولك 
اإىل هذه املدينة الوردية، باألوانها التي تراوح بني 

الوردي الفاحت، والربتقايل البهيج، والأرجواين.

لقد جنحت املواد امل�ستخدمة يف اإن�ساء مباين 

»املدينة الوردية«، يف ت�سكيل هويتها ومنحها 

خ�سو�سية ومتيًزا يجعالن من ال�سهل التعرف عليها 

من ال�سماء. وقد عرفت تولوز، منذ القرن ال�ساد�س 

ع�سر، مبعمارها املتميز، ومبانيها التي يغطي اأ�سقفها 

ا عن  القرميد، وبا�ستخدام الطوب اأو اللنب عو�سً

اخل�سب والق�س، منًعا للحرائق.

مبنى الكابيتول   |   ميثل مبنى الكابيتول الذي 
يرتبع يف قلب املدينة الناب�س واأ�سهر مربع جتاري 

وترفيهي فيها، �سعار تولوز. ول يزال هذا املعلم 

التاريخي ال�سامخ يحتل منذ 1190، الأهمية ذاتها. 

اأما طرازه املعماري الرثي فيعود اإىل عام 1759. 

يرمز مبنى الكابيتول، يف نظر اأهل تولوز، اإىل 

ا�ستقاللهم، وت�سم ال�ساحة التي حتمل ال�سم نف�سه، 

مبنى البلدية، وكذلك م�سرح الكابيتول. وحتيط 

بال�ساحة اأجمل املقاهي واأفخم املطاعم، لتجعل منها 

مكاًنا مفعًما باحلياة ل ميكن جتاهله، وتلتئم على 

اأر�س هذا املوقع معظم الفعاليات الثقافية والفنية 

والبازارات، فتزيد ال�ساحة اإ�سعاًعا، وتك�سبها بعًدا 

اإن�سانًيا يكر�س التبادل الفكري والإثراء، ويعزز 

التالقح احل�ساري يف اأ�سمى معانيه.

نهر الغارون   |   يعرب تولوز نهر الغارون 
ال�سهري، حتيط ب�سّفتيه املدرجات واملروج الطبيعية 
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يتمتع املتنزهون برحالتهم املائية يف قناة ميدي التي 

تغلفها الأ�سجار على امتداد طولها.

عرفت تولوز منذ القدم مبعمارها املتميز، 

ومبانيها التي يغطي اأ�سقفها القرميد، 

وت�ساميمها الفريدة.

ميثل مبنى الكابيتول الذي بني يف و�سط املدينة 

عام 1190 اأ�سهر معامل تولوز، ويقع يف اأهم 

مربع جتاري باملدينة.

تولوز
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يك�سوها الع�سب وتزينها الكروم، وتزهو على 

تربتها اخل�سبة الذرة وخمتلف احلبوب والفاكهة 

واخل�سار، فتزيدها رومان�سية وبهاء. ينطلق الغارون 

من اإ�سبانيا، منحدًرا من جبال »البريينيه« التي 

ميكن م�ساهدتها من مرتفعات املدينة الوردية، 

ويرمتي يف اأح�سان واٍد مرتامي الأطراف جنوب 

غربي فرن�سا، ثم يتدفق �سماًل عرب الكتل ال�سخرية، 

لي�سب يف نهاية مطافه يف املحيط الأطل�سي.

كان الغارون الذي يبلغ طوله 647 كم يعرف 

بالنهر العنيف، وكان فيما م�سى، م�ساًرا رئي�ًسا 

للمالحة وال�سحن، ي�ستخدم لنقل الب�سائع بني 

مدينتي تولوز وبوردو، اإل اأنه اليوم مل يعد �ساحًلا 

ملالحة املراكب الكبرية وقوارب ال�سحن، واأ�سبح 

ن�ساطه مقت�سًرا على رحالت ال�سياحة املائية.

مت تطوير النهر يف الآونة الأخرية، ليتحول اإىل 

مركز ل�سناعة الطاقة الكهرومائية، حيث اأن�سئت 

على �سفافه حمطتان للطاقة النووية، ما جعله 

ي�ستاأنف ن�ساطه بف�سل احت�سان تولوز مل�سانع اأكرب 

طائرة نقل مدنية، وثالث اأكرب طائرة يف تاريخ 

الطريان، طائرة امل�سافات الطويلة، التي يتم جتميعها 

.A380 النهائي على موقع تولوز، اإيربا�س العمالقة

رحلة على طول الغارون   |   ل ميكن ملن 
يزور تولوز اأن يغادرها قبل اأن يبحر يف رحلة نهرية 

هادئة على منت قارب يهدهده يف َدعة، ومينحه 

فر�سة م�ساهدة املدينة الوردية من زاوية خمتلفة، 

وا�ستك�ساف املياه الدافقة واخل�سرة الدائمة، 

واحل�سن الذي يبعد عن النف�س احلزن. حلظات ل 

تن�سى، واأنت تعرب النهر العجوز يف رحلة ا�سرتخاء 

متتد على طول قناة »ميدي«، يكون ال�سمت فيها 

�سيد املوقف، يدعوك وقاره اإىل حلظة تاأمل و�سكينة 

نادرة، وتطالعك الطبيعة بوجهها ال�ساحر الغ�س، 

لتعيد اكت�سافها من جديد، وياأ�سرك انعكا�س ظالل 

الأ�سجار و�سحر الألوان على �سطح املاء.

االزدهار العلمي والتقني   |    ت�سهد املدينة 
الوردية، بعيًدا عن رومان�سية النزهات املائية عرب 

الغارون، اأو تاأمل انعكا�س القمر على �سطح مياهه 

الهادئة، ن�ساًطا اقت�سادًيا منقطع النظري، وحتتل 

املرتبة الثالثة يف فرن�سا، كمدينة طالبية فيها اأعرق 

املدار�س العليا واجلامعات. وقد مت ت�سنيفها يف عام 

2015، �سمن اأف�سل املدن من حيث جودة العي�س. 
اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن اأن�سطة البحوث وعلم الف�ساء 

ي�سكالن ركيزة اأ�سا�سية لقت�ساد املدينة.

تعّد تولوز اليوم، العا�سمة الأوروبية لعلم الطريان، 

لي�س من قبيل امل�سادفة. من هنا، انطلق كل �سيء، 

منذ اأكرث من قرن من الزمان. فقد اأقلع من تولوز، 

بالفعل، يف عام 1783، وبح�سور امللك لوي�س ال�ساد�س 

ع�سر، منطاد الهواء ال�ساخن. وقد كان هذا الكائن 

اأول ج�سم طائر ينجح يف التحرر من اجلاذبية، 

وبذلك متكن الإخوة مونقولفيي من القيام باأول 

رحلة ماأهولة. منذ ذلك احلني، مل تتوقف تولوز عن 

لعب دور حموري يف جمال الطريان، وفر�ست نف�سها 

اليوم، بطبيعة احلال، لعًبا رئي�ًسا ومرجًعا يف جمال 

حيوي وح�سا�س مثل غزو الف�ساء، ما عزز ر�سيد 

املدينة الوردية كوجهة �سياحية لها عدة اأوجه.

Aeroscopia متحف إيروسكوبيا    |   ل 
جمال لتجاهل هذا املعلم الرثي، الذي يتتبع تاريخ 

الطريان خطوة خطوة. ول �سك اأن ع�ساق الطريان 

املدين والع�سكري على حد �سواء، �سيجدون يف زيارته 

متعة ت�سبع ف�سولهم، و�سيتمتعون وهم يتجولون داخل 

هذا املوقع الفريد، برحلة ا�ستثنائية، تاأخذهم من 

خالل ع�سرات الطائرات املعرو�سة، تعود اإىل بدايات 

الطريان، و�سوًل اإىل اأحدث الطائرات. كما ميكن 

للزائر اأن ي�ساهد طائرة الكونكورد الأ�سطورية، التي 

ا�ستعارها رئي�س فرن�سا ال�سابق فالريي جي�سكار 

دي�ستان، خالل زيارته للريا�س يف عام 1977.

مدينة الفضاء   |   من اللحظات التي ل تن�سى 
ا، يف تولوز، اكت�ساف مدينة الف�ساء. يطالعك،  اأي�سً

حال و�سولك، �ساروخ اآريان الذي يبلغ ارتفاعه 55 

مرًتا، فتدرك اأنك يف الف�ساء. لع�ساق الف�ساء، تقدم 

هذه املدينة العديد من الأن�سطة الرتفيهية والتعليمية 

لل�سغار والكبار، وم�ساحات عر�س تفاعلية تاأخذهم 

يف رحلة مذهلة للتعرف على عامل ا�ستك�ساف الف�ساء، 

ومبادئ علوم طبيعية الكواكب. ويجد الأطفال متعة 

ا لهم، الذي  حقيقية يف ركن ال�سواريخ املعد خ�سي�سً

ا على كرا�ٍس توازنية، وجهاز حماكاة  ي�ستمل اأي�سً

امل�سي على �سطح القمر. اإنه بحق، عامل تعليمي 

م�سّغر، وف�ساء ترفيهي ماتع للجميع.  

  يبلغ طول نهر الغارون 647كم ويعرف بالنهر العنيف،
ويشتهر بالرحالت السياحية    

التي تمنح الفرصة للمتنزهين      
لمشاهدة المدينة الوردية من زاوية مختلفة      
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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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مقال

احلمد 
هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى اآله و�سحبه 

و�سلم ت�سليًما كثرًيا، اأما بعد.

فاإن م�سوؤولية تربية الأجيال، واإعداد الن�ساء والرجال م�سوؤولية عظمى، 

واإن ق�سية العناية بفلذات الأكباد، وثمرات الفوؤاد من الن�سء والأولد 

ق�سية كربى، يجب على اأهل الإ�سالم اأن يولوها كل اهتمامهم، لأن 

مقومات �سعادتهم، اأفراًدا وجمتمعات، منوطة بها. ولذلك فاإنه لبد من 

الإعداد لها اأميا اإعداد، ر�سًما للمناهج، واإعداًدا للخطط، وت�سافًرا يف 

اجلهود، وتولية لالأْكَفاء، لتتم العملية الرتبوية �سليمة من تعرث اخلطا، 

بعيدة عن التناق�س والزدواجية، جمانبة للتقليد والتبعية، اعتزاًزا 

ب�سخ�سيتنا الإ�سالمية، و�سموًخا يف مناهجنا ال�سرعية، مرت�سمني هدي 

القراآن الكرمي، ونهج ال�سنة النبوية.

معا�سر القراء، اإن �سرورتنا للرتبية الإ�سالمية من اأعلى ال�سرورات، 

وحاجتنا اإليها اأ�سد اإحلاًحا من كل احلاجات، فما قيمة الأج�ساد والأبدان 

بال قيم ول اأديان؟! وما قيمة ال�سور والأ�سباح بال عقول ول اأرواح؟! وهل 

تغني القوالب اإذا ف�سدت القلوب؟! 

يف الأج�ساد ت�سرتك كل الكائنات، ويف البحث عن الطعام وال�سراب 

ت�سارك الإن�سان ف�سائل احليوانات، ويف احلاجة اإىل الغذاء والهواء ي�سرتك 

املوؤمنون والكفار، والأبرار والفجار، والأخيار والأ�سرار، لكن باملبادئ 

والقيم، بالرتبية والتعليم، بالعقيدة والإميان: ي�ستقل اأهل الإ�سالم.

حينما نقف بع�س الوقفات مع اأهم القنوات امل�سوؤولة عن الرتبية يف 

املجتمعات، نرى اأن البيت هو القاعدة الأ�سا�سية للرتبية، والأ�سرة هي 

النواة الأوىل يف القيام بالعملية الرتبوية، ويبداأ ذلك من اختيار الزوجة 

ال�ساحلة ذات املنبت احل�سن واملعدن النفي�س، حيث تعد الزوجة لتكون 

مربية ف�سلى، ومدر�سة اأوىل، ويتدرج ذلك حتى يفتح الطفل عينيه 

يف اأح�سان اأبويه ليجد العناية املعنوية، والرتبية الإميانية قبل العناية 

املادية، انطالًقا من واجب الإ�سالم يف ذلك، يقول تعاىل: {ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ} )التحرمي، اآية 6(.

يف البيت يتعلم الطفل وهو يف مدارج �سباه ما يكون عليه اأبواه، فهما 

القدوة له، يتاأ�سى باأفعالهما، ويقتدي باأقوالهما واأعمالهما. لذلك فاإن 

م�سوؤولية الأبوين يف توجيه البن عظيمة، يقول �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

بيان عظيم تاأثري الأبوين على ابنهما: »كل مولود يولد على الفطرة، فاأبواه 

يهودانه، اأو ين�سرانه، اأو ميج�سانه«.

اأخي امل�سلم املبارك، واإذا �ساألت عن القناة الثانية يف تن�سئة الأجيال يف 

ظالل الرتبية على الإ�سالم، وجدتها » املدر�سة«، حيث يربز دورها الرتبوي، 

فما ظنك مبكان يق�سي فيه ال�ساب �سطر يومه، وميار�س فيه األواًنا من 

الأعمال؟! ل �سك ول ريب يف اأن املدار�س ثغور مهمة، وقالع ح�سينة، يجب 

اأن يقوم امل�سوؤولون عنها بواجبهم حق قيام، تعليًما وتربية واإ�سالًحا.

حني ياأتي دور امل�سجد جنده واحة الأمن والأمان، والراحة والطمئنان، 

ويتعلم فيه النا�س التالوة وال�سالة، والذكر والدعاء. ول ريب يف اأن 

للم�ساجد واملدار�س دوًرا كبرًيا يف الرتبية، فهي معاقل ح�سينة، وقالع 

عتيدة، وثغور مهمة، حيث اإنها ت�سع نوًرا واإ�سالًحا يف املجتمع باأ�سره.

اأما و�سائل الإعالم فم�سوؤوليتها من اأعظم امل�سوؤوليات، ل �سيما يف هذا 

الع�سر الذي هو ع�سر الإعالم وكفى. فالواجب ا�ستثمار هذه الو�سائل 

يف الرتبية والتن�سئة لأجيال امل�سلمني، لأنها دخلت كل بيت، وعمت كل 

مدينة وقرية، فا�ستثمارها يف اخلري متعني، ويف ن�سر الف�سيلة متحتم. وما 

اإخال امل�سوؤولني عنها اإل على دراية بذلك، وحدث ول حرج، عما متوج به 

القنوات الف�سائية، وال�سبكات املعلوماتية، ما يف�سد الرتبية، ما يتطلب 

وعيا عميًقا، وحذًرا �سديًدا.

اللهم اأ�سلح �سباب امل�سلمني، وامالأ قلوبهم بالإميان واليقني، واجعلهم 

�سنًدا وقوة لهذا الدين، واجعلهم قرة اأعني لأهليهم واأمتهم يا رب العاملني. 

اللهم ب�سرهم مبكائد املف�سدين، وجنبهم خمططات املنافقني، وامالأ 

قلوبهم بالغرية واحلمية لهذا الدين، وجنبهم مواطن ال�سبهات وموارد 

ال�سهوات، يا رب الأر�س وال�سماوات.  

نحو تربية 
مثلى في عصر 

الفضائيات
معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس  *

*  اإمام وخطيب احلرم املكي ال�سريف، الرئي�س العام ل�سوؤون 
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.
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إبداع وتقنية

ثالثة ع�سر عاًما فقط من اإمتام م�سروع بعد 

الوراثة الب�سرية بنجاح، اأ�سبحت قوة 

تطبيقات علم الوراثة يف حتفيز الإبداع وا�سحة 

بالفعل. ورغم اأن ثورة الوراثة بداأت تنطلق للتو، فاإنها 

حتولت اإىل عن�سر حتويلي يف القت�ساد العاملي- 

عن�سر َيِعد بجلب فوائد اجتماعية وبيئية بعيدة املدى.

يف الوليات املتحدة وحدها، حققت الأموال 

العامة التي ا�ستثمرت يف م�سروع الوراثة الب�سرية 

والتي بلغت 3.8 مليار دولر عوائد اقت�سادية تقرتب 

من تريليون دولر واأكرث من 300 األف وظيفة. ووفًقا 

ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية، فاإن علم الوراثة 

�سي�سبح عن�سًرا رئي�ًسا يف العديد من القطاعات 

القت�سادية، مبا يف ذلك الرعاية ال�سحية، والبيئة، 

والزراعة، و�سحة احليوان، والتقنية احليوية، 

والطاقة البديلة، والطب ال�سرعي، والعدالة، والأمن. 

ومع ا�ستمرار وترية الإبداع يف الت�سارع فمن املرجح 

اأن يتحقق هذا التوقع يف وقت اأقرب.

كانت ال�سحة هي املجال الذي اجتذب القدر 

الأعظم من الإبداعات املرتبطة بالوراثة. ون�سهد 

تقدًما �سريًعا نحو »الطب ال�سخ�سي« احلقيقي، حيث 

ُيرَتَجم احلم�س النووي للمر�سى اإىل رعاية طبية 

ا، وتوقًعا، ووقاية. اأكرث تفرًدً

بالفعل، بداأت الدرا�سات الرامية اإىل حتديد 

املورثات املرتبطة بالأمرا�س ال�سائعة- مبا يف 

ذلك بع�س الأمرا�س التي تفر�س اأعباء �سحية 

واقت�سادية واجتماعية هائلة، مثل ال�سرطان 

وال�سكري واأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 

وال�سمنة- تعمل على متكني الأطباء من ا�ستخدام 

معلومات احلم�س النووي للمر�سى مل�سلحة 

الرعاية ال�سريرية. كما يعمل الباحثون على حتديد 

التنويعات الوراثية التي توؤثر يف مفعول الأدوية، 

ما ي�سمح با�ستخدام اأكرث �سالمة وفعالية للدواء 

يف تخفيف الآلم وعالج بع�س اأ�سكال ال�سرطان، 

جيراردو خيمينيز-سانشيز• 

يوشك علم الوراثة على تحويل 
العلم والتقنية وتعزيز موجة من 

اإلبداع بعيد المدى.

تسخير
الثورة الوراثية
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    في الواليات المتحدة وحدها، 
حققت األموال العامة التي استثمرت في 

مشروع الوراثة البشرية والتي   
بلغت 3.8 مليار دوالر عوائد اقتصادية   

تقترب من تريليون دوالر وأكثر من
 300 ألف وظيفة  

ف�ساًل عن اأمرا�س القلب، والأوعية الدموية، 

والأمرا�س النف�سية.

لدفع هذه التطورات خطوة اأخرى اإىل الأمام، 

تالحق مبادرة الطب الدقيق، التي اأطِلَقت يف 

الوليات املتحدة العام املا�سي، التجارب املبدعة مع 

الأدوية التي ت�ستهدف �سرطان البالغني والأطفال، 

فتقدم عالجات مركبة ح�سب الطلب، وت�سحذ فهمنا 

ملقاومة الأدوية. يف الأمد الأبعد، يهدف امل�سروع 

اإىل اإن�ساء جماعة بحثية تتاألف من اأكرث من مليون 

متطوع يفرت�س اأن ت�سكل بياناتهم الوراثية امل�سرتكة، 

وعيناتهم الأحيائية، واملعلومات اخلا�سة باأ�ساليب 

حياتهم، الأ�سا�س للطب الدقيق فيما يت�سل بعدد 

كبري من الأمرا�س التي ت�سيب الب�سر.

بيد اأن الرعاية ال�سحية لي�ست باأي حال املجال 

الوحيد الذي تاأثر بالثورة الوراثية. فقد حدثت 

تطورات مغرية للقواعد يف جمالت اأخرى، وكثري 

منها حتمل اإمكانات ثابتة بالدليل يف الت�سدي 

لتحديات عاملية، مثل �سمان الأمن الغذائي، وحماية 

البيئة يف مواجهة النمو ال�سكاين ال�سريع على م�ستوى 

العامل، حيث من املتوقع اأن يبلغ عدد �سكان العامل 9.6 

مليار ن�سمة يف غ�سون 35 عاًما.

اإن انتقاء ال�سمات عالية القيمة با�ستخدام علم 

الوراثة يعطي املزارعني و�سناعة املواد الغذائية يف 

العموم الأدوات الالزمة لإنتاج اأغذية اأكرث واأف�سل. 

يف جنوب �سرق اآ�سيا على �سبيل املثال، اأ�سبح الأرز 

الآن مقاوًما للفي�سانات. واأ�سبح اإنتاج حلوم البقر، 

ومنتجات الألبان، والقطعان اأعلى كثرًيا. كما ي�ستفيد 

قطاع م�سايد الأ�سماك والزراعة املائية املزدهر من 

الأنواع ذات الإنتاج الأف�سل والقدرة العظمى على 

مقاومة الأمرا�س والإجهاد.

عالوة على ذلك، من خالل توفري معلومات 

مف�سلة ب�ساأن التنوع البيولوجي والتفاعالت 

داخل النظم الإيكولوجية، يدفع علم الوراثة تطور 

ا�سرتاتيجيات حماية البيئة الإبداعية.

ُتَعد الغابات مثاًل ظاهًرا يف هذا ال�سياق. فمن 

خالل تو�سيع فهمنا لل�سمات وال�سفات ذات القيمة 

التجارية العالية، مثل مقاومة احل�سرات، ونوعية 

الأخ�ساب، ومعدلت النمو، والتكيف مع تغري املناخ، 

�ساعد علم الوراثة على حت�سني ا�ستدامة تربية 

الأ�سجار واإدارة الغابات. كما ي�ستخدم الباحثون 

الكنديون وال�سينيون التحليل الوراثي للتجمعات 

اجلرثومية التي تعي�س يف م�ستودعات النفط والغاز 

لتطوير عمليات حيوية جديدة من �ساأنها اأن جتعل 

ا�ستخراج النفط والغاز اأكرث عناية بالبيئة، من 

خالل تعزيز تعوي�س املوارد، واحلد من ا�ستخدام 

املياه والطاقة، واحلد من النبعاثات الغازية امل�سببة 

لالنحبا�س احلراري.

يبدو وعد علم الوراثة بال حدود اأو نهاية. 

ولكن اإذا كان لهذا الوعد اأن يتحقق، فالبد اأوًل 

من التغلب على حتديات رئي�سة. ففي جمال 

الرعاية ال�سحية ب�سكل خا�س يتعني علينا اأن 

ن�ستمر يف توليد الأدلة ال�سلبة التي توؤكد قيمة 

نقل الطب ال�سخ�سي اإىل املمار�سات العتيادية. 

عالوة على ذلك، نحتاج اإىل التحليالت 

القت�سادية الدقيقة لتوجيه �سيا�سات تغطية 

الرعاية ال�سحية و�سداد تكاليفها. ويف املقام 

الأول من الأهمية، لبد من الإجابة عن ت�ساوؤلت 

مهمة حتيط بخ�سو�سية املر�سى، والقدرة على 

الو�سول اإىل التقنية، وت�سجيل النتائج الَعَر�سية، 

والتمييز، وتقدمي امل�سورة، حتى ي�سبح بو�سعنا 

و�سع ال�سيا�سات العامة املدرو�سة املتطلعة اإىل 

امل�ستقبل. لتحقيق هذه الغاية، لبد من تعزيز 

الآليات الكفيلة ب�سمان املناق�سة العامة وا�سعة 

النطاق وتعزيز امل�ساركة.

من الوا�سح حتى يف هذه املرحلة املبكرة اأن علم 

الوراثة يو�سك على حتويل الِعلم والتقنية وتعزيز 

موجة من الإبداع بعيد املدى. والآن حان الوقت لكي 

تبداأ البلدان واملناطق احت�سان الأبحاث والتقنيات 

الوراثية، والبدء يف ترجمتها اإىل حلول فّعالة 

للتحديات العاملية والإقليمية واملحلية الكربى.  

اأ�ستاذ الطب الوراثي ومدير برنامج الطب الوراثي   *
والقت�ساد احليواين يف كلية ت .ه�. ت�سان لل�سحة 

العامة يف جامعة هارفارد، والرئي�س التنفيذي 

ملجموعة التقنية احليوية الدولية ال�ست�سارية.
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يعد يخفى على اأحد اأن معظم ال�سركات تنا�سل مل 

من اأجل تنفيذ ا�سرتاتيجياتها. يبني بحث 

ملاكينزي مثاًل اأن 70% من اجلهود املبذولة يف �سبيل 

التغيري تعجز عن حتقيق النتائج املرجوة. والواقع اأن 

اخل�سائر املالية التي توؤ�سر اإليها هذه الإح�سائيات 

تبدو مهولة للغاية، وقد تنبه اإليها قادة ال�سركات. 

فكبار القادة يف ع�سرنا احلايل يدركون اأن التنفيذ 

ي�سكل على الأقل ن�سف التحديات القيادية عندما 

يتعلق الأمر بتح�سني الأداء من خالل التغيري 

ال�سرتاتيجي. لكنهم غالًبا ما يبحثون عن احللول يف 

الأماكن اخلاطئة.

عندما اأحتدث اإىل املديرين التنفيذيني عن 

الأ�ساليب الأكرث فعالية لتنفيذ ال�سرتاتيجيات، 

اأجدهم ي�سددون يف اأغلب الأحيان على اأهمية 

»التوا�سل«. براأيهم، يف حال اأتقنوا فن التعريف 

بال�سرتاتيجية اجلديدة لل�سركة، فاإن هذه اخلطوة 

وحدها كفيلة باأن ت�سمن انحياز املوظفني لها والتغلب 

على مقاومتهم للتغيري. ل �سك يف اأن اعتماد مر�سلة 

وا�سحة ومت�سقة يف ال�سركة ُيعد اأمًرا اأ�سا�سًيا على 

هذا ال�سعيد. لكن الثقافة املوؤ�س�سية قد ل تخلو من 

مر�سالت اأخرى قوية وغري معلنة تتعار�س مع اخلطاب 

الر�سمي. فرباأيي اأن مقولة بيرت دراكر ال�سهرية: 

»ترتبط الثقافة ارتباًطا وثيًقا بال�سرتاتيجية« تنطبق 

ا على طرق تنفيذ ال�سرتاتيجية. اأي�سً

العواطف الجماعية   |   ي�سعر املديرون عادًة 
بعدم الرتياح عند التعامل مع العواطف يف بيئة 

العمل، ل �سيما العواطف اجلماعية اجلوهرية، اأي 

العواطف املختلفة التي تختربها جمموعات خمتلفة 

من اأ�سحاب امل�سالح داخل ال�سركة وخارجها، مبا 

يف ذلك املوظفون، والزبائن، والفئات املجتمعية، 

وامل�ستثمرين. ولكن، بقدر ما يرغب املديرون يف 

اأن حتقق ال�سرتاتيجيات التي خططوا لها النجاح، 

هم يجدون �سعوبة يف القبول بواقع اأن م�سري 

اأف�سل خططهم يعتمد على الولء العاطفي لهذه 

ا عن  املجموعات. ومن ثم، هم يفرت�سون عو�سً

ذلك اأن تقنيات التوا�سل التي يعتمدونها، والتي 

تركز يف اأغلب الأحيان على »اجلانب الأي�سر من 

ا عن الأخذ  الدماغ« املعني باملهارات الفكرية، عو�سً

يف احل�سبان »الن�سف الأمين من الدماغ« اأي اجلزء 

العاطفي، �ستظل تلقى اآذاًنا �ساغية حتى يف غيابهم.

يظهر بحثي ال�سابق اأن املديرين التنفيذيني الذين 

يربعون يف حلظ املوؤ�سرات اخلفية وغري اللفظية 

للعواطف اجلماعية، يتمتعون اأكرث من غريهم 

بامل�سداقية الالزمة لقيادة التغيري ال�سرتاتيجي. ولكن 

املوؤ�سف هو اأن عدد هوؤلء القادة ل يزال �سئياًل للغاية. 

مبرور الوقت، قد يت�سبب القادة غري الواعني 

للعواطف وتاأثرياتها يف ن�ساأة ثقافة موؤ�س�سية ي�سود 

فيها النفور من التغيري. فيما تبقى الأرباح مرتفعة 

واملناخ القت�سادي واعًدا، تظل امل�سكلة متخفية، متاًما 

كاملرحلة املبكرة يف داء ال�سرطان. ولكن عندما ي�سبح 

التغيري �سرورًيا، يكت�سف كبار القادة اأن التحول ل 

يتحقق مهما بذلوا من حماولت حثيثة لأجل ذلك. 

محنة مايكروسوفت   |   تعالوا ننظر فيما حدث 
داخلًيا يف �سركة مايكرو�سوفت قبل طرح جهاز 

استراتيجية

كوي هوي *

5 أسباب  وراء فشل الشركات في تنفيذ 
استراتيجياتها

انهيار االستراتيجيات
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الأيفون بعام اأو اثنني. فاإذ تناهى اإىل م�سمع رئي�س 

�سركة مايكرو�سوفت بيل غيت�س خرب عن منتج اآبل 

الذي كان يو�سك اأن يغري قواعد اللعبة، اأوكل غيت�س 

اإىل رئي�س جمل�س الإدارة اآنذاك �ستيف باملر مهمة 

ابتكار جهاز يحاكي جهاز اآبل، فيعيق اإذ ذاك هيمنة 

كوبرتينو على ال�سوق. وبناء عليه، مرر باملر التعليمات 

اإىل كبار نواب الرئي�س، وكان يف اإمرة كل واحد منهم 

اآلف املهند�سني وحتت ت�سرفه ميزانية للبحوث 

والتطوير توازي مئات املاليني من الدولرات. لذا، 

كان ف�سلهم جمتمعني يف ابتكار جهاز مماثل لالأيفون 

م�ساألة ل ت�سدق على ال�سعيد التقني. 

فما اخلطاأ الذي ارتكبوه يا ترى؟ بالرغم من 

ت�سارك الأق�سام يف ال�سركة املهمة نف�سها، اإل اأن 

تعاونها بع�سها مع بع�س مل يكن كاماًل. يتفق اخلرباء 

على اأن اجلزء الأكرب من امل�سكلة كان يتمثل يف اعتماد 

مايكرو�سوفت عموًما نظاًما قا�سًيا و�سيئ ال�سمعة 

لتقييم املوظفني عن طريق املقارنة فيما بينهم، ما 

كان يجرب املديرين على تقييم اأداء املوظفني ح�سب 

منحنى معني. ومن هنا، بغ�س النظر عن الأداء 

الفردي، �ستظل ن�سبة معينة من املوظفني حت�سل 

على تقييم »اأقل من املتو�سط« اأو »�سعيف«، وهذا 

يحرم املوظفني ذوي التقييم املتدين من الرتقيات 

والعالوات، ويوؤدي يف بع�س الأحيان اإىل طردهم. 

نتيجة لنظام التقييم باملقارنة، كان كبار اأ�سحاب 

املهارات يف مايكرو�سوفت يتوخون جانب احلذر 

ويعتمدون �سيا�سة تناف�سية فيما بينهم، في�سعون اإىل 

اإحاطة اأنف�سهم مبوظفني يجعلون �سورتهم تبدو 

اأف�سل عند اإجراء املقارنة. وبهذا، فاإن ثقافة ال�سركة 

التي مل تكن تلحظ املعايري الإن�سانية ق�ست على اأي 

اإمكانية للتعاون فيما بينهم. 

يف نوفمرب عام 2013، اأظهرت بع�س التقارير اأن 

مايكرو�سوفت تخلت عن �سيا�سة التقييم باملقارنة، 

وبعد م�سي ثالثة اأ�سهر، تنحى باملر عن من�سبه 

كرئي�س ملجل�س الإدارة. 

خمسة عوائق رئيسة   |   لعل حمنة مايكرو�سوفت 
اأثارت �سجة كبرية، ولكنها لي�ست فريدة من نوعها. 

ففي اأي بيئة عمل تفتقر اإىل قيادة تلحظ العواطف 

امل�سيطرة، �سينزع املوظفون اإىل تغليب غريزة 

الإن�سان الأ�سا�سية املتمثلة يف احلفاظ على الذات. 

وللمفارقة، فاإن »منط البقاء« اخلا�س باملوظفني قد 

يوؤدي اإىل هالك ال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية.

خالل عقود من العمل مع مديرين تنفيذيني من 

جن�سيات خمتلفة، متكنت من حتديد خم�سة عوائق 

رئي�سة مرتبطة بالعواطف تقف حائاًل دون تنفيذ 

ال�سرتاتيجيات داخل املوؤ�س�سات. والواقع هو اأن كل 

عائق منها يفر�س خطًرا كبرًيا على م�ساعي التغيري 

جلهة كونه يحول دون تر�سيخ الإح�سا�س املطلوب 

بالطابع امللح للمهمة امل�سرتكة و�سرورة اللتزام بها. 

وتتمحور العوائق اخلم�سة حول الآتي: 

املعلومات  ت�سارك  عن  والتق�سري  الثقة  • انعدام 
املفيدة وتبادلها يف الوقت املنا�سب: فالغلبة يف 

هذه احلالة لعقلية »ال�سيا�سة اأوًل« التي جتعل اإدارة 

املظاهر تتقدم على الأفعال، ما يت�سبب يف بروز 

و�سع ل يرغب اأحد فيه باأن يكون هو من يحمل 

الأخبار ال�سيئة. وكما هي احلال مع مايكرو�سوفت، 

ونوكيا، وفولك�س واجن على الأرجح، لن يتم اإعالم 

القادة بامل�ساكل اإل بعد فوات الأوان. وما يعيق 

ال�سطفاف ال�سرتاتيجي اأكرث بعد هو حر�س 

الالعبني الذين يعدون زمالءهم مناف�سني لهم 

على الحتفاظ باملعلومات لأنف�سهم. 

بذل  يقت�سي  الذي  التغيري  تقبل  م�ستوى  • تدين 
اجلهود: فمن ال�سهل املناداة بتغيري يتطلب 

جهًدا، اإمنا من ال�سعب اإحداثه )حتى واإن كان 

مفيًدا على نحو جلي، كحال الإقالع عن التدخني 

اأو اتباع حمية غذائية(. يجدر بالقادة اأن يبدوا 

ا�ستعدادهم وقدرتهم على اإحداث التغيري قبل اأن 

يطالبوا الآخرين به. 

ثم  الأقوال،  م�ستوى  اإىل  الأفعال  ارتقاء  • عدم 
النحراف عن م�سار التطبيق: كما �سبق وذكرت 

اأعاله، ل ي�ساهم التوا�سل من اأجل بلوغ اإدراك 

فكري للتغيري يف اإثارة اللتزام العاطفي ال�سروري 

لتنفيذ ال�سرتاتيجية اجلديدة. وعندما يف�سل 

القادة يف اإلهام جمموع املوظفني لل�سري باجتاه 

حتقيق هدف م�سرتك، مييل كل فريق اإىل 

النحراف عن امل�سار امل�سرتك نحو م�سار خا�س 

به، فيتعذر اإذ ذاك دمج املن�سات كلها. 

الآيل: عندما يقع املوظفون حتت وطاأة  الأداء   •
�سغوطات العمل والوقت، يتحولون اإىل كائنات 

ا عن اأ�سخا�س يخاطرون  حمكومة بالعادة عو�سً

من اأجل الإتيان بحلول مبتكرة. 

الر�سا الذاتي: يف مواجهة اجلهود واملخاطر  	•
املحتملة التي ينطوي عليها التغيري ال�سرتاتيجي، 

متيل املوؤ�س�سة عموًما اإىل العتقاد باأن الو�سع 

الراهن جيد مبا فيه الكفاية، فلم تعد جتد اأي 

مربر للعمل اجلاد من اأجل تغيريه. 

الحل في التوازن    |   يوظف القادة يف الأ�سل 
كثرًيا من الوقت والطاقة لبناء م�سوغات متينة 

للتغيري ال�سرتاتيجي يخاطبون بها اجلانب العقالين 

يف اأدمغة الأفراد، وهو ما ُيفرت�س بهم فعله بالطبع. 

ولكن اإذا مل يرتافق ذلك مع جهود موازية ل�ستقطاب 

اللتزام العاطفي وبناء ثقافة تدعم هذه اجلهود، 

فلن مي�سي وقت طويل قبل اأن تتال�سى روح التغيري. 

فالنجاح يف تنفيذ ا�سرتاتيجية ما يفر�س توافر 

خطة جيدة وثقافة اأف�سل. اأما كيفية حتقيق ذلك، 

ف�ساأناق�سها يف مقالت م�ستقبلية.  

كوي هوي، اأ�ستاذ مادة اإدارة ال�سرتاتيجيات   *
ا مدير برنامج تنفيذ  يف كلية اإن�سياد. هو اأي�سً

ال�سرتاتيجيات الذي يعد جزًءا من جمموعة برامج 

اإن�سياد لتطوير املهارات التنفيذية.

       المديرون التنفيذيون  الذين يبرعون في لحظ المؤشرات 
الخفية وغير اللفظية للعواطف الجماعية،      
يتمتعون أكثر من غيرهم بالمصداقية الالزمة      

لقيادة التغيير االستراتيجي     
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إسالميات

الرقابة الذاتية من اأهم الأخالقيات التي تعد 

اأمر بها الإ�سالم، واأكد الت�ساف بها، 

ب�سفتها من اأهم عوامل جناح الإن�سان واإخال�سه 

يف عمله، فهي تغني عن كثري من الو�سائل املادية 

الب�سرية، كالأنظمة ال�سارمة، اأو حما�سبة املوظف 

والتدقيق يف عمله واإنتاجه.

بالرقابة الذاتية يحا�سب الإن�سان نف�سه بنف�سه، 

ويعمل بكل اإخال�س لإتقان عمله، وي�سعر باأنه مكلف 

باأداء عمله، وموؤمتن عليه، من غري حاجة اإىل 

م�سوؤول من جهة عمله يراقبه ويتابع عمله. فامل�سلم 

، ترت�سخ يف داخله  يجب اأن يكون ذا �سمري حيٍّ

مراقبة اهلل، تعاىل، يف كل اأفعاله واأقواله، وين�سح 

ملن حوله، ويتذكر دائًما اأن اهلل، تعاىل، �سي�ساأله 

ويحا�سبه عن كل اأعماله.

 فاإخال�س العمل واجب، وعبادة ينال ثوابها، 

ويح�سل على اأجرها. فعلى املوظف والعامل 

ا�ست�سعار الرقابة الربانية له يف كل �سغرية 

وكبرية، واأن ي�سحبه ذلك طيلة فرتة عمله، ويف 

كل اأحواله الأخرى، واأن يكون ذلك �سجية ت�سحبه 

دائًما ول تنفك عنه.

 وقد حر�س النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، على 

تر�سيخ مفهوم الرقابة الذاتية يف نفو�س اأ�سحابه، 

ر�سي اهلل عنهم، حني تنازع النف�س حظوظ الدنيا. 

فعن بريدة بن احل�سيب، ر�سي اهلل عنه، قال: قال 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: »من ا�ستعملناه 

على عمل فرزقناه رزًقا فما اأخذ بعد ذلك فهو 

غلول« رواه اأبو داود، و�سححه الألباين.

واأكد، عليه ال�سالة وال�سالم، اأهمية توفري 

احلد املنا�سب من م�ستوى املعي�سة، ليتم اإعفاف 

العامل، حتى ل متتد يده اإىل املحرم، في�سقط يف 

وحل الف�ساد، وقد حدد الر�سول، �سلى اهلل عليه 

و�سلم، الأجور واحلوافز يف العمل، بت�سهيل الزواج، 

وتوفري ال�سكن، ونفقات الأ�سرة وم�سروفاتها. فعن 

امل�ستورد بن �سداد، ر�سي اهلل عنه، قال �سمعت 

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، يقول: »من كان 

لنا عاماًل فليكت�سب زوجة، فاإن مل يكن له خادم 

فليكت�سب خادًما، فاإن مل يكن له م�سكن فليكت�سب 

م�سكًنا، ومن اتخذ غري ذلك فهو غال اأو �سارق« 

رواه ابن خزمية يف �سحيحه.

اإن الرقابة الذاتية توجد لدى العامل 

�سلوًكا يتفق مع القيم احل�سارية، والقواعد 

الأخالقية التي توؤدي اإىل توجيه جهود العاملني 

اإىل الأداء الأف�سل ب�سفة دائمة، فهي تنمي 

القدرات لتحقيق اأف�سل الأداء والإنتاج، وتبث 

روح احلما�س بني العاملني يف اأداء اأعمالهم، 

والنطالق من احلما�س اإىل الإخال�س، والأمانة 

يف اأداء العمل، وترتقي بالعاملني لعدم ارتكاب 

املخالفات، والبعد عن ال�سلوكيات اخلاطئة، 

وجتعل العامل متفانًيا يف اأداء عمله.

 الرقابة الذاتية من اأبرز الأ�س�س الأخالقية، 

واملرتكزات املثالية للعمل يف الإ�سالم، التي يجب 

اللتزام بها يف احلياة الجتماعية، وبالأخ�س 

اأولئك الذين ميار�سون الأعمال املتنوعة، اأو 

من املوظفني املوؤمتنني على حاجات النا�س 

وم�ساحلهم، وهي �سعور العمال واملوظفني يف اأي 

جهة كانوا، باأنهم مطالبون باأداء العمل واإتقانه، 

دون اأن ميار�س عليهم اأحد من النا�س اأنواًعا من 

ال�سغوط واملتابعة امل�ستمرة، في�ساحب املوظف 

�سعور م�ستمر باأن اهلل، تعاىل، يراه ويراقبه، ويطلع 

على اأعماله، خريها و�سرها، ظاهرها وباطنها، 

عالنيتها و�سرها، و�سيحا�سبه على �سائر اأقواله 

واأفعاله وت�سرفاته. واأن يدرك املوظف والعامل 

وهو ميار�س اأعماله �سرورة ا�ست�سعار ح�سور 

الرقابة الإلهية وهو يوؤدي عمله. فكل من ويل عماًل 

من الأعمال يجب عليه اأن يراقب اهلل يف عمله، 

ويجعل ن�سب عينيه اإتقان عمله وجودته خوًفا من 

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

حتى ال تنازع النفس حظوظ الدنيا.

الرقابة 
الذاتية

              إن الرقابة الذاتية تبث روح الحماس بين 
العاملين في أداء أعمالهم، واالنطالق من الحماس إلى 

اإلخالص، واألمانة في أداء العمل  

     تعد الرقابة الذاتية من أبرز األسس األخالقية، 
والمرتكزات المثالية للعمل في اإلسالم, التي يجب 

االلتزام بها في الحياة االجتماعية   
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اهلل تعاىل، ولن يح�س بطعم ال�سعادة والراحة، 

ولن يجد بركة يف ماله وذريته، ول راحة نف�سية 

يف ذاته، اإل اإذا كان م�ست�سعًرا الرقابة الإلهية 

يف اأعماله واأن�سطته. وحني ترت�سخ يف �سخ�سية 

امل�سلم، ويت�سربها يف جميع ت�سرفاته، تثمر خلق 

الأمانة التي هي من اأهم الف�سائل الأخالقية،التي 

ركز عليها الت�سريع الإ�سالمي، وهي حمل عظيم 

ناءت به ال�سماوات والأر�س، قال تعاىل: {ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  } �سورة 

الأحزاب)72(.

 وقد جعل الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

الأمانة دلياًل على اإميان املرء وح�سن خلقه. فعن 

اأن�س بن مالك، ر�سي اهلل عنه، قال: ما خطبنا 

نبي اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، اإل قال: »ل اإميان 

ملن ل اأمانة له، ول دين ملن ل عهد له« رواه اأحمد، 

وهي خلق يعف به الإن�سان عما لي�س له به حق، 

ويوؤدي ما عليه من احلقوق، فيوؤدي امل�سلم ما 

كلف به من اأعمال على خري وجه، فيكون العمل 

�سليًما، �سحيًحا متقًنا، خالًيا من الغ�س والتدلي�س، 

يف جمالت احلياة كافة، و�سائر الأعمال التي 

ميار�سها امل�سلم، لأن الإتقان يف املجتمع امل�سلم 

ظاهرة �سلوكية تالزم امل�سلم يف حياته، واملجتمع 

يف تفاعله واإنتاجه. فال يكفي الفرد اأن يوؤدي العمل 

فح�سب، بل ل بد اأن يكون عماًل �سحيًحا متقًنا. 

وقد ح�س النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، على اإتقان 

العمل، ورفع م�ستوى اجلودة. فعن عائ�سة، ر�سي 

اهلل عنها، قالت: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن 

يتقنه« رواه البيهقي، و�سححه الألباين.

الإتقان يغر�س يف �سخ�سية الإن�سان الإخال�س يف 

عمله، لرتباطه مبراقبة اهلل، تعاىل، له يف اأدائه، 

وتنقي العمل من مظاهر الزيف والكذب، و�سوائب 

الرياء وال�سمعة.

كانت 
ُة بنُت ُخبَّاط، مولة اأبي  �ُسَميَّ

حذيفة بن املغرية املخزومي، 

ثاين امراأة ت�سُرف بالدخول يف هذا الدين 

اجلديد، فما كاد يبلغها خرب الدعوة اإليه، 

حتى بادرت فاعتنقته، واأ�سلم معها زوجها 

يا�سر بن عامر، وابنهما عمار بن يا�سر، 

وعبداهلل بن يا�سر. وما كادت قري�س 

تعلم بخرب دخول هذه الأ�سرة املباركة 

يف الإ�سالم، حتى �سبُّوا عليهم األواًنا من 

الأذى، واأ�سناًفا من التعذيب اجل�سدي 

واملعنوي املتتابع لياًل ونهاًرا، و�سلطوا 

عليهم �سفهاءهم �سعًيا منهم للرجوع عن 

دينهم، لكنهم �سربوا على كل ما نزل بهم 

من العذاب.

لقد كان الر�سول، �سلى اهلل عليه 

و�سلم، مير على اأ�سحابه الذين دخلوا يف 

الإ�سالم، وقري�س تعذبهم يف بطحاء مكة 

ُهم  ُ ربرِّ ة، ورم�سائها الالهبة، فُي�سَ احلارَّ

ويوا�سيهم، ويعينهم بالكالم املطمئن على 

تر�سيخ الإميان يف قلوبهم، فياأتي على 

�سمية وزوجها يا�سر، وابنهما عمار، وهم 

يواجهون اأق�سى األوان التعذيب، فيقول 

خماطًبا لهم بالب�سارة العظمى، والعبارة 

النا�سعة اخلالدة: »�سرًبا اآل يا�سر، فاإن 

موعدكم اجلنة«.

يقف الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

عند عّمار وي�ساأله: ما وراءك؟ فيقول عمار 

وهو يبكي: يا ر�سول اهلل! ما ُتركت حتى 

نلُت منك، وذكرت اآلهتهم بخري! فقال 

له الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم: »كيف 

جتد قلبك؟« قال: »مطمئًنا بالإميان«. 

قال: »فاإن عادوا لك فعد لهم«. وي�سف 

عبداهلل بن عبا�س، ر�سي اهلل عنهما، 

مقاومة هوؤلء لأب�سع اأنواع العذاب، فيقول: 

اإن كانوا لي�سربون اأحدهم، ويجيعونه، 

ويعط�سونه حتى ما يقدر اأن ي�ستوي جال�ًسا 

من �سدة ال�سرب الذي نزل به، حتى 

يعطيهم ما �ساألوه من الفتنة، حتى يقولوا 

له: الالت والعزى اإلهان من دون اهلل، 

فيقول: نعم، افتداء منهم مبا يبلغون من 

جهدهم، ويف مثل هذا اأنزل اهلل تعاىل 

{چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ} 

)النحل الآية: 106(.

لقد بالغت قري�س يف تعذيب �سمية وزوجها 

َة  وابنيها، وانفرد اأبو جهل يبط�س ب�سميَّ

دون رحمة ول هوادة، طالًبا منها الرجوع 

عن دينها، لكنها �سربت وحتملت ذلك 

كله، وثبتت على الإ�سالم، ومازال ي�سومها 

�سوء العذاب، حتى طعنها بحربته، وفا�ست 

روُحها اإىل بارئها يف بطحاء مكة، فكانت 

اأول �سهيدة يف الإ�سالم، �سّطَرت بدمها 

مواقف �سجاعة، وم�ساهد بطولية ثابتة، 

وقّدَمت روَحها ن�سرًة لدين اهلل تعاىل، وكان 

ذلك يف ال�سنة ال�سابعة قبل الهجرة، وبقيت 

�سريتها الزاهية رمًزا لل�سمود، ونوًرا ي�سيء 

�سفحات التاريخ الإ�سالمي باإميان را�سخ، 

ويقني تعجز عن و�سفه الأقالم والكلمات، 

ر�سي اهلل عنها واأر�ساها.  

في األيام األولى التي بدأ فيها رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 
دعوته الناس إلى اإلسالم، مستجيًبا لألوامر الربانية بالتبليغ، استهل 

ا بمن حوله ممن تربطه بهم صالت، ويطمئن إلى  الدعوة سّرً
ه, فدخل نفر من الرجال والنساء على خوف من  كتمانهم لِسرِّ

بطش قريش بهم لو انكشف أمرهم.

ُسَميَُّة بنُت ُخبَّاط
الشهيدة األولى في اإلسالم
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أسرة

المبالغة في تعنيف الطفل تتسبب في 
إحداث الضرر في شخصيته وسلوكه 

المستقبلي.

تأديب األطفال
الحكمة بين الثواب 

والعقاب

محمود الديب

تطور احلياة املعا�سرة يف جوانبها كافة، رغم 

وتغري ال�سلوك الإن�ساين نحو الأف�سل 

نتيجة ازدياد الوعي، والنفتاح على ثقافات العامل 

يف ع�سر العوملة، وتقدم العلوم واملعارف، اإل اأن 

بع�س الإرث الجتماعي ال�سلبي ل يزال را�سًخا 

لدى البع�س، واإن خّفْت ِحّدته قلياًل نتيجة الأنظمة 

والقوانني والت�سريعات ال�سارمة التي تنظم تلك 

ال�سلوكيات، والتي ياأتي من بينها العنف الأ�سري، 

واإيذاء الأطفال. يختلف النا�س يف اتباع اأ�ساليب 

معينة ل�سبط ت�سرفات اأبنائهم ترتاوح بني ال�سدة 

املفرطة واللني ال�سار، اإل اأن املطلوب هو تطبيق 

املبداأ الواقعي يف الثواب والعقاب. 

ضبط السلوك   |   تناق�س د. مها بنت 
عبداهلل املنيف، املدير التنفيذي لربنامج الأمان 

الأ�سري الوطني، ق�سية عقاب الطفل بتو�سيح 

مفهوم �سبط ال�سلوك الذي يرتبط يف كثري من 

الأحيان مع تربية الأطفال بالعقاب والتحكم، 

وهذا مفهوم حمدود. بينما �سبط ال�سلوك يف 

جوهره هو نظام ي�ستمل على التعليم الذي يجهز 

الطفل ليكون موؤهاًل، ومتحكًما يف ذاته، وموجًها 

لنف�سه، ومهتًما بالآخرين. بهذا املعنى فهو نظام 

يهدف يف النهاية اإىل اإخراج �سخ�س بالغ �سعيد 

وع�سو فعال يف املجتمع.

التهذيب اأو �سبط ال�سلوك الناجح يركز على 

تعليم الأطفال واإر�سادهم، ولي�س فقط اإجبارهم على 

الطاعة واخل�سوع. لبد اأن يعلم الطفل اأن الوالدين 

يحبانه، ولبد اأن تكون هناك ثقة متبادلة يتم البناء 
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عليها. اأ�سا�س تهذيب ال�سلوك الناجح هو الحرتام، 

بحيث يحرتم الطفل �سلطة الوالدين ويحرتم حقوق 

الآخرين. اإن عدم الثبات على املبداأ عند تعليم الطفل 

الن�سباط يقلل من احرتامه لوالديه. وكذلك فاإن 

الق�سوة والإهانة )بالإيذاء اللفظي، وال�سراخ، وال�ستم، 

وال�سرب( قد تقلالن من احرتام الطفل لوالديه. 

لذلك، فاإن تعليم ال�سلوك املن�سبط لبد اأن يطبق و�سط 

احرتام متبادل وبطريقة حازمة، وعادلة، ومنطقية، 

وثابتة. فالهدف يف النهاية هو حماية الطفل من 

اخلطر، وم�ساعدته على اأن يتعلم �سبط ذاته، وتطوير 

اإح�سا�سه الداخلي بامل�سوؤولية، وتعليمه املبادئ ال�سليمة، 

لأن الرتبية تتمحور حول تغيري ال�سلوك ولي�س العقاب.

الضرب   |   ا�ستخدام ال�سرب يف العقاب يوؤذي 
الطفل، ويوؤدي اإىل نتيجة معاك�سة ملا يرغب الوالدان 

ا  يف حتقيقه. تهدف الرتبية اإىل جعل الطفل �سخ�سً

م�سوؤوًل عن �سبط ال�سلوك. وال�سرب لي�س الو�سيلة 

لتحقيق ذلك. ومن املهم اأن تتم الرتبية يف بيئة 

اإيجابية داعمة للطفل. لذا ينبغي على الآباء البتعاد 

متاًما عن النتقا�س من �سخ�سية الطفل، واإ�سعاره 

بالذنب، اأو اإ�سعاره بالتخلي عنه. 

أخطاء سلوكية   |   يرى ا�ست�ساري الطب 
النف�سي د. فهد املن�سور، اأن الأطفال ي�سيئون 

الت�سرف يف بع�س الأحيان، وقد يتجاوز �سوء 

الت�سرف الأذى والتمرد، لي�سل اإىل منط من 

ال�سلوك العدائي اأو الفو�سوي، ما يدفع كثرًيا من 

الأهايل لتباع و�سائل قا�سية حتت م�سمى العقاب 

للرد على ت�سرف الطفل بهدف تعديل �سلوكه 

ال�سيئ. الأطفال ب�سكل عام يرتكبون اأخطاء �سلوكية 

عديدة عند بداية وعيهم واحتكاكهم بالبيئات 

املختلفة، كالأ�سرة، والأ�سدقاء، واملدر�سة، فتتطور 

لديهم �سلوكيات طبيعية اإل اأنها تنمو يف اجتاهات 

خمتلفة كالغرية، والعناد، والعدوان، والع�سبية، 

والكذب، وغريها من ال�سلوكيات التي مررنا به 

يف �سنوات العمر املبكرة، والتي ل زالت ت�ساهد يف 

جمتمعاتنا، و�سائل خاطئة ي�ستخدمها كثري من 

الأ�سر، لأنها توؤذي الطفل ج�سدًيا ونف�سًيا كال�سرب 

والتعنيف، وال�سراخ وال�ستم، والتمييز واملقارنة 

بني الأبناء بع�سهم ببع�س اأو بغريهم من اأطفال 

العائلة اأو اجلريان، اإىل جانب ال�سخرية وال�ستهزاء 

والتهديد، وغريها. وخالًفا للمعتقد اخلاطئ بجدوى 

هذه الطرق وفعاليتها و�سرعة نتائجها جند اأن 

ال�سرر الناجت عنها هو اإ�سافة جديدة مل�سكالته والتي 

تتعدى ال�سرر اجل�سدي اإىل عمق النف�س. والبدائل 

العقابية هي الطرق املقبولة لتعديل �سلوك الأطفال 

دون اإيذاء ج�سدي اأو نف�سي.

  التهذيب وضبط السلوك الناجح 
يركز على تعليم األطفال وإرشادهم،    

وليس فقط إجبارهم على الطاعة والخضوع      

العقاب المناسب   |   ترى ال�ست�سارية الجتماعية 
والرتبوية د. نادية ن�سري، اأن ا�ستخدام العقاب يف 

الرتبية يعد اأمًرا طبيعًيا لكل الب�سر عامة والطفل 

خا�سة، واملنهج الإ�سالمي يف الرتبية �سالح لكل زمان 

ومكان، ولكّن كثرًيا من الآباء يهملون الرتبية يف 

الإ�سالم، والتي تعتمد على التنبيه للخطاأ، واملوعظة، 

والرتغيب والرتهيب بالثواب والعقاب، مع �سرورة 

وجود القدوة احل�سنة اأمامهم. العقاب املنا�سب 

للفعل يجب اأن ي�سهم يف �سبط ال�سلوك، اأما اإذا ما 

ح�سل العك�س فذلك يعني اأن العقاب غري منا�سب 

لل�سلوك و�سيكرره الطفل من جديد. يجب البتعاد 

عن العقاب البدين املوؤذي للطفل، واإذا كان لبد منه، 

فليكن دون عنف، لأن كرثة تعنيف الطفل توؤدي اإىل 

اأ�سرار نف�سية يف امل�ستقبل، ولن ت�ستقيم �سخ�سيته، 

ولن ي�ستطيع النجاح يف حياته العملية. فالرتبية 

الإ�سالمية تقوم على الإ�سالح وتقومي ال�سلوك من 

خالل الت�سجيع امل�ستمر، وتعزيز ال�سلوك ال�سليم. 

ا بالطريقة املنا�سبة والعقوبات  يعاقب الطفل اأي�سً

البديلة، كاحلرمان من اخلروج، وامل�سروف، 

والأ�سدقاء، واأي �سيء حمبب له حتى ي�ستقيم �سلوكه. 

الرتبية ل تتوقف عند �سن معينة بل تدوم اإىل اآخر 

العمر، ولنا يف تربية الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

ومعاملته لالأطفال اأ�سوة ح�سنة.

التربية في الشريعة   |   عقاب امل�سيء على 
اإ�ساءته مبداأ اإ�سالمي اأ�سيل. ويف هذا يذكر اأ�ستاذ 

الدرا�سات الإ�سالمية ال�سيخ عبداهلل نا�سح علوان، 

رحمه اهلل، يف كتابه: »تربية الأولد يف الإ�سالم« اأن 

الرحمة بالأولد منحة من اهلل للعباد. والقلب الذي 

يتجّرد من ُخلق الرحمة يت�سف �ساحبه بالفظاظة 

العاتية، والغلظة اللئيمة القا�سية. والإ�سالم بتعاليمه 

القومية اخلالدة، ياأمر الآباء والأمهات باأن يتحّلوا 

بالأخالق العالية، واملالطفة الر�سينة، واملعاملة 

الرحيمة. قال �سبحانه وتعاىل:{پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چ} )اآل عمران: 
159(. كما قال عليه ال�سالة وال�سالم: »رحم اهلل 

والًدا اأعان ولده على بّره«. وروى اأبو داوود والرتمذي 

اأن ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: »لي�س 

منا من مل يرحم �سغرينا، ويعرف حق كبرينا«. لقد 

اأوىل الدين الإ�سالمي رعاية الأبناء اأهمية بالغة، 

ولرتبيتهم قدًرا كبرًيا من الأجر على �سالحهم 

وفالحهم. و�سرحت اآيات بينات واأحاديث كثرية 

عن النبي، عليه ال�سالة وال�سالم، اأ�سول تهذيبهم 

وتاأديبهم، واأو�سحت حدود ثوابهم وعقابهم، واإذ 

ت ال�سنة النبوية العقاب الَبَدين و�سيلة من و�سائل  اأقرَّ

التهذيب وتقومي اخلطاأ فاإن �سروطها وا�سحة يف قول 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم: »ُمروا اأولدكم 

بال�سالة وهم اأبناء �سبع، وا�سربوهم عليها وهم 

اأبناء ع�سر«. وقد حّدد الفقهاء حدوًدا ل يجوز للمربي 

جتاوزها، ملا ورد يف �سحيح م�سلم اأن الر�سول، �سلى 

اهلل ع�ل�ي�ه و�سل�م، قال: »اإذا �سرب اأحدكم فليتِق 

الوجه«. وينبغي اأن يكون ال�سرب مفرًقا ل جمموًعا 

يف حمل واحد. وعن عائ�سة، ر�سي اهلل عنها، اأن 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: »يا عائ�سة! اإن 

اهلل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ل يعطي 

على العنف، وما ل يعطي على ما �سواه«. ول ي�سح اأن 

يك�ون العقاب �سخرية اأو تنابًزا بالألقاب.  

نظام حماية الطفل
اعتمد جمل�س الوزراء ال�سعودي يف عام 2014 

نظام حماية الطفل الذي يهدف اإىل احلفاظ 

على الطفل من كل اأ�سكال الإيذاء، ومنها الإ�ساءة 

اجل�سدية التي تعر�س الطفل ل�سرر اأو اإيذاء 

ج�سدي، والإ�ساءة النف�سية التي تعر�س الطفل 

ل�سوء التعامل الذي قد ي�سبب له اأ�سراًرا نف�سية اأو 

�سحية. ويت�سمن الإيذاء اجل�سدي كل فعل اأو قول 

اأو تق�سري اأو اإهمال عمدي اأو متكرر يرتتب عليه 

اإحلاق ال�سرر ببدن الطفل. 

يهدف النظام اإىل تاأكيد ما قررته ال�سريعة 

الإ�سالمية، والأنظمة والتفاقيات الدولية التي 

حتفظ حقوق الطفل وحتميه من كل اأ�سكال 

الإيذاء والإهمال، �سواء وقع ذلك من �سخ�س له 

ولية على الطفل اأو �سلطة اأو م�سوؤولية، اأو له به 

عالقة باأي �سكل كان، اأو من غريه. و�سمان حقوق 

الطفل الذي تعر�س لالإيذاء والإهمال، بتوفري 

الرعاية الالزمة له.

كما يهدف النظام اإىل ن�سر الوعي باأهمية 

متكني الطفل من حقوقه، وتكثيف برامج الإر�ساد 

الأ�سري مبا ي�ساعد على معاجلة الظواهر 

ال�سلوكية التي ت�ساهم يف اإيجاد بيئة منا�سبة 

حلدوث الإيذاء.

يف حالة تعر�س الطفل للعنف اجل�سدي، 

اأو النف�سي، اأو الإهمال، اأو اإ�ساءة معاملته، اأو 

حرمانه من حقوقه يتم اإيداعه دور الرعاية 

التابعة للدولة، وحترم هذه الأ�سرة م�ستقباًل من 

كفالة الأطفال، اأو رعايتهم دون اأن يخل ذلك 

مب�ساءلتهم عما بدر منهم جتاه الطفل من اإيذاء 

اأو اإهمال. وتكون اآلية التبليغ عن العنف عرب 

الإر�سال اإىل مركز تلقي البالغات من جميع 

مناطق اململكة بحالت املخالفة لأحكام نظام 

الطفل ولئحته التنفيذية.



  -  يناير  482017

غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

خيارات صحية 
في الغذاء

أطعمة تساهم في زيادة الجوع وأخرى 
مثالية في الحمية الغذائية.

بع�س 
الأطعمة تعطي �سعوًرا باجلوع رغم امتالء 

املعدة. فاجلوع عملية معقدة ت�سرتك 

فيها عدة اأع�ساء بدًءا من الدماغ، و�سوًل اإىل 

املعدة والأمعاء والدورة الدموية والبنكريا�س. وقد 

اأظهرت درا�سة تكوين الطعام اأنواًعا من املاأكولت 

وامل�سروبات التي ت�ساهم يف زيادة اجلوع ما يوؤدى 

اإىل ال�سمنة، وباملقابل املاأكولت التي تزيد ال�سعور 

بال�سبع، ما يجعلها مثالية يف احلميات الغذائية 

لإنقا�س الوزن. فكيف نفرق بينها؟

األطعمة المقلية
بخا�سة البطاط�س املقلية والدونات�س، 

ت�سعرنا باجلوع بعد تناولها ب�سبب 

ا اأنها تقلى  طريقة حت�سريها، خ�سو�سً

بالزيوت املهدرجة الغنية بالدهون 

املتحولة التي ل ت�سر بالأوعية الدموية 

فح�سب، بل ت�سعرنا باجلوع بدًل من 

اأن ن�سعر بال�سبع بعد تناولها وبالتايل 

نتناول املزيد واملزيد.

السكر العادي والسكر الصناعي
كما اأن الأطعمة امل�سنوعة من 

الطحني الأبي�س تزيد الأطعمة الغنية 

بال�سكريات ال�سعور باجلوع نظًرا 

له�سمها ب�سكل �سريع باجل�سم، فقد 

تبني يف بع�س الدرا�سات اأن ال�سكارين 

وغريه من ال�سكريات ال�سناعية 

املوجودة يف العلكة واملياه الغازية 

وغريها، تاأتي بتاأثري معاك�س يف املخ، 

اإذ تزيد الرغبة يف احل�سول على 

�سكر حقيقي.

األطعمة المصنوعة من 
الدقيق األبيض

تعد الأطعمة امل�سنوعة من الدقيق 

الأبي�س كاملعجنات والبيتزا من 

الوجبات ال�سريعة التي تعتمد ب�سكل 

اأ�سا�سي على مكونات مكررة خالية من 

الألياف واحلبوب الكاملة التي متد 

اجل�سم بالطاقة، الأمر الذي ي�سعر 

ال�سخ�س باجلوع ب�سرعة واأكرث من 

قبل فتناديكم �سرائح البيتزا واحدة تلو 

الأخرى واأنتم تلبون النداء!

األطعمة التي تزيد الشعور بالجوع

رقائق البسكويت والفطور المحلى
ي�سبب تناول رقائق الب�سكويت املحلى 

امل�سنعة من الدقيق وامل�سبعة بال�سكر 

باإعطاء �سعور باجلوع، لذلك من 

الأف�سل تبديلها بالوجبات امل�سنوعة 

من القمح الكامل.

 اأما �سراب الذرة عايل الفركتوز 

يدخل يف عمليات التمثيل الغذائي 

يف اجل�سم، وله دور كبري يف اإبطاء 

اإفراز هرمون اللبيتني يف اجل�سم، 

وهو الهرمون ال�سروري الذي يجعل 

الإن�سان ي�سعر بامتالء املعدة، وبالتايل 

يتوقف عن الأكل.
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     األطعمة المساعدة على الشبع تقدم العديد 
       من الفوائد للجسم كحماية القلب والشرايين، وتخفيض  

             ضغط الدم والكوليسترول، وتنظيم السكر بالدم  

الفاكهة خصوًصا مع القشور
حتتوي الفاكهة على ن�سب عالية من 

الألياف واملياه، والتي تعمل على 

ال�سعور بال�سبع والمتالء لأوقات 

طويلة. لذا فمن يرغب يف تناول 

اأطعمة خفيفة وم�سبعة بني الوجبات 

الأ�سا�سية، فعليه بتناول فاكهة 

كاملة وغري مع�سورة وبق�سورها 

اإذا اأمكن، لأن الألياف موجودة 

بالق�سور وتتال�سى عند تق�سري 

الفاكهة اأو ع�سرها.

البطاطس الحلوة
تعد البطاطا احللوة امل�سلوقة من 

اأكرث الن�سويات التي ُت�سعر بال�سبع 

والمتالء ملدة طويلة حلفاظها على 

الألياف عند طهيها ، لذا ين�سح 

بتناولها بعد الوجبة الأ�سا�سية.

البروتين
يعد الربوتني، وبخا�سة احليواين، 

كال�سمك، واللحوم، اإ�سافة مهمة 

جًدا للوجبات كي تعزز ال�سعور 

بالمتالء وال�سبع لفرتة طويلة، 

ا لالأ�سخا�س الذين يرغبون  خ�سو�سً

يف اإنقا�س وزنهم. اإذ اأظهرت 

الدرا�سات اأن الأ�سخا�س الذين 

يتناولون الربوتني يف كل وجبة ل 

مييلون اإىل ا�ستهالك املزيد من 

ال�سعرات احلرارية يف اأثناء النهار.

المكسرات
تعد املك�سرات من الأطعمة الغنية 

بالربوتينات والدهون التي جتعل 

اجل�سم ي�سعر بال�سبع والمتالء لفرتة 

طويلة. كما اأنها حتتوي على جمموعة 

متنوعة من الألياف واملواد امل�سادة 

لالأك�سدة التي متد اجل�سم بالطاقة 

وي�ستغرق ه�سمها وقًتا اأطول.

الخضراوات
تعد اخل�سراوات اخل�سراء من 

املواد الغذائية الغنية بالألياف واملاء 

التي متلئ املعدة، وت�سعرك بالمتالء 

وال�سبع لفرتة طويلة من الزمن، 

وذلك من خالل تناولها يف طبق من 

ال�سلطة اأو تناولها مطبوخة. هذا 

اإ�سافة اإىل عامل اجلذب الأهم بها 

وهي اأنها قليلة ال�سعرات احلرارية، 

وبالتايل كلما تناولنا منها �سبعنا 

اأكرث ب�سعرات حرارية قليلة.

خبز الشوفان أو الشعير 
أو النخالة

تناول خبز ال�سوفان اأو ال�سعري اأو 

النخالة يف اأثناء الفطور يعزز ال�سعور 

بال�سبع اأكرث من تناول اأغذية حتتوي 

على كربوهيدرات ب�سيطة. وال�سبب 

هو اأن اجل�سم يحتاج اإىل وقت اأطول 

له�سم الألياف، ما يعني اأنها تبقى يف 

املعدة لعدة �ساعات بعد تناولها.

األطعمة التي تزيد الشعور بالشبع

تلك هي لئحة الأطعمة امل�سببة للجوع، 

اأو امل�ساعدة على ال�سبع. فتناول كميات 

اإ�سافية من املقليات والبيتزا ل يتحمل 

م�سوؤوليته ال�سخ�س وحده، بل نوع الطعام 

ا. ول يجب اأن نغفل  الذي يتناوله اأي�سً

اأن معظم الأطعمة امل�ساعدة على ال�سبع 

هي خيارات �سحية تقدم العديد من 

الفوائد للج�سم كحماية القلب وال�سرايني، 

وتخفي�س �سغط الدم والكولي�سرتول، 

وتنظيم ال�سكر بالدم.  
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صحة

د. حسين سليم الجويد

استشاري اضطرابات النوم والساعة الحيوية 

يعاني كثير من المسافرين األرق وعدم 
التكيف مع التغير الزمني.

الساعة البيولوجية 

مشكالت وحلول



51

يواجه 
كثري من امل�سافرين يف رحالت جوية 

ا اإىل جهتي ال�سرق اأو  طويلة، خ�سو�سً

الغرب، م�سكلة تتعلق باختالل �ساعتهم البيولوجية 

ب�سبب تغري املنطقة الزمنية املفاجئ الذي يتعر�سون 

له، ويت�سبب يف بع�س الأعرا�س املزعجة وعلى 

راأ�سها الأرق، وا�سطراب النوم، وعدم القدرة على 

التكيف مع التغري الزمني الذي حدث يف الوجهة 

التي �سافروا اإليها.

تعد اإيقاعات ال�ساعة البيولوجية عمليات تتم على 

مدار 24 �ساعة، ت�سمح لالإن�سان بالتكيف بطريقة 

منا�سبة مع تغريات البيئة من حوله كال�سوء، والظالم 

الناجمني عن دوران الأر�س كل 24 �ساعة. اإل اأن اإيقاع 

ال�ساعة البيولوجية الأكرث و�سوًحا يتمثل يف دورة النوم 

ا مع دورة ال�سوء والظالم.  واليقظة، التي تتما�سى اأي�سً

يتم اإفراز هرمون امليالتونني الذي ينتج يف الغدة 

ال�سنوبرية، يف الدم ويف ال�سائل الدماغي ال�سوكي، 

لنقل اإ�سارات اإىل الدماغ، مبا يوؤثر ب�سكل وا�سح يف 

التحفيز على النوم لدى الأ�سخا�س يف الليل. وي�ساحب 

اإيقاع ال�ساعة البيولوجية ما بني النوم وال�ستيقاظ، 

اإفراز هذا الهرمون اإىل جانب تذبذب درجة حرارة 

اجل�سم الأ�سا�سية، وذلك عرب عدة مراحل:

                يسمح السفر عن طريق الجو باجتياز
مناطق زمنية أسرع من الساعة الداخلية لإلنسان،   

وهو ما يحدث خلاًل في إيقاع   
الساعة البيولوجية      

األكثر عرضة الضطرابات 
الساعة البيولوجية

يعاين بع�س النا�س ا�سطرابات  ال�ساعة 

البيولوجية. من اأكرث املعر�سني  لهذه 

ال�سطرابات:

منطقتني  ويجتاز  جًوا  ي�سافر  من   •
زمنيتني اأو اأكرث.   

ي�سافر باجتاه ال�سرق، اأي اإىل بلدان �سرق  من   •
اآ�سيا، كال�سفر من الريا�س اإىل مانيال مثاًل، 

ذلك اأن ال�سفر باجتاه ال�سرق اأكرث �سعوبة 

فيما يخ�س التعود والتاأقلم من ال�سفر غرًبا.

يدخلون �سمن الفروق الفردية يف نظام  من   •
التوقيت الداخلي.

م�ساكل اأو ا�سطرابات يف النوم. يعاين  من   •
نف�سية. ا�سطرابات  يعانون  من   •

)تناول  الكافيني  تناول  على  املدمنون   •
املنبهات، مثل القهوة وال�ساي(.

السفر جًوا  |  ي�سمح ال�سفر عن طريق اجلو 
لالأفراد باجتياز مناطق زمنية »خطوط الطول« 

اأ�سرع من ال�ساعة الداخلية، اأو ما يعرف باإيقاع 

ال�ساعة البيولوجية. وهذا يوؤدي اإىل خلل التزامن 

بني دورة ال�سوء والظالم اخلارجية ومن ثم اختالل 

اإيقاع ال�ساعة البيولوجية الذاتية، والذي يظهر على 

�سكل �سعف يف الرتكيز والنتباه يف زمن اليقظة، 

و�سعوبة يف النوم يف اأثناء الوقت املخ�س�س للنوم يف 

الوجهة املق�سودة.

األعراض المصاحبة للسفر جًوا   |   قد حتدث 
الأعرا�س ال�سريرية بعد يوم اأو يومني من ال�سفر عرب 

املناطق الزمنية. من اأهم الأعرا�س التي قد تظهر، 

اثنان على الأقل، هما الأرق والنعا�س املفرط يف اأثناء 

النهار، وال�سعور بالتعب العام والإرهاق، مبا يف ذلك 

فقدان ال�سهية والإم�ساك، ي�ساحبها عادة ا�سطراب 

يف املزاج، و�سعف وا�سح يف الأداء.

تجنب األعراض المزعجة   |   يدور الت�ساوؤل 
حول كيفية جتنب حدوث هذه الأعرا�س املزعجة 

اأو التخفيف من حدتها خالل ال�سفر. هذه بع�س 

الن�سائح التي رمبا تفيد يف ذلك:

اإن  يوم،  قبل  الو�سول  بلد  على  ال�ساعة  �سبط   •
اأمكن ذلك، اأو مع �سعود الطائرة على اأقل تقدير.

مع الوقت يف بلد الو�سول وتكييف  التما�سي   •
الظروف مع ذلك، قدر الإمكان، على �سبيل املثال: 

اإذا كان موعد الرحلة من الريا�س اإىل مانيال 

العا�سرة )10( �سباًحا، تكون ال�ساعة يف مانيال 

الثالثة )3( ع�سًرا، ينبغي اإًذا �سبط ال�ساعة على 

توقيت مانيال، يف حماولة للتكيف وتهيئة الأجواء، 

تزامًنا مع توقيت مانيال. ما يعني اأن امل�سافر 

�سيتعر�س اإىل ال�سوء ملدة اأطول، مع العلم اأن �سوء 

النهار يعد اأكرب موؤثر يف اإيقاع ال�ساعة احليوية.

ال�ستائر  فتح  عرب  للتكيف  ال�ستعداد  يكون   •
والقراءة، اأو ا�ستخدام احلا�سوب، وتناول بع�س 

يبدأ الميالتونين في االرتفاع، 
مع بداية الظالم، وقبل 

موعد النوم المعتاد بحوالي 
ساعتين. ويتزامن معه 

انخفاض في درجة حرارة 
الجسم وكذلك انخفاض في 

درجة اليقظة والتنّبه.

يحدث انخفاض في درجة 
االنتباه، جنًبا إلى جنب مع 
تزايد الحاجة الملّحة إلى 
النوم. وفي حال البقاء 

في  وضع اليقظة، يحدث 
إلحاح كبير للنوم في أثناء 

ساعات الليل.

ينخفض إفراز الميالتونين 
في الصباح، إلى مستويات 

متدنية جًدا، وتبدأ في 
المقابل، درجة حرارة 

الجسم في االرتفاع. وتقل 
الرغبة في النوم، وتتعزز 

حالة اليقظة.

الوجبات يف اأثناء النهار طبًقا لتوقيت مانيال، 

وكذلك اللتزام بتوقيت مانيال يف اأثناء الليل، وما 

يتبعه من اإطفاء الأنوار، واإ�سدال ال�ستائر، وتناول 

وجبة الع�ساء ح�سب توقيت الوجهة املق�سودة.

الكافيني. تناول  عن  المتناع  يجب   •
قد �سمع عن عقار امليالتونني الذي  بع�سنا  لعل   •
ي�ساعد على التغلب على ال�سطرابات الناجمة 

عن اختالف التوقيت من مكان اإىل اآخر، اإل اأن 

عمل امليالتونني معاك�س متاًما لتاأثري التعر�س 

لل�سوء. لذلك، فاإن توقيت تناول امليالتونني مهم 

جًدا لتعديل ال�ساعة احليوية. لعل تناوله يف اآخر 

النهار، اأي م�ساء، ي�ساعد ب�سورة عامة، على 

�سبط ال�ساعة البيولوجية. وين�سح بهذا العقار 

للم�سافرين �سرًقا وغرًبا.  
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دقة قياسية
فيما 

ي�سبه تكري�س معايري الدقة 

والثبات يف قيا�س الوقت التي 

ارتقت بها غال�سوت اأوريجينال العام 

الفائت مع طرحها املعيار احلركي الآيل 

Caliber 36 الذي ازدانت به اأوىل �ساعات 
Senator Excellence، ك�سفت الدار موؤخًرا 

عن منوذجني جديدين �سمن املجموعة 

امل�ستحدثة. واإن كان اأول النموذجني يتفرد 

بنافذة العر�س الكبري للتاريخ، فاإن النموذج 

الآخر ي�سم، اإىل جانب هذا التعقيد، تعقيًدا 

اآخر يتمثل يف عر�س اأطوار القمر. يف �ساعة 

 Senator Excellence Panorama Date
Moonphase، ت�سغل نافذة التاريخ ال�سهرية 

لدى الدار مو�سًعا مركزًيا عند موؤ�سر 

ال�ساعة الرابعة، موفرة مزيًدا من الو�سوح 

يف القراءة بفعل تثبيت قر�سي العر�س 

اأحاديي املركز عند امل�ستوى نف�سه، ما يتيح 

عر�س رقمي التاريخ دون �سريط مركزي 

فا�سل. اأما الدقة يف العر�س لدى تغري 

التاريخ بحلول منت�سف الليل، فُتعزى اإىل 

اآلية القفز املبتكرة التي جرى اعتمادها يف 

املعيار احلركي اخلا�س باملجموعة اجلديدة. 

يف املقابل، يتجلى العر�س القمري بني 

موؤ�سر ال�ساعة 10 وموؤ�سر ال�ساعة 11 لي�سفي 

م�سحة ثراء ترقى مبالمح النقاء املميزة 

للميناء، علًما باأن يف تعقيد اأطوار القمر 

املدمج يف ال�ساعة اجلديدة ما يكفي من 

الدقة للتخلي عن احلاجة اإىل اإعادة �سبط 

ا  العر�س حتى فرتة 122 عاًما. والالفت اأي�سً

هو اأن ال�سانع الأملاين اأفلح يف الإبقاء على 

معدل ال�سماكة نف�سه )12.2 ملليمرت( املميز 

لعلبة ال�ساعة النموذجية امل�سنوعة من 

الفولذ املقاوم لل�سداأ بالرغم من اإ�سافة 

تعقيد اأطوار القمر، موثًقا اإذ ذاك ما تت�سم 

به ال�ساعات املمهورة بتوقيعه من ح�ّس 

ابتكار متميز.

www.glashuette-original.com    

اأولئك 
الذين ت�ستهويهم �سباقات 

ال�سرعة ل يغفلون على الأغلب 

عن تلك الإجنازات التي حققها على 

حلبات ال�سباق قدمًيا ال�سائق لوي�س �سريون 

الذي �سمن ل�سيارات بوغاتي الفوز تقريًبا 

يف خمتلف اجلوائز الكربى لل�سباقات 

الرئي�سة التي �سهدتها ع�سرينيات القرن 

الفائت وثالثينياته، ومنها جائزة �سباقات 

موناكو الكربى لعام 1931 على منت �سيارة 

Bugatti Type 51. واإن كانت بوغاتي قد 
كرمت ال�سائق الأ�سطوري مطلع العام 

الفائت باإطالقها ا�سمه على �سيارتها 

الأ�سرع والأكرث قوة على الإطالق �سمن 

اأ�سطول مركباتها املخ�س�سة لالأ�سواق، 

ا باإ�سدار خا�س من  فاإنها قد خ�سته اأي�سً

اأدوات الكتابة التي حتمل توقيع مونتيغرابا. 

�سمم غابور ميغيريي قلم بوغاتي �سريون 

بتفا�سيل ت�ستلهم اإرث بوغاتي وبطولت 

ال�سائق لوي�س، فاعتمد فيه اأ�سطوانات 

من األياف الكربون وغطاء من الألومنيوم 

املوؤك�سد، وزّين ابتكاره بنقو�س ت�ستح�سر 

يف الأذهان �سورة الزخارف املميزة ملقاعد 

�سيارة بوغاتي، وبتوقيع اإيتوري بوغاتي 

اأ�سفل م�سبك الغطاء القابل للف�سل 

وال�ستخدام كم�سبك لرابطة العنق. اأما 

ري�سة القلم امل�سنوعة من الذهب عيار 

18 قرياًطا، فتم و�سمها ب�سعار بوغاتي 
بي�ساوي ال�سكل. 

www.montegrappa.me   

إصدار خاص 



�سك يف اأن طرح �سيارة BMW X4 M40i ل 

�سّكل اإ�سافة متميزة اإىل طراز x4 من بي اإم 

دبليو، واأتاح لل�سانع اإعادة �سياغة املعايري التي 

حتكم �سناعة املركبات من فئة الكوبيه الريا�سية، 

وهو ما ينعك�س يف ال�سيارة اجلديدة ت�سافًرا بني 

املظهر الريا�سي املتميز، والديناميكية املتفوقة 

يف القيادة، والأداء القوي والعملي يف اآن. على 

م�ستوى املظهر، مل تغّيب بي اإم دبليو يف مركبتها 

 ،M اجلديدة تلك املالمح املميزة ل�سيارات الفئة

اإل اأنها اأثرتها بتفا�سيل ت�سمن تفّردها بهوية 

خا�سة، وت�سفي على طابعها الريا�سي مزيًدا 

من اجلاذبية، ي�سهد على ذلك التناغم بني 

اللون احل�سري ملقدمة ال�سيارة واملظهر املعدين 

 M امل�سقول للمراآتني اجلانبيتني، كما عجالت

امل�سنوعة من ال�سبائك املعدنية اخلفيفة، ونظام 

العادم الريا�سي املتفّرد باأنابيب م�سقولة بالكروم 

 BMW الأ�سود. اأما فيما يتعلق بالأداء، فتجمع

X4 M40i بني املزايا العملية لل�سيارات متعددة 
ال�ستعمالت والإمكانات املتفوقة للمركبات عالية 

الأداء. مبحّرك M اجلديد بالكامل، والقادر على 

توليد قوة تعادل 360 ح�ساًنا عند �سرعة دوران 

ترتاوح بني 5800 دورة و6 اآلف دورة يف الدقيقة، مع 

عزم دوران اأق�ساه 465 نيوتن مرًتا، تتيح ال�سيارة 

لل�سائق النطالق من التوقف اإىل 100 كيلومرت يف 

ثوان، وحتقيق �سرعة اأق�ساها  ال�ساعة يف غ�سون 5 

250 كيلومرًتا يف ال�ساعة. وارتقاء مبتعة القيادة، 
اهتمت بي اإم دبليو بتح�سني املزايا الديناميكية 

لل�سيارة، فاعتمدت فيها نظام تعليق حم�ّسًنا، اإىل 

جانب نظام الدفع الرباعي xDrive الذي ي�سمن 

ا�ستجابة حمايدة على الطرقات يف حالة التوجيه 

الذاتي، ومزيًدا من الثبات يف القيادة.

www.bmw-me.com   

رياضية بمواصفات عملية
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نبض األناقة 

عندما 
اأعادت دار فر�سات�سي اإطالق �ساعاتها 

ال�سهرية Rêve بنمط جديد بالكامل 

حتت ا�سم Versace Revive، اأفلحت يف �سقل ت�سميم 

ال�ساعة لت�سوغ من خالله نب�س وقت يعك�س مقاربتها 

اخلا�سة ملفهوم الرقي يف الأناقة. واإن كان اعتماد 

تفا�سيل ت�سميمية جديدة، من مثل قر�س العلبة 

الدائري والغطاء الكري�ستايل املقّبب، قد اأجاز الإتيان 

ب�ساعة اأكرث نقاء من �سابقاتها واأقرب منها اإىل الطابع 

الكال�سيكي، فاإن الولدة الثانية ل�ساعات الدار الأيقونية 

مل تغّيب تلك الرموز التي تتفرد بها اخلارطة اجلينية 

لإبداعات فر�سات�سي. ف�سعار الدار املتمثل يف راأ�س 

ميدو�سا، كما نق�س ا�سمها املكرر، ي�سكالن جزًءا ل 

يتجزاأ من �ساعات Revive، ومنها الإ�سدارات الأخرية 

التي �سيغت هذه املرة يف علبة من الذهب مع �سوار من 

جلد الأفاعي باألوان الأحمر، اأو الرملي، اأو الأ�سود، اأو 

يف علبة و�سوار من الفولذ بلوين الف�سة والذهب. اأما 

احلجارة الياقوتية احلمراء التي تزّين القر�س والتاج، 

فتتعار�س باأناقة مع ذهب القر�س وامليناء لت�سفي 

م�سحة ثراء على نب�س اأنثوي بامتياز. 

www.versace.com    

مطّرزات بديعة 

تنفك حقيبة Lady Dior حت�سر يف اإبداعات ل 

الدار الفرن�سية مو�سًما تلو الآخر لتكّر�س مالمح 

اأناقة يكمن متايزها فيما تعك�سه من جماراة ل�سيحات 

املو�سة الع�سرية مبوازاة احلفاظ على هوية را�سخة ل 

تتبدل بتبدل الأزمنة. �سحيح اأن احلقيبة متثل ب�سكلها 

الهند�سي املميز ابتكاًرا اأيقونًيا كال�سيكًيا، اإل اأنها تعود 

عرب املوا�سم بحّلة جديدة تناأى مببدعيها عن التكرار. 

هكذا هو اليوم حال اأحدث ابتكارات الدار �سمن 

جمموعة Lady Dior حيث احلقيبة اأقرب اإىل لوحة 

فنية اأبدعها احلرفيون فوق اخلامات امل�سغولة من جلد 

العجول مطّرزات حليوانات تعك�س باألوانها واأ�سكالها 

ديناميكية تليق بامراأة من هذا الع�سر. 

www.dior.com   



ألماس وياقوت 

هي 
نفائ�س احلجارة الكرمية والأملا�س نظمت دار 

داما�س للجواهر وال�ساعات بريقها الأخاذ يف 

ت�ساميم اإبداعية اأطلقتها موؤخًرا حتت ا�سم عالمة »�سما« 

للجواهر ال�ستثنائية، موّثقة بها مرحلة جديدة يف اإرث متتد 

جذوره حتى عام 1907. ويكفي �ساهًدا على مفهوم العالمة 

اجلديدة، وما حتمله من دللت توؤ�ّسر اإىل �سعي داما�س 

لتكري�س ح�سورها بني �سّناع فرائد اجلواهر الأكرث فخامة، 

اأن يتاأّمل املرء يف ا�ستثنائية تلك احلجارة الأملا�سية التي 

فا�ست عن عقد Eternal Sunshine كاأّنها �سعاعات ارحتلت 

عن �سفرية ال�سم�س يف �سبيحة اأحد النهارات. لكن ما ميّيز 

العقد املهيب، وقرطي الأذنني، ل يقت�سر على ذاك الدفء 

الذي ي�سيعه توّهج الياقوت الأ�سفر يف ت�سميم كال�سيكي 

ل يعوزه متيز، بل يتعداه اإىل تلك الرباعة احلرفية التي 

جت�ّسدت اإتقاًنا يف �سقل حبيبات الأملا�س الأبي�س والأ�سفر 

ور�سفها فوق املعدن الذهبي. 

www.damasjewellery.com   

عقد Eternal Sunshine من »�سما« لدى داما�س للجواهر، 

ع بالأملا�س الأبي�س )زنة  �سيغ من الذهب الأبي�س وُر�سرِّ

74.12 قرياط( والأملا�س الأ�سفر )زنة 31.58 قرياط(. 
ويكّمل العقد قرطان لالأذنني ينهمران يف هيئة �سالل من 

احلجارة الأملا�سية البي�ساء وال�سفراء. 

55



  -  يناير  562017

تقنية

تطبيقات تتيح لك مشاركة تجارب اآلخرين 
وتقديم النصائح المجربة.

خلدون غسان سعيد

تقنيات تحدد 
وجهة سفرك

ت�ستطيع 
التقنية خدمتك يف اأثناء تنقلك 

ا اإن كنت  حول العامل، خ�سو�سً

من متابعي �سبكة »تويرت« وم�ستخدميها. وتعد 

الرحالت ال�سياحية و�سيلة رئي�سة ل�ستك�ساف 

العديد من املناطق اجلميلة. وت�ستطيع التقنية 

م�ساعدتك على معرفة الوجهة الأف�سل لك، 

ا فيما يتعلق بال�سياحة. خ�سو�سً

توجد العديد من احل�سابات واملواقع 

والتطبيقات التي ت�سمح مب�ساركة جتارب امل�سافرين 

الآخرين، و�سور املناطق التي زاروها، وتقدمي 

الن�سيحة املجربة لأف�سل الفنادق واملطاعم، 

والعرو�س الرتفيهية، والن�ساطات اليومية التي قد 

ل يعلم بها دليلك ال�سياحي. وقد تقدم لك �سورة 

واحدة اأو تغريدة فريدة اأف�سل العرو�س حلجوزات 

التذاكر والطريان والفنادق. ون�ستعر�س لكم 

جمموعة من احل�سابات يف »تويرت« الأكرث متابعة 

التي من �ساأنها م�ساعدتك على تخطيط رحالتك 

املقبلة، مع تقدمي جمموعة من املواقع والتطبيقات 

الأخرى املفيدة يف اأثناء ال�سفر.

 @TripAdvisor »املوقع الأول هو »تريب اأدفايزر

الذي يعد احل�ساب الر�سمي ملوقع ال�سفر والتقييم 

املعروف، والذي يقدم العديد من العرو�س 

ال�سياحية الفريدة، مع م�ساركة جتارب امل�سافرين 

ون�سائحهم يف ال�سابق لتقييم الوجهة اأو الفندق اأو 

الن�ساطات ب�سكل اأكرث دقة. 

املوقع الثاين هو NatGeoTravel@ الذي يلخ�س 

املعلومات املوجودة يف جمالت ال�سياحة وال�سفر من 

حول العامل، واحل�سابات الأكرث �سهرة يف »تويرت«، 

مع تقدمي ن�سائح ومعلومات �سياحية مهمة ووجهات 

فريدة من نوعها، والعديد من ال�سور وعرو�س 

الفيديو التي �سجلها م�سافرون اآخرون. 

اأما ح�ساب »�سياحة« Ci7a@، فيقدم �سور 

امل�سافرين حول العامل ويتابع املهتمني بال�سياحة 

ويعيد ن�سر تغريداتهم.

 ويقدم Tra_Tic@ اأهم حلظات ال�سفر واأجملها 

اإىل بلدان عدة حول العامل، ويوفر للم�سافر ن�سائح 

حول عادات البلدان ب�سكل مب�سط وطريف. 

 @TTG2004 »ونذكر كذلك ح�ساب »دليل ال�سفر

الذي يعد اأكرب ح�ساب باللغة العربية يتخ�س�س 

يف تقدمي الن�سائح وامل�سورة عن اأف�سل الوجهات 

ال�سياحية الإقليمية والعاملية. 

 @3eyon3rabia »اأما ح�ساب »اأوروبا بعيون عربية

فيتخ�س�س يف توفري الن�سائح واملعلومات وال�سور 

لأف�سل املناطق ال�سياحية الأوروبية، ويعد م�سدًرا 

قيًما للمغردين الذين يعمدون بدورهم اإىل اإعادة 

ن�سر التغريدات عن اأف�سل ال�سفقات ال�سياحية، 

ومعلومات عن الوجهات التي تعر�س على مواقع 

الإنرتنت، �سواء على مواقع �سركات الطريان، اأو 

ال�سركات ال�سياحية الأوروبية.

اإن كنت ترغب يف ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية 

بهدف التعرف على املزيد من معلومات ال�سفر، 

فيقدم لك موقع »تريبايا« Tripaya القدرة على 

العثور على الأماكن املنا�سبة لك وفًقا للميزانية التي 

حتددها، �سواء كانت الرحلة بهدف تق�سية اإجازة 

طويلة، اأو لأخذ فرتة نقاهة، اأو للتزلج يف ف�سل 

ال�ستاء. وي�سمح املوقع للم�ستخدم بتحديد امليزانية 

املو�سوعة للرحلة، واختيار الوجهة املرغوبة، ووجهة 

النطالق، وعدد الأ�سخا�س، وتواريخ الذهاب 

والعودة، ليبداأ املوقع بالبحث عن اأف�سل العرو�س 

املتوافرة، وعر�س م�ساريف ال�سفر بالطائرة، 

وحجوزات الفنادق، مع توفري القدرة على تعديل اأي 

تفا�سيل يرغب فيها امل�ستخدم. هذا، وي�سمح املوقع 

بحفظ بع�س الأماكن املف�سلة للح�سول على تنبيهات 

عندما تنخف�س اأ�سعار الرحالت اإليها، وميكن 

للم�ستخدم حتميل تطبيق املوقع من متجري »اآي 

تيونز« و»غوغل بالي« الإلكرتونيني.

اأما اإن كنت تبحث عن تطبيق مريح يف اأثناء 

ال�سفر لت�سجيل ال�سور واملالحظات واأماكن 

التقاط ال�سور وم�ساركتها مع الآخرين، فيقدم لك 

تطبيق »جورين« Journi على الأجهزة التي تعمل 

بنظامي الت�سغيل »اآندرويد« و»اآي اأو اإ�س« القدرة 

على ذلك، بالإ�سافة اإىل �سهولة دعوة الأهل 

والأ�سدقاء ملتابعة التحديثات اخلا�سة برحالتك 

مبا�سرة يف اأثناء ت�سجيلها، وذلك عرب الإنرتنت، اأو 

التطبيق، اأو الربيد الإلكرتوين.
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تطبيقات مختارة
اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة من 

التطبيقات المختلفة لألجهزة الجوالة:

TheSkimm
ي�سمح لك تطبيق TheSkimm على الأجهزة التي 

تعمل بنظام الت�سغيل »اآي اأو اإ�س« بتجميع الأخبار من 

ا عن  م�سادر موثوقة وعر�سها يف �سا�سة واحدة عو�سً

الذهاب اإىل كل م�سدر على حدة وقراءة الأخبار منه. 

يقدم التطبيق ملخ�سات حول موا�سيع يف ت�سنيفات 

مثل الرتفيه والأعمال والريا�سة، وغريها، مع عر�سه 

اقرتاحات لكتب قد تثري اهتمامك اإىل جانب ملخ�س حول 

كل كتاب وروابط ل�سرائه من متجر »اأمازون« الإلكرتوين. 

التطبيق مفيد ملن ي�سافر كثرًيا ويرغب يف معرفة ما الذي 

يحدث يف البلد الذي يزوره، اإىل جانب الفعاليات التي 

تدور يف وجهة �سفرك. لت�سهيل اأعمالك، يعر�س التطبيق 

جدول اأعمالك امل�ستق من ذلك املخزن يف هاتفك الذكي. 

يبلغ �سعر ال�سرتاك بالتطبيق 2٫99 دولر �سهرًيا، وميكن 

احل�سول على ا�سرتاك �سنوي بقيمة 29٫99 دولر مع 

توفري �سهر جماين لتجربته. وميكن حتميل التطبيق من 

متجر »اآي تيونز« الإلكرتوين.

DataMan Next
ت�ستطيع مراقبة ا�ستهالكك لبيانات الت�سال 

بالإنرتنت يف اأثناء ال�سفر بكل �سهولة با�ستخدام تطبيق 

»داتامان نيك�ست« DataMan Next على الأجهزة 

التي تعمل بنظام الت�سغيل »اآي اأو اإ�س«، وذلك حتى ل 

تتكلف قيمة ا�ستهالك مرتفعة حتى عودتك من ال�سفر. 

يعر�س التطبيق كمية البيانات امل�ستهلكة ويقارنها 

بالكمية الق�سوى امل�سموحة لك من �سركة الت�سالت 

التي تتعامل معها. واإن كنت ت�ستخدم �ساعة »اآبل«، فيقدم 

التطبيق واجهة م�سغرة على ال�ساعة ت�سمح مبعاينة تلك 

البيانات بنظرة �سريعة واحدة اإىل مع�سمك. �سيعر�س 

التطبيق كمية البيانات املتبقية والفرتة التي ميكن 

ا�ستخدامها فيها. يبلغ �سعر التطبيق 0٫99 دولر، وميكن 

حتميله من متجر »اآي تيونز« الإلكرتوين.  

ُطرح 
العديد من الهواتف اجلوالة 

الذكية موؤخًرا بعد�ستي 

ت�سوير خلفيتني، مثل »اآي فون 7 بال�س« 

 P9 »9 من »اآبل«، و»بي  iPhone 7 Plus
 Honor »8 و»اأونر Mate 9 »9 و»مايت

8 من »هواوي«، و»جي G5 »5 من »اإل 
جي«، و»وان One 10 »10 من »اإت�س تي 

�سي«، وغريها. وظيفة هذه التقنية هي 

رفع جودة ال�سورة بحيث تركز عد�ستي 

ت�سوير على التقاط ال�سورة، بينما تركز 

الأخرى على التقاط تفا�سيل غنية، اأو 

ت�سجيل بيانات ُبعد الأج�سام عنها.

ي�ستطيع »اآيفون 7 بال�س« تثبيت 

ال�سورة من خالل العد�سات ولي�س 

رقمًيا، الأمر الذي يرفع جودة ال�سورة 

لدى التقريب والت�سوير، ولكن الهاتف 

ي�ستخدم تقنية التثبيت الرقمي بعد 

تقريب ال�سورة لأكرث من ال�سعف. 

ت�ستطيع عد�ستا الت�سوير التعرف اإىل 

الأوجه التي يتم ت�سويرها وف�سلها عن 

اخللفية لزيادة عمقها وجعل ال�سور 

تظهر بطرق فنية جميلة.

من جهة اأخرى اأطلقت »اإت�س تي 

�سي« هاتف »وان 10« مبيزة م�سابهة 

تقدم م�ست�سعرات اإ�سافية لتطوير جتربة 

الت�سوير. يتميز هاتف »وان 10« بتقدمي 

م�ست�سعر خا�س يقي�س ُبعد الأج�سام عن 

الهاتف، وي�سمح للم�ستخدم بتغيري الرتكيز 

يف ال�سور حتى بعد التقاطا وحفظها. 

اأما »بي 9«، فيتفوق على »اآيفون 7 بال�س« 

بتخ�سي�س عد�ستي ت�سوير للتقاط 

ال�سور بالأبي�س والأ�سود بتفا�سيل غنية، 

بالإ�سافة اإىل قدرته على التقاط ال�سور 

امللونة من خالل م�ست�سعر اآخر ودمج 

التفا�سيل من م�ست�سعر الأبي�س والأ�سود 

مع األوان امل�ست�سعر امللون للح�سول على 

�سورة غنية يف جميع املجالت.

ت�ستخدم هواتف »هواوي« )عدا »اأونر 8«( 

 Leica »عد�سات مب�ساعدة �سركة »ليكا

الأملانية املتخ�س�سة يف �سناعة عد�سات 

الت�سوير عالية اجلودة، ليتم دمج اأف�سل 

العنا�سر من كل �سورة مبا�سرة بعد 

اللتقاط، واحل�سول على �سورة ملونة 

ذات تفا�سيل اأكرث مما كان ممكًنا يف 

ال�سابق. تلتقط هذه التقنية �سوًرا بغاية 

الو�سوح يف ظروف الإ�ساءة املنخف�سة، 

ذلك اأن املج�س املتخ�س�س لل�سور 

باللونني الأبي�س والأ�سود ي�ستطيع تخزين 

3 اأ�سعاف كمية ال�سوء مقارنة مبج�سات 
اآلت الت�سوير الأخرى.

ما فائدة عدستي 
التصوير في 

الهواتف الحديثة؟



  -  يناير  582017

شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

المزهر
لالإمام جالل الدين ال�سيوطي )ت 911ه�(

لغتنا

اأحد 
فني يف تاريخ الفكر  اأكرب امل�سنرِّ

الإ�سالمي، واأحد الأعالم الذين 

اتَّ�سموا باملو�سوعية و�سعة الأفق. ا�ستهر بكرثة 

التاأليف، اإذ بلغ عدد موؤلفاته من الكتب 

والر�سائل، ح�سب بع�س املحققني، �ستمائة 

كتاب ور�سالة تتفاوت بني الطول والإيجاز، 

وكان اآية كربى يف �سرعة التاأليف واجلمع 

والت�سنيف. كانت معارف ال�سيوطي متنوعة 

امل�سارب، اإذ األَّف يف الفقه، والتف�سري، 

وذهب مثاًل

ُمقيٌم ما أقاَم َعِسيُب

آللئ من بحور الشعر

واحلديث، وتاريخ القراآن، والنحو، وطبقات 

النحاة واملف�سرين، وعلوم اللغة وفقهها، وعلوم 

البالغة وغري ذلك.

اأما هذا الكتاب، فهو من اأ�سهر كتب 

ال�سيوطي اللغوية، بل اإنه اأ�سهر كتب فقه اللغة 

يف العربية، اإذ جمع فيه موؤلفه ح�ساد القرون 

الطويلة التي �سبقته يف الدرا�سات اللغوية عند 

العرب، وا�ستوعب فيه كل ما و�سل اإليه من 

موؤلفات ال�سابقني يف الق�سايا التي اأثارها يف 

كتابه، بدًءا من حديثه عن اأ�سل اللغة ون�ساأتها، 

ومعرفة الف�سيح واملطرد وال�ساذ والنادر، 

واملعّرب واملوّلد، وخ�سائ�س العربية يف ظواهر 

ال�ستقاق، واحلقيقة واملجاز، وامل�سرتك 

والت�ساد والرتادف، والإتباع والإبدال، والقلب 

والنحت، والأ�سباه والنظائر، وانتهاء باحلديث 

عن اآداب اللغوي، ومعرفة ما ينتاب كتابة اللغة 

من الت�سحيف والتحريف، وطبقات اللغويني 

واأ�سمائهم وكناهم واألقابهم واأن�سابهم.

بلغت م�سادر ال�سيوطي يف هذا الكتاب نحو 

مئتي م�سدر، يعود اأقدمها اإىل القرن الثاين 

الهجري، كالعني للخليل بن اأحمد الفراهيدي، 

واأحدثها اإىل الفريوزاآبادي املتوفى �سنة 817ه�، 

اأي قبل ال�سيوطي بحوايل قرن من الزمان. 

وقد اأتى ال�سيوطي على كثري من حمتويات هذه 

الكتب فنقلها اإىل مزهره.   

ارجتل كعب بن زهري هذه الأبيات اأمام النبي، �سلى اهلل عليه 

و�سلم، مادًحا الأن�سار:

الأن�����س��اِر �ساحلي  م��ن  ِم��ْق��َن��ٍب  يف 

الأخ����ي����اِر ب���ن���و  ه����م  اخل����ي����اَر  اإنَّ 

��وال��ِف ال��ه��ن��دي غ���ري ق�����س��اِر ك�����سَ

ك���اجل���م���ِر غ���ري ك��ل��ي��ل��ِة الإب�������س���اِر

ل����ل����م����وِت ي�������وَم ت����ع����ان����ٍق وك�������راِر

ه َك����َرُم احل��ي��اِة ف��ال َي���َزْل ��رَّ َم���ْن ���سَ

َوِرث������وا امل����ك����اِرَم ك���اب���ًرا ع���ن ك��اب��ر

��ْم��ه��ِرّي ب������اأْذرٍع واملُ���ْك���ِرم���نَي ال�����سَّ

ٍة ����َم����رَّ وال���ن���اظ���ري���َن ب����اأْع����نٍي حُمْ

��ه��م ��ه��م ل��ن��ب��يرِّ وال���ب���ائ���ع���نَي ن��ف��و���سَ

النَِّبيُل

يف معجم ل�سان العرب »النُّْبُل بال�سم: جاء 

كاء والنجابة، وقد َنُبَل ُنْباًل وَنبالًة  الذَّ

ل، وهو َنبيٌل وَنْبٌل، والأنثى َنْبلة، واجلمع ِنباٌل،  وتنبَّ

بيلة: الف�سيلة، واأما  بالك�سر، وَنَبٌل، بالتحريك. والنَّ

بالة فهي اأعم جتري جمرى النُّْبل، وتكون م�سدًرا  النَّ

بالة:  بيل اجل�سيم. اجلوهري: النُّْبُل والنَّ لل�سيء النَّ

بالة«.  نة النَّ ل، وامراأة نبيلة يف احُل�ْسن َبيرِّ الَف�سْ

قال 
ابن منظور يف ل�سان العرب: »َع�ِسيٌب ا�سم 

جبل. وقال الأزهري: هو جبل بعالية جند 

معروف. يقال: ل اأْفَعُل كذا ما اأقاَم َع�ِسيُب«. قال 

ابن قتيبة يف ال�سعر وال�سعراء: ملا �سار امروؤ القي�س 

اإىل مدينة بالروم تدعى اأنقرة، اأقام بها حتى مات، 

وُقرب هناك، وقال ُقبيل موته وقد راأى قرًبا لمراأة من 

بنات ملوك الروم هلكت باأنقرة: 

أجاَرَتَنا إنَّ الَمزاَر َقريُب
             وإنِّي ُمقيٌم ما أقاَم َعِسيُب

أجاَرَتَنا إنَّا َغريَباِن ههنا
              وُكلُّ َغريٍب للَغريِب َنسيُب

واأورد اأبو هالل الع�سكري يف جمهرة الأمثال اأبياًتا 

ل�سخر بن عمرو اأخي اخلن�ساء حني غزا بني اأ�سد 

واكت�سح اإبلهم فاأ�سيب يف جنبه بطعنة اأقعدته حوًل 

كاماًل فيئ�س من نف�سه فقال:

أجاَرَتَنا إنَّ الُخُطوَب َتُنوُب
          على النَّاِس كّل المخطئين تصيُب

أجاَرَتَنا إْن تسأليني فإنني
                  ُمقيٌم لعمري ما أقاَم َعِسيُب

ثم مات فدفن بجوار الع�سيب. والعرب ا�ستعملت 

هذا التعبري مثاًل يف البقاء وعدم الزوال، فكرث يف 

اأ�سعارهم واأقوالهم.

امِلْقَنُب: جماعة اخليل والفر�سان.

ْمُح. : الرُّ ْمهريُّ ال�سَّ
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1-4 يناير 
معرض صالون الجواهر - جدة

يستضيف فندق الهيلتون بجدة هذا المعرض 
الذي يجمع تشكيلة متميزة من الجواهر لراغبي 

الشراء واالستثمار في هذا المجال.
www.sunaidiexpo.com

4-7 يناير 
مؤتمر البحر األحمر الثالث لطب 

العيون - جدة
يستقطب فندق هيلتون جدة عدًدا من 

المتحدثين الدوليين والالمعين في مجال طب 
وجراحة العيون في الحدث الطبي التعليمي البارز، 

حول أمراض القرنية وجراحاتها وطب العيون.

9-11 يناير
معرض اتجاهات - الرياض 

يجمع هذا المعرض الذي ينعقد في برج رافال 
كمبنسكي بين جميع القطاعات والعالمات 
التجارية والمشاريع المبتدئة الستكشاف 

الفرص التجارية وتنميتها.
 www.triplecreativity.com

15-19 يناير 
ريستاتكس الشرقية - الدمام 

يقيم مركز الظهران الدولي للمعارض، معرض 
وملتقى الشرقية للعقارات واإلسكان والتطوير 
العمراني بالمنطقة الشرقية. ويشارك فيه عدد 

من الخبراء والمتخصصين في الشأن العقاري.
www.restatexsharq.com

24-25 يناير 
المؤتمر الدولي للفنون والتعليم 

والعلوم االجتماعية - جدة 
يتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لتبادل األفكار 
والخبرات مع المهتمين من مختلف أنحاء العالم، 

للمساعدة على إقامة عالقات عمل وأبحاث. 
وينعقد في فندق هوليداي إن جدة.

www.researchworld.org

25 يناير
مهرجان الزيتون العاشر - سكاكا

يعنى هذا المهرجان بموسم قطف الزيتون 
وتسويقه من خالل معارض المزارعين والشركات، 

ويشهد كثيًرا من الفعاليات. ينعقد المهرجان في 
مركز األمير عبداإلله الحضاري وسط سكاكا.

www.olivefestival.org.sa

30 يناير
مؤتمر الزهايمر الدولي 

الثالث  - الرياض
تنظم هذا المؤتمر الجمعية السعودية للزهايمر. 

وتستعرض خالله مشاريع تخرج وأبحاث 
ودراسات ومبادرات مهمة، وذلك بمدينة الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
beta.alz.org.sa

31 يناير
معرض أوتوميكانيكا - جدة

معرض تجاري عالمي رائد في الشرق األوسط 
في قطاع السيارات، يستهدف الزوار التجاريين 

من غرب آسيا، وشرق أوروبا، ورابطة الدول 
المستقلة وإفريقيا.

www.automechanikajeddah.com
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تسالي

الكلمة الضائعة
قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيث يتناسب عدد 

األحرف مع عدد المربعات، ثم استنتج الكلمة المفقودة.

ملحوظة: بعض الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.

 أشكال مسلية
حاول معرفة قيمة األشكال التالية من خالل 

عالقتها الرياضية بعضها ببعض.

13

17

20

لألذكياء فقط
هل تستطيع تحريك عود ثقاب واحد لتصبح 

المعادلة الرياضية التالية صحيحة؟

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

6

؟ 7

10

14

12

3 5

4

إعداد:  نور الرشدان

حرفان 
مر - لن - رس.

3 أحرف 
انا - حاد - رأس - طلج - شاه - خام - امل - حرس.

 4 أحرف 
سهام - راهن - سامح - رامي - لونا.

5 أحرف 
امالح - اهدنا - أنهار - أسحار - مدرسة - هدموه.

6 أحرف 
االبرت - النملة - طرابلس - ابتهاج - رسامني.

8  أحرف 
الربتقال.

ا

ل

م

ت

ق

د

م





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 •

)ج� ()ب ()اأ (

)و( )ه� ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (

)جـ ()ب ()اأ (

)و( )هـ ( )د (

)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

Email: cr@saudia.com   |   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  نننننن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد 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 نننن

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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FLEET األسطول

Boeing B777-368
Seating Capacities

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

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

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

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

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

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

بوينج 368 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 268 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: 230 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.

السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.

املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
Seating Capacities

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

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص 300 - 330
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.
السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

إيرباص 320
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.

الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.

السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

Airbus A320
Seating Capacities

A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

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

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

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

إمبراير 170
السعة املقعدية: 66 مقعداً.

6 لدرجة األعمال، 60 لدرجة الضيافة.
الطول: 98 قدمًا )29٫90 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 85 قدمًا )26٫00 متر(.
السرعة عند االستواء: 473 عقدة )544 ميل/ساعة، 876 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 35٫000 قدم )10٫668 متر(.
املدى: 2000 ميل، )3٫704 كم(.

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

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

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

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



FLEET األسطول

Boeing B777-368
Seating Capacities

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

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

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

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

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

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

بوينج 368 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 268 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: 230 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.

السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.

املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
Seating Capacities

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

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص 300 - 330
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.
السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

إيرباص 320
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.

الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.

السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

Airbus A320
Seating Capacities

A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

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

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

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

إمبراير 170
السعة املقعدية: 66 مقعداً.

6 لدرجة األعمال، 60 لدرجة الضيافة.
الطول: 98 قدمًا )29٫90 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 85 قدمًا )26٫00 متر(.
السرعة عند االستواء: 473 عقدة )544 ميل/ساعة، 876 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 35٫000 قدم )10٫668 متر(.
املدى: 2000 ميل، )3٫704 كم(.

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صرتكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صرتيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

الدفاع املدين

الإ�صعاف

�صرطة النجدة 

حوادث املرور 

اأمن الطرق 

998

997

999

993

996

أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

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.
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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.

EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA

998
997
999
993
996

Civil Defence
Ambulance   
Police 
Road Accidents  
Road Security 

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service







look appealing or tell kids that food will 
make them strong. 

Caveman ancestors   |   Some experts 
believe that children are genetically 
programmed to be picky. “Around age 2 is 
the time that cave babies were weaned and 
began to choose their own food,” explains 
Dr. Pelchat. “This meant that they had to 
be choosy about what they put in their 
mouth.” Plants, she notes,  are more likely 
to be poisonous than animal products. 

Turn the Tables You can’t reprogram 
their genes, but you may be able to over-
ride them. First step: Remain calm. “Kids 
who grow up to be good eaters typically 
go through this phase,” says Dr. Pelchat. 
She also notes that most picky eaters 
aren’t underweight, so there’s no reason 
to freak out if your child skips a meal 
here and there. Plus, don’t forget that, in 
general, kids need less food than adults 
do so a few bites of this and that can add 
up to a balanced meal, says Karen Cullen, 
Dr.P.H., R.D.,  professor of pediatrics at 
Baylor College of Medicine, in Houston. 
Being persistent also pays off. “It may 
take 15 to 20 exposures or more for a 
child to like a food,” says Castle. “But 
research shows that parents typically 
give up after four.” What counts as an 
exposure? “Your child doesn’t even really 
have to taste it,” she says. “I used to tell 
my kids, ‘You can kiss it or lick it.’ ”  
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  Keep a basket of apples on your dining   
         table or kitchen counter and 
encourage your child to ask 
  for one when she feels hungry  

Siblings 
Having brothers and 
sisters reduced the 
chance of picky eating 
between ages 2 and 
4, according to a new 
study in Norway. Why? 
The authors suggest 
that parents may have 
learned what worked 
and what didn’t the 
first time around, and 
basically got a do-over. 

Pregnancy Diet
It’s a no-brainer that 
what you eat now 
influences your kid. 
But several studies 
suggest that flavor 
preferences—like 
those for carrots or 
garlic—can be passed 
along in the womb.

 

Structure 
Constant grazing 
diminishes a toddler’s 
hunger, so he’s more 
prone to be choosy, 
says Jill Castle, R.D. She 
recommends sticking 
to a meal-and-snack 
schedule, as well as 
offering fruits and veg-
etables in the morning, 
when toddlers are likely 
to be most hungry.   

3 Surprising
Picky-Eating Protectors 



Independence    |   Your toddler is 
probably getting more opinionated in 
general. Pickiness is a normal develop-
mental milestone that starts around 18 
to 24 months. “Children this age reject 
foods—even the ones they previously 
loved—as a way of asserting their inde-
pendence,” explains Laura Jana, M.D., 
coauthor of Food Fights: Winning the 
Nutritional Challenges of Parenthood 
Armed With Insight, Humor, and a 
Bottle of Ketchup. 

Turn the Tables Toddlers want to 
make decisions, after all, so let them 
have a say in small things: green beans or 
carrots, whole-grain pancakes or waffles, 
avocado or hummus, suggests Dr. Jana. If 
you have a preference yourself (suppose 
you’ve bought 5 pounds of sweet pota-
toes), then let picky eaters decide on the 
topping (butter or maple syrup) or even 
the color of the plate that you serve it to 
them on. In a recent study at Penn State 
University in University Park, Pennsylva-
nia, 94 percent of 3- to 5-year-olds took 
some pieces of fruit or veggies when of-
fered a selection of three to choose from 
while just 70 percent did when given only 
a single kind of produce.  

Power   |   Toddlers realize that they can 
make a difference in a situation, and they 
may want to test you whenever they get 
the chance. “It’s all about control,” says 

Castle. “By pushing away their plate or 
screaming no, they might be looking for 
a reaction from you.” 

Turn the Tables Practice your poker 
face. “When your child rejects a food, one 
of the worst things you can do is act upset 
or annoyed,” says Castle. In fact, pres-
suring 3- to 6-year-olds to chow down 
raises the chance that they’ll refuse to eat 
a certain food, according to a study at 
Loughborough University, in England. 
“Toddlers want a reaction, and if they 
don’t get one, they’re less likely to try the 
same tactic again,” she adds. So what do 
you say when your child won’t eat any 
of his lunch? “In a nonemotional way, 
say, ‘Oh, well, maybe you’ll be hungry at 
snacktime,’ ” she suggests. Just make sure 
that the “snack” is similar to what you 
planned for lunch so she doesn’t think she 
can skip a meal for something “better.” 

Peer pressure   |   Toddlers start paying 
attention to what other kids eat. Suppose 
your son becomes friends with a boy who 
only munches on pizza and chips every 
day. This new pal may call your son’s 
sandwich and melon cubes “yucky.” Ac-
cording to Dr. Jana, that might cause him 
to abruptly change his preferences.

Turn the Tables Consider hooking 
him up with a great eater. In two studies 
in the United Kingdom, 3- to 7-year-olds 
were more likely to try an unfamiliar food 

when a slightly older child was also eating 
it. And the benefit persisted even when 
the child was alone. If most of your kid’s 
friends are as picky as he is, consider us-
ing a teenage babysitter or a tween cousin 
as a positive influence. However, you need 
to make sure that they keep it casual. If 
he senses that something is up, he’ll be as 
receptive to them as he is to you.

Junk-food wonderland    |   Almost all 
children are born with a taste preference 
for sweet foods, says Marcia Pelchat, Ph.D., 
a researcher at the Monell Chemical Senses 
Center, in Philadelphia. Castle notes that 
as your toddler gets out of the house more 
often and sees all the treats at birthday par-
ties, playdates, and even the mall, as well 
as the “kids’ meals” at restaurants, she’ll be 
increasingly interested in these and may 
protest what you serve at home. 

Turn the Tables Introduce the con-
cept of “sometimes” or “special” or “fun” 
foods. It’s important for your toddler 
to know that you have nothing against 
cake, ice cream, and french fries, but 
in order to be healthy and strong she 
needs to eat what you serve at home, 
says Castle. In fact, in a recent study at 
Rutgers University in New Brunswick, 
New Jersey, researchers looked at the 
strategies parents used to encourage 
their preschooler to eat. Nearly 40 
percent reported that they make meals 
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Put 
an End

to  
Pickiness

Learn why your 
once-agreeable eater 

now has mealtime 
meltdowns and what 

you can do to 
power through this 

phase. 

 Frances Largeman-Roth, R.D.  

When I first introduced solids 
to my daughter Willa, 

she happily gobbled up mashed avocado, 
sweet potatoes, and butternut squash. 
Later she delighted in trying sugar snap 
peas and salmon, which pleased every 
bone in my dietitian body. I felt slightly 
smug that I had raised such a healthy 
eater. But at some point—when she was 
about 20 months old—Willa became 
much more discerning about the foods 
she would eat and began to reject things 
she once loved. Okay, I’ll admit it—she 
got downright picky. 

Fortunately, I learned that if your 
toddler has transformed from an 
adventurous eater to a discriminating 
one, it’s probably a stage, one that almost 
every kid goes through. Assuming your 
child doesn’t have medical problems 
or sensory issues, how long the picky 
phase persists depends a lot on how you 
respond to it, says Jill Castle, R.D., coau-
thor of Fearless Feeding: How to Raise 
Healthy Eaters From High Chair to High 
School. Find out why toddlers turn away 
from tilapia or put the kibosh on squash, 
and follow new strategies to win back 
your former veggie-eating machine.
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  Managers are usually uncomfortable dealing
with emotions in business settings,

especially the all-important collective emotions  

communications—which often focus 
only on the intellectual “left brain” rather 
than incorporating the “right brain”, the 
seat of emotional engagement—will be 
heeded when their back is turned.
My prior research shows that executives 
who are receptive to the subtle, non-
verbal signs of collective emotion are 
more likely to have the credibility 
required to lead strategic change. 
Sadly, such leaders are still few and far 
between. 
Over time, emotionally illiterate 
leadership gives rise to a change-averse 
corporate culture. While profits are 
high and the economic climate remains 
promising, the problem stays under 
the radar—much like the early stage of 
cancer. But when a change in course 
becomes necessary, senior leaders 
find that no matter how hard they try, 
transformation never takes root.

Microsoft’s woes
Consider what happened internally 
at Microsoft in the year or two just 
before the iPhone came out. Having 
gotten wind of Apple’s impending game 
changer, Microsoft chairman Bill Gates 
tasked then-CEO Steve Ballmer with 
creating a copycat device to forestall 
Cupertino’s market dominance. Ballmer 
passed the word to his senior vice-
presidents, each of whom had at his 
disposal thousands of engineers and an 
R&D budget running into the hundreds 
of millions of dollars. Their combined 
failure to produce an acceptable iPhone 
equivalent is the stuff of tech legend.
What went wrong? Despite their shared 
mandate, the departments didn’t 
cooperate fully with one another. A big 
part of the problem, experts agree, was 
Microsoft’s infamously cutthroat “stack 
ranking” system, which forced managers 
to grade employee performance on 
the curve. Regardless of individual 
performance, a certain percentage of 
staffers would always be ranked as 

“below average” or “poor”. Low-ranking 
employees were ineligible for promotions 
and pay rises, and would sometimes be 
shown the door.
As a result of stack ranking, Microsoft’s 
top talents were wary of and competitive 
with one another, seeking to surround 
themselves with employees who would 
make them look better by comparison. 
Any collaboration between them was 
stifled by the dehumanising corporate 
culture.
In November 2013, reports surfaced that 
Microsoft had abandoned stack ranking. 
Three months later, Ballmer stepped 
down as CEO.

Five main barriers
Microsoft’s story may be high-profile, 
but it is not unique. Wherever there is a 
lack of emotionally incisive leadership, 
employees will tend to fall back on 
the basic human instinct of self-
preservation. Ironically, what is “survival 
mode” for employees may well spell the 
death of a corporate strategy.
In my decades of experience working 
with executives representing dozens 
of nationalities, I have identified 
five main emotion-based barriers to 
strategy execution within organisations. 
Each one presents a major danger to 
transformational efforts by preventing 
the necessary sense of urgency and 
commitment to a common task from 
taking hold throughout the organisation.
• Mistrust and low sharing of useful 

and timely information – A “politics 
first” mentality that prizes appearance 
management above action. This 
causes a situation where no one wants 
to be the bearer of bad news. As 
with Microsoft, Nokia and probably 
Volkswagen, problems will come 
to leaders’ attention only when it 
is too late. Strategic alignment is 
further hindered by information-
hoarding among players who see their 
colleagues as competitors.

• Low receptivity to effortful change  
–  Effortful change (even when it’s 
obviously beneficial, e.g. quitting 
smoking or staying on a diet) is 
easy to profess, difficult to do. 
Leaders must demonstrate their own 
willingness and ability to change 
before asking it of others.

• More talk than action, then 
misaligned action – As I suggested 
above, communication for intellectual 
understanding does not elicit 
emotional engagement to implement 
the new strategy. When leaders fail 
to inspire the collective toward a 
common goal, each team will tend 
to veer off in its own direction. It 
becomes impossible to integrate all 
the silos.

• Mechanistic action – When under 
high time and performance pressure, 
employees become creatures of habit 
rather than taking risks to become 
innovative.

• Complacency – Confronted with the 
potential effort and risk of strategic 
change, the organisation as a whole 
believes the status quo is good 
enough, so why do the hard work to 
change it?

Balance is the key
Leaders already spend a lot of time and 
energy making a solid left-brained case 
for their strategy, as they should. But 
without a corresponding effort to engage 
emotionally and a culture that supports 
that effort, the spirit of change will quickly 
fade from the scene. To execute a strategy 
successfully, you need a good plan and an 
even better culture. I will discuss how this 
could be done in future blogs. 

*  Quy Huy is Professor of Strategic 
Management at INSEAD. He is also 
Programme Director of the Strategy 
Execution Programme, part of INSEAD’s 
suite of Executive Development Programmes.
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Strategy

Five Reasons Most Companies
Fail at Strategy Execution

If your organisational culture has these five characteristics,
all attempts to implement strategic change will likely be doomed.

Quy Huy *

It’s no longer a secret that most 
companies struggle with strategy 

execution. McKinsey research tells us, 
for example, that 70 percent of change 
efforts fall short of desired results. The 
financial losses implied by statistics like 
these are massive, and corporate leaders 
have taken notice. Today’s senior leaders 
realise that implementation is at least 
half of the leadership challenge when 

it comes to improving performance 
via strategic change. Too frequently, 
however, they seek solutions in the 
wrong place.
When I speak to executives about 
what constitutes effective strategy 
execution, they very often emphasise 
the importance of “communication”. 
If they could only master the art of 
communicating the new corporate 

strategy, employee alignment 
would be guaranteed and resistance 
overcome. Of course, having a clear 
and consistent message is essential. 
But within organisational culture there 
can be powerful, unspoken messages 
that contradict official rhetoric. Peter 
Drucker famously said, “Culture eats 
strategy for breakfast.” I believe the same 
could be said of strategy execution.

Collective emotions
Managers are usually uncomfortable 
dealing with emotions in business 
settings, especially the all-important 
collective emotions — i.e., various 
emotions experienced by different 
stakeholder groups inside and outside 
the organisation, including employees, 
customers, communities, and investors. 
However, as much as managers may 
want their intended strategy to succeed, 
they still find it difficult to accept that 
the fate of their best-laid plans depends 
on the emotional allegiance of these 
groups. Instead, they assume their 
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burdensome. Indeed, when it comes to 
energy efficiency – measured in terms of 
the number of computations per energy 
unit on “unstructured” data – the human 
brain performs roughly 10,000 times 
better than the best man-made machines.

Today, computers consume about 
10% of the world’s electricity output, 
according to Mark Mills, CEO of 
the Digital Power Group. In order to 
benefit fully from the Cognitive Era, 
we will have to be able to harness huge 
amounts of information; during the 
next 15 years, the amount of “digitally 
accessible” data is expected to grow by 
a factor of more than 1,000. Performing 
the calculations necessary for using 
such a large amount of data will not 
be possible without huge strides in 
improving energy efficiency.

Matching the performance and 
efficiency of the human brain will likely 
require us to mimic some of its structures. 
Rather than attempting to squeeze 

energy-intensive performance out of ever-
larger chips, we can arrange computer 
components in a dense 3D matrix similar 
to a human brain, maximizing not 
performance, but energy efficiency.

Arranging computer chips in a 3D 
environment puts the various elements 
of the computer closer to one another. 
This not only reduces the time they take 
to communicate; it improves energy 
efficiency by a factor of as much as 
5,000 – potentially providing computers 
with efficiency close to that of a 
biological brain. Already, a much denser 
computer built from available mobile 
technology and hot water cooling allows 
for ten times higher efficiency than a 
conventional system.

But man-made computers are so 
inefficient not only because they need to 
power the chips, but also because they 
need energy to run the air conditioners 
that remove the heat generated by the 
processors. The human brain has a 

lesson to teach here as well. Just as the 
brain uses sugar and blood to provide 
energy and cooling to its various regions, 
a 3D computer could use coolant fluid to 
deliver energy to the chips. In addition 
to dissipating heat, the fluid could be 
used to power an electrochemical system 
providing power to the processors. 
This, in turn, would allow for further 
increases in packaging density – and 
thus efficiency.

By adopting some of the 
characteristics of the human brain, 
computers have the potential to become 
far more compact, efficient, and 
powerful. And this, in turn, will allow 
us to take full advantage of cognitive 
computing – providing our real brains 
with new sources of support, stimulus, 
and inspiration.  

*  Bruno Michel is a scientist at IBM 
 Research - Zurich.©
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      With systems growing in size and 
complexity, traditional computer architecture   
seems to be reaching its limits, 
 was power consumption soars and the   
 transmission delay  between components 
becomes increasingly burdensome   
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Ever since the American computer 
scientist John McCarthy 

coined the term “Artificial Intelligence” in 
1955, the public has imagined a future of 
sentient computers and robots that think 
and act like humans. But while such a 
future may indeed arrive, it remains, for 
the moment, a distant prospect.

And yet the foreseeable frontier of 
computing is no less exciting. We have 
entered what we at IBM call the Cognitive 
Era. Breakthroughs in computing are 
enhancing our ability to make sense of 
large bodies of data, providing guidance 
in some of the world’s most important 
decisions, and potentially revolutionizing 
entire industries.

The term “cognitive computing” 
refers to systems that, rather than being 
explicitly programmed, are built to learn 
from their experiences. By extracting 
useful information from unstructured 
data, these systems accelerate the 
information age, helping their users with 

a broad range of tasks, from identifying 
unique market opportunities to 
discovering new treatments for diseases 
to crafting creative solutions for cities, 
companies, and communities.

The Cognitive Era marks the next 
stage in the application of science 
to understand nature and advance 
human prosperity. Its beginning dates 
to early 2011, when the cognitive 
computing system Watson beat two 
human champions on the game show 
“Jeopardy!”. Since then, Watson has gone 
on to do much more, demonstrating how 
cognitive computing can use big data to 
tackle some of the most difficult systemic 
issues facing humanity.

Broadly, cognitive systems offer five 
core capabilities. First, they create deeper 
human engagement, using data about an 
individual to create more fully human 
interactions. Second, they scale and 
elevate expertise, learning from experts in 
various fields and making that know-how 

available to broad populations. Third, 
they provide products, such as those 
connected to the Internet of Things, with 
the ability to sense the world around 
them and to learn about their users.

Fourth, they allow their operators 
to make sense of large amounts of data, 
helping manage workflows, providing 
context, and allowing for continuous 
learning, better forecasting, and 
improved operational effectiveness. 
And, finally – perhaps most important 
– they allow their users to perceive 
patterns and opportunities that would 
be impossible to discover through 
traditional means.

Cognitive systems are inspired by 
the human brain, an organ that still has 
much to teach us. With systems growing 
in size and complexity, traditional 
computer architecture seems to be 
reaching its limits, as power consumption 
soars and the transmission delay between 
components becomes increasingly 

Bruno Michel  *

The Future of 
Computing

By adopting some of the 
characteristics of the human brain, 

computers have the potential to 
become far more compact.

Innovation & Technology
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on the North York Moors Railway and 
Castle Howard, a stately home which 
was the setting of the popular TV series 
‘Brideshead Revisited.’

To absorb York’s ancient ambience 
start with the city walls. Even if you 
cannot complete the entire two-hour 
circular tour you can join the battlements 
at numerous spots to enjoy some 
panoramic views over the rooftops. 
Bootham Bar marks the northern 
entrance to the city and is the only gate 
that stands on the site of the previous 
Roman one. Micklegate Bar marked the 
approach to the city from London and 
was used by kings and nobles.

Next consider a stroll through the 
labyrinth of streets and alleyways of the 
compact old centre. Here the street’s 
former activity is evident in its name: 
Stonegate was the province of building 
materials merchants and Colliergate 
belonged to the charcoal dealers.

Next up are the museums. The stars 
of the show at the aforementioned Castle 
Museum are the reconstructed streets: a 
Victorian cobbled one complete with a 
Hanson cab, a blacksmiths, candlemakers, 
lacemakers, sweetshops and other store 
fronts and an Edwardian one.

Nearby lies the keep of York Castle – 
Clifford’s Tower. William the Conqueror 
originally built a wooden tower on the site, 
but the present Thirteenth Century tower 
was built by Henry III. It derives its name 
from Roger de Clifford, a Lancastrian 
leader, who was executed in 1322. Today 

Clifford’s Tower provides one of the finest 
views of York from its wall walk.

For archaeology buffs a visit to the 
Yorkshire Museum is a must. This 
European award-winning museum set 
in four hectares of botanical gardens 
displays some of Britain’s finest 
Roman, Anglo-Saxon, Viking and 
medieval treasures. Built on the site of 
the excavation of the Viking street of 
Coppergate the Jorvik Viking Centre is a 
state of the art concept in the display of 
archaeology which brings victory to life. 

Rail enthusiasts will have a field 
day checking out the National Railway 
museum housed in an old depot where 
the locomotive went in for repairs. On 
display are the luxurious carriages used 
for royal travel by Queen Victoria, King 
Edward VIII and Queen Elizabeth the 
Queen Mother along with Stephenson’s 
rocket, the Mallard  and Eurostar.

From May to September York 
Racecourse offers events. And the 
highlight of the racing calendar is the 
running of the Ebor Handicap in August. 
Overlooking the racecourse the York 
Marriott is an upscale spa hotel with all 
mod cons. From a heated indoor pool, 
sauna, steam room, spa, fitness centre and 
tennis court, there are plenty of relaxation 
facilities here. 

The Chase restaurant where breakfast 
is served (a full English, the works) has a 
delightful alfresco area. And guest rooms 
feature wifi, flatscreen TVs, desks plus 
tea and coffee making facilities. And 

next door is Goddard’s House, a National 
Trust property. Be sure to visit this former 
home of Noel Terry, the former chocolate 
manufacturer for it is a delightful 1920s 
period house with expansive gardens. 
And don’t miss sampling tea and 
chocolate orange cake on the terrace.

For golfing enthusiasts Fulford 
Golf Club  is an easy walking par 72 
course containing some fine heathland 
and woodland within its 6196 metres. 
Nearby lies York Pavilion Hotel. Set 
in an elegant Georgian house with 
landscaped gardens it offers individually 
decorated rooms named after famous 
folk. The Frankie Howerd room 
for example evokes the celebrated 
comedian’s Scarborough. Some rooms 
feature 4-poster or canopy beds and 
1-bedroom apartment is also available. 

The Dining Room has a welcome log 
fire and a fine view over the garden and 
the  menu features Northern specialities. 
There’s also a a cafe and a courtyard – 
great for alfresco dining in summer. 
And for shoppers the York Designer 
Outlet is nearby.

If you have time to spare don’t 
miss a visit to Hull which is the UK’s 
City of Culture 2017. Take a trip 
down the cobbled streets of this old 
port and follow the Fish Trail to the 
Museums Quarter. Places of interest 
include Blayde’s Shipyard, The Deep 
Aquarium and Wilberforce House. 
And for a top halal lamb curry try  Raj 
Pavillion on Beverly Road.  

82

      Visiting Yorkshire Museum is a must. 
  This European award-winning museum, 
set in four hectares of botanical gardens, 
  displays some of Britain's finest Roman, 
 Anglo-Saxon, Viking and medieval treasures  
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The largest remaining part of York 
Castle, once the centre of government 
for the north of England

View of York city center. The 
view is seen from the city walls 
and people can be seen on the 
pavements and the road.

Shambles street scene in 
York England. 

York
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Under the Romans it was 
Eboracum, a fortress 

built in 71 CE. Later Saxon warriors 
sailed up the Humber Estuary. The 
Vikings gave the city its name, derived 
from Jorvik, their brief but flourishing 
kingdom. But it was the Normans 
who made the city a vital centre of 
government and commerce.

 It was not until the 18th century 
that York became a fashionable resort 
with a racecourse, Assembly Rooms 
and splendid townhouses belonging 
to large landowning families. And the 
coming of the railway heralded a new era 

of growth. Top attractions include the 
aforementioned city walls, York Castle 
and  the ancient labyrinth of streets 
with names like Spurriergate, the street 
of spurmakers. And there is a score of 
museums, each one telling a different 
story. Top ones are the Castle Museum 
and the National Railway Museum.

For Muslim visitors York Mosque & 
Islamic Centre is on Bull Lane. The new 
Mosque can accommodate 600. Here 
the five daily prayers are held along 
with Jumma and Eid prayers. Ramadan 
taraweeh, iftar and satoor facilities can be 
found . And there are classes in Arabic, 

Tawjeed, Tafsir and Fiqh. York Islamic 
Association also  has a madrassa providing 
Quranic instruction and Arabic classes. 

The University of York’s Islamic Society 
is also  a good meeting place for Muslims 
and the Al Iman prayer room can be 
found on campus.Halal food is served at 
the university’s Galeria restaurant - such 
dishes are marked with an  ‘H.’ Other halal 
restaurants in town include Akbar’s, Lal 
Quila and Kapadokya.

So many are the city’s attractions 
that it is worth buying a York Pass for 
1, 2 or 3 days. This allows free entry 
into over 30 attractions including a ride 
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York

York
A City of History, Culture and Arts

The atmospheric and ancient city of York can easily be reached by 
train from London and Manchester. 

Encircled by wallsand well-preserved, the city has a 
colourful identity. 

Veronica Maria Garbutt
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pastry made with dates and cardamom), 
or go “window shopping” at the many 
stalls that make up this bazaar. 

As well as having many historic 
attractions, such as the Barzan Palace, 
A’arif Fort, or Qishlah Fortress, Ha’il is also 
famous for its beautiful architectural style. 
Its remaining old buildings are timeless 
symbols of its proud history, and form 
an integral part of its historical legacy. 
Featuring thick walls, crenelated walls, and 
large, open courtyards, with upwards of 
three floors, the old houses of Ha’il that are 
still standing are definitely worth a visit. 

Sitting in a region of outstanding 
natural beauty, leaving the city of Ha’il 
and getting out into the outdoors is a 
must-do. Indeed, one place to strongly 
consider visiting is only an hour or 
so away by car. Located at a distance 
of 125km away, in the small village 
of Jubbah, are rock carvings made 
thousands of years ago. Depicting men, 
animals, and nature in general, the rock 
carvings are found on various boulders 
and cliffs of the areas’ rock formations. 

These famous carvings come in 
various sizes and states of preservation, 
but almost are located on the Jabel 
Umm Sinman. Arriving at the site in 
Jubbah, and after checking in at the 
front gate of the archeological site, it 
is possible to see these rock carvings, 

known as petroglyphs, in the open with 
associated carved inscriptions. They 
are breathtaking in their simple power, 
examples of a past, foregone time. 

The village of Jubbah, incidentally, 
like so much of this region, is also 
renowned for its remarkable hospitality 
towards travellers. As a visitor, you will 
likely face many invitations to take tea 
after you visit the rock carvings, and it 
will be well-worth your time to accept. 
Further North of Jubbah is the Nafud 
desert, where, on weekends or at holiday, 
people from Ha’il go to camp, eat, and 
relax in pristine surroundings. 

Finally, possibly the key experience 
to have in Ha’il is to experience a 
visit to one of the local’s istirahas. An 
istiraha, for which an English term is 
not immediately forthcoming, is an 
area of land reserved for leisure and 
recreation, not living. They can be 
are places to while away time, eating, 
drinking tea or coffee, or engaging 
in physical activity, all whilst in the 
company of family and friends. 

In most large cities in Saudi Arabia, 
isitirahas are increasingly rare to find 
with land being at a premium for 
construction, but in Ha’il, a city and 
province still heavily rooted in its 
traditions, they are almost ubiquitous. A 
visitor will most likely be invited to one 

to take food, rest, or Arabic coffee, along 
with a chat with friendly Ha’il residents. 
This human interaction, the kinship of 
people, is a key part of a visit to Ha’il. 
Its people are highly engaging, kind, 
generous, and hospitable to a fault. 

Visiting Ha’il is to engage with yet 
another, largely well-kept secret of Saudi 
Arabia, it has few visitors and is not a 
major urban conurbation of the likes 
of Jeddah or Riyadh, or the Eastern 
province. But in this calm simplicity 
lies a quiet majesty. Returning to that 
ancient lore of Hatim al-Tai, known 
simply as Hatim to the inhabitants of 
Ha’il, it is quite possible that the city 
and its Province are one of the most 
hospitable places in Saudi Arabia. For, 
if you are, indeed, a weary traveller, 
trudging through the gathering darkness 
of a desert night, you will be glad, 
relieved, and delighted to see ahead of 
you the warm glow of Hatim’s fire and 
the bright lights of Ha’il.  

*  Leah Schmidt is travel photographer 
 based in Saudi Arabia. 

 The author extends their profound 
gratitude to Dr. Hamad Al-Ogla for his 
great hospitality, kindness, and invaluable 
assistance in arranging this visit to Ha’il. 

      Famous in Arabian folklore as a man 
       of boundless generosity, 
 Hatim al-Ta’i is still remembered in Ha’il for his 
signature signal to travellers to come 
 forth from the wilderness to enjoy 
     some much needed respite  
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Ha’il

especially in terms of wheat production. 
About 80km away from the city lie the 
farms and plantations that produce the 
bulk of Saudi Arabia’s grain, fruit, and 
other plants. To visit a farm in Ha’il is to 
be amazed by the ingenuity of its irrigation 
as well as by the agrarian skill of its people. 

Arriving in Ha’il by road is to be 
immediately confronted by a unique 
feature of the city: its roundabouts. Far 
from being prosaic, functional places, of 
cars and tarmac, the roundabouts of Ha’il 
are almost always the scene of artwork. 
Be it large dallahs (Arabic Coffee 
pots), mabakara (incense burners), or, 
indeed, the small finjan (Arabic coffee 
cups), every roundabout in the city, 
and possibly the Province, has one large 
display of public art usually representing 
traditional arts and crafts from this part 
of the Kingdom. 

If you’re looking for handicrafts, or 
a taste of some of the unique food that 
Ha’il has to offer, head to the Barzan 
market. There, in this sprawling center 
for trade, you can find all sorts of 
foodstuffs, handicrafts, and goods for 
sale. Its existence, in the very city-center 
of Ha’il, is a tribute to the rich legacy of 
trade and exchange of goods in this part 
of Saudi Arabia. It remain the perfect 
place to barter for that special souvenir, 
taste some delicious Ha’il kleijah (a sweet 

2
3

Rock carving in Jubbah.

A’arif Fort in the City of Ha'il.

Inscription in Jubbah. 
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The sun is setting deep in the 
desert. A weary traveller, 

pilgrim, or merchant is crossing the vast 
expanse of hot sand, sun baked rocks, 
ahead lies a shimmering, shrinking 
horizon. Expansive vista after expanse 
vista has yielded little resource or 
shade. Food, water, victuals are running 
out. The desert at night can be an 
unforgiving, treacherous place for the 
unprepared. 

In the gathering darkness, a light 
appears on a mountain in the distance. 
Created by a large fire, it glows, flickers, 
and beckons, ultimately drawing the 
traveller to it. It serves as a signal for 
and a symbol of, hospitality. On that a 
mountain, today called al-Mogadah, a 
traveller can find respite, repose, and 

sustenance from the harsh elements. The 
fire was lit by one man: Hatim al-Ta’i, 
and it burned brightly over the then 
nascent city of Ha’il. 

Famous in Arabian folklore as a 
man of boundless generosity, Hatim al-
Ta’i is still remembered in Ha’il for his 
signature signal to travellers to come 
forth from the wilderness to enjoy some 
much needed respite. His fire served as 
a marker to anyone around in the area 
that here was a place where rest could be 
found, food given, and water, especially 
important in the hot desert, provided. 
Even though Hatim al-Ta’i has long 
since passed into legend, the tale of his 
life-saving fires lives on in Ha’il with the 
mountain on which it burned so brightly 
remaining to this day. 

Today the province of Ha’il, situated 
in the North of Saudi Arabia, covers 
approximately one-hundred-and-three 
thousand square kilometers, with a 
population of close to six-hundred-
thousand people in total. Situated 
roughly 600 km from Riyadh, the city of 
Ha’il is framed to its immediate North 
by tall mountains, and further North is 
the beautiful and majestic Nafud sand 
dune desert. 

The city of Ha’il has been the center of 
intensive trade and commercial activity 
for centuries. Hundreds of years ago, Ha’il 
was a key stop along the caravan routes of 
Saudi Arabia, a prosperous and necessary 
hub for travellers and merchants alike. 
Nowadays, it is famous in Saudi Arabia 
for its significant agricultural output, 
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Leah Schmidt  *

Ha’il
Routes of Trades, 

Roads of Generosity
A historical city where calm 

simplicity lives together with 
a quiet majesty.



Jungle Book

Waterfalls on New Britain 
in Papua New Guinea. 

The largest of Papua New 
Guinea’s islands, New Britain 

is covered by volcanoes 
and untouched tropical 

rainforest.

Photograph By Stephen Alvarez
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A Fishy Misnomer

A crown jellyfish in the Red Sea. 
Because jellyfish lack 

vertebrae, they’re not actually 
fish. Their closest relatives 

include sea anemones 
and corals.

Photograph By Henry Jager

River of Fire

Molten slag in Norilsk, 
Russia. Norilsk, an industrial 

Siberian city, is one of the 
most polluted places in 

the world due to the heavy 
metal smelting that takes 

place here.

Photograph By Gerd Ludwig
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ancient city of York 
can easily be reached 
by train from London 
and Manchester. 
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Put an End
to Pickiness
Learn why your 
once-agreeable eater 
now has mealtime 
meltdowns and what 
you can do to  power 
through this phase. 
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