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حول السعودية

واجهات �صخرية يف موقع دادان اخلريبة 

يف منطقة املدينة املنورة.

تصوير: عبدالعزيز الدمجاني





  -  يوليو  82016

حول السعودية

الغروب يف وادي ن�صاح غرب 

حمافظة احلريق.

تصوير: محسن الدعجاني
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Photograph by Jennifer Hayes

المطاردة

قر�ض اأبي�ض �ضخم يطارد 

�ضرًبا من الأ�ضماك امل�ضتخدمة 

ُطعًما لل�ضيد. وعلى خالف 

ما ت�ضوره الأفالم الهوليودية، 

فاإن اأ�ضماك القر�ض تف�ضل 

افرتا�ض الأ�ضماك الأ�ضغر 

حجًما، واأ�ضماك ال�ضفنني على 

اأن تطارد الب�ضر.

حول العالم
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Photograph by Bobby Model

الجبال الشاهقة

ت�ضتهر جزيرة هفار بكرواتيا 

مبرافق الراحة واملتعة التي 

توفرها منتجعاتها من �ضواطئ، 

ا  ومطاعم، اإل اأنها ت�ضتهر اأي�ضً

مبنحدراتها ال�ضخرية التي 

متنح زوارها فر�ضة تفوق جمرد 

الراحة وال�ضرتخاء.

حول العالم
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معالم

قوس النصر

يقع 
قو�ض الن�ضر يف و�ضط باري�ض 

مبيدان �ضارل ديغول، ويلتقى 

عنده 12 �ضارًعا من �ضوارع العا�ضمة 

الفرن�ضية اأ�ضهرها ال�ضانزليزيه املزين 

بالكثري من الأ�ضجار. بداأ بناء القو�ض 

بداية القرن التا�ضع ع�ضر عام 1806 

يف عهد نابليون بونابرت، تكرمًيا 

ل�ضحايا الثورة الفرن�ضية، واجلنود 

القتلى الذين خا�ضوا املعارك يف عهد 

نابليون، واكتمل بناوؤه عام 1836 يف 

عهد لوي�ض فيليب.

يبلغ ارتفاع القو�ض نحو 50 مرًتا، 

بينما يبلغ امتداده على الأر�ض نحو 

45 مرًتا، وميتد من الداخل حلوايل 
22 مرًتا. وبعد احلرب العاملية الأوىل 

متت اإقامة قرب للجندي املجهول ب�ضعلة 

دائمة اأ�ضفل القو�ض.   
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
من العالمات ال�ضهرية يف مدينة تورنتو 

التي ل يغفل اأحد زيارتها، �ضوق �ضانت لوران�ض 

الذي يعد واحًدا من اأعظم املتاجر العاملية، 

مبا يتيحه من جتربة ت�ضوق فريدة، يف اأجزائه 

الثالثة التي تنق�ضم اإىل ال�ضوق ال�ضمايل، 

وال�ضوق اجلنوبي، وقاعة �ضانت لوران�ض.

اأما �ضوق ايتون �ضنرت، فهو اأحد اأ�ضهر اأ�ضواق 

ا، ويعر�ض خمتلف العالمات  املدينة اأي�ضً

التجارية العاملية. يف حني يعد �ضوق �ضكوير 

ون، واحًدا من اأكرب الأ�ضواق يف كندا. بينما 

جتتمع الكثري من املحال التجارية يف منطقة 

هارت لند لتعر�ض الكثري من املنتجات باأ�ضعار 

خمف�ضة عما �ضواها. وتوجد الكثري من 

الأ�ضواق الأخرى يف تورنتو منها اأرين ميلز، 

ومركز ديك�ضي مول التجاري، و�ضوق الت�ضاينا 

تاون، و�ضريادين مول، و�ضوبر وورلد. 

أين تذهب؟
تزخر مدينة تورنتو بالكثري من املعامل 

والن�ضاطات ال�ضياحية التي ميكن للزائر اأن ي�ضتمتع 

بها. وتاأتي على راأ�ضها حديقة جزر تورنتو التي 

يحظى فيها الزائر باأوقات مميزة على �ضواحل 

اجلزر املقابلة للمدينة. فيما ميكن زيارة اأكرب حو�ض 

اأ�ضماك يف العامل، وهو حو�ض »اأكواريوم ريبلي« مبا 

ي�ضمه من كائنات بحرية تبلغ نحو 13 األف كائن، 

و45 ف�ضيلة من احليوانات البحرية النادرة. 

يعد برج �ضي اإن اأحد اأ�ضهر معامل املدينة، 

وواحًدا من اأ�ضهر املعامل على م�ضتوى العامل. وهو 

برج ات�ضالت، احتفظ لفرتة بلقب اأطول بناء 

يف العامل. يف حني تعد احلديقة العالية واحدة 

من احلدائق املميزة التي ت�ضمها املدينة الكندية 

والتي ت�ضم بحرية داخلية. اأما املتاحف واملعار�ض 

الفنية فياأتي على راأ�ض قائمتها متحف اأونتاريو 

امللكي الذي ي�ضنف اأكرب متاحف كندا، مبا ي�ضمه 

من ماليني املج�ضمات.
أين تسكن؟

Shangri-La Hotel Toronto
يتمتع الفندق مبوقع مركزي بني احلي املايل 

وحي الرتفيه مبدينة تورنتو، وتتميز غرفه 

باإطاللت رائعة على املدينة.

ي�ضم الفندق مركًزا للياقة البدنية يوفر اأف�ضل 

معدات التدريب، ف�ضاًل عن قاعة اليوغا، وميكن 

ا دخول ال�ضاونا بالأ�ضعة حتت احلمراء. يعر�ض  اأي�ضً

الفندق يف مطعم بو�ضك، املاأكولت العاملية مع 

الرتكيز على الأطباق الآ�ضيوية.

ل يبعد الفندق كثرًيا عن الكثري من املعامل 

املهمة يف املدينة، ومن بينها املعلم الرتاثي 

بي�ضوب�ض بلوك الذي يقبع خلف الفندق، فيما يبعد 

حي دي�ضتيلريي التاريخي نحو 3 كيلو مرتات من 

الفندق، وبرج �ضن اإن على بعد كيلو مرت واحد.

تعد تورنتو أكبر مدن كندا وعاصمة 
مقاطعة أونتاريو. تقع المدينة 

على ساحل بحيرة أونتاريو، وتعد 
من أكبر مدن قارة أمريكا الشمالية 

اكتظاًظا بالسكان، وأحد المراكز 
الدولية لألعمال والتجارة وعاصمة 

كندا المالية.

24 ساعة
في

تورنتو
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السعودية

أجنحة الفخامة

جدة: أحمد الحارثي 

تصوير: أحمد الحسيني

اإزاحة ال�ضتار عن جناح الدرجة الأوىل فور 

اجلديد، قام اجلا�ضر بتجربة اجللو�ض فيه 

م�ضتمًعا اإىل �ضرح تف�ضيلي عما يتميز به اجلناح من 

اإمكانات عالية، اإىل جانب ت�ضميمه بعناية فائقة 

اأ�ضفت عليه الرفاهية التي ترقى اإليها تطلعات 

ال�ضيوف، حيث يحتوي كل جناح على مقعد اإلكرتوين 

ميكن تعديله اإىل مقعد ا�ضرتخاء منب�ضط ووثري، 

وكذلك �ضرير م�ضطح بالكامل، كما اأن للجناح اأبواًبا 

منزلقة لإ�ضفاء م�ضاحة من اخل�ضو�ضية التامة. 

يت�ضمن اجلناح �ضا�ضة HD عري�ضة »24 بو�ضة« 

لال�ضتمتاع باملحتوى الرتفيهي طوال الرحلة، اإىل 

جانب طاولة كبرية لتناول الطعام خلدمة �ضيَفني، 

ولوح اإلكرتوين يعمل باللم�ض يتيح لل�ضيف التحكم 

الكامل يف املقعد. اجلناح مزود بنظام اإنارة مرن، 

اإ�ضافة اإىل م�ضاحات خا�ضة لتخزين الأغرا�ض 

ال�ضخ�ضية، ي�ضاف اإىل ذلك �ضاتر اخل�ضو�ضية 

وامل�ضمم بطراز عربي فريد.

اأبدى اجلا�ضر اإعجابه باجلناح مبيًنا اأنه اأحد 

منتجات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه حالًيا 

يف جميع قطاعات املوؤ�ض�ضة و�ضركاتها ووحداتها 

كشفت الخطوط السعودية مساء األربعاء 10 رمضان 1437هـ 
الموافق 15 يونيو 2016م، عن جناح الدرجة األولى الجديد 

كلًيا لطائراتها الجديدة من طراز بوينج )300ER-B777(، وذلك 
في حفل أقيم بهذه المناسبة في المكتب التنفيذي 

بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بحضور مدير عام 
الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر 
الجاسر، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بشركة الخطوط 

السعودية للنقل الجوي.
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ال�ضرتاتيجية، لفًتا النظر اإىل اأنه يعد اأف�ضل اأنواع 

املقاعد املوجودة يف �ضناعة الطريان حالًيا مبا يتميز 

به من متطلبات الراحة والرفاهية املتناهية.

وب�ضاأن موعد و�ضول اأوىل الطائرات من طراز 

بوينج )B777-300ER( املزودة بجناح الدرجة الأوىل، 

اأو�ضح اجلا�ضر اأن اأول طائرة �ضت�ضل مب�ضيئة اهلل يف 

بداية الربع الرابع من العام احلايل، ومن ثم �ضتتواىل 

الطائرات اإىل اأن ت�ضل كامل الطلبية احلالية وهي 

ع�ضر طائرات من هذا النوع يف منت�ضف العام 

القادم. وكل طائرة منها جمهزة بعدد )12( مقعًدا 

على الدرجة الأوىل، م�ضيًفا اأن هذه الطائرات �ضتكون 

خم�ض�ضة للرحالت بعيدة املدى مثل وا�ضنطن، 

ونيويورك، ولو�ض اأجنلو�ض، وكذلك لندن.

ن تتابع و�ضول هذا النوع من الطائرات  �ضيمكِّ

»ال�ضعودية« باإذن اهلل من تطوير �ضبكة رحالتها 

باإ�ضافة حمطات دولية جديدة، اإىل جانب زيادة 

ح�ضتها من حركة النقل اجلوي على القطاع الدويل 

وتنمية حركة احلج والعمرة، اإ�ضافة اإىل خدمة 

خططها الت�ضويقية ومواجهة املناف�ضة على هذا 

القطاع، حيث ُتعد هذه الطائرة بعيدة املدى من اأف�ضل 

الطرز، وتلقى اإقباًل وا�ضًعا من �ضركات الطريان 

العاملية، ملا تتميز به من ال�ضعة املقعدية واملرونة، اإىل 

جانب مدى الطريان لأكرث من )16( �ضاعة دون توقف. 

ممت الطائرة با�ضتخدام مواد حديثة ومتطورة،  كما �ضُ

ما �ضاهم يف تخفيف وزنها، ومن ثم زيادة الكفاءة 

القت�ضادية والت�ضغيلية لها، ف�ضاًل عن كونها من 

اأف�ضل الطائرات ال�ضديقة للبيئة.

عالوًة على ما يتميز به جناح الدرجة الأوىل 

فائق الرفاهية، فاإن موا�ضفات الطائرة اإجماًل 

توفر لل�ضيوف على متنها م�ضتوًى عالًيا من الراحة 

من خالل املقاعد الرحبة، وامل�ضاحات املنا�ضبة 

بني املقاعد، اإىل جانب الأجهزة ال�ضمعية واملرئية 

املتقدمة، ف�ضاًل عن امل�ضاحات الكافية لالأرفف 

العلوية، اإ�ضافة اإىل ال�ضعة الكبرية ملخزن اأمتعة 

الركاب مبا ي�ضاعد على ال�ضتفادة من ذلك يف تنمية 

خدمات ال�ضحن، وا�ضتغالل الفراغات املتاحة لهذا 

الغر�ض، حيث حازت »ال�ضعودية« خالل عام 2014 

جائزة اأف�ضل مقعد درجة �ضياحية بالعامل يف الن�ضخة 

.)B777-300ER( احلالية من طائرة بوينج

وبتزويد »ال�ضعودية« الدرجة الأوىل لبوينج 

)B777-300ER( يف ن�ضختها اجلديدة بهذا اجلناح 

الفاخر، فمن املتوقع اأن تدخل املناف�ضة يف اأف�ضلية 

املقاعد على الدرجة الأوىل على م�ضتوى �ضركات 

الطريان، اإىل جانب �ضعيها احلثيث لتوفري اأف�ضل 

و�ضائل الراحة وال�ضفر املريح، وتقدمي املنتجات ذات 

اجلودة العالية، ل �ضيما على الرحالت بعيدة املدى، 

حيث �ضبق اأن حازت جائزة اأف�ضل حقيبة عناية 

خم�ض�ضة للن�ضاء على الدرجة الأوىل يف معر�ض 

هامبورغ الدويل خالل عام 2014.

عدَّ املهند�ض �ضالح اجلا�ضر اجلناح اجلديد 

�ضمن مبادرات برنامج التحول قائاًل: »اخلطوط 

ال�ضعودية تخطو خطوات متقدمة يف عدة جمالت 

ولديها العديد من املبادرات النوعية، وجناح 

الدرجة الأوىل اإحدى هذه املبادرات، وهي تن�ضم 

اإىل املبادرات املتعلقة بتحديث الأ�ضطول وحت�ضني 

اخلدمات، بالإ�ضافة اإىل الإعالن عن تاأ�ضي�ض 

طريان اأديل الذي �ضينطلق مب�ضيئة اهلل العام 

املقبل، اإىل جانب خدمة البريق التي انطلقت 

قبل اأيام وت�ضهد اإقباًل كبرًيا من �ضريحة رجال 

الأعمال عرب اخلدمة اخلا�ضة التي تنطلق من 
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السعودية

�ضالت الطريان اخلا�ض يف مدينتي الريا�ض 

وجدة، ي�ضاف اإىل ذلك الأهداف الرئي�ضة للخطة 

ال�ضرتاتيجية للموؤ�ض�ضة واملتمثلة يف النمو يف 

الأ�ضطول، واأعداد الرحالت وال�ضيوف، وال�ضعة 

املقعدية، والوجهات الدولية، ورفع كفاءة الت�ضغيل 

وجودته، وتطبيق مفهوم اخلدمة ال�ضاملة، وتطوير 

املنتج من خالل تق�ضيمه اإىل اأربع فئات ذات جودة 

عالية تنا�ضب خمتلف �ضرائح ال�ضيوف«.

كما اأكد اأهمية املرحلة احلالية يف تاريخ 

املوؤ�ض�ضة وما ت�ضهده من حتول يف ا�ضرتاتيجيتها 

وثقافتها املوؤ�ض�ضاتية نحو الأ�ض�ض التجارية، 

وما يتطلبه ذلك من ا�ضتكمال تطوير منظومة 

اخلدمات يف جميع املواقع، م�ضدًدا على �ضرورة 

م�ضاعفة اجلهود يف املوؤ�ض�ضة و�ضركاتها ملواكبة 

اخلطوات احلثيثة ملبادرات التنمية وبراجمها 

يف اململكة، واحلر�ض على امل�ضاهمة بدور فاعل 

�ضمن املنظومة القت�ضادية لي�ض يف جمال النقل 

اجلوي فقط، وهو الدور الذي ت�ضطلع به �ضركة 

اخلطوط ال�ضعودية للنقل اجلوي و�ضركة الطريان 

اخلا�ض، واإمنا يف جميع جوانب ال�ضناعة من خالل 

�ضركات املوؤ�ض�ضة مثل هند�ضة الطريان و�ضناعته، 

واخلدمات الأر�ضية، ومتوين الطائرات، وال�ضحن 

اجلوي، والأكادمييات املتخ�ض�ضة يف علوم الطريان 

واخلدمة اجلوية وال�ضيانة.

واأ�ضاف: »التحول الذي ي�ضهده جمال قطاع 

الطريان يف اململكة يف هذه املرحلة املهمة يتواكب 

مع روؤية اململكة 2030 ون�ضهد فيه تطورات كبرية يف 

�ضناعة النقل اجلوي تفر�ض التفاعل معها وتلبية 

متطلباتها، مع �ضرورة التفاين وم�ضاعفة اجلهود 

لإجناح برنامج التحول، وتطوير اأداء الناقل 

الوطني وخدماته ليكون قادًرا على املناف�ضة يف 

املنظور القريب«.

فيما يتعلق باأ�ضعار التذاكر على هذه املقاعد، بنينّ 

اجلا�ضر اأن الإمكانات الكبرية التي مت تزويد اجلناح 

بها ورحابتها التي تعادل مقعدين للدرجة الأوىل 

جتعل من الطبيعي اأن يكون ال�ضعر متوائًما مع ما 

يتميز به من مزايا عديدة ولكنه لن يكون مبالًغا فيه.

يف ختام ت�ضريحه، اأكد املهند�ض �ضالح اجلا�ضر 

اأن اخلطوط ال�ضعودية تتبنى حزمة مبادرات تطويرية 

تهدف اإىل تنويع املنتجات، ورفع م�ضتوى اخلدمات، 

والعناية ب�ضيوفها وحتقيق تطلعاتهم، وزيادة قدراتها 

التناف�ضية، واعتمادها على التقنيات احلديثة.  

الجاسر:

يعد الجناح أفضل أنواع المقاعد الموجودة في 
صناعة الطيران حالًيا
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من هنا وهناك

السيارات الكهربائية

يتجاوز 
عدد حمطات �ضحن ال�ضيارات 

الكهربائية يف اليابان عدد 

حمطات الوقود التقليدية، وفًقا ملا اأعلنته 

�ضركة ني�ضان اليابانية ل�ضناعة ال�ضيارات.

قدرت ال�ضركة عدد نقاط ال�ضحن 

الكهربائية يف اليابان بنحو 40 األف نقطة 

�ضحن، مقارنة بنحول 35 األف حمطة وقود 

عادية. ومع ذلك، فاإن هذا الرقم ال�ضخم 

للمحطات الكهربائية يت�ضمن النقاط 

اخلا�ضة يف املنازل، اإ�ضافة اإىل نحو 3 اآلف 

نقطة �ضحن عامة �ضريعة اخلدمة. ولكن من 

املتوقع اأن يلجاأ اأ�ضحاب النقاط اخلا�ضة اإىل 

اإتاحة حمطاتهم مل�ضتخدمني متعددين.

مع منو �ضوق ال�ضيارات الكهربائية 

�ضت�ضهد البنية التحتية خلدمتها منًوا 

موازًيا، وهو ما يوؤكده جوزيف بيرت، املدير 

املايل ب�ضركة ني�ضان. كما اأنه مع تو�ضع 

�ضبكات ال�ضحن، �ضت�ضبح ال�ضيارات 

الكهربائية خياًرا اأف�ضل للم�ضتخدمني حول 

العامل. تقول ماري بارا، رئي�ضة جمل�ض 

اإدارة �ضركة جرنال موتورز: اإن ال�ضيارات 

الكهربائية �ضت�ضبح واحدة من التقنيات 

املتقدمة التي �ضتغري �ضناعة ال�ضيارات. كما 

تعتقد بارا اأن ذلك الأمر �ضيحدث ب�ضرعة 

غري م�ضبوقة.

ميلك كثري من ال�ضركات حالًيا فرًقا 

خا�ضة لإن�ضاء حمطات �ضحن �ضريع، ومنها 

�ضركة تي�ضال لل�ضيارات، و�ضركتا فولك�ض 

واجن، وبي اإم دبليو اللتان اأن�ضاآ فرًقا خا�ضة 

لبناء �ضبكات حمطات �ضحن يف الوليات 

املتحدة التي يبلغ فيها عدد حمطات ال�ضحن 

الكهربائية 3 اآلف حمطة فقط، مقارنة بـ 

114٫500 حمطة �ضحن وقود تقليدي.
الأنباء الواردة من اليابان تعد نقطة 

حتول مهمة، توؤ�ضر مع الكثري من املتغريات 

ومنها التوجهات يف بع�ض الدول ل�ضتخدام 

ال�ضيارات الكهربائية، وحت�ضينات تقنيات 

البطاريات، وانت�ضار نقاط ال�ضحن، اإل اأن 

انت�ضار ال�ضيارات الكهربائية حول العامل يعد 

م�ضاألة وقت ل اأكرث.  

الطبيعة وصحة اإلنسان

عالقة 
الإن�ضان بالطبيعة وتاأثريها 

الإيجابي يف �ضحته، ل تزال 

حمل درا�ضة من فرتة لأخرى، لإثبات 

اأهمية الطبيعة يف حت�ضني احلالة النف�ضية 

وال�ضحية للب�ضر، وهو ما حاولت اإثباته درا�ضة 

جديدة عكفت على تنفيذها جامعة ديربي 

الربيطانية، واجلمعية امللكية ل�ضناديق 

احلياة الربية يف بريطانيا، يف م�ضروع مت 

تنفيذه حتت ا�ضم »30 يوًما من احلياة الربية« 

ك�ضف عن نتائج مهمة.

�ضكل ذلك امل�ضروع حملة وا�ضعة النطاق 

�ضملت اأكرث من 18 األًفا و500 م�ضارك التزموا 

باأداء نحو 300 األف �ضلوك وفعل ع�ضوائي ذي 

�ضلة باحلياة الربية. ومل يتم ت�ضوير هذه 

املبادرة على اأنها جمرد درا�ضة علمية، بل اإنها 

مبادرة ماتعة يتوجب امل�ضاركة فيها.

ت�ضري الأدلة البحثية اإىل اأن التفاعل مع 

الطبيعة ميكن اأن يقلل �ضغط الدم املرتفع، 

ويخفف من متاعب اجلهاز التنف�ضي، 

واأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، ويزيد 

من ن�ضاط املرء وُيح�ضن حالته املزاجية. 

وتدلل النتائج على اأن من �ضاأن ذلك التفاعل 

حت�ضني بع�ض جوانب ال�ضحة النف�ضية 

والعقلية، مثل تخفيف ال�ضعور بالقلق 

والإرهاق الذهني، وا�ضتعادة القدرة على 

النتباه والرتكيز. كما اأن ال�ضعور بالر�ضا 

واحليوية، يتنا�ضب طردًيا مع اإح�ضا�ض 

ال�ضخ�ض باأنه جزء من الطبيعة، اإذ يرتاجع 

القلق، ويزداد ال�ضعور بال�ضعادة.

تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن احلالة ال�ضحية 

للم�ضاركني يف التجربة حت�ضنت بن�ضبة %30. 

كما تبنى امل�ضاركون �ضلوكيات فعالة �ضديقة 

للبيئة كاإطعام الطيور وزراعة الزهور، 

وذلك ملدة �ضهور تلت تنفيذ التجربة. كما اأن 

الأطفال الذين �ضاركوا بالدرا�ضة اأظهروا ثقة 

متزايدة يف النف�ض، كما �ضعروا وكاأن الطبيعة 

تلقنهم درو�ًضا فيما يتعلق بكيفية الإقدام على 

جمازفات وخماطر، واإطالق العنان لقدراتهم 

الإبداعية، ومنحهم فر�ضة للتدريب،  

والتجريب، واللعب، وال�ضتك�ضاف.
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متنزه الردف

خيراهلل زربان

تصوير: أحمد باروم 

أيقونة جمالية في رحاب الطائف 
المأنوس

الطائف
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تقف 
مدينة الطائف على قائمة املدن ال�ضعودية 

التي تتمتع مبقومات �ضياحية مميزة، تتمثل 

يف طبيعتها ال�ضاحرة، ومناخها املعتدل، واإطاللتها 

املميزة. ولعل هذا ما جعلها على مر احلقب 

ار  وال�ضنوات امل�ضيف الرئي�ض الذي يخف اإليه الزونّ

ا يف اأيام  وال�ضينّاح طلًبا لربد اجلو فيها، خ�ضو�ضً

ها واعتدال  ال�ضيف القائظ، م�ضتمتعني بطيب جونّ

مناخها، ومناظرها اخلالبة وقد ك�ضت اخل�ضرة 

جبالها، وانبهمت ب�ضاًطا اأخ�ضر يغطي »الطائف 

املاأنو�ض« يف كل ركن وزاوية منه.

على مر احلقب وال�ضنوات ظلت الطائف حمل 

اهتمام كتعاظم من قبل الدولة ال�ضعودية يف عهودها 

املختلفة، فقامت امل�ضاريع ال�ضياحية املختلفة، التي 

هدفت يف جمملها اإىل حت�ضني البيئة ال�ضياحية يف 

هذه املدينة الفريدة، وا�ضتثمار مقوماتها الطبيعية 

ل�ضالح توطني عملية ال�ضياحة، وجعل خيار ال�ضياحة 

الداخلية مغرًيا مب�ضاريع تتجاوز الآمال والأمنيات 

اإىل الواقع امللمو�ض.

سياحة في الردف   |   من بني هذه امل�ضاريع 
الكبرية التي �ضهدتها مدينة الطائف، ياأتي م�ضروع 

متنزه الردف، الذي د�ضنه الأمري خالد الفي�ضل، 

م�ضت�ضار خادم احلرمني ال�ضريفني، اأمري منطقة مكة 

املكرمة يف يوم 11 �ضوال 1436هـ املوافق 27 يوليو 

2015م، والذي يعد من اأكرب امل�ضروعات ال�ضياحية 
والرتفيهية يف اململكة يف ع�ضرها احلا�ضر، نظًرا 

للعديد من املقومات التي وفرها هذا امل�ضروع الكبري. 

ويقع يف الركن اجلنوبي ملحافظة الطائف على طريق 

�ضهار. وبالرغم من حداثة هذا امل�ضروع ال�ضياحي 

اإل اأنه ح�ضل على اأكرب ن�ضبة زوار خالل ال�ضيف 

املن�ضرم، كما حاز جائزة  مكة للتميز يف دورتها 

الثالثة، فرع »التميز البيئي«. 

اأول ما يلفت النظر يف هذا امل�ضروع امل�ضاحة 

الكبرية التي اأقيم عليها والتي جتاوزت ن�ضف مليون 

مرت مربع، حيث ينب�ضط املتنزه يف م�ضاحة بلغت 565 

األف مرت مربع، ويبلغ جمموع اأطوال اأ�ضالعه 4250 
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مرًتا. ومع اأن هذه امل�ضاحة �ضا�ضعة وكبرية اإل اأن 

امل�ضروعات التي اأقيمت يف رحابها ج�ضرت امل�ضافة 

بينها، وجعلتها تبدو كتلة واحدة. فعلى هذه امل�ضاحة 

اأقيمت 9 حدائق، جاءت فل�ضفة اإن�ضائها مازجة بني 

املفهوم اجلمايل واحل�ضاري والتاريخي، حيث جاء 

اإن�ضاوؤها م�ضتوحًيا ملفردات احل�ضارات العربية 

والإ�ضالمية والعاملية املختلفة، مثل الأندل�ضية، 

والبيئة ال�ضحراوية، ف�ضاًل عن النمط احل�ضاري 

الفرن�ضي ومثله الإجنليزي، وهي فل�ضفة ت�ضمر يف 

ثناياها جعل املكان كرا�ضة للتاريخ، وم�ضرًحا لتالقح 

احل�ضارات، وفتح نوافذ التوا�ضل معها، يف اإ�ضارة 

لتالقح احل�ضارات عملًيا، ولي�ض �ضدامها نظرًيا. وقد 

ا�ضتوعبت هذه احلدائق الت�ضعة 155 األف مرت مربع 

من اإجمايل م�ضاحة املتنزه، مبا يقارب ربع م�ضاحة 

املتنزه على الإجمال، كما �ضينّدت يف هذا املتنزه 

م�ضليات تت�ضع لأكرث من 2400 �ضخ�ض، بق�ضميها 

الرجايل والن�ضائي، مبا يوفر للزوار وال�ضينّاح ممار�ضة 

م�ضاحات خ�ضراء للعائالت على �ضفاف البحرية.

ت�ضكيالت من الورود الطبيعية.

)املم�ضى( بطول 4000 مرت تقريًبا.

تناغم ال�ضوء واملاء بارتفاع 80 مرًتا.



29

ا اأن هذه امل�ضاجد  العبادة بطماأنينة وي�ضر، خ�ضو�ضً

مزودة بكل معينات اأداء فري�ضة ال�ضالة، ف�ضاًل عن 

اإن�ضاء 9 مباين دورات مياه، ومواقف �ضيارات. 

رياضة وتنزه   |   مل تغفل خطة املتنزه عن 
الهتمام ب�ضريحة ال�ضباب، وا�ضتيعاب طاقتها يف 

اإن�ضاء العديد من املرافق الريا�ضية والرتفيهية التي 

حتمل �ضفتي اجلمال واملتعة على وجه متكامل، 

فهناك مالعب لكرة القدم، ومثلها لكرة ال�ضلة 

والطائرة، وكرة اليد. ولهواة ريا�ضة امل�ضي والرك�ض 

مت اإن�ضاء م�ضمار بعر�ض 10 اأمتار وبطول يقارب 

د يف جوانبه باأجهزة واألعاب  اأربعة اآلف مرت، مزونّ

ريا�ضية داعمة، لت�ضبح بذلك مركًزا ريا�ضًيا يف 

ن املرتادين من تاأدية ن�ضاطهم  كِّ الف�ضاء املفتوح، مُيَ

الريا�ضي، يف الهواء الطلق. 

كما اهتم املتنزه ب�ضريحة الأطفال من خالل 

د مبظالت خ�ضبية  وادي األعاب الأطفال، والذي زونّ

لالأ�ضر املرافقة لهم، بجانب اإن�ضاء جمموعة من 

املقاهي واملطاعم، م�ضحوبة بجل�ضات خارجية 

مطلة على البحرية.

على امل�ضتوى اجلمايل مت اإن�ضاء بحرية مائية 

�ضخمة تناهز م�ضاحتها 13 األف مرت مربع، مدعومة 

بنوافري مائية ت�ضم 750 نزًل مائًيا، و�ضا�ضة عر�ض 

مائية م�ضاحتها 300 مرت مربع، تتحول كل 5 دقائق 

لنافورة متحركة ارتفاعها 80 مرًتا، وتت�ضابك مع 

النوافري املائية نزل اللهب التي تنطلق بتناغم فريد 

لتحيل البحرية اإىل لوحة فنية بديعة.

اأما على امل�ضتوى التثقيفي في�ضم املتنزه مركًزا 

للبيئة والإن�ضان، ي�ضعى اإىل تثقيف املرتادين 

للمحافظة على الطبيعة املحلية، و�ضبل ال�ضتفادة 

املثلى منها يف اإنتاج الطاقة ال�ضديقة للبيئة. 

ويعني على اأداء هذه الر�ضالة نظام �ضوتي متكامل 

للتوا�ضل مع الزوار، غايته الأ�ضا�ضية اإي�ضال 

الر�ضالة التوعوية والتثقيفية للزوار، بجانب الر�ضائل 

الرتفيهية والإعالنية. وهناك نظام مراقبة ل�ضمان 

حتقيق اأعلى درجات الأمن وال�ضالمة، ومركز 

اإ�ضعافات اأولية. كذلك ي�ضتمل املتنزه على مركز 

احلديقة واملجتمع، الذي ينه�ض مبهمة تعريف 

املجتمع بكيفية الهتمام بال�ضجرة، و�ضبل ت�ضميم 

احلدائق املنزلية والعناية بها.

اأ�ضبح متنزه الردف اليوم اأيقونة جمال يف 

ار وال�ضينّاح من كل  رحاب الطائف املاأنو�ض، يوؤمه الزونّ

مناطق اململكة، طلًبا لال�ضتجمام والراحة، واملتعة، 

والرتفيه الربيء، كما اأ�ضبح مالًذا ترفيهًيا لأهل 

الطائف وما جاورها، فيخفون اإليه جماعات وفرادى، 

م�ضتمتعني بكل ما فيه من اأن�ضطة ريا�ضية، وبرامج 

تثقيفية، وم�ضاهد جمالية ت�ضر العني. وبهذا امل�ضروع 

تخطو اململكة العربية ال�ضعودية خطوات كبرية يف 

�ضبيل توطني ال�ضياحة، م�ضتفيدة مما تزخر به من 

اإمكانيات ومقومات طبيعية، وم�ضروعات تنموية 

ت�ضتهدف ال�ضتثمار يف جمال ال�ضياحة.  

4

    تخطو المملكة العربية السعودية بهذا المشروع   
خطوات كبيرة في سبيل توطين السياحة،   

مستفيدة مما تزخر به من إمكانيات 
ومقومات طبيعية،  ومشروعات تنموية تستهدف 

      االستثمار في مجال السياحة  
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مقال

ذات 
م�ضاركة ثقافية يف مدينة �ضنعاء، قبل عديد 

�ضُت انطباعي عن الرحلة  من ال�ضنني، خلنّ

باأيامها القليلة، ولكن املالأى وامل�ضِبعة، يف ب�ضع كلمات: 

»املكان هو الق�ضيدة. الإن�ضان، هناك، هو ال�ضعر«. 

ذلك اأنني مل اأجد ما يكافئ انتظاراتي من الرحلة اإىل 

مهرجان �ضعري قدر ما وجدته خارج املنا�ضبة الر�ضمية، 

باأع�ضائها املتقاطرين من اأكرث من دولة عربية. 

فاملق�ضُد اجلمايل بقو�ِض اإ�ضعاعه العايل واملديد توافر 

منذ وجلُت باَب اليمن اإىل �ضنعاء القدمية.

 لقد انفتح اأمامي باٌب �ضحري اأخذين اإىل ما ي�ضبه 

احللم بل هو احللم بعينه. فاإن مل تكن �ضنعاء القدمية 

حلًما من الأحالم فماذا تكون؟

يف حلظة واحدة �ضعرُت باأن الزمن معلنّق.

َد ح�ضاُب  ْت �ضفحاته وانفرطت وتبدنّ      التقومي كرنّ

َم- تلك اللحظة- يف ال�ضعور حالة  الأيام. ومما �ضخنّ

الطق�ض اإْذ كنا يف اأواخر �ضهر اأبريل ني�ضان من العام 

ات من  و�ضنعاء اأكرث وقتها يف غاللة من الغيم ويف زخنّ

املطر. اأن تدخل لأول مرة يف حياتك اإىل املدينة الأثر 

ى لك بهاء املكان اأ�ضعاًفا  حمموًل على الغيم. كاأمنا يتبدنّ

حات كونية منحها الغيم لنا، نحن  م�ضاعفة. ثمة مر�ضنّ

الداخلني حلظتها، ليكرب اجلمال ويعظم التاأثري، لتت�ضل 

العني وتن�ضبك الروح بكل ما نراه. ات�ضال وان�ضباك، 

ٌة وده�ضة. اجنذاٌب وخفنّ

 يف ح�ضرة �ضنعاء القدمية ل بد لك من الرتيث.

     لن تكون يف عجلة من اأمرك، ولن يغريك اإيقاُع 

ته باأن تغذَّ اخُلطى ملتابعة �ضرحه  املر�ضد ال�ضياحي بفتونّ

وتعليقاته والإحاطة ب�ضيل معلوماته اجلارف.

 ميرُّ الكالم. مير. واأنت يف ُبحران رحلتك الداخلية. 

عنٌي ترى. اأذن ت�ضمع. واجل�ضد يطوف ويعرب ويتجاوز 

اإىل بقاع �ضتنّى واأزمنة خمتلفة، يلفيها هنا من�ضهرًة، 

ذائبًة يف املكان. يلهُج بها احلجُر والطني وال�ضناديق 

والنوافذ والأبواب واخلناجر. تندلُع من حنجرة الزبيب 

وت�ضع من الأقم�ضة وتغم�ض عليها األواُن الأحجار الكرمية 

وتفوُح من القهوة.

اأينّ عناٍق جتُد نف�َضَك فيه؟

     التاريخ يف ت�ضل�ضله املعهود هنا. جتده حا�ضًرا 

ًة واأبدية. �ضائاًل وله ملعُة الكهرمان، ِجدنّ

الراهن اأمامك ب�ضجيجـِه و�ضغِبه، يلحُّ عليك اأن 

ُف وت�ضفنّ  ف من عمرك وجتعله خلفك، تتخفنّ تتخفنّ

وتطلُب ما يوؤكد اأنك ماثٌل يف قلب هذه احلياة. حا�ضٌر 

وحماٌط بكلِّ العبق ينِفُر من اجلهات وينبثق هنا وهناك 

ُج خرقَة اجل�ضد  وي�ضطع- اإذ ي�ضطع- يف الروح ويوؤجنّ

لتكون يف مطال الأغنية وعذوبة ال�ضوت اليمني ينهلُّ 

مطًرا قدمًيا جديًدا، ي�ضري به اإليك اأينّوب طار�ض، 

وي�ضحبك اإىل »ِخْدٍر« ل بد منه واإن طال ال�ضفر.  

صنعاء القديمة

الِجّدُة واألبدية

عبداهلل السفر *

*  كاتب �ضعودي
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فنادق باريس
نجوم متأللئة

التنافس على رقي الحياة المترفة.

فيرونيكا ماريا غاربوت
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افتتحت 
جمموعة فنادق فاخرة جديدة يف 

العا�ضمة الفرن�ضية، بينما اأغلق فندق 

ريتز، وفندق دي كريلون اأبوابهما لإعادة ترميم 

�ضاملة. اأما الفنادق الأخرى، مثل فندق فور �ضيزونز 

جورج اخلام�ض، فقد متَّ افتتاحها موؤخًرا بعد اأن 

اكت�ضت حلة مرتفة.

يرتبع على قائمة الالئحة النجم اجلديد، وهو 

فندق بينن�ضول باري�ض الذي يراعي لغة الرقي 

الع�ضري. ملكية بينن�ضول الأوىل هذه على الأرا�ضي 

الأوروبية تتخذ مبنى كبرًيا يتبع اأ�ضلوب هو�ضمان يف 

جادة اأفينيو كليبري على مقربة من قو�ض الن�ضر مقًرا 

لها. وقد ا�ضتمرت اأعمال الرتميم �ضت �ضنوات مت 

اللجوء فيها اإىل اأجود اأنواع املواد. ت�ضم غرف الزوار 

البالغ عددها 200 غرفة )ت�ضمل 34 جناًحا( نظاًما 

اآلًيا ُيعد حتى يومنا هذا الأول من نوعه يف العامل. 

توؤدي اأجهزة الآيباد دور اخلادم ال�ضخ�ضي، بينما 

ت�ضمح العلب املخ�ض�ضة للت�ضليم يف الغرف بتقدمي 

الطلبيات بكل �ضرية. اأما يف الق�ضم املخ�ض�ض لتناول 

الطعام، فيقدم مطعم L’Oiseau Blanc يف الهواء 

12

3

.1

.2

.3

فندق بينن�ضول باري�ض لغة الرقي الع�ضري.

فندق ل ريزيرف باري�ض عراقة الزمن اجلميل.

فندق هيلتون باري�ض اأوبرا الفخامة لها عنوان.

باريس
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الطلق يف الطابق الأخري اأطباًقا نخبوية واإطاللت 

ل مطعمم  �ضاحرة على برج اإيفل من ال�ضرفة. ي�ضكنّ

Lili املطعم الكانتوين اجلديد الأف�ضل يف البلد، بينما 
م مطعم Terrasse Klebler يف الطابق الأر�ضي  يقدنّ

ل وجهة اأخرى جيدة لتناول  اأطباًقا خفيفة وي�ضكنّ

الطعام يف الهواء الطلق يف ال�ضيف.

يف ق�ضم ال�ضحة واللياقة البدينة، يوجد منتجع 

�ضحي خالب مب�ضاحة قدرها 1٫800 قدم مربعة، 

وبركة �ضباحة بطول 20 مرًتا. ت�ضمل ال�ضمات 

الأخرى املميزة يف الفندق، اخلدمات ذات الأ�ضلوب 

الآ�ضيوي، اإذ خ�ضع املوظفون الفرن�ضيون للتدريب 

يف هونغ كونغ ليتقنوا العمل ح�ضب معايري فنادق 

بينن�ضول الفاخرة. ُو�ضع حتت خدمة الزوار 

اأ�ضطول من ال�ضيارات التي ت�ضمل �ضيارَتي رولز 

روي�ض )الأوىل فانتوم، والثانية فانتوم 2 فينتاج(، 

 S وع�ضر �ضيارات بي اإم دابليو، و�ضيارَتي ميني كوبر

Clubmans م�ضنعَتني ح�ضب الطلب.
على ُبعد ب�ضعة اأبنية، يوجد فندق فور �ضيزونز 

د جوهرة يف قلب منطقة  جورج اخلام�ض الذي يج�ضنّ

املثلث الذهبي الباري�ضية، ويعد اأحد اأف�ضل الفنادق 

العاملية، ويرحب بالزوار بنقو�ض عربية منحوتة يف 

الق�ضم العلوي من جدران البهو. ي�ضتمل هذا الفندق 

على 244 غرفة خ�ضعت موؤخًرا لأعمال ترميم، 

اإ�ضافة اإىل منتجع �ضحي رائع، وثالثة مطاعم 

ذائعة ال�ضيت. ُيعد مطعم Le Cinq احلائز جنمَتي 

مي�ضالن مكاًنا عريًقا لتناول اأطباق مبتكرة فاخرة 

وهو مزينّن مبنحوتات الزهور التي اأبدعت اأنامل جيف 

ليثمان يف �ضناعتها.

م الفندق جتربة  اإ�ضافة اإىل هذا النجاح يقدنّ

جديدة يف عامل الطبخ يف مطعم La Galeria حيث 

يطهو الطاهي ديفيد بيزيه اأطباًقا راقية تت�ضم بطابع 

م هليون لوبريون، ثم �ضلوع  جديد متاًما. اإذ يقدنّ

ال�ضاأن مع الثوم والليمون املكبو�ض واجلزر ال�ضغري 

الطازج. ت�ضمل خيارات املطاعم الأخرى، مطعم 

La Cour de Marbre الذي تزينه اأر�ضيات الرخام 
ال�ضوداء والبي�ضاء واأزهار الأوركيد التي ل تعد ول 

حت�ضى. مبا اأن الق�ضم الأكرب منه يف الهواء الطلق، 

ُيعد املطعم مثالًيا لتناول وجبات الغداء اأو الع�ضاء 

اأيام ال�ضيف.

�ضيفتتح مطعم �ضرق اأو�ضطي جديد قريًبا جًدا. 

لذلك، فاإن الإقامة يف فندق فور �ضيزونز جورج 

اخلام�ض ل تتوقف عند حدود ال�ضتمتاع باإقامة فاخرة 

يف فندق باري�ضي فاخر، بل تتعداها اإىل ال�ضتمتاع 

بتجارب مطبخية نخبوية. يف �ضارع ال�ضانزليزيه، 

 Fouquet’s مبا�ضرة اأ�ضفل الطريق، يرتبع فندق

Barriere. بعد اأعمال ترميم �ضخمة، انبثق هذا 
الفندق الذي يزخر اليوم بعمارة حديثة و81 غرفة 

وجناًحا تعد الأكرب يف باري�ض. ُتطل غرف متعددة على 

ال�ضانزليزيه ت�ضتمل على �ضا�ضات تلفاز مثبتة خلف 

مرايا ملونة، واأجهزة تو�ضيل الآيباد والواي فاي. 

م منتجع �ضحي فخم عالجات باملياه  يقدنّ

املعدنية والأ�ضواء امللونة، اإىل جانب بركة �ضباحة 

كبرية، و�ضاونا، وحمام، وق�ضم ي�ضتمل على بركة 

�ضباحة احرتافية ومعدات لياقة بدنية. اأما يف 

الق�ضم املخ�ض�ض لتناول الطعام، فيدير مطعم 

Diane احلائز جنمات مي�ضالن بكل اأناقة جان 
م اأطباًقا فرن�ضية تقليدية مثل  اإيف لوراجنري ويقدنّ

الكركند الرنويجي مع الكافيار وحلوى الإجا�ض.

يف موقع ل يبعد كثرًيا عن جادة اأفينيو غابريال 

يف املنطقة الإدارية الثامنة، ينت�ضب فندق ل 

ريزيرف باري�ض املزودة غرفه باأقم�ضة الدمق�ض 

املطرزة التي تغطي اجلدران والكرا�ضي قدمية 

الطراز. من بني الغرف التي يبلغ عددها 40 غرفة، 

هناك 24 جناًحا مزوًدا بخدمات مميزة وت�ضم مرايا 

ذات اإطارات ذهبية، وجلود كوردوبا ذات النقو�ض 

البارزة، واأر�ضيات خ�ضبية، ومدافئ من رخام كارارا. 

تطل اأربعة اأجنحة رئا�ضية على برج اإيفل، والق�ضر 

الكبري، وحدائق ال�ضانزليزيه.

يعد فندق اإنديجو، الذي يقع يف �ضارع للم�ضاة 

يف منطقة الأوبرا، الأول من نوعه ملجموعة 

اإنرتكونتننتال. ي�ضتمل الفندق، باأ�ضلوب البوتيك 

هذا، على 57 غرفة ت�ضتمل على 12 جناًحا و�ضقًقا 

من طابقني. توفر الأجنحة غرف جلو�ض مطلة على 

املدينة، وبع�ضها مزود ب�ضرفات ُتطل على برج اإيفل. 

يعك�ض الت�ضميم الأنيق تاريخ املنطقة بف�ضل مرايا 

باأ�ضلوب امل�ضارح، و�ضتائر خمملية كبرية، وجداريات 

 La م�ضتوحاة من العا�ضمة الباري�ضية. ي�ضم مطعم

Table du VII الع�ضري �ضرفة ُمدفاأة لتناول الطعام 
يف اخلارج حتى يف اأيام ال�ضتاء. ولع�ضاق التمارين 

م الفندق غرفة اللياقة البدنية. الريا�ضية، يقدنّ

يف مكان غري بعيد، افتتح فندق هيلتون باري�ض 

اأوبرا الفخم مقابل حمطة �ضان لزار، وي�ضم 268 

غرفة، وهي معروفة م�ضبًقا با�ضم كونكورد اأوبرا 

دت النتيجة النهائية لهذه الأعمال يف  باري�ض. جت�ضنّ

 Le ابتكار بهو من الأعمدة الرخامية، ومطعم راق ا�ضمه

Grand Salon، وقاعة لكبار ال�ضخ�ضيات، وقاعة لياقة 
بدنية، ومركز لرجال الأعمال متاح على مدار ال�ضاعة.

الغرف والأجنحة مزودة باأكملها باأ�ضرة 

م�ضنوعة ح�ضب الطلب مع �ضا�ضات تلفاز، وواي فاي 

م  جماين، واأجهزة لتح�ضري ال�ضاي والقهوة. تقدنّ

الأجنحة الف�ضيحة غرفة نوم واحدة اأو غرفتني 

وغرفة جلو�ض م�ضتقلة وجمموعة من املزايا يف قاعة 

كبار ال�ضخ�ضيات، ت�ضمل وجبات فطور ومقبالت 

م�ضائية جمانية.

على �ضارع جانبي هادئ يف املنطقة الإدارية 

املرتفة ال�ضابعة، ي�ضتقر مبنى اأبي�ض اللون يعود اإىل 

عمارة الثالثينيات التقليدية، بعد اأن خدم بو�ضفه 

مركز �ضركة France Telecom لالت�ضالت فيما 

م�ضى، خ�ضع لأعمال ترميم حولته اإىل فندق ع�ضري 

 Le Cinq Codet من فئة اخلم�ض جنوم. ي�ضم فندق

الأنيق 67 غرفة ذات اأر�ضيات خ�ضبية، واأرائك 

منخف�ضة امل�ضتوى، واأعمال فنية جتريدية واأثاث 

فاخر. الغرفة رقم 402 مبنزلة �ضقة فوق ال�ضطح 

حتيط بها من اجلهات كافة �ضرفة توفر اإطاللت 

على برج اإيفل. يتمتع بهو هذه امللكية الباري�ضية 

مبظهر غرفة جلو�ض اأنيقة داخل منزل خا�ض. يوجد 

يف الفندق منتجع �ضحي مع جاكوزي خارجي، وي�ضم 

املطعم �ضرفة حماطة بالأ�ضجار.  

    فندق فور سيزونز جورج الخامس يجّسد 
              جوهرة قلب منطقة المثلث الذهبي الباريسية، 

ويعد أحد أفضل الفنادق العالمية      



ال ت�ك هذا العرض يفوتك، انتهز الفرصة واحجز ا�ن � أجمل الوجهات السياحية مع فنادق روتانا واستفيد 
من التسهيالت املقدمة هذا الصيف كإمكانية إلغاء احلجوزات بدون أية رسوم. سواء كنت تبحث عن مكان 

لالس�خاء والهروب من ضغوط العمل، أو االستمتاع بعطلة رائعة مع العائلة، تسعدنا استضافتك � أي من 
فنادقنا � املنطقة خالل هذا الصيف، لقضاء أوقات رائعة بقيمة ال تضاهى. 

احجز عن طريق rotana.com، لتحصل على ا�ن�نت �ان�.
للحجوزات أو معرفة املزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة rotana.com، أو االتصال بوكيل 

سفركم املفضل، أو االتصال مباشرةً بفنادقنا. 

ويبقى وعدنا لكم. معنا، للوقت معنى.

تطبق الشروط وا�حكام. يسري العرض من 5 يونيو حتى 3 سبتم� 2016.
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 هدية ال مثيل لها 
احتِفلوا بعيد فطر ممّيز مع عائالتكم في ياس مول. مع بطاقة 

هدايا ياس مول، يمكنهم االستمتاع بتجارب عديدة وعروض ممّيزة. 
استمتِعوا بعروض حّية وفريدة للسيرك واأللعاب البهلوانية على مدار 

ثالثة أيام لجميع أفراد العائلة، مع فعالّيات شّيقة مقّدمة من متاجر 
ليغو وهامليز أللعاب األطفال. عيشوا بهجة العيد في ياس مول

#YMGifts

يـاس مـول، حـيـث تصنـع اللحظـات
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فنادقنا � املنطقة خالل هذا الصيف، لقضاء أوقات رائعة بقيمة ال تضاهى. 

احجز عن طريق rotana.com، لتحصل على ا�ن�نت �ان�.
للحجوزات أو معرفة املزيد من املعلومات، ميكنكم زيارة rotana.com، أو االتصال بوكيل 

سفركم املفضل، أو االتصال مباشرةً بفنادقنا. 

ويبقى وعدنا لكم. معنا، للوقت معنى.

تطبق الشروط وا�حكام. يسري العرض من 5 يونيو حتى 3 سبتم� 2016.
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ابتكار

يبدو 
اأننا نعي�ض يف ع�ضر يت�ضم بت�ضارع 

الخرتاقات التقنية الثورية. فال يكاد 

مير يوم دون الإعالن عن بع�ض التطورات اجلديدة 

الكربى يف الذكاء ال�ضطناعي، اأو التقنية احليوية، 

اأو التحول الرقمي، اأو التحول الآيل. بيد اأن اأولئك 

�ض اأنهم يعلمون اإىل اأين يقودنا كل هذا ل  الذين ُيفرَتَ

ميكنهم ال�ضتقرار على راأي.

فعلى اأحد طريف الطيف جند املتفائلني بالتقنية، 

الذين يعتقدون اأننا على اأعتاب ع�ضر جديد ترتفع فيه 

م�ضتويات املعي�ضة يف خمتلف اأنحاء العامل ب�ضرعة اأكرب 

من اأي وقت م�ضى. وعلى الطرف الآخر يقف املت�ضائمون 

من التقنية، الذين يرون اإح�ضاءات الإنتاجية املخيبة 

ون اأن الفوائد التي قد تخلفها التقنيات  لالآمال ويحاجنّ

على القت�ضاد بالكامل �ضوف تظل حمدودة. ثم هناك 

اأولئك الذين ي�ضعرون بالقلق اإزاء التقنية، والذين يتفقون 

مع املتفائلني ب�ضاأن حجم البتكار ونطاقه ولكن ي�ضاورهم 

قلق عظيم اإزاء العواقب املناوئة التي قد توؤثر �ضلًبا يف 

ت�ضغيل العمالة اأو العدالة بني النا�ض.

ا لي�ض  وما مييز هذه الروؤى عن بع�ضها بع�ضً

الختالف حول معدل البتكار التقني. فمن ذا الذي 

ميكنه الت�ضكيك جدًيا يف اأن البتكار يتقدم بخطى 

حثيثة؟ بل يدور النقا�ض حول ما اإذا كانت هذه 

البتكارات �ضتظل حبي�ضة ب�ضعة قطاعات كثيفة 

ال�ضتخدام للتقنية والتي توظف اأ�ضحاب املهن من ذوي 

املهارة العالية، وتظل متثل ح�ضة �ضغرية ن�ضبًيا من 

الناجت املحلي الإجمايل، اأو تنت�ضر اإىل الق�ضم الأكرب من 

القت�ضاد. اإن نتائج اأي ابتكار على الإنتاجية وت�ضغيل 

العمالة والعدالة بني النا�ض تعتمد يف نهاية املطاف على 

مدى �ضرعة انت�ضاره عرب اأ�ضواق العمل والإنتاج.

قد يكون النت�ضار التقني مقيًدا على جانبي الطلب 

والعر�ض من القت�ضاد. ولنتاأمل جانب الطلب اأوًل. 

يف القت�ضادات الغنية، ينفق امل�ضتهلكون الق�ضم 

الأعظم من دخولهم على خدمات مثل ال�ضحة، 

والتعليم، والنقل، والإ�ضكان، و�ضلع التجزئة. وكان 

تاأثري البتكار التقني �ضئياًل ن�ضبًيا حتى يومنا هذا يف 

العديد من هذه القطاعات.

لنتاأمل هنا بع�ض الأرقام الواردة التي يتيحها 

تقرير معهد ماكينزي العاملي الأخري بعنوان 

»اأمريكا الرقمية«. كان القطاعان اللذان �ضهدا 

املعدل الأ�ضرع يف منو الإنتاجية يف الوليات املتحدة 

منذ عام 2005 هما  تقنية املعلومات والت�ضالت 

وال�ضناعات الإعالمية، بح�ضة جممعة يف الناجت 

املحلي الإجمايل تقل عن 10%. وعلى النقي�ض 

من هذا، مل ت�ضجل اخلدمات احلكومية والرعاية 

ال�ضحية، التي ت�ضكل يف جمموعها اأكرث من ربع 

الناجت املحلي الإجمايل، اأي منو يف الإنتاجية تقريًبا.

يرى املتفائلون بالتقنية، مثل معدي تقرير 

ماكينزي، يف مثل هذه الأرقام فر�ضة كربى. فال 

تزال هناك مكا�ضب اإنتاجية �ضخمة ميكن حت�ضيلها 

بتبني التقنيات اجلديدة يف القطاعات املتاأخرة. من 

ناحية اأخرى يرى املت�ضائمون اأن مثل هذه الفجوات 

رمبا تكون �ضمات بنيوية دائمة لقت�ضادات اليوم.

على �ضبيل املثال، يحاجج املوؤرخ القت�ضادي 

روبرت جوردون يف اأن ابتكارات اليوم تت�ضاءل 

مقابل ثورات املا�ضي التقنية فيما يت�ضل بتاأثريها 

املحتمل يف القت�ضاد بالكامل. فقد ت�ضببت الكهرباء، 

وال�ضيارة، والطائرة، وتكييف الهواء، والأجهزة 

املنزلية يف اإحداث تغيريات جوهرية يف الطريقة التي 

يعي�ض بها النا�ض العاديون حياتهم. وقد حققت هذه 

البتكارات جناحات رائدة يف كل قطاع من قطاعات 

القت�ضاد. ورمبا ل تبلغ الثورة الرقمية هذا املدى على 

الرغم من كونها مبهرة.

اأما على جانب الَعْر�ض فاإن ال�ضوؤال الرئي�ض هو 

ما اإذا كان القطاع املبتكر قادًرا على الو�ضول اإىل 

راأ�ض املال واملهارات التي يحتاج اإليها لكي يتو�ضع 

ب�ضرعة وعلى نحو م�ضتمر؟ يف البلدان املتقدمة، ل 

ميثل اأي من الأمرين قيًدا كبرًيا. ولكن عندما تتطلب 

التقنية مهارات عالية- يت�ضم التغري التقني بالنحياز 

ملهارات بعينها وفًقا للغة اأهل القت�ضاد- فاإن تبنيها 

داني رودريك *

االبتكار ال يكفي وحده
تحقيق معدالت نمو عالية من اإلنتاجية يتطلب عوامل 

تزيد على االبتكار التقني فحسب.
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ون�ضرها مييل اإىل تو�ضيع الفجوة بني دخول العمال 

من ذوي املهارات املتدنية والعالية. و�ضوف يكون 

النمو القت�ضادي م�ضحوًبا بات�ضاع فجوة التفاوت بني 

النا�ض، كما كانت احلال يف ت�ضعينيات القرن الع�ضرين.

الواقع اأن م�ضكلة جانب الَعْر�ض التي تواجهها 

البلدان النامية اأكرث اإنهاًكا. ذلك اأن القوى 

العاملة منخف�ضة املهارة يف الغالب. وتاريخًيا، مل 

ي�ضكل هذا عائًقا للم�ضنعني املتاأخرين، ما دام 

الت�ضنيع يتاألف من عمليات التجميع التي تتطلب 

عمالة كثيفة مثل �ضناعة املالب�ض وال�ضيارات. 

ومن املمكن حتويل الفالحني اإىل عمال م�ضانع 

بني ع�ضية و�ضحاها تقريًبا، وهو ما يعني �ضمًنا 

مكا�ضب اإنتاجية كبرية تعود على القت�ضاد. وكان 

الت�ضنيع تقليدًيا عاماًل مهًما يف التعجيل باكت�ضاب 

م�ضتويات الدخل املرتفعة.

ما اأن ت�ضبح عمليات الت�ضنيع تقوم على الآليني 

وتتطلب مهارات عالية، ت�ضبح القيود على جانب 

الطلب موجعة. وتخ�ضر البلدان النامية ميزاتها 

الن�ضبية فعلًيا يف مقابل البلدان الغنية. وبو�ضعنا 

اأن نرى العواقب ماثلة يف »الن�ضحاب من الت�ضنيع 

ال�ضابق لأوانه« يف العامل النامي اليوم.

يف عامَل يت�ضم بالن�ضحاب من الت�ضنيع قبل الأوان 

املنا�ضب، ي�ضبح حتقيق منو الإنتاجية على م�ضتوى 

القت�ضاد بالكامل مهمة اأ�ضعب كثرًيا يف البلدان 

منخف�ضة الدخل. ولي�ض من الوا�ضح ما اإذا كانت 

الة للت�ضنيع. هناك بدائل فعنّ

اقرتح اخلبري القت�ضادي تايلر كوين اأن البلدان 

النامية رمبا ت�ضتفيد من تقاطر البتكار تدريجًيا من 

القت�ضادات املتقدمة: فهي قادرة على ا�ضتهالك 

جمموعة كبرية من املنتجات اجلديدة باأ�ضعار 

رخي�ضة. وهذا منوذج ملا ي�ضميه كوين »الهواتف 

اخللوية بدًل من م�ضانع ال�ضيارات«. ولكن يظل 

ال�ضوؤال قائًما: ماذا �ضتنتج هذه البلدان وت�ضدر- 

اإىل جانب املنتجات الأولية- حتى تتمكن من حتمل 

تكاليف الهواتف املحمولة امل�ضتوردة؟

يف اأمريكا الالتينية، كانت الإنتاجية على 

م�ضتوى القت�ضاد بالكامل راكدة برغم قدر كبري 

من البتكار يف ال�ضركات التي تتمتع باإدارة مثالية 

ويف القطاعات الطليعية. ولن ُيَحل هذا التناق�ض 

الظاهري اإل من خالل النتباه اإىل حقيقة مفادها 

اأن منو الإنتاجية ال�ضريع يف جيوب البتكار تراَجع 

بِفعل انتقال العمال من الأق�ضام الأكرث اإنتاجية 

اإىل الأق�ضام الأقل اإنتاجية من القت�ضاد- وهي 

الظاهرة التي اأطلقت عليها اأنا وزمالئي »التغري 

البنيوي اخلاف�ض للنمو«.

ت�ضبح هذه النتيجة ال�ضارة ممكنة عندما تكون 

الزدواجية التقنية �ضديدة يف القت�ضاد، وعندما 

تعجز الأن�ضطة الأكرث اإنتاجية عن التو�ضع بال�ضرعة 

الكافية. وما يثري النزعاج اأن هناك من الأدلة ما 

ي�ضري اإىل اأن التغري البنيوي اخلاف�ض للنمو كان قائًما 

ا يف الآونة الأخرية. يف الوليات املتحدة اأي�ضً

من الأهمية مبكان يف نهاية املطاف اأن ندرك اأن 

عواقب الإنتاجية التي يخلفها البتكار التقني على 

القت�ضاد بالكامل، ولي�ض البتكار يف حد ذاته، هي 

التي توؤدي اإىل رفع م�ضتويات املعي�ضة. ومن املمكن اأن 

يتعاي�ض البتكار جنًبا اإىل جنب مع الإنتاجية املخف�ضة 

)على النقي�ض من هذا، ي�ضبح منو الإنتاجية ممكًنا 

يف بع�ض الأحيان يف غياب البتكار، عندما تنتقل 

املوارد اإىل القطاعات الأكرث اإنتاجية(. يدرك 

املت�ضائمون من التقنية هذه احلقيقة، وقد ل يكون 

املتفائلون خمطئني، ولكن يتعني عليهم اإذا كانوا 

راغبني يف تعزيز حجتهم اأن يركزوا على الكيفية التي 

تخلف بها التقنية تاأثريها يف القت�ضاد ككل.  

اأ�ضتاذ القت�ضاد ال�ضيا�ضي الدويل يف كلية جويد   *
ف. كيندي للحكومة يف جامعة هارفرد. هو موؤلف 

كتاب »تناق�ض العوملة: الدميقراطية وم�ضتقبل 

القت�ضاد العاملي«.
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شركات رواد األعمال

االنتصارات والنضاالت

أثبتت الشركات الريادية البادئة نفسها من حيث كونها حواضن لالبتكار 
ومحركات للنمو االقتصادي.

سامي محروم *

ريادة األعمال
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اجتذب 
موؤمتر �ضِتب )STEP( الذي اأقيم 

يف دبي موؤخًرا، وهو اأكرب موؤمتر 

للم�ضاريع الريادية البادئة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا، قدًرا كبرًيا من الن�ضاط الإعالمي 

املكثف. وقد بدا الأمر وكاأن هذا املوؤمتر ي�ضري اإىل 

بلوغ م�ضهد امل�ضاريع البادئة يف املنطقة �ضن الر�ضد. 

ولكن ل يزال رواد الأعمال يف منطقة ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يواجهون معوقات بنيوية 

خطرية حتول دون تقدمهم.

ل ينبغي التقليل من �ضاأن النجاحات التي حققتها 

ال�ضركات الريادية البادئة يف املنطقة. فوفًقا ملن�ضة 

الت�ضريع الإقليمية وم�ضة Wamda هناك اأكرث من 

12 �ضركة بادئة، مبا يف ذلك بيت )Bayt(، وكرمي 
 ،)MarkaVIP( وماركا يف اآي بي ،)Careem(

 ،)News Group( ونيوز جروب ،)Namshi( ومن�ضي

وبروبرتي فايندر )Propertyfinder(، ووادي دوت 

ر قيمتها الآن باأكرث من 100  كوم )Wadi.com(، ُتَقدَّ

مليون دولر. ومن املنتظر اأن ت�ضبح �ضركة �ضوق دوت 

كوم )Souq.com( التي تاأ�ض�ضت عام 2005 ويعمل بها 

نحو 3 اآلف موظف، اأول »ح�ضان جمنح« يف املنطقة 

تتجاوز قيمتها املقدرة مليار دولر.

لكن تظل البيئة الإقليمية رغم هذا غري مف�ضية 

اإىل تعزيز روح ريادة الأعمال. فاإىل جانب احلروب، 

والإرهاب، وال�ضطرابات ال�ضيا�ضية التي جتتاح العامَل 

العربي- ناهيك من التحديات املعتادة التي تواجه 

رواد الأعمال خارج وادي ال�ضليكون، مثل الفتقار اإىل 

راأ�ض املال املغامر، اأو املواهب، اأو البنية الأ�ضا�ضية- 

هناك عدد من امل�ضاكل البنيوية عميقة اجلذور.

تتعلق اإحدى هذه امل�ضاكل بالرتكيبة الدميوغرافية 

لالأعمال. فوفًقا لإحدى الدرا�ضات، كانت ال�ضركات 

العائلية متثل يف عام 2011 نحو 70% من اقت�ضاد 

القطاع اخلا�ض يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا، وهي ح�ضة اأعلى كثرًيا من نظرياتها يف اأي 

منطقة اأخرى. وهذا يعني اأن �ضريحة كبرية من جمتمع 

الأعمال جتمع الأموال، وتتقا�ضم راأ�ض املال، وتدير 

عملياتها داخل دوائر اجتماعية �ضغرية متما�ضكة.

يبدو اأن احلكمة التقليدية يف العتماد على 

الأ�ضدقاء واأفراد الأ�ضرة يف م�ضاعي اإن�ضاء امل�ضاريع 

اجلديدة ُترَتَجم يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا اإىل: »اإذا مل تكن �ضديًقا اأو فرًدا من اأفراد 

الأ�ضرة، فالبد اأنك اأحمق«. ورغم اأن هذا رمبا ي�ضاعد 

ا على تعزيز ثقافة  على احتواء املخاطر، فاإنه يعمل اأي�ضً

الأعمال الكارهة خلو�ض املغامرات. بيد اأن ال�ضتعداد 

لركوب املخاطر ي�ضكل �ضرورة اأ�ضا�ضية لالإبداع وريادة 

الأعمال. وعالوة على ذلك، يوؤدي الإبقاء على الأعمال 

داخل الأ�ضرة اإىل تقلي�ض قدرتها على تعطيل الأنظمة 

القائمة، حتى عندما تتمكن من البتكار.

الواقع اأن ثقافة الأعمال ذات التوجهات العائلية، 

اأو الَقَبلية، هذه نتاج لتاريخ طويل من الأنظمة 

الة، وبرامج التاأميم  الق�ضائية التجارية غري الفعنّ

الة لل�ضركات.  العتباطية، والفتقار اإىل احلوكمة الفعنّ

ورغم جناح اأغلب الدول يف اإدخال التح�ضينات على 

هذه اجلبهات، فاإن تقاليد الأعمال الَقَبلية تظل 

را�ضخة، و�ضوف ت�ضتغرق اإزاحتها بع�ض الوقت.

لكن من املمكن اتخاذ اخلطوات الآن للم�ضاعدة 

على تخفيف بع�ض امل�ضاكل املرتبطة بثقافة الأعمال، 

مثل الفتقار اإىل املتاح من راأ�ض املال املغامر 

الكايف لرواد الأعمال اجلدد. ففي لبنان على �ضبيل 

املثال، اأطلق امل�ضرف املركزي مبادرة غري م�ضبوقة 

لدعم امل�ضاريع البادئة حتت م�ضمى »التعميم 331« 

)Circular 331(، والتي ي�ضمن من خاللها امل�ضرف 

ما ي�ضل اإىل 75% من راأ�ض املال املغامر الذي تتيحه 

امل�ضارف املحلية، والذي ي�ضل اإىل نحو 3% من 

اأ�ضولها. ومنذ اإطالق الربنامج يف عام 2013، جنح يف 

توليد اأكرث من 400 مليون دولر من راأ�ض املال املغامر.

ثمة عائق كبري ثان يعرقل ريادة الأعمال 

البتكارية يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

يكمن يف الطريقة التي تدير بها احلكومات دورها 

احلا�ضم من حيث كونها زبائن لتلك امل�ضاريع 

الريادية. فمن خالل �ضراء ال�ضلع واخلدمات- والتي 

ت�ضكل نحو 10% اإىل 15% من الناجت املحلي الإجمايل 

يف البلدان املتقدمة ونحو 20% من الناجت املحلي 

الإجمايل يف البلدان النامية- ت�ضتطيع احلكومات اأن 

تخدم من حيث كونها حمركات مهمة للنمو والبتكار. 

وينبغي لنا اأن نتذكر اأن املحرك لن�ضاأة وادي 

ال�ضليكون ومنوه كان العقود وامل�ضرتيات احلكومية.

لكن يف بلدان منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا، متيل �ضروط ممار�ضة الأعمال مع 

احلكومة- مبا يف ذلك متطلبات املناق�ضات، 

وجداول ال�ضداد، واملطالب البريوقراطية- اإىل 

حرمان ال�ضركات ال�ضغرية )التي تتاألف من 10  

موظفني اإىل 50 موظًفا( من امل�ضاركة. ومع عجز 

ال�ضركات ال�ضغرية عن الو�ضول اإىل �ضوق ال�ضلع 

واخلدمات العامة، فاإنها ل تتمكن من اغتنام فر�ض 

مهمة للن�ضج والتو�ضع، ما يحد من قدرتها على 

حتفيز منو اقت�ضادي وتنمية اأو�ضع.

يتعلق عائق ثالث رئي�ض يحول دون ريادة الأعمال 

املبتكرة يف بلدان منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا بالبنية ال�ضناعية. ميثل البناء، واخلدمات 

امل�ضرفية، والت�ضالت، وال�ضياحة، والت�ضنيع 

التقليدي ح�ضة كبرية من اقت�ضاد القطاع اخلا�ض 

يف املنطقة. ومتيل ال�ضركات يف هذه ال�ضناعات لي�ض 

ا كبرية  فقط اإىل كونها ذات ملكية اأ�ضرية، فهي اأي�ضً

يف احلجم وثقيلة يف ا�ضتثمار راأ�ض املال، وهي ل تنظر 

اإىل ال�ضركات الريادية البادئة عادة ب�ضفتها �ضركاء 

عمل ا�ضرتاتيجيني حمتملني. يعني كل هذا �ضمًنا 

وجود حواجز مرتفعة حتول دون دخول ال�ضركات 

ا �ضديًدا يف الفر�ض  اجلديدة، التي تواجه نق�ضً

لالنطالق اأو ال�ضتفادة من ال�ضناعات الكربى. وحتى 

ال�ضركات الريادية البادئة التي حتقق بع�ض التقدم 

الأويل فاإنها تواجه �ضعوبات جمة يف تو�ضيع م�ضاركتها 

يف قطاع الأعمال بني ال�ضركات. ومن غري امل�ضتغرب 

يف هذه ال�ضناعات الرئي�ضة اأن متيل ريادة الأعمال 

والبتكار اإىل الو�ضول ببطء ويف وقت متاأخر. ورغم 

اأن قطاع الت�ضالت ُيَعد ا�ضتثناء يف هذا ال�ضياق، فاإن 

تطوره يواجه العراقيل بالنظم احلكومية.

كانت اأكرب النجاحات التي حققتها ال�ضركات 

الريادية البادئة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا على �ضبكة الإنرتنت، حيث مل ُيظِهر 

امل�ضاركون الكبار الرا�ضخون اهتماًما مبكًرا بذلك، 

وحيث احلواجز التي حتول دون الدخول منخف�ضة 

ن�ضبًيا، عندما يتعلق الأمر بال�ضتثمار الراأ�ضمايل 

والقدرة على الو�ضول اإىل ال�ضوق. والواقع اأن اأغلب 

ال�ضركات الناجحة يف هذا املجال تبيع مبا�ضرة اإىل 

امل�ضتهلكني وتدير معامالتها عن طريق خدمات 

الدفع الرقمية التي متكنها من جتنب احلواجز التي 

تعرقل املعامالت، مثل نظم امل�ضرتيات احلكومية 

والر�ضوم امل�ضرفية املرتفعة.

اإن التقدم الذي متكنت مثل هذه ال�ضركات 

الريادية البادئة من حتقيقه ي�ضلط ال�ضوء على 

قدرتها على قيادة البتكار وتوليد منو اقت�ضادي. 

وينبغي لها بالتايل اأن ت�ضكل حافًزا قوًيا حلكومات 

منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا و�ضركاتها 

لتغيري نهجها. وعلى وجه التحديد، ينبغي للحكومات 

اأن تبذل مزيًدا من اجلهد لزيادة الإنفاق لدعم 

امل�ضاريع اجلديدة البتكارية، بينما يتعني على 

ال�ضركات الرا�ضخة اأن تفتح عملياتها وتتعاون 

مع ال�ضركات الريادية البادئة لتو�ضيع اأن�ضطتها 

البتكارية التي ميكنها اأن ت�ضخ حيويتها يف الأ�ضواق.

اإن ال�ضركات الريادية البادئة اأثبتت نف�ضها من 

حيث كونها حوا�ضن لالبتكار وحمركات موؤكدة للنمو 

القت�ضادي، وت�ضغيل العمالة، والتنمية. وقد حان الوقت 

كي حتقق دول منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

اأعظم قدر ممكن من ال�ضتفادة من هذه الإمكانية.  

�ضامي حمروم، مدير مبادرة البتكار وال�ضيا�ضات   *
 ،)INSEAD( يف معهد اإن�ضياد لإدارة الأعمال

 Black Swan Start-ups: وهو موؤلف كتاب

 Understanding the Rise of Successful
.Technology Business in Unlikely Places

    الشركات الريادية البادئة 
أثبتت نفسها من حيث كونها حواضن لالبتكار ومحركات  

مؤكدة للنمو االقتصادي،  
   وتشغيل العمالة، والتنمية  
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

حمية عيد الفطر
تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام 

والحفاظ على النشاط البدني.

لي�ض 
من ال�ضهل تعديل النظام الغذائي بعد 

�ضهر رم�ضان، وبخا�ضة يف الأيام الأوىل 

من اأيام العيد. فمن دعوة لأخرى يف اأيام العيد 

جند اأنف�ضنا منغم�ضني يف الأطعمة الد�ضمة، �ضئنا اأم 

اأبينا، فلموائد العيد طعم اآخر، وحللوى العيد فنون 

متعددة. فهل بالإمكان رف�ض ما ُيقدم لنا؟

هناك نوعان من النا�ض، النوع الأول غالًبا ل 

ي�ضتطيع جتنب الدعوات اأو رف�ضها اأيام العيد، 

وي�ضكل هذا الأمر اإحراًجا، وبخا�ضة للعديد من 

امللتزمني باحلميات الغذائية، وذلك ب�ضبب ال�ضغط 

الذي يفر�ضه الداعون اأو ب�ضبب �ضرورة جماراة 

املدعوين اإذا كانت الدعوة يف منزلهم. والنوع الآخر 

هو الذي ل ياأبه بزيادة الوزن وال�ضرر الناجت عن 

الأطعمة الد�ضمة، ول ي�ضتفيق من هذا النمط اإل 

بعد حدوث م�ضكلة �ضحية. 
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5 نصائح أليام العيد

إعداد كمية محددة من 
الطعام   |    اإذا كنتم داعني 

اأو مدعوين فال بد من 

التعقل عند حت�ضري الطعام 

اأو تناوله، فما يحدث عادة 

هو اإعداد طعام يكفي 30 

ا، بينما املدعوون 10  �ضخ�ضً

اأ�ضخا�ض، فيوؤدي ذلك اإىل 

ا�ضتهالك كمية اأكرب من 

الطعام.

تناول الحلويات باعتدال 
واستبدال الفاكهة بها   |   

اإذا كان من ال�ضعب جتنب 

املعمول واحللوى فليكن 

باعتدال. اأوًل من ال�ضهل 

حت�ضري حلويات �ضحية �ضبيهة 

بحلويات العيد التقليدية، 

فمثاًل من املمكن حت�ضري 

دوائر من التمر املطحون 

ونغلفها بال�ضم�ضم املحم�ض 

اأو البندق اأو اللوز املفروم. 

بتجنب ا�ضتخدام الزبدة يف 

احللويات نقلل �ضعرات حرارية 

وخطًرا على القلب وال�ضرايني. 

كما من املهم جتنب احللويات 

املقلية التي ت�ضيطر على موائد 

ا،  �ضهر رم�ضان والعيد اأي�ضً

فمن املمكن تناولها م�ضوية 

بالفرن مثاًل اأو مقلية بزيت 

قليل وبخا�ضة مع وجود املقالة 

الكهربائية التي تتطلب القليل 

من الزيت. 

هناك فر�ضة يف �ضهر �ضوال قد اأعدها اهلل لنا، 

ومن املمكن ال�ضتفادة منها للتخل�ض من الأوزان 

الزائدة، وهي �ضيام �ضتة اأيام من �ضوال، فهي اإ�ضافة 

اإىل اكت�ضابنا احل�ضنات جتعلنا نقلل من كميات 

الطعام. وما مييز هذه الأيام اأنها ل تلزمنا بتح�ضري 

موائد كبرية. فاغتموا هذه الفر�ضة من خالل تناول 

كميات ب�ضيطة من الطعام واللتزام بالن�ضائح التالية:

و�ضع برنامج غذائي حمدد ومنظم لكي  	•
ت�ضتعيدوا تدريجًيا النظام الغذائي املعتاد 

ولتنظيم وظيفة اجلهاز اله�ضمي. من الأف�ضل 

تناول وجبات �ضغرية متعددة مبعدل �ضاعتني 

لثالث �ضاعات بني الوجبة والأخرى بهدف زيادة 

معدل حرق ال�ضعرات احلرارية وجتنب التلبك 

املعوي. ومن املهم الرتكيز على جميع العنا�ضر 

د كنظام  الغذائية بدًل من اعتماد نظام موحنّ

الربوتني اأو اخل�ضار، وتعوي�ض الفيتامينات 

واملعادن التي خ�ضرها اجل�ضم ب�ضبب عدم تناول 

كميات كافية من اخل�ضار والفاكهة يف �ضهر 

رم�ضان ب�ضبب اإدخالها يومًيا �ضمن الوجبات.

•	ي�ضبب ال�ضوم عادة الإم�ضاك، لذلك يتعني اإدخال 
الألياف يف النظام الغذائي كاخلبز الكامل، 

والأرز الأ�ضمر، والربغل، واخل�ضار والفاكهة، 

والإكثار من تناول ال�ضوائل فهي ت�ضاعد اجل�ضم 

على مقاومة اجلفاف بعد ال�ضيام وبخا�ضة يف 

ف�ضل ال�ضيف، كما ي�ضاعد تناول كمية كافية من 

ال�ضوائل على التخل�ض من الإم�ضاك. من املهم 

معاودة ممار�ضة الريا�ضة بعد هجرها خالل 

�ضهر رم�ضان املبارك اإما ب�ضبب الإرهاق والك�ضل 

الناجتني عن ال�ضيام اأو ب�ضبب الإهمال.

•	يوؤدي عدم احل�ضول على ق�ضط كاف من النوم 
اإىل العديد من امل�ضكالت ال�ضحية ب�ضبب 

الإرهاق، وقلة الرتكيز، اإ�ضافة اإىل ا�ضطراب 

ا. كما اأن قلة النوم توؤدي اإىل  الهرمونات اأي�ضً

اختالط ال�ضعور بالنعا�ض مع ال�ضعور بال�ضبع 

ب�ضبب اأن املركز الع�ضبي املتحكم بهما هو نف�ضه 

)الهيبوتالمو�ض(، فكلما اختلف توقيت النوم 

�ضعرمت باجلوع اأكرث. ل بد من ذكر اأن النوم 

النهاري ل يعو�ض اأبًدا النوم لياًل حتى واإن فاقه 

بعدد ال�ضاعات.   

 تقليص كمية لحوم 
الغنم   |   اإذا كان ول بد 
من الذبائح وتناول حلوم 

الغنم يف العيد فلتكن 

بكمية قليلة مع اإدخال اأنواع 

حلوم اأخرى كلحم اجلمل، 

والعجل، والدجاج، وديك 

احلب�ض وال�ضمك. بع�ض 

النا�ض يرى من املعيب عدم 

تقدمي حلم الغنم يف العيد، 

ولكن اأعتقد اأن العادات 

ل بد اأن تغلبها ال�ضحة، 

ف�ضاًل عن اأن حلم الغنم 

من م�ضادر اللحوم الأعلى 

بالدهون والكولي�ضرتول 

التي توؤدي لزيادة الوزن، 

وان�ضداد ال�ضرايني، وارتفاع 

ال�ضكر بالدم، وغريها من 

امل�ضكالت ال�ضحية. 

استخدام أطباق 
متوسطة الحجم   |   

تت�ضبب عادة الأطباق الكبرية 

التي نراها يف البوفيه املفتوح 

والتي ي�ضتخدمها بع�ضهم يف 

املنزل يف و�ضع كمية اأكرب 

من احلاجة، ففي �ضياق 

احلديث جند اأنف�ضنا قد 

اأنهينا كل الطعام املوجود 

بالطبق دون اأن ن�ضعر، فيفوق 

�ضعورنا ال�ضبع!

كيف نخسر الوزن الزائد بعد العيد؟   

الحفاظ على النشاط 
البدني   |   ل �ضيما اأن 

اخليارات مبعظمها غري 

�ضحية يف العيد، فلتحاولوا 

تطبيق معادلة ال�ضعرات 

احلرارية، اأي اإذا زادت 

ال�ضعرات تزيد معها احلركة 

حلرقها. وقد ياأتي بع�ضهم 

ليقول ل وقت للحركة، 

اأو اأن الزيارات تاأخذ كل 

الوقت، ولكن اإذا كانت 

الرغبة موجودة ن�ضتطيع 

ابتكار حلول ، فمثاًل من 

املمكن الذهاب �ضرًيا على 

الأقدام لتاأدية �ضالة العيد، 

اأو ركن ال�ضيارة يف مكان 

اأبعد بب�ضعة كيلومرتات عن 

املكان املق�ضود اأو التفاق مع 

الأ�ضدقاء على امل�ضي جماعة 

يف امل�ضاء، فممار�ضة 30 

دقيقة اأف�ضل من ل �ضيء.
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صحة

تعد 
الغدة النخامية اأهم غدة يف ج�ضم الإن�ضان 

)املاي�ضرتو(، حيث اإنها الغدة املنظمة 

وامل�ضيطرة على باقي غدد اجل�ضم، ويبلغ حجمها  

مثل حبة البازلء. تقع الغدة النخامية يف جتويف 

عظمي اأ�ضفل الدماغ، وي�ضمى ال�ضرج الرتكي، وتقع 

مبا�ضرة خلف عظمة الأنف.

تتكون الغدة النخامية من ف�ضني: اأمامي وخلفي. 

ووظيفة الغدة النخامية هي ا�ضت�ضعار حاجات 

اأع�ضاء اجل�ضم املختلفة، ومن ثم اإر�ضال اإ�ضارات 

اإىل الغدد الأخرى واأع�ضاء اجل�ضم مل�ضاعدتها على 

القيام بعملها. تفرز الغدة النخامية هرمونات 

تو�ضل ر�ضائلها عرب الدم اإىل خمتلف الأجهزة. 

الف�ض الأمامي يفرز عدة هرمونات ومنها الهرمون 

املن�ضط للغدة الكظرية، والذي ين�ضطها لتفرز 

الكورتيزول، وهو اأ�ضا�ضي بدوره يف تنظيم �ضغط 

الدم وال�ضكر، وا�ضتعداد اجل�ضم للحالت الطارئة. 

وهرمون احلليب الذي ين�ضط الثدي لإفراز احلليب 

من الأم بعد الولدة. وهرمون النمو الذي ي�ضاعد 

على منو العظام والع�ضالت، والهرمون املن�ضط 

للغدة الدرقية والذي ين�ضطها لإفراز الثريوك�ضني، 

وهو يوؤدي دوًرا مهًما يف النمو، ون�ضاط اجلهاز 

الغدة النخامية
ضابط إيقاع الجسم

تفرز هرمونات توصل رسائلها 
عبر الدم إلى مختلف أجهزة 

الجسم.

د. بادي العنزي

استشاري الغدد الصماء 

الع�ضبي، واحلفاظ على توازن الطاقة يف اجل�ضم. 

اأما الف�ض اخللفي فوظيفته تخزين الهرمونات 

التي تفرز من الهيبوثالم�ض، وهي الهرمون املدر 

للحليب، وكذلك ي�ضاعد على تقل�ض الرحم يف 

حالة الولدة.

 والهرمون املدر للبول يعمل على تنظيم 

�ضوائل اجل�ضم و�ضبط �ضغط الدم. كل هرمون 

من الهرمونات ال�ضابقة له تركيبة تختلف عن 

الهرمونات الأخرى. 

 قد يحدث العك�ض فيقل اإفراز بع�ض الهرمونات 

املهمة مثل مر�ض ال�ضكري الكاذب ب�ضبب �ضعف 

اإفراز الهرمون املدر للبول، اأو نق�ض هرمون النمو 

والذي يوؤدي اإىل ق�ضر القامة لدى الأطفال.

غالبية اأورام الغدة النخامية يف الكبار من 

النوع احلميد. هناك نوعان من الأورام: نوع مفرز 

للهرمونات، ونوع غري مفرز للهرمونات. امل�ضاكل 

الناجتة عن الأورام ثالثة اأنواع: اإما زيادة اإفراز 

بع�ض الهرمونات، اأو �ضعف اإفراز بع�ض الهرمونات 

ب�ضبب كرب حجم الورم يف الغدة النخامية، اأو 

الأعرا�ض الناجتة عن زيادة حجم الورم يف الدماغ 

مثل ال�ضداع وم�ضاكل النظر. 

من أبرز المشكالت الصحية التي تنجم عن 
اضطراب الغدة النخامية واألعراض الناتجة 

عن خلل في إفراز الهرمونات السابقة، 
سواء بزيادة إفرازها أو نقصه:

مرض العملقة، وهو ناتج عن إفراز كميات   •
كبيرة من هرمون النمو.

مرض كوشينغ، وهو ناتج عن إفراز   •
كميات كبيرة من الكورتيزول.

ورم الحليب الذي يسبب زيادة في إفراز   •
الحليب عند السيدات والعقم لدى الرجال.
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عالم الرجل

تتطلع 
الأنظار اليوم يف اأ�ضواق ال�ضرق الأو�ضط 

اإىل ما �ضتحمله اأحدث ابتكارات 

كاديالك من ب�ضائر تعد بالرتقاء بتجربة القيادة. 

 »àوال - فمع اإطالق اأوىل �ضيارات XT5 لعام 2017 

 -SRX ل البديل عن مركبات اجليل الثاين �ضت�ضكنّ

ت�ضادق كاديالك على بداية ف�ضل جديد من 

املناف�ضة �ضمن فئة �ضيارات الكرو�ض اأوفر متعددة 

د XT5 اجلديدة كلًيا، مقارنة  ال�ضتعمال. تتفرنّ

ب�ضابقتها، بهيكل اأخفنّ وزًنا، وخطوط ت�ضميمية 

اأكرث جراأة تعك�ض مالمح الفخامة التي األفناها يف 

�ضيارات كاديالك. اأما على م�ضتوى الأداء، فقد 

ُجهزت ال�ضيارة مبحرك من 6 اأ�ضطوانات قادر 

على توليد طاقة تعادل 310 اأح�ضنة واإنتاج 366 

نيوتن مرًتا من عزم الدوران. جرى، ارتقاًء مبزايا 

القيادة ال�ضل�ضة، تزويد املركبة بناقل حركة اآيل 

جديد بثماين �ضرعات قيا�ضية ميزته الأبرز �ضمان 

التبديل الإلكرتوين الدقيق بني ال�ضرعات. اإىل 

ذلك، اعتمدت كاديالك يف ماأثرتها اجلديدة نظام 

دفع رباعي متوا�ضاًل ي�ضمن لل�ضيارة مزيًدا من 

الثبات حتى يف اأثناء القيادة على اجلليد.

 www.cadillacarabia.com         

بديل أكثر جرأة وفخامة 

دار مونتيغرابا موؤخًرا،  اأطلقت 

يف التزامها باإعالء 

�ضاأن الكلمة والرتقاء بفن الكتابة، 

جمموعة ح�ضرية من اأدوات الكتابة 

 Mightier Than The حتت ا�ضم

Sword اأو ما معناه »القلم اأ�ضدق 
اإنباء من ال�ضيف«. واإذ اختارت الدار 

م من خالل هذه  الإيطالية اأن تكرنّ

املجموعة ذكرى كتنّاب و�ضيا�ضيني 

و�ضخ�ضيات خلنّفت ب�ضمة وا�ضحة على 

جمتمعاتها، ا�ضتهلنّت مبادرتها اجلديدة 

باأربعة ابتكارات حتتفي بالروائي 

ال�ضهري اإيرن�ضت همينغواي. والواقع هو 

 The اأن اأقالم همينغواي الأربعة، من

 ،The Writer اجلندي( اإىل( Soldier
ومن The Fisherman )ال�ضينّاد( اإىل 

ل روائع  الة(، ت�ضكنّ The Traveler )الرحنّ
اإبداعية تعيد �ضرد مقتطفات من حياة 

 The الكاتب الأ�ضطوري. هكذا هو قلم

Soldier امل�ضنوع من الراتينج الأ�ضود 
وف�ضة �ضتريلينغ يف اإ�ضدار يقت�ضر 

على 100 منوذج. يتزينّن القلم بنقو�ض 

جل�ضر األبيني يف بلدة با�ضانو ديل غرابا 

الإيطالية التي اأم�ضى فيها الكاتب 

بع�ض الوقت خالل احلرب العاملية 

الأوىل، فيما غطاوؤه يحمل ر�ضًما ل�ضعار 

الب�ضالة يف احلرب. اأما اجلزء ال�ضفلي 

من اأ�ضطوانة القلم، فمزدان بنق�ض 

متقن ل�ضيارة اإ�ضعاف من نوع فورد كان 

همينغواي يقودها اآنذاك. 

www.montegrappa.com     

القلم أصدق إنباء من السيف
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عالم المرأة

دار فابرجيه، يف اأحدث  ت�ضوغ 

اإ�ضافة اإىل جمموعتها امللكية 

Imperial Collection التي حتتفي باإرث اآل 
رومانوف، اآخر قيا�ضرة رو�ضيا، اإيقاعات 

املوا�ضم الرو�ضية، الطبيعي منها واملجازي، 

وهج حجارة نفي�ضة تتعانق حبيباتها 

م�ضتح�ضرة يف الأذهان ترف بالطات رو�ضيا 

يف الزمن اجلميل. فمن وحي حكايات ملكية 

قدمية عاي�ضها بيرت كارل فابرجيه، ت�ضكلت 

معامل هذه املجموعة ال�ضاعرية روائع توثق 

اإيقاع طبيعة كان ملوا�ضمها املتعاقبة اآنذاك 

ارتباط وثيق بطقو�ض واحتفالت طبعت 

النمط احلياتي املرتف للقيا�ضرة. هكذا هو 

حال طقم Quadrille Emerald الذي تفتح 

ت�ضميمه املر�ضع بربيق الأملا�ض واأخ�ضر 

الزمرد ربيًعا يرحتل باملتاأمل يف �ضيائه اإىل 

فتنة جنائن اأ�ضطورية كانت ذات زمن ت�ضور 

الق�ضور امللكية يف الريف الرو�ضي. 

www.faberge.com     

ضياء الزمرد 
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إسالميات

الأولد 
نعمة عظيمة، مين اهلل، تعاىل، بها على 

الوالدين، فبهم تقر اأعينهم، وياأن�ضون 

معهم يف حياتهم، وهم رافد يتدفق بالأجر والثواب، 

ويفي�ض بالرحمة وال�ضفقة، اإذا اأح�ضن الوالدان 

تربيتهم وتن�ضئتهم ن�ضاأة �ضاحلة، ف�ضي�ضبحون 

م�ضدر �ضعادة لهما يف حياتهما وبعد مماتهما. 

والآباء م�ضوؤولون م�ضوؤولية عظيمة جتاههم، بالعناية 

بتـربيتهم، وحفظهم من كل ما ي�ضرفهم عن الطريق 

ال�ضواب، واجلادة ال�ضحيحة، فمتى اجتهدوا 

واأح�ضنوا يف العناية بتوجيههم، ح�ضدوا ثمار تربيتهم 

اأْن�ًضا، و�ضعادة، ورفعة، وهناء، وراحة، فكانوا قرة 

عني لهم. وحقوق الأبناء على اآبائهم من الأمور التي 

قررها الت�ضريع الإ�ضالمي، واألزم الآباء القيام بها، 

وهي حقوق كثرية ومتنوعة، ياأتي من �ضمنها ت�ضمية 

الولد، وقد اأعطى الإ�ضالم هذا اجلانب عناية خا�ضة 

واأوله اهتمامه. ويجدر الوقوف مع الآداب املتعلقة 

بالت�ضمية هذه الوقفات. 

الوقفة األولى: اأن القراآن الكرمي اأورد احلوار 
البديع الذي جرى بني اهلل، تعاىل، ومالئكته، حني 

ْذ َقاَل َربَُّك  اأخربهم بخلقه اآدم عليه ال�ضالم: {َواإِ

ْر�ِض َخِليَفًة } )البقرة: 
َ
ِلْلَماَلِئَكِة اإِينِّ َجاِعٌل يِف اْلأ

، عن احلكمة  الآية 30(، فا�ضتفهموا منه، جلنّ وعزنّ

َعُل  جَتْ
َ
من ذلك، مو�ضحني له روؤيَتهم وظننّهم، {َقاُلوا اأ

َماَء} )البقرة:الآية  ِفيَها َمن ُيْف�ِضُد ِفيَها َوَي�ْضِفُك الدِّ

30(، فاأو�ضح اهلل، تعاىل، لهم مكانة اآدم ومنزلته، 
مبا يظهر لهم من خاللها، ف�ضَله ومتيَُّزه عنهم، فقال 

اِدِقنَي )31(  َلِء اإِن ُكنُتْم �ضَ �ْضَماِء َهوؤُ
َ
نِبُئويِن ِباأ

َ
تعاىل: {اأ

نَت اْلَعِليُم 
َ
َك اأ َقاُلوا �ُضْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا اإِلَّ َما َعلَّْمَتَنا اإِنَّ

ى اهلل،  32(، فتحدنّ ِكيُم} )البقرة: الآيتان 31،  احْلَ

ة التي جعلها يف الإن�ضان،  تعاىل، مالئكته بهذه اخلا�ضيَّ

وهي �ضرُّ التمييز بني الأ�ضياء باأ�ضمائها، حيث 

األهم اهلل، تعاىل، اآدم معرفَة ما مل تعرفه املالئكة 

�ْضَماِئِهْم 
َ
نِبْئُهم ِباأ

َ
مون، قال تعاىل: { َقاَل َيا اآَدُم اأ املكرنّ

ْعَلُم َغْيَب 
َ

ُكْم اإِينِّ اأ ُقل لَّ
َ

مَلْ اأ
َ
�ْضَماِئِهْم َقاَل اأ

َ
ُهم ِباأ

َ
نَباأ

َ
ا اأ َفَلمَّ

ْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن } 
َ
ْر�ِض َواأ

َ
َماَواِت َواْلأ ال�ضَّ

)البقرة:الآية 33(، فاأودع اهلل، تعاىل، يف الإن�ضان 

ميزة تعريف الأ�ضياء مب�ضميات خا�ضة لها، وتعاقب بنو 

الب�ضر ذلك جياًل بعد اآخر، فاأ�ضبحت الت�ضمية َمْعلًما 

موروًثا، وعادًة يتنّبعونها يف حياتهم.  

الوقفة الثانية: اأن ال�ضم و�ضيلة ورمز يدل على 
�ضاحبه، وميكن لأي واحد اأن يتعرف اإىل �ضخ�ض 

ي به، فالأ�ضماء اأعالم  ما من خالل ا�ضمه الذي �ُضمِّ

على م�ضمياتها، ُو�ضعت للتعريف بها، ومتييزها عن 

غريها، وتختلف معانيها ودللتها بح�ضب اللفظ 

الذي ُو�ضع لها، وهي بح�ضب ما تت�ضمنه من املعاين، 

ى  وما ميكن اأن َيْلَحَظه املنادي بها، قد توحي للُم�َضمَّ

بها مبعنى من املعاين، واهلل، �ضبحانه وتعاىل، 

َع  بحكمته يف ق�ضائه وقدره، ُيلهم النفو�َض اأن َت�ضَ

الأ�ضماَء على ح�ضب م�ضمياتها، لُتنا�ضب حكمَته، 

تعاىل، بني اللفظ ومعناه، كما تنا�ضب بني الأ�ضماء 

وم�ضمياتها. ونقل ابن القيم، رحمه اهلل، عن ابن 

جني من علماء العربية اأنه كان يقول: لقد مرنّ بي 

اآلباء مسؤولون مسؤولية عظيمة تجاه أوالدهم، والعناية بتـربيتهم، وحفظهم 
من كل ما يصرفهم عن الطريق الصواب.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

تسمية المولود
نوا أسماءكم حسِّ

دهر واأنا اأ�ضمع ال�ضم، ل اأدري معناه، فاآخذ معناه 

من لفظه، ثم اأك�ضفه، فاإذا هو ذلك بعينه اأو قريب 

منه. قال ابن القيم: فذكرُت ذلك ل�ضيخ الإ�ضالم 

ابن تيمية، رحمه اهلل، فقال: واأنا يقع يل ذلك 

�ْضَلُم �َضامَلَها 
َ
كثرًيا، وقد قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »اأ

اهلل، وِغَفاُر َغَفَر اهلل لها« متفق عليه. وملا اأ�ضلم 

وح�ضي، قاتل حمزة، وقف بني يدي النبي، �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم، َفَكِره ا�ضَمه وقال: »َغينّْب عني وجَهك ل 

اأراك« رواه البخاري. 

فالأخالق والأعمال والأفعال القبيحة، ت�ضتدعي 

اأ�ضماء تنا�ضبها، واأ�ضدادها ت�ضتدعي اأ�ضماء تنا�ضبها، 

وكما اأن ذلك ثابت يف اأ�ضماء الأو�ضاف، فهو كذلك 

يف اأ�ضماء الأعالم، وما �ُضمي ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم، حممًدا واأحمد، اإل لكرثة خ�ضال احلمد 

ادون،  فيه، ولهذا كان لواء احلمد بيده، واأمته احلمنّ

وهو اأعظم اخللق حمًدا لربه تعاىل، ولهذا اأمر ر�ضول 

اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، بتح�ضني الأ�ضماء فقال: 

ُنوا اأ�ضماَءكم«، فاإن �ضاحب ال�ضم احل�ضن قد  »َح�ضِّ

ي�ضتحي من ا�ضمه، وقد يحمله ا�ضمه على فعل ما 

ْفِل  ينا�ضبه، وترك ما ي�ضاده، ولهذا ترى اأكرث ال�ضُّ

اأ�ضماوؤهم تنا�ضبهم، واأكرث العلية اأ�ضماوؤهم تنا�ضبهم.

الوقفة الثالثة: وقت الت�ضمية، والأمر يف ذلك 
ى يوم ولدته، اأو بعد ثالثة  وا�ضع، فيجوز اأن ُي�َضمَّ

ر اإىل اليوم ال�ضابع، ويجوز قبل  اأيام، اأو اأن يوؤخَّ

ذلك وبعده، فعن �ضمرة، ر�ضي اهلل عنه، قال: قال 

ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »كلُّ غالم رهينة 

بعقيقته، ُتذبح عنه يوَم �ضابعه، وُي�ضمى فيه، وُيحلق 

راأ�ُضه« رواه اأحمد واأبو داود. 

وعن اأن�ض، ر�ضي اهلل عنه، اأن ر�ضول اهلل، �ضلى 

يته  اهلل عليه و�ضلم، قال: »ُولَد يل الليلة غالم ف�ضمَّ

با�ضم اأبي اإبراهيم« رواه م�ضلم. والوالدان هما 

ر اختالفهما  اللذان يختاران ا�ضم مولودهما، فلو قدِّ

يف ذلك، فاإن الت�ضمية من حق الأب، لأنه ُين�ضب 

اإليه، وُيدعى لأبيه، قال تعاىل: {اْدُعوُهْم ِلآَباِئِهْم 

ِ } )الأحزاب: من الآية 5(. فلو 
َّ

ْق�َضُط ِعنَد اهلل
َ
ُهَو اأ

اه غريهما كاجلد، اأو الأخ، اأو اخلال، اأو العم،  �ضمنّ

اأو اأي �ضخ�ض اآخر �ضح ذلك، فقد كان امل�ضطفى، 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، ي�ضمي اأبناء اأ�ضحابه ر�ضي اهلل 

عنهم. ومما ينبغي التنبيه اإليه هنا، اأن ت�ضمية املولود 

      تحرم التسمية باألسماء المعبدة  
لغير اهلل، تعالى،     

كعبد النبي وعبدالرسول   
والتسمي بأسماء اهلل الخاصة به، أو التسمية 

      بأسماء غير المسلمين  
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ُيعدُّ 
الأدب العربي من اأهم 

الو�ضائل التي حتفظ تاريخ 

الأ· وال�ضعوب، وُتَعربِّ عن الثقافة 

ال�ضائدة يف املجتمعات عرب الع�ضور 

ل الهوية الفكرية  والأزمنة، وتوؤ�ضِّ

للموروثات احل�ضارية وحتميها 

من املوؤثرات الدخيلة على قيمها 

واأدبياتها، وت�ضونها من الندثار 

وال�ضمحالل. لذلك فاإن الأوعية 

ناتها تعد حم�ضًنا  الأدبية بكل مكوِّ

لإيداع منتجات الفكر الأدبي ال�ضائد 

يف فرتة من الفرتات، وحفظه 

لالأجيال القادمة لالإفادة من 

اإبداعات املتقدمني ونتاجهم الأدبي. 

وقد اهتم الأدباء على َمرنّ الع�ضور 

بذلك اهتماًما فريًدا، واألَّفوا العديد 

من امل�ضنفات الأدبية التي َحَوت 

مهم. برز  اآداب ع�ضورهم وَمن َتقدَّ

يف القرن الثامن الهجري اأحد الذين 

ُعُنوا بتدوين اأدبيات العرب املتنوعة، 

ومرا�ضالتهم الديوانية والو�ضفية، 

وق�ضائدهم ذات الأغرا�ض املتعددة، 

وغري ذلك مما يتعلق بالثقافة 

العربية ال�ضائعة يف ع�ضره، فاأثرى 

املكتبة الأدبية مبوؤلفات مفيدة نافعة، 

اعتمد على حمتوياتها من جاء بعده 

من املهتمني بالأدب العربي.

يف مدينة َحَماة ال�ضورية، ُولد 

اإماُم اأهل الأدب يف ع�ضره، اأبو بكر 

ين ابن  بن علي بن عبداهلل، تقيُّ الدنّ

ة احلموي احلنفي الأزراري،  َحجَّ

عام )767هـ، املوافق 1366م(، ون�ضاأ 

بها ن�ضاأة دينية، حيث ُعِني والده 

بتعليمه القراآن الكرمي، واآداب 

اللغة العربية ومعارفها، ودر�ض 

البالغة والنحو، فكان نابغة منقطع 

النظري، ا�ضتهوى بديع الكالم، 

ِجنا�َضه وطباَقه وبياَنه ومعانيه، فاأثَّر 

ذلك يف �ضقل �ضخ�ضيته الأدبية، 

فربع يف النظم والنرث، وك�ضف عن 

قدراته الذاتية ومواهبه الأدبية، 

حتى فاق نظراءه واأقرانه، وجمع يف 

�ضخ�ضيته العلم والأدب، و�ضهدت 

له بديعياُته التي ا�ضُتهر بها باملكانة 

الأدبية الراقية التي ت�ضنمها يف 

زمانه، وتلقفها اأ�ضحاُب الذوق 

الأدبي، وبلغت اأبياتها اثنني واأربعني 

نها فنون البديع  ومئة بيت، �ضمَّ

فه  واملعاين امل�ضتظرفة، مما ُي�ضنِّ

علماء النقد والبالغة يف قمة 

النتاج الفكري املميز والراقي، على 

الرغم من قلته حني ُيقا�ض بغريه، 

لأنه يك�ضف عن عمق املعنى، و�ضعة 

الدللة، وجمال الأ�ضلوب. 

ويف ال�ضعر كانت له اإ�ضهامات 

متنوعة، فقد افتتح حياته ال�ضعرية 

ق يف  بالَزَجل واملعار�ضات، ثم تعمَّ

اأغرا�ض ال�ضعر، كاملدح والو�ضف 

والعتذار والرثاء، وغريها. ومن 

ق�ضائد املديح الرائعة، معار�ضته 

لق�ضيدة كعب بن زهري يف مدح 

النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم.  

ة الحموي ابن َحجَّ
إمام أهل األدب في عصره

ا، لو مات قبل اأن ُي�ضمى، وكذلك لو  م�ضروعة، اأي�ضً

خرج ميًتا من بطن اأمه قبل متامه، وهو م�ضتبني 

ْقط، فقد قال جماعة من  اخللق، وهو ما يعرف بال�ضَّ

العلماء با�ضتحباب ت�ضميته، فاإن مل يتبنيَّ اأذكر هو اأم 

اأنثى، �ُضمي با�ضم ي�ضلح لهما، قالوا: لأنهم ُيدَعون 

يوم القيامة باأ�ضمائهم، فت�ضتحب ت�ضميتهم. 

الوقفة الرابعة: اأن يكون ال�ضم ح�ضًنا، فال ُي�ضمى 
ُ به عند ِكرَبه، اأو يح�ضل له به �ضيء  با�ضم قد ُيَعريَّ

من الأذى اأو امل�ضايقة، فُيختار اأح�ضُن الأ�ضماء، 

واأح�ضُنــها: عبــداهلل وعبدالرحمن، وهما اأحبُّ 

الأ�ضماء اإىل اهلل تعاىل، قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

»اإن اأحب اأ�ضمائكم اإىل اهلل، عز وجل، عبداهلل 

وعبدالرحمن« رواه م�ضلم. 

ثم ما كان معبًدا هلل، تعاىل، من الأ�ضماء الثابتة هلل 

ى بها عند كربه اأنه  َجلَّ وعز، فاإن الت�ضمية ُيدرُك امل�ضمَّ

عبٌد خلالقه جل وعال، واأن لفظة العبودية مالزمة له، 

فيوؤدي ذلك اإىل �ضدة تعلقه بربه وقوة �ضلته به.

ثم الت�ضمية باأ�ضماء الأنبياء والر�ضل، عليهم 

ال�ضالة وال�ضالم، وقد قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

ى ابَنه با�ضم اأبي  »ت�ضموا با�ضمي« متفق عليه، و�ضمَّ

الأنبياء اإبراهيم عليه ال�ضالم. و�ضمى ولًدا لعبداهلل 

ابن �ضالم بيو�ضف، رواه اأحمد، وكذلك الت�ضمية 

باأ�ضماء ال�ضحابة والعلماء وال�ضاحلني، اأو يكون 

ا�ضًما ح�ضًنا لئًقا ب�ضاحبه الذي يحمله، وقد جاء 

يف احلديث اأنه �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأمر بتح�ضني 

الأ�ضماء، فقال: »اإنكم ُتدعون يوم القيامة باأ�ضمائكم 

واأ�ضماء اآبائكم فاأح�ضنوا اأ�ضماءكم« رواه اأحمد. 

الوقفة الخامسة: حترم الت�ضمية بالأ�ضماء املعبدة 
لغري اهلل، تعاىل، كعبد النبي وعبدالر�ضول ونحوهما، 

وكذا الت�ضمي باأ�ضماء اهلل اخلا�ضة به، اأو الت�ضمية 

باأ�ضماء غري امل�ضلمني، كما ُتكره الت�ضمية بالأ�ضماء 

التي تدل على التـزكية، فعن اأبي هريرة، ر�ضي اهلل 

ة،  عنه، اأن زينب، ر�ضي اهلل عنها، كان ا�ضمها َبرَّ

اها ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل  ي نف�َضها، ف�ضمنّ فقيل: ُتــــــَزكِّ

عليه و�ضلم، »زينب« متفق عليه. 

وكان ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، يكره 

اها  ت�ضمية املدينة »يرثب«، كراهًة �ضديدة، و�ضمنّ

طيبة، واإمنا حكى اهلل،تعاىل، ت�ضميتها »يرثب« عن 

ْنُهْم َيا  اِئَفٌة مِّ املنافقني، قال جل وعز: {َواإِْذ َقاَلت طَّ

َب َل ُمَقاَم َلُكْم } )الأحزاب: من الآية 13(.  ْهَل َيرْثِ
َ
اأ

كما نهى �ضلى اهلل عليه و�ضلم عن الت�ضمية باأ�ضماء 

اأخرى، فعن �ضمرة بن جندب، ر�ضي اهلل عنه، قال: 

قال ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ل ُت�ضمني 

غالَمك ي�ضاًرا، ول رباًحا، ول جنيًحا، ول اأفلح، 

فاإنك تقول، اأَثمَّ هو، فال يكون« رواه م�ضلم. وُكلُّ من 

َي با�ضم قبيح، اأو ا�ضم يكرهه، وراأى اأن امل�ضلحة  �ُضمِّ

ه فله ذلك، ملا ثبت عنه �ضلى اهلل  تقت�ضي اأن ُيغريِّ

عليه و�ضلم اأنه غريَّ اأ�ضماء حتمل معاين م�ضتكَرهة، 

فقد غريَّ ا�ضم )َحْرب، اإىل َح�َضن، وح�ضني(، وقال 

لرجل: »ما ا�ضمك؟«، فقال: )َحَزن( فقال: »بل اأنت 

�َضْهل« رواه البخاري. 

ومتى ما ُق�ضد تغيري ال�ضم، فاإنه ينبغي مراعاة 

تقارب الألفاظ بني ال�ضم املُغريَّ وال�ضم اجلديد، 

حتى يكون ذلك اأ�ضهل يف معرفته واأقرب اإىل النطق 

به، وذلك ماأخوذ من اأ�ضلوبه، �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم، يف تغيري الأ�ضماء. 



ااعي رئيسي 

ااعي إعالني 

استضافة 
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

معجم مقاييس اللغة
لأبي احل�ضني اأحمد بن فار�ض )ت 395هـ(

لغتنا

اإمام 
ا اللغة، وهو  يف علوم �ضتى، خ�ضو�ضً

يف طليعة العلماء الذين اأخذوا من 

كل فن ب�ضهم وافر، ومل يقف بنف�ضه عند حدِّ 

املعرفة والتعليم، بل اقتحم ميدان التاأليف. 

مة. اأقام  يحتفظ التاريخ له مبوؤلفات كثرية قيِّ

مدة طويلة مبدينة همذان، وهناك تتلمذ 

عليه احلريري �ضاحب املقامات، ومنه اقتب�ض 

بديع الزمان الهمذاين اأ�ضلوبه وو�ضع امل�ضائل 

بية. قال عنه الثعالبي  الفقهية يف املقامات الطيِّ

يف يتيمة الدهر: »اأبو احل�ضني اأحمد بن فار�ض 

هر، يجمع  بن زكريا من اأعيان العلم واأفذاذ الدَّ

اإتقان العلماء وظرف الكتَّاب وال�ضعراء«. كان 

�ضاعًرا جميًدا، ينمُّ �ضعره عن ظرفه وح�ضن 

يه يف ال�ضنعة، ومن ذلك قوله: تاأتِّ

وذهب مثاًل

ْيِد في َجْوِف الَفَرا كلُّ الصَّ

آللئ من بحور الشعر

ان بن املعلى، ق�ضيدة �ضهرية تنبع من قلب اأب  نظم ال�ضاعر الأموي، حطنّ

عطوف على بناته ال�ضغار، يقول يف بع�ض اأبياتها:

قال 
َمع الأمثال: »الَفَرا احلماُر  امليداين يف جَمْ

، وجمعه ِفراء. واأ�ضل املثل اأنَّ 
ُّ
الوح�ضي

ثالثة َنَفٍر خرجوا مت�ضيدين، فا�ضطاد اأحُدهم 

اأرنًبا، والآخر ظبًيا، والثالث حماًرا، فا�ضتب�ضر 

�ضاحب الأرنب و�ضاحب الظبي مبا نال، وتطاول 

ْيِد يف َجْوِف الَفَرا،  عليه، فقال الثالث: كلُّ ال�ضَّ

اأي هذا الذي ُرِزْقُت وَظِفْرُت به ي�ضتمل على ما 

عندكما، وذلك اأنه لي�ض مما ي�ضيده النا�ض اأعظُم 

، �ضلى اهلل 
ُّ
من احلمار الوح�ضي. وتاألََّف النبي

عليه و�ضلم، اأبا �ضفيان بهذا القول، حني ا�ضتاأذن 

على النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فُحِجَب قلياًل 

ثم اأِذَن له، فلما دخل قال: ما ِكْدَت تاأَذُن يل حتى 

تاأَذَن حلجارة اجللهتني، وهما جانبا الوادي، فقال 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم: »يا اأبا �ضفيان اأنت كما قيل 

ْيِد يف َجْوِف الَفَرا«، يتاألفه على الإ�ضالم«.  كلُّ ال�ضَّ

ُل على اأقرانه. ُي�ضرب هذا املثل ملن ُيَف�ضَّ

    إذا ازدحمْت هموم القلب قلنا
عسى يوًما يكون لها انفراُج  

تي وسرور قلبي     نديمي هرَّ
راُج دفاتر لي ومعشوقي السِّ  

وقال ُقبيل وفاته:

    يا رب إنَّ ذنوبي قد أحطَت بها
                    علًما وبي وبإعالني وإسراري

د لكني المقرُّ بها     أنا الموحِّ
فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري  

كان ابن فار�ض مولًعا بحب العربية، عا�ضًقا 

لها، وقد بلغ من حبه للغة اأن األَّف فيها �ضروًبا 

من التاأليف، وكان ي�ضتحث عزمية معا�ضريه 

ف اللغة والتبحر  من الفقهاء اأن ينه�ضوا بتعرُّ

فيها، واألَّف لهم فًنا من الألغاز �ضماه »فتيا 

فقيه العرب« ي�ضع لهم م�ضائل الفقه ونحَوها يف 

معر�ض اللغة. اأما هذا الكتاب فقد بلغ فيه ابن 

فار�ض الغاية يف احلذق باللغة وفهم اأ�ضولها، 

اإذ َيُردُّ مفردات كل مادة من مواد اللغة اإىل 

اأ�ضولها. وقد انفرد من بني اللغويني بهذا 

التاأليف. ويعني ابن فار�ض بكلمة »املقايي�ض« ما 

ي�ضميه بع�ض اللغويني »ال�ضتقاق الكبري« الذي 

يرجع مفردات كل مادة اإىل معنى اأو معان 

ت�ضرتك فيها هذه املفردات. اأما منهجه، فقد 

م ابن فار�ض مواد اللغة اأوًل اإىل كتب، تبداأ  ق�ضَّ

م  بكتاب الهمزة وتنتهي بكتاب الياء. ثمَّ ق�ضَّ

كل كتاب اإىل اأبواب ثالثة، اأولها باب الثنائي 

امل�ضاعف واملطابق، وثانيها اأبواب الثالثي 

الأ�ضول من املواد، واأخرًيا باب ما جاء على اأكرث 

من ثالثة اأحرف اأ�ضلية.  

َ

بــعــ�ــض اإىل  بـــعـــ�ـــضٍ  مــــن  ُردْدَن 

والعر�ض الــطــول  ذات  الأر�ــــض  يف 

ــي عـــلـــى الأر�ــــــض ــض ــــا متــ� ــــاُدن اأكــــب

لمـــتـــنـــعـــت عـــيـــنـــي عــــن الــغــمــ�ــض

ــطــا ــق ـــــاٌت كــــزغــــب ال ـــــيَّ ـــــَن لــــــول ُب

وا�ــــضــــٌع ــــَرٌب  ــــَط ــــضْ ــــ� ُم يل  لــــكــــان 

ـــا ـــن ـــن ـــي ـــــــــــــــــــــا ب واإمنــــــــــــــــا اأولدن

بع�ضهم عــلــى  الــــريــــُح  ـــت  هـــبَّ لـــو 

قال 
ُعُه  ابن قتيبة يف اأدب الكاتب يف باب معرفة ما ي�ضَ

َرُب،  ِعه: »ومن ذلك الطَّ النا�ُض يف َغرْيِ َمْو�ضِ

يذهب النا�ض اإىل اأنه يف الَفَرح دون اجلَزع، ولي�ض كذلك، 

ٌة ت�ضيب الرجَل ل�ضدة ال�ضرور، اأو ل�ضدة  َرُب خفنّ اإمنا الطَّ

اجلَزع، قال ال�ضاعر وهو النابغة اجَلْعدي:

    وأََراِني َطِرًبا في إْثرهم
َطَرَب الَوالِه أو كالُمْخَتَبل  

ومن ذلك الَقاِفلُة، يذهب النا�ض اإىل اأنها الرفقة 

يف ال�ضفر، ذاهبًة كانت اأو راجعًة، ولي�ض كذلك، اإمنا 

القافلة الراجعة من ال�ضفر، يقال َقَفلْت فهي قافلة، 

وَقَفل اجُلْنُد من َمْبَعثهم، اأي رجعوا، ول يقال ملن 

ُدروا. خرج اإىل مكة من العراق قافلة حتى َي�ضْ

ومن ذلك املاأمُت، يذهب النا�ض اإىل اأنه امل�ضيبة، 

ا يف ماأمت، ولي�ض كذلك، اإمنا املاأمت الن�ضاء  ويقولون: كنَّ

يجتمعن يف اخلري وال�ضر، واجلمع ماآمُت، وال�ضواب 

ا يف َمَناحة، واإمنا قيل لها َمَناحة  اأْن يقولوا: كنَّ

وائح لتقابلهن عند البكاء، يقال: اجلبالن  من النَّ

يتناوحان، اإذا تقابال، قال اأبو عطاء ال�ضندي:

َقْت     َعشيََّة قاَم النَّائحاُت وُشقِّ
جيوٌب بأيدي مأتٍم وخدود  

اأي: باأيدي ن�ضاء«.

ُ
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األجندة

+971 (50) 328 99 99
for 24 hour legal assistance, please call

Emirates Towers, 14th Floor, Sheikh Zayed Road
P. O. Box: 9055, Dubai - United Arab Emirates

Offices
SAUDI ARABIA, QATAR, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN

DUBAI, DIFC, SHARJAH, ABU DHABI, JEBEL ALI, INTERNET CITY, RAS AL KHAIMAH

+971 4 330 43 43 +971 4 330 39 93

contact@emiratesadvocates.com
www.emiratesadvocates.com

Emirates Advocates 
Advertisement Artwork

AHLAN WASALAN

Trim Size       :    28.0 x 10.5 cm
Bleed Size       :    29.0 x 11.5cm

7-31 يوليو
برنامج صيف سايتك - الخبر

يستضيف مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية »سايتك« في مدينة 
الخبر بالمنطقة الشرقية، برنامًجا صيفًيا يعرض كثيًرا من النشاطات المتميزة التي 

تهدف إلى الدمج بين التثقيف والتوعية والمتعة والتطوير.
www.scitech.com.sa

8-12 يوليو
مهرجان حياة منول - المجمعة

يتم تنظيم هذا المهرجان بالقرية التراثية في عودة سدير التابعة لمدينة المجمعة، 
ويشهد فعاليات شعبية متنوعة وأمسيات شعرية، وزيارة للمتاحف التي تضمها القرية.

www.oshv.net

10-16 يوليو
مهرجان البلدة التراثية - العال

مهرجان ثقافي يكشف عن تراث العال بمنطقة المدينة المنورة، ويضم كثيًرا من 
النشاطات للحرفيين، وفقرات تقدم التراث الشعبي، إلى جانب األمسيات الشعرية 

ومسابقات الرسم والتلوين لألطفال.
www.baladialula.gov.sa

14-23 يوليو
مهرجان الورود والفاكهة - تبوك

يقام مهرجان الورود والفاكهة في منطقة تبوك، ويتضمن عدًدا من النشاطات 
الخاصة بالزهور منها قطار الورد، وطبق الفواكه، ومسابقات للورود، ومقهى شاي 

الورد، ومسرح للطفل، وغيرها من النشاطات.
www.frtabuk.com

20-30 يوليو
مهرجان العسل الدولي - الباحة

يقام المهرجان في منطقة غابة رغدان بالباحة، ويحرص على حضوره كل المهتمين 
بصناعة العسل والنحل، للتعرف على مختلف المنتجات التي يوفرها العارضون 

المحليون والدوليون.
www.saudibi.com

20 يوليو
مهرجان أبها للتسوق - أبها

يقام المهرجان في مركز أبها الدولي للمعارض، ويتضمن فعاليات ترفيهية منوعة 
من الفرق المشاركة، واأللعاب التي يستمتع بها األطفال، إلى جانب العروض 

التسويقية الجذابة التي يقدمها المشاركون في المهرجان.
www.abha.com.sa

31 يوليو
ملتقى ربوة الرياض - الرياض

ينظم المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات، هذا الملتقى ضمن نشاطاته الصيفية، 
في صالة المعارض مقابل مكتب الخطوط السعودية بحي المروج.

www.rabwatalriyadh.com
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سودوكو
لعبة تتكون من ت�ضعة مربعات كبرية وواحد 

وثمانني مربًعا �ضغرًيا، وتكون بع�ض املربعات 

ال�ضغرية م�ضافة ببع�ض الأرقام. على 

الالعب اإكمال اللعبة بو�ضع الأرقام من 1 اإىل 

9 دون تكرار يف كل مربع من املربعات الت�ضعة 

الكبرية، ويف كل �ضف، ويف كل عمود.

إعداد: سامي الغامدي

تسالي

أفقي

1.  �ضاعر فيل�ضوف لقب برهني 

املحب�ضني- عال وارتقى.  

2.  رئي�ض اأمريكا ال�ضابق - هولندي 

اأ�ض�ض الفل�ضفة احلديثة. 

3.  ا�ضتيعاب واإدراك - نقي�ض احلرب.

4.  للتعريف- �ضربت كفيها مًعا - قطع 

الأ�ضياء لقطع �ضغرية.  

5.  ريا�ضة هندية لزيادة الرتكيز - 

تاأدية العمل بقدرة واإبداع. 

6.  قانون يف اجلرب. 

7.  حار�ض مرمى املنتخب الأملاين 

)معكو�ضة(.   

8.  فائد للنا�ض - نقطة التقاء الأ�ضعة 

وتركيزها. 

9.  �ضهل النثناء والت�ضكل - اأر�ضطو.

10.  نبات طبي ي�ضرب بغليه وتقدميه 

كال�ضاي - ا�ضم عربي قدمي.  

عمودي

1.  والد- للنداء )معكو�ضة( 

- طائر اأ�ضطوري.

2.  للتمني - قطعة م�ضطحة للكتابة 

- ل يعرف القراءة )معكو�ضة(.

3.  ر�ضم على اجللد )معكو�ضة( 

- مت�ضابهات. 

4.  �ضخ�ض بنى نف�ضه بنف�ضه 

- �ضر�ض )معكو�ضة(.

5.  مواز ومقابل - اآلة مو�ضيقية. 

6.  مت�ضابهان- ميزان - األف كيلوجرام.

7.  مادة ت�ضتخدم يف الطعام - ثلثا باب.   

8.  ان�ضكب - اأبو الأ�ضود ملك النحو 

العربي. 

9.  ما يقوله املحامي دفاًعا عن موكله 

- اإناء من الفخار )معكو�ضة(.

10.  ا�ضتخدام الآلت يف اإجناز العمل والإ�ضراع 

به - ل�ضاحبها ع�ضر اأمثالها )مبعرثة(.

مدينة شنغهاي الصينية   
تجبر ا	بناء على زيارة 

ذويهم، أو إرسال التحيات 
لهم تجنًبا لفرض عقوبات 

قاسية ضدهم.

مطعم في سنغافورة   
يستخدم  طائرات صغيرة 

بديًال عن العمال �يصال 
ا	طعمة إلى مرتاديه. 
والطائرات المستخدمة 

مزودة  بالعديد من التقنيات 
وتستخدم أجهزة استشعار 

با	شعة تحت الحمراء 
ويمكنها حمل 2 كلغ من 

الطعام والشراب.

قلعة نوكس تقع في والية   
كنتاكي ا	مريكية، وتحتوي 

على كميات ضخمة من 
احتياطي الذهب الخالص في 

العالم. والقلعة محمية 
ببوابات ضد االنفجارات 

ويحرسها جيش كامل، وتعد 
ثكنة عسكرية ممنوع 

االقتراب منها.

الزرافة تنام ساعتين، والحصان   
والفيل 3 ساعات، والبشر 

8 ساعات، والقط والفأر 12 
ساعة، والنمر 16 ساعة، 

وا	سد 13 ساعة.

صحراء ناميب في أفريقيا،   
هي الصحراء الوحيدة في 
العالم التي تلتقي عندها 

مياه المحيط ا	طلسي 
بالكثبان الرملية.

القراءة لمدة 6 دقائق تكفي   
لخفض معدالت دقات القلب 

والتوتر والمشاعر السلبية. 

مقتطفات

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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الطريقة ا�مثـــل لتحويل االموال الى عائلتك
The best way to transfer money to your family

www.ersal.sa

Kiriman Uang Money transferاموال මුදල් මාරුකිරීමتحويل 

Kiriman Uang Money transferاموال මුදල් මාරුකිරීමتحويل 

Kiriman Uang Money transferاموال تحويل  මුදල් මාරුකිරීම



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإ¿ eتعة التحلي≤ ‘ الØ�صاء, وروYة الSصSÎصا∫, واإeعا¿ الن¶ô ‘ الLCواء اŸحي£ة بال£ائIô اCو Jل∂ 

الت« µJو¿ Yل≈ بعد, اCو حت≈ التÒµØ ال¡اÇO ‘ اôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ØoJ≥د بùصبÖ ال�صعور ببع�¢ 

 äناjôصافة بع�¢ التمVلي∂ اإل اإY اe ا kصتمتعùe ôصافùŸا …õjõY ¿وµة. ولتjصدù÷ا ΩلBو الCصية اùØالن äا≤jصا�Ÿا

 …õjõY ∂ص¡ولة. واإليSو ôصùj πµه بLارN وCعد∑ ا≤e ‘ ب¡ا Ωن∂ ال≥ياµÁ »والت ,∂JÓدو∫ رحL ¤صية اإVاjôال

اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:

تمارين الظهر
 يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخلل∞.
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تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 وfنüصح õjõY… اùŸصافô ببع�¢ النüصائح ال£بية اŸ¡مة bبπ الôحلة و‘ اKCنائ¡ا:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

.íالكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل
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الر�ص≠  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞ 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.
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• Ü

• ê

• O

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  «موقع «السعودية على ا�نترنت

تود »ال�صعودية« اإبالغكم باهتمامها البال≠ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:

إدارة عالقات الضيوف
الرقم املوحد (966920003777+) ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم، الفاك�س (966126863150+)

(www.saudia.com/crform) نت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابطÎونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنÎللتوا�صل اإلك

Email: cr@saudia.com   |   Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالÆ موX∞ خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ( اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية).

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكÌ ‡ا خ�ص�صت له، 

 íويÎحيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها لل

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاXًا على اأطفالنا و‡تلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  ¿ƒµdÉa

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

خدمات الضيوف
هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:

كاونÎ لإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على  تخ�صي�س   •
الدرجتني الأوىل والأعمال، وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة، 

مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

الطائرة. على  واملجموعات  للعائالت  متجاورة  مقاعد  تخ�صي�س   •
جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة. ال�صعود  بطاقات  اإ�صدار   •

ال�صعود م�صبًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات. بطاقات  اإ�صدار  اإمكانية   •
بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد. العناية   •

ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة. خلدمة   Îكاون تخ�صي�س   •
تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.  •

الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة. ال�صيوف  تعوي�س   •
خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل 24 �صاعة من موعد اإقالع الرحلة  تقدمي   •

من خالل موقع  (www.saudia.com)، وذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية الذين 

لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكÎوين 

cargocic@saudia.com
الهات∞ املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

لإلغاء احلجز:  920030000

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة   Ìاأك �صفرك  جلعل   •

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات   ∞Xمو  Æاإبال منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف   •
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :∞هات 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هات∞: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
   Tel: +966 12 686 1010 :∞هات

alfursan@saudia.com

 •

 •

 •
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FLEET ا�سطول

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 ٣٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٢٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: ٢٣٠ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).

املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
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 ٣٠٠ - ٣٣٠
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
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 ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

إيرباص ٣٢٠
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ١٢٠ مقعداً - ٢٤ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
Seating Capacities

A: 120 seats – 24 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 ١٧٠
السعة املقعدية: ٦٦ مقعداً.

٦ لدرجة األعمال، ٦٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ٩٨ قدمًا (٢٩٫٩٠ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٨٥ قدمًا (٢٦٫٠٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٣ عقدة (٥٤٤ ميل/ساعة، ٨٧٦ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٥٫٠٠٠ قدم (١٠٫٦٦٨ متر).
املدى: ٢٠٠٠ ميل، (٣٫٧٠٤ 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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FLEET ا�سطول

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 ٣٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٢٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: ٢٣٠ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).

املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
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 ٣٠٠ - ٣٣٠
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
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 ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

إيرباص ٣٢٠
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ١٢٠ مقعداً - ٢٤ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
Seating Capacities

A: 120 seats – 24 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 ١٧٠
السعة املقعدية: ٦٦ مقعداً.

٦ لدرجة األعمال، ٦٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ٩٨ قدمًا (٢٩٫٩٠ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٨٥ قدمًا (٢٦٫٠٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٣ عقدة (٥٤٤ ميل/ساعة، ٨٧٦ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٥٫٠٠٠ قدم (١٠٫٦٦٨ متر).
املدى: ٢٠٠٠ ميل، (٣٫٧٠٤ كم).

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m)

Range: 2,000 nautical miles (3,704 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

ا�ذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامè اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامè التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت ا�سبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3^75 حوا›  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صÎكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآ› يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

‹ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكÌ من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عا›  املطور  الرابع  اجليل  • خدمة 
Fiber »برود باند« من الهات∞. • خدمات 

.(9200) املوحد  الرقم  • خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي
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أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

ل الركاب ال�صيوف على  nالأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقب

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللÎ، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. • خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  • خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهات∞ 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   (969) الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

(968) للر�صائل الإ‚ليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين (800)، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل ا�رشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

õjõY… اŸواWن, JõjõY« اŸواWنة..

اإر�صادات مهمة:

اCولY :kند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل«:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  • �صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  • هناك 
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  • احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  • بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  • معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

Kاfيkا: Yند الو�صو∫ اإ¤ الدولة الت« ü≤Jصدgا:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  ‰اذج  • تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو› اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  • احÎام 
ملوX∞ اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة   ìالإف�صا •

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من ‹وهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. vوغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حد

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على   ßحاف •
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

Nدeاä ال≥£ار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها   ،èصاطئ اخللي� والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

اŸ£اراä الداNلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة وني∞، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليè منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبل≠ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

اŸ£اراä الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدو› يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدو› يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدو› بالدمام، 

و مطار الأمري مد بن عبد العزيز 

الدو› باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

äÓا◊اف

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

¥ô£ال

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها 

املÎامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

 äصياراS ÒLCاJ

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         
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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







The recent STEP conference in Dubai 
– the biggest startup conference 

for the Middle East and North Africa 
(MENA) region – attracted a lot of buzz. 
It seemed to indicate that the region’s 
startup scene was coming of age. Yet 
MENA entrepreneurs are still facing seri-
ous structural impediments to progress.

The successes of the region’s startups 
should not be underestimated. Accord-
ing to Wamda, a regional accelerator 
platform, more than a dozen startups 
– including Bayt, Careem, MarkaVIP, 
Namshi, News Group, Propertyfinder, 
and Wadi.com – now have estimated 
valuations above $100 million. Souq.com, 
a 3,000-employee company founded in 
2005, is poised to be the region’s first “uni-
corn,” with a valuation above $1 billion.

Yet the regional environment remains 
far from conducive to entrepreneurship. 
Beyond the wars, terrorism, and political 
turbulence plaguing the Arab world – not 
to mention the usual challenges facing 
entrepreneurs outside Silicon Valley, such 
as lack of adequate risk capital, talent, or 
infrastructure – is a slew of deep-rooted 
structural problems.

One of those problems relates to en-
terprise demographics. According to one 
study, in 2011, family businesses repre-
sented up to 70% of the MENA private-
sector economy – a higher share than in 
any other region. This means that a large 
segment of the business community raises 
funds, shares equity, and manages opera-
tions within small, tight-knit social circles.

The conventional wisdom of drawing 
on friends, family, and fools for new busi-
ness endeavors seems to translate in the 
MENA region as, “If you are not a friend 
or family, you must be a fool.” While this 
might help to contain risk, it also fosters 
a risk-averse business culture. And yet a 
willingness to take risks is pivotal to in-
novation and entrepreneurship. Moreover, 
keeping businesses in the family reduces 
their disruptive potential, even when they 
do manage to innovate.

This family-oriented, or “tribal,” busi-
ness culture is the result of a long history 
of inefficient commercial judicial systems, 

arbitrary nationalization programs, 
and a lack of effective corporate gover-
nance. While most countries have made 
improvements on these fronts, the tribal 
business tradition remains entrenched, 
and will take time to dislodge.

But steps can be taken now to help 
mitigate some of the problems associated 
with this business culture, such as a lack 
of availability of adequate risk capital 
for new entrepreneurs. In Lebanon, for 
example, the central bank has launched an 
unprecedented startup support initiative, 
Circular 331, through which it guarantees 
up to 75% of risk capital made available 
by local banks, amounting to up to 3% of 
their assets. Since its launch in 2013, the 
program has generated more than $400 
million in risk capital.

A second major hindrance to innova-
tive entrepreneurship in the MENA region 
lies in the way governments manage 
their critical role as clients. Through the 
procurement of goods and services – which 
comprises about 10-15% of GDP in devel-
oped countries and up to 20% of GDP in 
developing countries – governments can 
serve as important drivers of growth and 
innovation. Silicon Valley’s genesis and 
growth, it should be recalled, was propelled 
by government contracts and procurement.

But in MENA countries, the conditions 
for doing business with the government – 
including tendering requirements, payment 
schedules, and bureaucratic demands – 
tend to be prohibitive for small firms (10-
50 employees). With small businesses un-
able to access the market for public goods 
and services, they miss out on important 
opportunities to mature and expand, which 
limits their capacity to spur broader eco-
nomic growth and development.

A third major impediment to innova-
tive entrepreneurship in MENA countries 
relates to the industrial structure. Con-
struction, banking, telecommunications, 
tourism, and traditional manufacturing 
represent a significant share of the region’s 
private-sector economy. Companies 
in these industries tend to be not only 
family-owned, but also large in size and 
heavy in capital investment, and they do 

not typically view startups as potential 
strategic business partners.

All of this implies high barriers to entry 
for new businesses, which face severely 
limited opportunities to disrupt, spin off, 
or even leverage major industries. Even 
startups that make some initial headway 
struggle to scale up in the B2B sector. 
Unsurprisingly, in these major industries, 
disruptive entrepreneurship and innova-
tion tend to arrive slowly and late. While 
telecommunications is something of an ex-
ception in this sense, even its development 
is hampered by government regulation.

MENA startups have achieved the 
most success online, where the large 
established players did not show early 
interest and barriers to entry, in terms of 
capital investment and market access, are 
relatively low. Indeed, most of the success-
ful companies in this domain sell directly 
to consumers and conduct transactions 
via digital payment services that enable 
them to avoid transactional barriers, such 
as government procurement regulations 
and high bank fees.

The progress that such startups have 
managed to achieve highlights their 
potential to spearhead innovation and 
generate economic growth. It should thus 
serve as a powerful incentive for MENA 
governments and businesses to change 
their approach. Specifically, governments 
should do more to leverage their spend-
ing to support new, innovative businesses, 
while established companies should open 
up their operations and cooperate with 
startups to scale up innovative activities 
that can inject dynamism into markets.

Startups are proven hubs of innova-
tion and drivers of economic growth, 
employment, and development. It is time 
for the MENA countries to make the 
most of that potential.  

*  Sami Mahroum is Director of the 
Innovation & Policy Initiative at INSEAD 
and is the author of the forthcoming book 
Black Swan Start-ups: Understanding the 
Rise of Successful Technology Business in 
Unlikely Places.
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Sami Mahroum  *

The Triumphs
and

Struggles of Arab 
Startups

Startups are proven hubs of 
innovation and drivers of economic 

growth, employment, and 
development.
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Technological diffusion can be con-
strained on both the demand and supply 
sides of the economy. Take the demand 
side first. In rich economies, consumers 
spend the bulk of their income on services 
such as health, education, transportation, 
housing, and retail goods. Technological 
innovation has had comparatively little 
impact to date in many of these sectors.

Consider some of the figures pro-
vided by the McKinsey Global Institute’s 
recent report Digital America. The two 
sectors in the United States that have 
experienced the most rapid productivity 
growth since 2005 are the ICT (informa-
tion and communications technology) 
and media industries, with a combined 
GDP share of less than 10%. By contrast, 
government services and health care, 
which together produce more than a 
quarter of GDP, have had virtually no 
productivity growth.

Techno-optimists, such as the McKin-
sey authors, look at such numbers as an 
opportunity: There remain vast produc-
tivity gains to be had from the adoption 
of new technologies in the lagging sectors. 
The pessimists, on the other hand, think 
that such gaps may be a structural, lasting 
feature of today’s economies.

For example, the economic historian 
Robert Gordon argues that today’s innova-
tions pale in contrast to past technological 
revolutions in terms of their likely economy-
wide impact. Electricity, the automobile, 
airplane, air conditioning, and household 
appliances altered the way that ordinary 

people live in fundamental ways. They made 
inroads in every sector of the economy. 
Perhaps the digital revolution, impressive as 
it has been, will not reach as far.

On the supply side, the key question is 
whether the innovating sector has access 
to the capital and skills it needs to expand 
rapidly and continuously. In advanced 
countries, neither constraint typically 
binds much. But when the technology 
requires high skills – technological change 
is “skill-biased,” in economists’ terminol-
ogy – its adoption and diffusion will tend 
to widen the gap between the earnings of 
low- and high-skill workers. Economic 
growth will be accompanied by rising 
inequality, as it was in the 1990s.

The supply-side problem faced by 
developing countries is more debilitat-
ing. The labor force is predominantly 
low-skilled. Historically, this has not been 
a handicap for late industrializers, so long 
as manufacturing consisted of labor-
intensive assembly operations such as gar-
ments and automobiles. Peasants could be 
transformed into factory workers virtually 
overnight, implying significant productiv-
ity gains for the economy. Manufactur-
ing was traditionally a rapid escalator to 
higher income levels.

But once manufacturing operations 
become robotized and require high skills, 
the supply-side constraints begin to bite. 
Effectively, developing countries lose 
their comparative advantage vis-à-vis the 
rich countries. We see the consequences 
in the “premature deindustrialization” of 

the developing world today. In a world of 
premature deindustrialization, achieving 
economy-wide productivity growth be-
comes that much harder for low-income 
countries. It is not clear whether there are 
effective substitutes for industrialization.

The economist Tyler Cowen has sug-
gested that developing countries may 
benefit from the trickle-down of innova-
tion from the advanced economies: they 
can consume a stream of new products at 
cheap prices. This is a model of what Cow-
en calls “cellphones instead of automobile 
factories.” But the question remains: What 
will these countries produce and export – 
besides primary products – to be able to 
afford the imported cellphones?

In Latin America, economy-wide pro-
ductivity has stagnated despite significant 
innovation in the best-managed firms and 
vanguard sectors. The apparent paradox is 
resolved by noting that rapid productivity 
growth in the pockets of innovation has 
been undone by workers moving from the 
more productive to the less productive 
parts of the economy – a phenomenon 
that my co-authors and I have called 
“growth-reducing structural change.”

This perverse outcome becomes pos-
sible when there is severe technological 
dualism in the economy and the more 
productive activities do not expand 
rapidly enough. Disturbingly, there is 
evidence that growth-reducing structural 
change has been happening recently in the 
United States as well.

Ultimately, it is the economy-wide 
productivity consequences of technologi-
cal innovation, not innovation per se, that 
lifts living standards. Innovation can co-
exist side-by-side with low productivity 
(conversely, productivity growth is some-
times possible in the absence of innova-
tion, when resources move to the more 
productive sectors). Techno-pessimists 
recognize this; the optimists might not be 
wrong, but to make their case, they need 
to focus on how the effects of technology 
play out in the economy as a whole.  

*  Dani Rodrik is Professor of International 
Political Economy at Harvard University’s 
John F. Kennedy School of Government. 
He is the author of The Globalization 
Paradox: Democracy and the Future of 
the World Economy and, most recently, 
Economics Rules: The Rights and Wrongs 
of the Dismal Science.
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Innovation

The economy-wide productivity 
consequences of technological 

innovation, not innovation per se, that 
lifts living standards.

Innovation
IS NOT ENOUGH

Dani Rodrik  *

We seem to be living in an ac-
celerated age of revolutionary 

technological breakthroughs. Barely a 
day passes without the announcement of 
some major new development in artificial 
intelligence, biotechnology, digitization, 
or automation. Yet those who are sup-
posed to know where it is all taking us 
can’t make up their minds.

At one end of the spectrum are the 
techno-optimists, who believe we are 
on the cusp of a new era in which the 
world’s living standards will rise more 
rapidly than ever. At the other end are the 
techno-pessimists, who see disappointing 
productivity statistics and argue that the 
new technologies’ economy-wide benefits 
will remain limited. Then there are those 
– the techno-worriers? – who agree with 
the optimists about the scale and scope 
of innovation but fret about the adverse 
implications for employment or equity.

What distinguishes these perspectives 
from one another is not so much disagree-
ment about the rate of technological inno-
vation. After all, who can seriously doubt 
that innovation is progressing rapidly? The 
debate is about whether these innovations 
will remain bottled up in a few tech-
intensive sectors that employ the highest-
skilled professionals and account for a 
relatively small share of GDP, or spread 
to the bulk of the economy. The conse-
quences of any innovation for productiv-
ity, employment, and equity ultimately 
depend on how quickly it diffuses through 
labor and product markets.
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Other halal restaurants include 
Paramount, Halal Food Express and 
Café 34 on International Drive. Also 
on the same road  the Nile Ethiopian 
restaurant is the place to go if you fancy 
an African-style communal meal.  Fine 
dining can be found at Victoria & Al-
berts, Orlando’s only AAA five-diamond 
restaurant. For alfresco dining beside 
the water Enzo’s-on-the-Lake is an Ital-
ian villa with the owner and his family 
serving Roman food.

For a change of pace from the resorts 
and golf courses be sure to visit the re-
vitalized downtown which has resurged 
recently with galleries, restaurants and 
hotels. Highlights include the world-
class  Dr Phillips Performing Arts 
Center, The Amway Center and swan 
boating on Lake Eola. Also downtown 
are Masjid al Quddus and Masjid al Haq.

Winter Garden is a community of older 
wood-frame houses, mighty oak trees 
and a weekly farmers market. The Islamic 
Society of Central Florida can be found 
at 4962 Old Winter Gardens road. And 
further down at Number 5812 Crescent 
Fried Chicken does halal food. Don’t miss  
the Charles Hosmer Morse Museum of 
American Art in Winter Park, home to the 

world’s largest Tiffany glass collection.
Set amid 500 acres of lushly land-

scaped grounds the Ritz-Carlton Grande 
Lakes Orlando offers 582 deluxe rooms 
including 60 executive suites, 56 Club lev-
el rooms 2 Presidential suites and a Royal 
Suite. This has 7 balconies with splendid 
views of the lake and golf course along 
with 3 bedrooms, a media room, living 
room, dining room and service kitchen.

The resort’s 18 –hole Greg Norman 
championship golf course lies beside 
Shingle Creek at the headwaters of the 
Florida Everglades. It has a wide open 
feel as it lies in an Environmental Pre-
serve that will never have any housing 
developments in the area. Trees on the 
course include longleaf, pine, cypress 
dome, oak and myrtle. And you may 
spot red tail hawks, possums, tortoises 
racoons and river otters.  

The highlight of any stay here is 
taking the hotel’s Ecotour. This private, 
little-advertised tour was led by former 
air force man Eric Gilhart, a local who 
knows the area well. He paddled me by 
canoe on Shingle Creek which flows 
by the hotel in the nature reserve. My 
knowledgeable guide pointed out white 
egrets and Florida whitetail deer. And 

as he showed me cypress trees, Spanish 
moss, taro plants and water hyacinths, he 
explained the wetland’s biodiversity.

Back on dry land we visited the hotel’s 
Whisper Creek Farm which supplies eggs 
and vegetables to the kitchens. It was a 
beautiful back to nature experience and 
private fishing, kayaking and birdwatch-
ing tours are available too. And there 
are plans to extend the ecotour to visit 
Osceola County Welcome Centre, His-
tory Museum and Pioneer Village. At this 
open air museum you will see furnished 
historic homes, community buildings, a 
Cracker Cow encampment and a Semi-
nole Indian Encampment. In this area 
Masjid Taqwa can be found along with 
Masjid Assunah in Kissimmee.

Oher parks and paces of interest in 
the area include Legoland Florida, The 
Wizarding World of Harry Potter, and 
the Kennedy Space Centre. Near the lat-
ter on Merritt Island can be found Mas-
jid Alturquin. As the island is a National 
Wildlife Refuge, home to many bird and 
animal species, it certainly provides a 
refreshing natural break from man made 
attractions.  

Happy journey!

   Be sure to visit the 
  revitalized downtown
which has resurged recently with galleries,
    restaurants and hotels  
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sandwich. Guests can choose from 443 
light, airy rooms including 68 suites. 
Says resort manager Ben Shank,” our top 
floor Royal Suite has a nine bedroom 
option and we can seamlessly expand the 
Presidential Suite to four bedrooms. And 
for sheer space and complete privacy the 
entire 16th floor can be booked.”

Two hectares of family fun can be 
found on the resort’s own Explorer 
Island. For starters there’s a 705 square 
metre pool, beach volleyball, outdoor 
film nights and a smokehouse barbe-
cue. To follow there’s a lazy river, an 
expansive splash zone with water jets, 
a climbing wall and waterslides, plus a 
video games centre. A supervised daily 
Kids’ Camp is available complimentary 
for children aged 4 - 12. 

While staying at the Four Seasons, 
be sure to visit the nearby Epcot Center, 
which showcases pavilions from around 
the world. The Morocco Pavilion is 
defined by a replica of the Koutoubia 
minaret and within is traditional souk 
architecture, carpets being woven on 
looms and crafts on sale. The  atmo-
spheric Restaurant Marrakesh serves 
halal dishes including roast lamb au jus, 
chicken with couscous and shish kebabs. 

1.

2.

3.

4.

3
1 2

Two hectares of family fun can be 
found on the Four Seasons resort's 
own Explorer Island.

Exterior Pond Front at Hyatt 
Regency Grand Cypress.

Journey to Atlantis is the name shared 
by three water roller coasters located at 
SeaWorld theme parks.

Lagoon Pool Deck at Hyatt 
Regency Grand Cypress.
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The popular resort town of Orlando 
can easily be reached by train 

from Saudia destination Washington 
DC. Or head south by road along  the I 
95 S. Orlando is synonymous with theme 
parks including Sea World, Universal 
Studios and Disneyworld. If you are on a 
family holiday, there is plenty to keep the 
young ones happy too.

Located near the three parks at 
11543 Ruby Lane, the Islamic Centre of 
Orlando is the largest Masjid in Central 
Florida catering to the fast growing 
Muslim community.

Orlando is also a popular golf destina-
tion. The course line up in the area is 
125, including several amenity-laden 
luxury resorts where golf is king. And 
some of the de luxe park resort hotels are 
consistent top award winners. 

For those who love Scottish and 
links-style golf, the Hyatt Regency 
Grand Cypress Orlando is home to Jack 
Nicklaus’ New Course which incorpo-
rates replicas of St Andrews bridges and 
walls, deep pot bunkers and seven double 
greens. Nicklaus also designed 27 other 
holes at the resort. Located just one mile 

from Walt Disney  stylish luxury resort 
sits atop 21 lushly landscaped acres in the 
heart of Lake Buena Vista. 

Orlando’s newest course, Tranquilo 
Golf Club, recently opened at the Four 
Seasons Walt Disney World Resort. 
Bordered by preserved natural wetlands 
and a certified Audubon Cooperative 
Sanctuary, the course is home to wildlife 
too. The serene Tom Fazio design features 
topography unique to central Florida. The 
golf club restaurant, Planca offers  Cuban 
American fusion cuisine. Signature dishes 
include empanadas and the Cubana 
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Veronica Maria Garbutt

A destination where you enjoy parks, hotels 
and delicious food.

Orlando
The Star City
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    There are historical sights, 
informative museums, 
  and large markets, as well
           as stunning contemporary architecture and a  
    showcase of traditional
     Saudi culture  

appreciate the historical significance of this 
part of the capital.  The area also plays host 
to a lively market in the evening, featuring 
antiques auctions several times a month. 

Another historical attraction in Riyadh 
is Ad-Diri’yah, specifically the At’Turaif 
Historical District, located on the north-
western outskirts of the city. The area hosts 
the remains of the capital of the first Saudi 
state, founded by Muhammad bin Sau’d,. 

Set amongst the palm oasis and valley 
of Wadi Hanifa, a thirty minute drive from 
the centre of Riyadh, the former royal city 
bears witness to past glory, rising with tall 
towers and crenulated walls built of mud-
bricks, blending seamlessly into the hills it 
was originally built onto.  Known not only 
for its palatial complexes that played host 
to the first court of the Saudi royal family, 
the site also showcases the traditional 
Najdi architectural style unique to this 
region of the Arabian Peninsula. 

Registered on the UNESCO World 
Heritage List, At’Turaif is in the midst of a 
large-scale restoration project that should 
see it opening to visitors in late 2016. 
Under this plan, the site will host museums 
and cultural institutions, with the aim of 
fostering a better understanding and ap-
preciation of Saudi Arabian history. 

Beyond sites of historical significance, 
Riyadh is also known for its vibrant market 
areas dedicated to trade and commerce, the 
largest being located in the al-Bat’ha dis-

trict. Almost everything can be found here, 
ranging from clothing, victuals, spices, and 
food, to glassware, furniture, and tents. 

Visiting al-Bat’ha also allows an ap-
preciation of the vast diversity of people 
that have, over the decades, come to Saudi 
Arabia to live and work. Men and women 
from all over the world mingle, trade and 
barter. It is here that you can get a true 
sense of the internationalism that the Saudi 
Arabian capital possesses. 

Riyadh also offers the opportunity to 
learn more about Saudi Arabian history 
through the National Museum located in 
the Murabba’a district. The museum, which 
opened its doors in 1999, is a beautiful ex-
ample of architectural design, with simple 
lines and tall columns providing wide, 
seemingly endless corridors. Inside, the ex-
hibits are informative and interesting, with 
bilingual displays showcasing the natural 
and historical timeline of Saudi Arabia.

Set in a purpose built park, and sur-
rounded by greenery, the museum’s site 
takes the visitor out of the hustle and 
bustle of Riyadh’s busy streets and into an 
oasis of calm contemplation. This complex 
has become popular with locals, both 
expatriates and nationals, who come to 
picnic among the various courtyards. 

As evening light starts to touch the 
columns and edifices of the National Mu-
seum, head for al-Watan Park, located just 
across the King Saud Road.  In it is a water-

tower standing at sixteen stories high with 
a striking design, that offers unobstructed, 
360-degree views of this part of Riyadh. 
For 10 riyals, it is possible to climb to its 
top and look out over this part of the city. 

In order to fully appreciate how rapidly 
Riyadh has grown from being that oasis 
town, head for al-Faisaliyah tower as night 
falls. Situated in al-Olaya district and built 
in 2000, the tower stands at 267 meters and 
44 floors in height. Iconic in its design, it is 
a striking part of the Riyadh skyline. 

Below the tower’s golden sphere is a 
viewing platform that offers unparalleled 
views over Riyadh’s skyline. At night the 
views are even more enhanced, with lights, 
streets, avenues, and buildings stretching 
off as far as the eye can see, evidence of a 
megacity, ever growing. 

Riyadh, as both city and capital, is 
integral to Saudi Arabia and its future in 
the 2030 Vision. Home to government and 
administration, financial institutions, large 
companies, dynamic start-ups, traditional 
and new media outlets, as well as a booming 
population, it forms part of the core of Saudi 
Arabia’s economic future. However, Riyadh 
is also a place of history, culture, and sights; 
a city of contrasts, and one that can make for 
a fascinating, unexpected visit.  

*  Leah Schmidt is travel photographer 
based in Saudi Arabia. 
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The King Fahad National 
Library seen at night. 
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showcase of traditional Saudi culture. 
Riyadh’s cultural offerings also extend to 

national events, such as the annual Janadri-
yah festival held just outside the city perim-
eter.  This festival is an ideal opportunity to 
witness the many traditions of all Saudi Ara-
bian regions, in one place and at one time. 
With daytime temperatures reaching the high 
forty degrees Celsius through many months 
of the year, it is best to start sightseeing early 
in the morning, pause at midday, and resume 
once again when evening arrives and accom-
panying cooler temperatures prevail.  

With morning light in this desert city 
being of exquisite softness and subtlety, 
one place to fully experience it is located in 
the city’s historical heart: al-Masmak Fort. 
This citadel, over hundred and fifty years 
old and found in the ad-Dirah district, 
is one of the most important symbols of 
Saudi Arabian history and unity. 

Built of thick walls with defensive 
towers at each corner, the fortification was 
meant to control the area over which it 
watched. King Abdulaziz al-Saud’s seizure 
of this very structure in 1902 was a crucial 
step in the unification of Saudi Arabia into 
a single kingdom, and the foundation for 
the modern state that exists to this day. 

Restored in the nineteen eighties and 
converted into a museum belonging to 
the King Abdulaziz Historical Centre, 
al-Masmak and its surrounding area are 
pleasant to walk around, take pictures, and 

4

5

3

Door detail from a 
building belonging to 
the King Abdulaziz 
Historical Centre. 

View over Al-Diriyah. 

Exterior of Al-Masmak Fort. 

Double door in the 
Al-Diriyah complex. 
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With its origins in the Arabic word 
rowdah, meaning “gardens”, 

Riyadh’s name reflects a time when it 
contained many walled gardens and date 
groves, hallmarks of a oasis town. Situated 
on a desert plateau, 600m above sea level, 
it had a medium sized population, and was 
about one square kilometre in size. 

Today, nothing could be more differ-
ent. Riyadh has evolved into a sprawling 
conurbation of seventeen hundred square 
kilometres, with multiple districts and a 
burgeoning population. Unrecognisable 
from its modest origins, the city has, 
within the past forty years, become the 
financial and commercial capital of a 
prosperous country.  

Understandably, Riyadh is mostly 
viewed as a place to come for work related 
reasons. Headquarters to Saudi Arabia’s 
top companies, as well as variety of inter-
national ones, it has long carried a reputa-
tion as a monochrome city of business. 

Yet for any interested visitor, after pre-
sentations and meetings are done for the 
day, there are historical sights, informative 
museums, and large markets, as well as 
stunning contemporary architecture and a 2
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Riyadh
City of 

Business, 
Culture and 

History
You would never know it today but 
Riyadh, the capital of Saudi Arabia 

and home to over seven million 
inhabitants, has humble origins. 

In fact, barely a hundred years 
ago, Riyadh used to be compact 

enough to be encircled by a single 
defensive wall. 

Riyadh



WITH 20 MEMBER AIRLINES, SKYTEAM GIVES YOU

EASY ACCESS TO THE WORLD.

There’s nothing like meeting new people, doing business abroad, exploring ideas, cultures, dreams 

and desires. Global travelers know exactly how inspiring a great trip can be. And SkyTeam’s 

20 world-class member airlines know exactly how to connect you to over 1,057 destinations far and 

wide: seamlessly. Stop off in one of our more than 600 lounges along the way, and you’re ready to 

take to the skies again. It’s smooth and simple. It’s SkyTeam. Find out more at skyteam.com
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SkyTeam

Behind the Scene

Take a Peek Behind the Scenes at 
SkyTeam   |   Every day, SkyTeam 
members work together to make your 
travels seamless and easy. Perhaps you 
have first-hand experience with the 
convenience of SkyPriority. Or maybe 
you use the SkyTeam app as a handy 
travel partner. You may have enjoyed 
relaxing between flights in a SkyTeam 
Lounge. These alliance-wide products are 
visible for everyone to see. At SkyTeam, 
there is also an unseen world of activity 
taking place to create products, services 
and processes to make flying with us 
better than ever. Here are just a few:

25 Years of Through Check-In   |   
Check in once. Receive all of your 
boarding passes. Have your luggage 
labeled to your final destination. This 
is Through Check-In, and it is what 
travelers expect. Sounds easy, but with so 
many customers, transfers, destinations 
and airline systems, hundreds of 
variables can get in the way of success. 
Twenty-five years ago, a handful of 

industry pioneers set out to make 
Through Check-In a reality. And today, 
some of the best minds in the SkyTeam 
alliance are continuing in their footsteps, 
constantly adapting processes to keep 
up with changing travel patterns and 
evolving technology in order to meet 
your expectations.

Technology Makes the World Go 
Round   |   This is certainly true in the 
world of air travel. SkyTeam’s technology 
platform connects all 20 member 
airlines and allows them to share data 
to make travel smooth for you. The 
next time you check your flight status 
on skyteam.com or the SkyTeam app, 
you will find up-to-date information 
on all SkyTeam flights, provided to you 
through the technology platform.

Frequent Flyers Join One Program 
and Enjoy the Benefits of 20   |   The 
alignment of data flows between 
SkyTeam members makes it easier than 
ever for frequent flyers to redeem their 

miles. Just sign up for your preferred 
frequent flyer program and earn miles by 
flying on any qualifying SkyTeam flight. 
Then you can redeem your miles easily 
for an award ticket on any SkyTeam-
operated flight. 

People Make All the Difference   |   
Across the alliance, we are working with 
all 20 SkyTeam member airlines as they 
invest in more than 500,000 employees 
and provide them with the learning 
experiences and tools needed to offer 
you highly-qualified support as you 
travel the globe. 

Thank you for flying with SkyTeam. 
We hope you enjoyed this glance into 
the world of the alliance. As you will 
imagine, with 20 members offering 
you 16,270 daily departures to 1,057 
destinations in 179 countries, there is 
a lot more going on behind the scenes 
at SkyTeam. If you would like to know 
more, just download our app or visit 
skyteam.com  



©
 2

01
6 

n
a

ti
o

n
a

l 
G

eo
G

r
a

ph
ic

 iM
a

G
e 

li
Br

a
r

y 
- d

iS
tr

iB
u

te
d

 B
y 

th
e 

n
ew

 y
o

r
k 

ti
M

eS
 S

y
n

d
ic

a
te

.

Drenched in Water

Sunlight streams through 
cracks at Antelope Canyon 

in Arizona. Slot canyons 
such as this one are formed 

when water forcefully 
passes through rock 

formations.

Photograph by Mike Theiss
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Around the World

Soft Armor

A whitecoat, or newborn, 
harp seal resting beneath a 
colorful twilight. The pups’ 
fur helps them hide from 
predators and maintain 

a comfortable body 
temperature until they build 

up blubber. 

Photograph by Brian J. Skerry

Not Just Sly

A red fox on Russia’s 
Atlasova Island in the Sea of 

Okhotsk. Foxes are highly 
adaptable, thriving in both 

natural habitats and human 
environments.

Photograph by Raul Touzon
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 TO BE

EVERYTHING

Situated in the heart of Beirut Central District, B11 harmoniously 
blends sophistication with a friendly family atmosphere.
Located on the Shoreline Gardens site of the historic Avenue des 
Français with four connecting streets, B11 sits at one of the liveliest 
junctions in Beirut o�ering pedestrians a modern-day promenade 
with a long linear water feature within an abundance of exclusive 
restaurants and distinguished shopping boutiques.
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your usual daily vast occurrences, remember to push the reset button. 
Stop for a second,  let go of your worries. Reconnect with the earth and 
experience our way of relaxing. Be one with our nature, take your pick: 
endless mountains, infinite beaches, sparkling cities, or historical 
wonders. Don’t think twice. Because when everyone else is busy living, 
we celebrate life instead.

Discover the garden of the world

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FA_Ahlan Wasahlan_21x28cm ( 2 Materi ) .pdf   2   5/30/16   10:09 PM



AH
LA

N
 W

AS
AH

LA
N

 - 
Vo

lu
m

e 
41

 - 
Is

su
e 

7 
- J

ul
y 

20
16

 

Member of SkyTeam Alliance

July 2016      Your Complimentary Copy from «Saudia«

م
2

0
1

6
  
و
ي
ول

ي
 -

ـ 
ه

1
4

3
7

ل 
وا

�ش
 -

 )
7

(
د 

د
ع
ال

 -
 4

1
ة 

ن
�ش

ال
 -

ال
ه

�ش
و
ال 

ه
اأ

Riyadh
City of Business, Culture 

and History
You would never know it today 

but Riyadh, the capital of 
Saudi Arabia and home to over 
seven million inhabitants, has 

humble origins


