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800 245 1005

مّدد السداد ملا بعد التقاعد
مع برنامج تمویل األهلي الشخصي املمتد

واحصل علی مبلغ تمویل أکبر 

تمويل األهلي الشخصي الممتد لما بعد سن التقاعد 
احصل اآلن على تمويل شخصي أكبر من خالل برنامج التمويل الشخصي الممتد لما بعد سن التقاعد 

بمدة سداد تصل إلى خمس سنوات لموظفي القطاع الحكومي.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.56%*
الرسوم اإلدارية 1% من مبلغ التمويل وال تزيد عن 5,000 ريال سعودي بحد أقصى 

* تطبق الشروط وألحكام 

الحصول على النقد
خالل 15دقيقة

التمويل
التكميلي

التمويل
الممتد
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تصدر شهرًيا عن إدارة العالقات العامة 
الخطوط الجوية العربية السعودية

ص.ب 620 جدة 21231
المملكة العربية السعودية
www.saudiairlines.com

مساعد المدير العام للعالقات العامة
رئيس التحرير

عبدالرحمن بن حمد الفهد

رسالة »السعودية«

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

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

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

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

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

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

mbalotaibi@saudiairlines.com

 هاتف : 1676 686 12 966+

مدير عام 
الخطوط الجوية العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

ISSN

ردمد:1319-1543





قرية المفتاحة
ذاكرة مكان 

ووعاء تراث
 أول مشروع من نوعه يجمع 

كل الفنون التشكيلية في 
محيط جغرافي واحد، ومعلم 

حضاري ال تخطئه عين.
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رؤية 2030
استحوذت المملكة العربية 

السعودية على انتباه العالم باإلعالن 
عن أجندة طموحة أسمتها رؤية 

2030، تهدف إلى إصالح بنية 
اقتصادها. من شأن هذه الخطة أن 
تقلل من االعتماد الكبير تاريخيًا على 

النفط من طريق تحويل الكيفية 
التي تولِّد بها المملكة الدخل.

الناشر34

المدير العام
محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

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

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

التصميم واإلخراج
باسل الوزني

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات

أطعمة صديقة

في رمضان

44
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في الشهر الكريم هناك العديد 
من التحديات التي نواجهها 

خصوًصا مع قدومه في فصل 
الصيف. ولكن لكي نستطيع 

تحمل ساعات الصيام الطويلة 
فال بد من معرفة بعض األطعمة 

الصديقة التي تسهل الصيام 
وتحصننا من العطش والتعب

في اليوم التالي.
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حول السعودية

تصوير: محسن الدعجاني

�أ�شجار �ملاجنروف يف �أحد 

�أودية جاز�ن.
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حول السعودية

و�دي قرية جعبة �ملتفرع من 

و�دي رنية - بي�شه.

  
تصوير: أحمد الغامدي





حول العالم

صيادو 
لي جيانغ 

قبيل الفجر يخرج صيادو 
قويلين إلى نهر لي جيانغ 
في قواربهم البدائية مع 

قنديل وطائر.

عبير الفوزان

تصوير: خالد السبت
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منظر 
�لنهر يبدو مهيًبا و�شاحًر�، �إذ �أ�شبه ما 

يكون بلوحة لكلود مونيه، �أو �أي فنان 

�نطباعي �آخر من فناين ع�شر �لنه�شة، حيث تتز�وج 

�لعتمة مع تبا�ضري �لفجر، و�ضوء قنديل خجول.

�مل�ضهد يف �أحد �أجمل �أنهار �لعامل، مفتوح 

على كل �الحتماالت، فرمبا كان لوحة ت�ضكيلية، �أو 

�ضورة �ضعرية، �أو م�ضهًد� من حلم، �أو ر�ضًما تخيلًيا 

لفردو�س �أ�ضطوري. لكن �ليقني �أن �مل�ضهد لنهر يل 

جيانغ حقيقة ماثلة يف مدينة قويلني، �لتابعة ملنطقة 

قو�نغ�شي جنوب �ل�شني. 

جبال قويلين سحر النهر   |   �جلبال 
�لعجيبة على �ضفتي �لنهر كانت �مللهم لفناين 

�ل�ضني �لقدماء، حيث ال تكاد تخلو لوحة فنية 

مر�ضومة باحلرب �ل�ضيني �أو منحوتة على �خل�ضب 

من منظر تلك �جلبال �ل�ضاحرة �لتي ي�ضب منها 

نهر يل جيانغ �لبالغ طوله 83 كيلو مرًت�، ومير 

على قرى قدمية و�ضاحرة بتاريخها تارًكا و�ضًما 

جمياًل على ت�ضاري�ضها. �جلبال يف قويلني �أحد 

�ملكونات �لرئي�ضة مل�ضهد يدفع �ل�ضائح، �أو �لز�ئر 

�أن يجتهد يف حب�س ده�ضته كي ال تفزع طيور 

�لغاق، ال �ضيما �إذ� خرج يف نزهة نهرية قبيل 

�لفجر وقت خروج �ضيادي �الأ�ضماك. 

�ضياد �ضيخ كبري يف �ل�ضن، وطائر �أ�ضود، و�ضمك 

ال ميوت حتى بعد �ضيده، وقنديل �لفجر، وقارب 

من ق�ضب يف نهر حتيط به �جلبال و�ضيقان �لبامبو 

و�أ�ضجار �الأو�ضمانثو�س �لعطرة. �مل�ضهد �لغر�ئبي 

يف �لنهر يجعلك تتبع �ل�ضياد وقاربه �مل�ضنوع من 

�ضيقان �لبامبو يف رحلة �ل�ضيد �لفجرية، فهل 

�ضي�ضيد �ضمًكا �أم يبحث عن حورية؟!
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حول العالم

األسماك الحية في فم الطائر   |   رفيق �ل�ضياد 
�ل�ضيخ يف رحلته �لنهرية هو طائر �لغاق، �أو ما ي�ضمى 

بغر�ب �لبحر، ورمبا ر�فقه يف تلك �لرحلة طائر �أو 

�ثنان كل و�حد منهما على طرف من �لقارب.

يف وقت �لفجر من مو��ضم �ل�ضيد ياأخذ 

�ل�ضياد طيوره وقنديله و�ضباكه متبًعا بذلك �أ�ضلوًبا 

�ضينًيا قدمًيا عمره �ألف �ضنة ورثه عن �أجد�ده 

�أحفاد جو�نغ زي. ي�ضتعني �ل�ضياد بطيوره يف 

�ل�ضيد ويف حتديد مو�قع �الأ�ضماك، باالإ�ضافة �إىل 

تخزين ما ��ضطاده �لطائر يف جر�ب يف عنقه، 

وذلك بعد �أن يلف �ل�ضياد على رقبة طائره خيًطا 

مينعه من �بتالع ما ��ضطاده.

 �إن خفق �أجنحة طيور �لغاق �ل�ضود�ء �لالمعة، 

و�ضوت �رتطامها يف �ملاء القتنا�س فري�ضتها من 

�الأ�ضماك، وهمهمات �ل�ضياد �لوحيد �إال من 

رفيقيها كلها �أدلة على �أن �مل�ضهد يف نهر يل جيانغ 

حقيقة يقتن�ضها �مل�ضور بفن، مثلما يقتن�س 

�ل�ضياد �ل�ضيخ رزقه من فم �لطائر.  
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رمضانك يحلى بالترتيب
صمم خزانتك على ذوقك مع خصم 30%
على ألوان حصرية خالل شهر رمضان المبارك

• أفضل سعر
• ضمان ٧ سنوات

• تصميم على ذوقك
• أجود الخامات

• منتج يعيش معك
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
حتفل �أرجاء �ملدينة بالعديد من مر�كز 

�لت�ضوق �لتاريخية �لقدمية، ومنها �ضوق 

حممود با�ضا، و�ل�ضوق �مل�ضرية، و�ل�ضوق 

�لكبرية �ملغطاة. وهي �أ�ضو�ق تبيع �ملنتجات 

�لرت�ثية وبع�س �مل�ضنوعات �ليدوية، �إىل 

جانب �الأ�ضو�ق �حلديثة �لتي مت �فتتاح 

�لعديد منها يف �لعقود �الأخرية، ومنها �ملركز 

�الأبي�س، وهو و�حد من �أف�ضل مر�كز �لت�ضوق 

يف �أوروبا و�لعامل، ف�ضاًل عن مركز �ضي�ضلي 

�لثقايف و�لتجاري، �مل�ضنف �ضمن �أكرب 

مر�كز �لت�ضوق يف �أوروبا، ومركز ت�ضوق مرتو 

�ضيتي، ومركز كانيون للت�ضوق. من �ملتاجر 

�لفاخرة يف �إ�ضطنبول مركز ني�ضان تا�ضي، 

ومركز متنزه �إ�ضتنيه، ويعر�ضان �لعالمات 

�لتجارية �لفاخرة فقط. 

أين تذهب؟
حتفل �ملدينة �لرتكية بالعديد من �ملعامل 

�لتاريخية، على ر�أ�ضها م�ضجد �ل�ضلطان �أحمد 

�لذي بني بني عامي 1609 و1616، ويعرف 

با�ضم �مل�ضجد �الأزرق. كما �أن متحف �آيا 

�ضوفيا �لذي كان م�ضجًد� قبل حتويله ملتحف 

يف ثالثينيات �لقرن �ملا�ضي يعد من �أهم معامل 

�ملدينة. يرجع تاريخ �مل�ضجد �جلديد، �لذي يقع 

على م�ضيق �لقرن �لذهبي، �إىل �لقرن �ل�ضاد�س 

ع�ضر، بينما ظل ق�ضر �لباب �لعايل مقًر� رئي�ًضا 

لل�ضالطني �لعثمانيني طيلة نحو 400 عام، 

وم�ضدًر� رئي�ًضا جلذب �ل�ضائحني يف �ملدينة، 

مبا ي�ضمه من �آثار �إ�ضالمية.

أين تسكن؟
 Four Seasons Istanbul

يقع هذ� �لفندق على م�ضيق �لبو�ضفور، حيث 

يكتظ �ل�ضاحل بالكثري من �لفنادق �ملتميزة، وهو 

ق�ضر عثماين مت جتديده، يعود تاريخه �إىل �لقرن 

�لتا�ضع ع�ضر، ويتميز بفن معماري تاريخي متناغم 

مع تفا�ضيل فاخرة. ويقع على بعد دقائق �ضرًي� على 

�الأقد�م من �ضاحة ب�ضكتا�س.

ي�ضم �لفندق م�ضبًحا د�فًئا يف �لهو�ء �لطلق، مع 

مظالت وكر��ضي ��ضتلقاء للت�ضم�س. كما يوفر مكان 

�الإقامة �ملطل على �لبحر �إطالالت بانور�مية على 

م�ضيق �لبو�ضفور. ي�ضتمتع �لنزالء باملطاعم �لتي 

ي�ضمها �لفندق ومنها �ملاأكوالت �ملتو�ضطية، و�الأ�ضناف 

�الإيطالية و�لرتكية، �إىل جانب �مل�ضويات و�ملاأكوالت 

�لبحرية. كما ي�ضم �لفندق مركًز� للياقة �لبدنية، 

وغرف �ل�ضاونا، و�حلمامات �لرتكية، ونادًيا �ضحًيا.

تعد إسطنبول أكبر مدن تركيا، 
ومركز الدولة الثقافي واالقتصادي 

والمالي. ولها أهميتها التاريخية 
كعاصمة لعدد من الدول عبر 

تاريخها الطويل، ما خلف الكثير من 
الشواهد السياحية فيها.

ي�شطر 
م�ضيق �لبو�ضفور مدينة �إ�ضطنبول �إىل 

جز�أين �أحدهما على �جلانب �الآ�ضيوي، 

و�الآخر يف �لقارة �الأوروبية، لذ� تعد هي �ملدينة 

�لوحيدة يف �لعامل �لتي تقع على قارتني.

24 ساعة
في

إسطنبول
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وظائف أخطر، رواتب أعلى

لي�ضت 
كل �لوظائف �لتي ي�ضغلها �الإن�ضان 

على �لقدر نف�ضه من �الأمان  

فبع�ضها قد ين�ضوي على خماطر كبرية �أو 

متو�ضطة، ولكن غالًبا ما يجد من يطيقون 

تلك �ملخاطر �ملحتملة لوظيفة �ضعبة �أنهم 

يك�ضبون نحو 40% �أكرث مما لو عملو� يف 

وظيفة يف مكان �آخر، ح�ضبما جاء يف تقرير 

ملوؤ�ض�ضة »مري�ضر« ال�ضت�ضار�ت �ملو�رد �لب�ضرية 

لعام 2015 لر�ضد �الأعمال �ل�ضاقة.

هذه �لن�ضبة من �ملكا�ضب قابلة للزيادة 

كلما �زد�دت �الأو�ضاع �ضعوبة للوظيفة �لتي 

ي�ضغلها �ل�ضخ�س، �إذ تو�ضل تقرير »مري�ضر« 

�إىل �أن 73% من �ل�ضركات يف �لعامل ال ت�ضع 

حًد� �أق�ضى ملا تدفعه خم�ض�ضات مالية 

�إ�ضافية للخطورة.

من �ل�ضركات  وتعر�س حو�يل %90 

�الأوروبية بدالت خطورة ملوظفيها �لذين 

يتنقلون للعمل يف �أماكن �ضعبة، رغم �أن ما 

تعر�ضه من حو�فز ال يكون معلًنا ب�ضكل �ضريح 

حتت ��ضم بدالت �ملخاطر، بل �إنها على �ضبيل 

�ملثال ت�ضعى �إىل تقدميه يف حزم خمتلفة 

تت�ضمن تاأمني منازل ملوظفيها �ضمن جممعات 

�ضكنية معزولة ب�ضياج خارجي وموؤمنة، �إىل 

جانب تاأمني �ل�ضائقني يف �لبيئات �لتي ال 

تطبق قو�عد مرور �ضارمة، وتاأمني مد�ر�س 

لالأبناء �ضمن �ملحيط �الآمن لهم. وتقل ن�ضبة 

�ل�ضركات �لالتينية �لتي توؤمن بتلك �لنوعية 

من �حلو�فز �إىل نحو 50% فقط.

تت�ضمن �لعو�مل �ملوؤدية �إىل تقدمي 

خم�ض�ضات �إ�ضافية للعاملني يف مكان 

ما بع�س �لظروف، مثل عدم �ال�ضتقر�ر 

�القت�ضادي يف منطقة ما، �أو نق�س �خلدمات 

�لعامة، �أو �ملناخ �ل�ضيئ، �أو �لتلوث، �أو 

�الأماكن �ملنعزلة، ف�ضاًل عن بع�س �لعاد�ت 

�الجتماعية، �أو �حلريات �الأ�ضا�ضية غري 

�ملكفولة يف مناطق �لعمل.

من هنا وهناك

أفضل الجامعات

حتظى 
منظومة �لتعليم �جلامعي يف 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

بتقدير عاملي، نظًر� الحتالل �لكثري من 

جامعاتها مو�قع �لريادة يف قائمة �أف�ضل 

جامعات �لعامل، ح�ضب �ضحيفة �لتاميز 

�لربيطانية، �إذ �حتلت ثماين جامعات 

�أمريكية مو�قع �لريادة يف قائمة �جلامعات 

�لع�ضر �الأف�ضل عاملًيا من حيث �ل�ضمعة 

�لعلمية.

تربعت جامعة هارفارد �الأمريكية على 

ر�أ�س �لقائمة فيما جاء يف �ملرتبة �لثانية 

معهد ما�ضا�ضو�ضيت�س للتقنية، وتالهما جامعة 

�ضتانفورد �الأمريكية، بينما وقعت جامعة 

كامربدج �لربيطانية يف �ملركز �لر�بع، وتالها 

ا. جامعة �أك�ضفورد �لربيطانية �أي�ضً

�أما �ملر�تب �خلم�س �لتالية يف �لقائمة، 

فكانت �أمريكية بالكامل، ل�ضالح كل من جامعة 

كاليفورنيا يف بريكلي، وجامعة برين�ضتون، 

ثم جامعة ييل، ومن بعدها جامعة كولومبيا، 

ومعهد كاليفورنيا للتقنية يف �ملرتبة �لعا�ضرة. 

عززت �جلامعات �الآ�ضيوية من وجودها 

�ضمن قائمة �أف�ضل 100 جامعة لهذ� �لعام، 

�إذ �أدرجت 17 جامعة �آ�ضيوية يف هذه �لقائمة 

مقارنة بع�ضر جامعات فقط �لعام �ملا�ضي. 

تربعت جامعة طوكيو على ر�أ�س �جلامعات 

�الآ�ضيوية وحلت يف �ملرتبة 12 عاملًيا، فيما حلت 

جامعة ت�شينغهو� �ل�شينية يف �ملرتبة 18 عاملًيا، 

وتلتها جامعة بكني يف �ملرتبة 21، ومن بعدها 

جامعة �ضنغافورة �لوطنية يف �ملرتبة 26.

هذه �لقائمة يتم �إعد�دها �عتماًد� على 

�ضمعة �جلامعة ومركزها وفًقا للجنة دولية 

�أكادميية، تعتمد يف تقييمها على �لبحوث 

�لعلمية �لتي جتريها �جلامعات وجودة 

�لتعليم فيها.
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 أول مشروع من نوعه يجمع كل 
الفنون التشكيلية في محيط 

جغرافي واحد، ومعلم حضاري ال 
تخطئه عين.

قرية 
المفتاحة

ذاكرة مكان 
ووعاء 

تراث

خيراهلل زربان

تصوير: محمد الحكمي

جاءت 
قرية �ملفتاحة يف منطقة ع�ضري ثمرة من 

ثمار �الأمري خالد �لفي�ضل، �إبان توليه 

مهام �إمارة منطقة ع�ضري. فقد كانت �ملنطقة تفتقر 

�إىل كل �أ�ضباب �لتطور، برغم ما بها من ثر�ء تر�ثي، 

وقيمة ح�ضارية كبرية، وتاريخ يحتاج �إىل من يعيد 

ترتيبه لي�ضرق يف كر��ضة �حلا�ضر.

�أر�دها �الأمري خالد �لفي�ضل �آنذ�ك حماًل 

يلهم �ملبدعني، وبوؤرة �إ�ضعاع للفن، ومرتكًز� للفنون 

�لت�ضكيلية بكل �ألقها وبهائها. فاأزيلت �لقرية �لقدمية 

مبظهرها �ملندثر و�ملتهالك، وقامت مقامها وعلى 

�أطاللها »قرية �ملفتاحة �لت�ضكيلية«، ومن ثّم بد�أ 

�مل�ضروع يف �لتنّزل �إىل �أر�س �لو�قع بهمة ون�ضاط. 

وبعد �كتمال �مل�ضروع بال�ضورة �لتي ُخطط لها، وبكل 

�مل�ضاريع �لتي ر�ضمت، �أ�ضبح معلًما بارًز� ال تخطئه 

عني �لز�ئر، مبا ��ضتمل عليه من قرية �ملفتاحة 

�لت�ضكيلية، وم�ضرح �ملفتاحة، ومركز �مللك فهد 

�لثقايف، و�ضوق �لثالثاء �ل�ضعبي، ولكل و�حد منها دوره 

�ملهم و�حليوي. وملا �كتمل �مل�ضروع مت �فتتاحه عام 

1410هـ، �ضمن ن�ضاطات ملتقى �أبها �لثقايف �ل�ضنوي.
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�ليوم وبعد م�ضي �أكرث من ربع قرن على �إن�ضاء 

هذ� �ملركز �حل�ضاري و�لفني و�لثقايف، �لذي جتاوزت 

�ضمعته ون�ضاطاته �ملحيطني �ملحلي و�الإقليمي �إىل 

�لعاملي، فاإن قرية �ملفتاحة �لت�ضكيلية، �أ�ض�ضت لنف�ضها 

ح�ضوًر� بهًيا و�ضمعة كبرية. فعلى م�ضتوى �لفنون 

�لت�ضكيلية، تعد هذه �لقرية �أول م�ضروع من نوعه يف 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية، �لذي يجمع كل �لفنون 

�لت�ضكيلية يف حميط جغر�يف و�حد، متيًحا لها كل 

�الإمكانيات �ملطلوبة لتوؤدي دورها �حل�ضاري و�جلمايل، 

وتوفر للفنانني و�ملبدعني �لبيئة �ملنا�ضبة لتنفيذ 

م�ضاريعهم �لفنية و�جلمالية بكل �ملعينات �ل�ضرورية 

لذلك، يتجاور معها �ملبدعون يف جمال �حلرف �ليدوية 

و�ل�ضناعات �لتقليدية، بو�ضفها من �ملنظور �جلمايل 

و�حل�ضاري مكونات فنية ت�ضاف �إىل �ملكون �لرت�ثي 

للمنطقة بخا�ضة، و�ململكة بعامة. وبهذ� فقد عملت 

�لقرية على ��ضتيعاب قدر�ت �لفنانني �ملحرتفني، كما 

�أتاحت �لفر�ضة للنا�ضئة و�ملوهوبني لالحتكاك بهذه 

�خلرب�ت يف حيز مكاين و�حد، مبا يقام من معار�س 
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بيوتات خ�ض�ضت ور�س عمل للت�ضكيليني و�ملتاحف.

جد�ريات حتاكي �ملكان.

فخاريات من �إنتاج �لقرية.

متازج بني فر�دة �ملعمار ور�ضوخ )�حلرف(.
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وور�س عمل ودور�ت تدريبية درجت �لقرية على 

�إقامتها ب�ضكل م�ضتمر ومتو��ضل.

�أما م�ضرح �ملفتاحة فهو �الآخر �أ�ضبح �أيقونة 

جمالية يف هذ� �ل�ضرح �لكبري، فهو  مزّود بكل 

�لتقنيات �حلديثة �ملعينة على �أد�ء ر�ضالته، و�مل�ضاعدة 

على ��ضتيعاب كل �لن�ضاطات �ملختلفة �لتي تقام 

على خ�ضبته، ويف ف�ضائه. فامل�ضرح يت�ضع الأكرث من 

ثالثة �آالف متفرج، ويتميز بتقنية عالية فيما يت�ضل 

بال�ضوت و�ل�ضوء، مبا يخلق حالة من �لتو�ئم �لفريد 

بني �ضعة �ملكان وتوّزع درجات �ل�ضوت و�ل�ضوء عليه، 

ب�ضكل يك�ضف عنه مقد�ر �جلهد �لذي بذل يف حتقيق 

ذلك. وقد �ضهد هذ� �مل�ضرح ن�ضاطات عديدة منذ 

�فتتاحه، وما ز�ل يوؤدي دوره بكل �قتد�ر ومتيز وتفرد.

�أما مركز �مللك فهد �لثقايف �لذي ياأخذ 

و�ضعه �ملميز د�خل �لقرية، فهو �الآخر بات مثابة 

للعديد من �لندو�ت �لعلمية �لكبرية، و�ملوؤمتر�ت 

�لعديدة، م�ضتماًل يف باحته على معر�س لالأر�ضيف 

�لوطني، ومعار�س د�رة �مللك عبد�لعزيز، 

ومعار�س �لكتاب �ملختلفة.

�جلال�س يف �ضوق �لثالثاء �ل�ضعبي، �ضتعود به 

�لذ�كرة �إىل �أن هذ� �ل�ضوق �متد�د الأقدم �الأ�ضو�ق 

�لتي عرفتها منطقة ع�ضري. وبع�س �مل�ضادر �لتاريخية 

تعود بنا �إىل عام 1250هـ تاريًخا لن�ضاأة هذ� �ل�ضوق، 

و�أخذ م�ضماه من �ليوم �لذي ينعقد فيه بحركة �لبيع 

و�ل�ضر�ء وما يتبعهما من �جتماع �لقبائل و�لنا�س من 

كل �ملناطق �ملحيطة به. وقد مت �فتتاح هذ� �ل�ضوق 

بعد �ضت �ضنو�ت من �إن�ضاء �لقرية ب�ضورته �حلديثة، 

حيث �فتتح يوم �لثالثاء 7 جمادى �الآخرة 1416هـ على 

م�ضاحة تقارب خم�ضة ع�ضر �ألف مرت مربع، ومييل يف 

�ضمته �ملعماري �لعام �إىل �ل�ضكل �لبي�ضاوي، مزوًد� 

بب�ضطات مفتوحة وممر�ت للم�ضاة و�ملت�ضوقني �لذين 

يقبلون على ما يطرحه �ل�ضوق من �ملنتجات �ملحلية 

�لتي تتميز بها منطقة ع�ضري يف �لغالب.

�إن قرية �ملفتاحة �لت�ضكيلية، �أ�ضبحت �ليوم �ضاهًد� 

من �ضو�هد �جلمال، وبوؤرة �إ�ضعاع فني وح�ضاري، 

يتلفت �إليها �لعامل يف كل �ملو��ضم و�ملنا�ضبات �لتي 

تقيمها، و�ملعار�س �لتي ي�ضارك فيها فنانون حمليون 

وعرب وعامليون. وت�ضهد �مل�ضابقات �لفنية �لتي تقيمها 

�لقرية �إقبااًل من كل فناين �لعامل، مبا يجعلنا نقول �إن 

�لقرية جتاوزت �ملحلية و�أ�ضبحت قرية عاملية بكل ما 

حتمله هذه �لكلمة من معنى.  
4

      أصبحت قرية المفتاحة التشكيلية 
شاهًدا من شواهد الجمال، وبؤرة إشعاع فني وحضاري، 

يتلفت إليها العالم في كل المواسم والمناسبات   
التي تقيمها، والمعارض التي يشارك فيها فنانون

محليون وعرب وعالميون       
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نيس.. منارة الريفيرا الفرنسية. إنها وجه فرنسا 
المشرق، ودرة سواحلها المتأللئة على المتوسط. 

هي خامس أكبر مدن فرنسا من حيث عدد 
السكان، والثانية بعد باريس، بحواضرها الصناعية 

والعلمية والتقنية.

نجاة الوحيشي

نيس
منارة الريفيرا 

الفرنسية 



  -  يونيو  302016

ني�س.. تلك �لعريقة �ملتجددة، �الأنيقة �ملتو��ضعة، 

�لكرمية �مل�ضيافة، وجه فرن�ضا �ل�ضاحر، وجنمها 

�ل�ضاطع وبيتها �ملفتوح على �لدو�م. لي�س مثلها على 

�لريفيري� وال حول �ملتو�ضط دفًئا و�إ�ضر�ًقا وح�ضًنا 

وبهاء. جتمع ني�س بني �ضحر �ملدن �ملتو�ضطية وحيويتها 

�لد�ئمة، و�أنو�رها، وعبقها، و�إغر�ئها �ملتجدد.. 

بني موقعها �ملتميز، وجّوها �لعذب �ملعتدل، وبحرها 

�جلذ�ب، وطبيعتها �الآ�ضرة.. يحلو �لعي�س وتطيب 

�الإقامة.. هي ني�س �الأن�س و�جلمال، مل يفلت ز�ئر من 

�ضر�ك حبها، وال حاد من عرفها عن عذب هو�ها.

و�أنت ت�ضري يف �ضو�رع ني�س، وتكت�ضف مفاتنها 

ومو�طن �جلذب فيها، ال متلك �إال �أن تقف مبهوًر� 

�أمام كل هذ� �حل�ضن و�حليوية و�جلمال. فاملدينة 

د�ئبة �حلركة و�لن�ضاط، ال تكاد تهد�أ لياًل ونهاًر�، 

يزيدها �ل�ضيف باحتفاالته وَهًجا و�ضحًر�، وتزد�ن 

�ضاحاتها ومتنزهاتها بجماهري �ملهرجانات، وتتمايل 

�أ�ضجار حد�ئقها �لغناء مع ن�ضيم �أما�ضي �لريفري� 

�ل�ضيفية �حلاملة وعلى وقع �لفنون �لر�قية ت�ضري يف 

�ضر�يني �ل�ضاحل �لالزوردي �لبديع. 
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تكرث يف ني�س �ل�ضو�طئ �لرملية �ل�ضاحرة.

حو�ري �ملدينة �لعتيقة و�أزقتها �ل�ضيقة.

و�جهات �لبيوت ذ�ت �للونني �الأحمر و�الأ�ضفر.



31

جولة حول نيس   |   لو مت�ضيت يف »و�دي 
�لعجائب« �ضو�ء �ضلكت »طريق �لر�ضامني«، �أو تنقلت 

بني �ملو�نئ �ل�ضغرية �لعتيقة �ملتناثرة هنا وهناك، 

�أو ت�ضلقت �لتالل لت�ضل �إىل �لقرى �ل�ضاخمة �ملطلة 

على �لريا�س و�حلد�ئق و�ملتنزهات، �أو مار�ضت 

�إحدى هو�ياتك �ملف�ضلة كالتزلج على �ملاء، �أو 

وطئت قدماك مو�قع �ضنفت من �ضمن �أجمل �ملو�قع 

�لعاملية، �أو وقعت عيناك على �أماكن مل تخطر لك 

ببال، ما بني بحر وتالل.. ف�ضتدرك، دون �ضك، 

وب�ضرعة، �أن كل منطقة من تلك �ملناطق، ت�ضكل 

وجهة يف حد ذ�تها! 

يحلو �ل�ضمر ويطيب �حت�ضاء �لقهوة يف مدرجات 

�ملقاهي �لعامرة، وي�ضتمتع �لناظر بروؤية متنزه 

»مم�ضى �الإجنليز« ناهيك من �ل�ضو�طئ �لرملية 

�ل�ضاحرة، وترب�س على �جلانب �الآخر، �أفخم �لفنادق 

و�أفخرها، ومنها ق�ضر لونيجري�ضك �ل�ضهري. 

�إجناز�ت عديدة �أخرى باذخة، تقف �أمامك يف 

زهو، و�أنت تتجول يف متنزه �لر�بية �لتي يرتبع عليها، 

�أو بني حد�ئق �لورود �لق�ضر، �أو يف ف�ضاء ما�ضينا 

و�الأزهار يف متنزه �ضامريون. تكت�ضف كلما �أوغلت يف 

حو�ري �ملدينة �لعتيقة، و�أزقتها �خلالبة، بو�جهاتها 

ذ�ت �الألو�ن �لنحا�ضية �ملتمّوجة، �لتي تتاأرجح ما بني 

�الأ�ضفر و�الأحمر، �ضخ�ضية �أهل ني�س. 

لقد �نعك�س فخرهم مبا�ٍس �ضيمته �ال�ضتقاللية 

و�العتد�د بالنف�س، على مطبخهم ذي �لطابع �ملتو�ضطي 

�الأ�ضيل، و�لنكهات �ملثرية، متاًما مثل كرنفالهم 

�ل�ضهري: من فطائر �لب�ضل و�الأن�ضوجة و�لزيتون، 

�إىل فطرية �ل�ضلق �أو �لفول، �أو �لطماطم و�لباذجنان 

و�لكو�ضا، �أو خبز »بانيات« �لذي تزينه �ضر�ئح �خل�ضار، 

�أو�ل�ضلطة »�لني�ضاوية« �لغنية عن �لتعريف، �أو غريها 

من �الأطباق �لتي يغدق عليها �أهل ني�س بزيت �لزيتون 

�ل�ضايف، وزيتون ني�س �الأ�ضود �ملحلي �ل�ضهري. 

 Cours ضوق �لزهور �لكبرية، تعر�س فيها�

Saleya تلتئم يف �ضباح كل يوم، يف �ضاحة �أ�ضهى 
�لفو�كه و�خل�ضار �لطازجة، لينتقي منها �أهل ني�س ما 

يحتاجون �إليه الإعد�د �أكالتهم �ل�ضهية. 

ال ميكن للحيوية �لتي تعي�ضها هذه �الأحياء 

باأ�ضو�قها وحمالتها �لتجارية و�ملطاعم �ملحيطة بها، 

�إال �أن تت�ضلل �إىل نف�س �لز�ئر، فتنعك�س على مز�جه 

مرًحا ون�ضاًطا و�إقبااًل على �حلياة، لي�ضتمتع مبا 

ي�ضاهده من حركة عفوية د�ئبة ون�ضاط منقطع �لنظري 

تعي�س على وقعه تلك �الأحياء، با�ضتمر�ر.

التراث المعماري
تزخر ني�س برت�ث معماري غني، ويقف ن�ضيجها 

�ملعماري �ضاهًد� على �لتطور �ال�ضتثنائي �لذي 

عرفه تاريخها. متثل �ملدينة �لعتيقة، بطرقاتها 

�ل�ضيقة جًد� و�ملتعرجة، ومبانيها �ملطلية باألو�ن 

د�فئة )تر�وح بني �لنحا�ضي �ملوؤك�ضد و�الأحمر(، 

�أمنوذًجا مثالًيا لتخطيط �ملدن �الإيطالية 

نة، يف �لع�ضر �حلديث. كما تعك�س �الأحياء  �ملح�ضّ

تاأثري �لتخطيط �حل�ضري ملدينة تورينو: حيث 

�ل�ضو�رع و��ضعة وم�ضتقيمة، و�ملباين ملونة.

الموقع   |   تقع ني�س يف �أق�ضى �جلنوب �ل�ضرقي 
لفرن�ضا، غري بعيد عن �حلدود �الإيطالية )على بعد 

ثالثني كلم(. يحت�ضنها �لبحر وحتر�ضها �جلبال. 

تتمتع ني�س برثو�ت طبيعية هائلة، ما �أهلها لتكون 

بحق، �لعا�ضمة �القت�ضادية و�لثقافية للريفري� 

�لفرن�ضية. حتتل �ل�ضياحة و�لتجارة و�الإد�ر�ت مكانة 

مهمة يف �لن�ضاط �القت�ضادي للمدينة �لتي لديها ثاين 

�أكرب طاقة فندقية يف �لبالد بعد باري�س، وت�ضتقبل 

�ضنوًيا، �أكرث من 4 ماليني �ضائح. كما �أن مطارها 

يعّد ثالث �أكرث �ملطار�ت �زدحاًما يف فرن�ضا )و�الأول، 

يف �ملقاطعة(، وبها �ثنان من �أكرب مر�كز �ملوؤمتر�ت 

�ملخ�ض�ضة لقطاع �ضياحة �الأعمال.

المناخ   |   ميتثل مناخ ني�س ملعايري مناخ �لبحر 
�الأبي�س �ملتو�ضط و�ضبه �ال�ضتو�ئي، بدرجات حر�رة 

�ضنوية ق�ضوى قريبة من حدود 20 درجة مئوية. 

وميتاز ب�ضتاء معتدل ورطب، و�ضيف حار وجاف، 

الأن �ملدينة يف ماأمن من �لرياح �لقادمة من �ل�ضمال 

و�لغرب، حتميها منها جبال �الألب.

معالم بارزة   |   يعد متنزه »مم�ضى �الإجنليز« يف 
نظر �لعامل �أجمع على �لرغم من �أن يف ني�س معامل ال 

تعد وال حت�ضى، �أف�ضل ما تتميز به �ملدينة.

 Cours Saleya يقع �لعديد من هذه �ملعامل يف 

�لبلدة �لعتيقة، مثل �ضاحة غاريبالدي، وميد�ن ق�ضر 

�لعدل، و�ضاحة �لوالية. وقد مت ت�ضميم معظمها يف 

�لقرن �لتا�ضع ع�ضر.

كما ت�ضم ني�س ثروة هائلة من �لق�ضور �لرت�ثية 

�خلا�ضة، ترتبع فوق �لتالل �ملحيطة باملدينة �لتي 

يحمل طابعها �ملعماري وتفا�ضيل �لديكور فيها، �لتاأثري 

�لعميق لطر�ز مدينة جنوة �الإيطالية. وق�ضور كثرية، 

منها مت �إن�ضاوؤها يف �لقرن �لتا�ضع ع�ضر، وتعك�س 

�لطابع �الإجنليزي �لكال�ضيكي، و�لكال�ضيكي �حلديث. 

ا، مقهى تورينو،  من �ملعامل ذ�ت �ل�ضلة باملا�ضي �أي�ضً

�لكائن ب�ضاحة غاريبالدي، وحمل حلويات »�أوير« 

�لعريق، �لذي يقع يف �ضارع �ضان فر�ن�ضو� دي بول.

إرث.. وحضارة   |   تزخر �ملدينة �لعتيقة باملباين 
�لفخمة، و�لفنادق �لعريقة �لتي تقف �ضاهًد� على 

�إرث معماري ثري، وذ�ئقة فنية �أ�ضيلة �نعك�ضت من 

خالل و�جهات �ملباين �لتي تفنن �حلرفيون يف تزيينها 

باأدق �ملنحوتات و�أجملها، ونوعو� يف �أ�ضاليب تنميقها 

وزخرفتها. تكاثرت �لعقار�ت �لفندقية يف �لن�ضف 

�لثاين من �لقرن �لتا�ضع ع�ضر، على وجه �خل�ضو�س، 

بف�ضل منو �ل�ضياحة. وقد مت ترميم �لعديد من �لفنادق 

�لكبرية وحتديثها، ومنها فندق ريجينا �لعتيق، �لذي 

يرتبع منذ عام 1896 على تلة »�ضيمياز«. وكذلك فندق 

ق�ضر �حلمر�ء �ضابًقا، �لو�قع يف �ضارع دي �ضيمياز، 

و�لذي مت بناوؤه يف عام 1900، ُيعّد �ضمن عدد قليل من 

�لنماذج �لنادرة لنمط �لفن �ملغربي، يف ني�س. �إال �أنه 

حتول فيما بعد، �إىل �إقامة �ضكنية خا�ضة.

ثقافة.. وفنون   |   ال تقت�ضر �أهمية ني�س على كونها 
ت�ضم كنًز� ال يقدر بثمن من �ملعامل �لعمر�نية دخل 

معظمها قائمة �لرت�ث �لعاملي، فهي مدينة متعددة 

�الأوجه و�لرثو�ت. وتعد ني�س من �أكرب مدن �لفنون 

و�لثقافة، وتاأتي مبا�ضرة بعد باري�س، كمدينة ت�ضم 

جل �ملتاحف �ملكر�ضة للفن، و�لتاريخ و�لتقاليد �ملحلية. 

من �أ�ضهر �ملتاحف �لتي تفخر بها ني�س، متحف �لفنون 

�جلميلة، ومتحف ماتي�س �لذي ي�ضم جمموعة د�ئمة 

من �خلر�ئط و�ملطبوعات، ومتحف �لفن �حلديث 

و�ملعا�ضر، ومتحف �لفن �الآ�ضيوي، ومتحف �لتاريخ.  

     ال تقتصر أهمية نيس على كونها 
تضم كنًزا ال يقدر بثمن من المعالم العمرانية    

دخل معظمها قائمة التراث العالمي، فهي مدينة متعددة األوجه والثروات. 
وتأتي بعد باريس، كمدينة تضم جل 

المتاحف المكرسة للفن والتاريخ     







  -  يونيو  342016

رؤية 2030

رؤية 2030
رؤية المملكة العربية السعودية الجريئة 

للتنوع االقتصادي.
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��ضتحوذت 
�ململكة �لعربية �ل�ضعودية 

على �نتباه �لعامل باالإعالن 

عن �أجندة طموحة �أ�ضمتها روؤية 2030، تهدف 

�إىل �إ�ضالح بنية �قت�ضادها. من �ضاأن هذه 

�خلطة �أن تقلل من �العتماد �لكبري تاريخًيا على 

�لنفط من طريق حتويل �لكيفية �لتي تولِّد بها 

�ململكة �لدخل، ف�ضاًل عن �لكيفية �لتي تنفق بها 

مو�ردها �لهائلة وتديرها. تدعم هذه �الأجندة 

خطط عمل مف�ضلة. وقد ��ضتمل تنفيذها �الأويل 

حًقا على تغيري�ت موؤ�ض�ضية، �أبرزتها و�ضائل 

�الإعالم يف عناوينها �لرئي�ضة، يف بلد لطاملا ُعرف 

باحلذر و�لتدرج.

رغم �أن �لد�فع �ملبا�ضر الإعادة �لهيكلة 

�القت�ضادية كان �لتاأثري �لذي �أعقب �النخفا�س 

�حلاد يف �أ�ضعار �لنفط �لعاملية، فاإن �الأ�ضا�س 

�ملنطقي لهذه �الإ�ضالحات كان و��ضًحا منذ فرتة 

�أطول كثرًي�. ولكون مبيعات �لنفط تولد �لق�ضم 

�الأكرب من �إير�د�ت �حلكومة، والأن �لقطاع �لعام هو 

ل �ملهيمن، كان �مل�ضوؤولون �ل�ضعوديون يعربون  �مل�ضغِّ

منذ فرتة طويلة عن خ�ضيتهم من �أن �فتقار �ململكة 

�إىل �لتنوع �القت�ضادي قد يت�ضبب يف تعري�س �أمنها 

�ملايل بعيد �الأمد للخطر.

كان �نخفا�س �أ�ضعار �لنفط مبا جتاوز �لن�ضف 

يف �ل�ضهور �لثمانية ع�ضر �ملا�ضية م�ضحوًبا بتغري 

كبري يف �لكيفية �لتي تعمل بها �ضوق �لنفط. 

فمع �لنمو �لذي �ضهدته �مل�ضادر غري �لتقليدية 

ا »ثورة �لزيت �ل�ضخري«، و�لتي  للطاقة- خ�ضو�ضً

دفعت �الإنتاج �الأمريكي �إىل �لزيادة مبا يقرب من 

�ل�ضعف، �إىل نحو ع�ضرة ماليني برميل يومًيا، 

يف غ�ضون �أربع �ضنو�ت فقط- �أ�ضبحت منظمة 

�لدول �مل�ضدرة للنفط )�أوبك( بقيادة �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودية �أقل قدرة �الآن على �لتاأثري 

يف �أ�ضعار �ل�ضوق. ي�ضاف �إىل هذ�، �أن بع�س 

�أع�ضاء منظمة �الأوبك، وعلى ر�أ�ضهم �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودية مرة �أخرى، �أ�ضبحو� �الآن �أقل 

رغبة يف حماولة تخفيف تقلبات �أ�ضعار �لنفط، 

بعد �أن �أدركو� وعلى نحو �ضحيح �أن »�ملنتجني 

�ملتاأرجحني« ُعر�ضة خلطر تكبد خ�ضائر د�ئمة يف 

ح�ضة �ل�ضوق.

لهذ� �ل�ضبب ت�ضكل روؤية 2030 �أهمية كربى. 

ف�ضعًيا من �ململكة �لعربية �ل�ضعودية �إىل 

��ضتعادة قدر �أكرب من �ل�ضيطرة على م�ضريها 

�القت�ضادي قامت بت�ضميم خطة طموحة الإعادة 

�لهيكلة �القت�ضادية، بقيادة ويل ويل �لعهد 

�جلديد �ملفعم باحليوية و�لن�ضاط �الأمري حممد 

بن �ضلمان �آل �ضعود. بعبار�ت مب�ضطة، تركز روؤية 

2030 على ثالث مناطق رئي�ضة، جنًبا �إىل جنب 
مع �جلهود �لر�مية �إىل حماية �لفئات �الأكرث 

�ضعًفا بني �ل�ضكان.

فاأواًل، ت�ضعى �خلطة �إىل تعزيز توليد �إير�د�ت 

غري نفطية، من خالل زيادة �لر�ضوم و�لتعريفات 

على �خلدمات �لعامة، وتو�ضيع �لقاعدة �ل�ضريبية 

تدريجًيا )مبا يف ذلك تقدمي �ضريبة �لقيمة 

�مل�ضافة(، وجمع مزيد من �لدخل من عدد متز�يد 

من زو�ر �ململكة.

وثانًيا، تريد �ل�ضلطات �حلد من �الإنفاق من 

خالل خف�س �إعانات �لدعم، وتر�ضيد برنامج 

�ال�ضتثمار �لعام �لهائل يف �لبالد، وحتويل �الإنفاق 

على �الأ�ضلحة بعيًد� عن �مل�ضرتيات �الأجنبية.

وثالًثا، ت�ضعى �ململكة �إىل تنويع ثروتها �لوطنية، 

وزيادة �لدخل، يف �أثنا ذلك، من �ال�ضتثمار �حلايل. 

على �ضبيل �ملثال، تق�ضي �خلطة بجمع �الأمو�ل عن 

طريق �الكتتاب �لعام جلزء �ضغري )حتى 5%( من 

�لتكتل �لنفطي �لعمالق �ضركة �أر�مكو �ل�ضعودية، 

و��ضتثمار �لعائد�ت يف جمموعة �أو�ضع من �الأ�ضول يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

ال تخلو هذه �لروؤية �القت�ضادية �جلريئة من 

�ملخاطر. فالتحوالت �القت�ضادية معقدة و�ضائكة 

ا عندما تكون بهذ� �حلجم  بطبيعتها، خ�ضو�ضً

و�لنطاق. ويتطلب �الأمر عادة حتقيق جناحات 

مبكرة لرت�ضيخ عملية �إقناع �لغالبية �لعظمى من 

�جلمهور �لرئي�س، وال �ضيما تلك �لفئة �لتي قد 

تقاوم �لتغيري يف م�ضتهل �الأمر بطبيعة �حلال 

ا �أن هذ� �لتغيري يف�ضي �إىل �إز�لة بع�س  )خ�ضو�ضً

�ال�ضتحقاقات �ملالية �لتقليدية يف �النتقال من 

�حلا�ضر �ملاألوف، و�إن كان �أقل �أماًنا، نحو ما ُيَعد 

�الآن م�ضتقباًل غري ماألوف(.

ت�ضمل حتًما خطط �لعمل �لتي يقوم عليها تنفيذ 

روؤية 2030 �إحر�ز �لتقدم على جبهات متعددة يف 

وقت و�حد وبطريقة من�ضقة بعناية وخا�ضعة ملر�قبة 

دقيقة. وي�ضتلزم هذ� �الأمر توفري مو�رد �إد�رية 

وت�ضغيلية ن�ضطة، يف وقت تتعامل فيه �ململكة مع 

�نخفا�س عائد�ت �لنفط و�ل�ضحب من �حتياطياتها 

�ل�ضخمة، لي�س هذ� فح�ضب، بل ت�ضعى ب�ضكل 

ا �إىل تاأكيد دورها �الإقليمي، مبا يف  متز�يد �أي�ضً

ذلك يف �ضوريا و�ليمن.

من �مل�ضجع على هذه �خللفية �أن ياأتي يف �أعقاب 

�الإعالن عن روؤية 2030 �لتنفيذ �ل�ضريع لبع�س 

�خلطو�ت �الأولية و�ملهمة. ومن �ملرجح �أن يثبت 

�حلفاظ على هذ� �لزخم بطريقة تدمي �لتو��ضل 

�مل�ضتمر مع �أ�ضحاب �مل�ضلحة �ملحليني �لرئي�ضني 

�أهميته �لبالغة يف حتديد مدى جناح �خلطة. 

وجتري مر�قبة عن كثب للكيفية �لتي مي�ضي 

بها �ل�ضعوديون ُقُدًما يف عملية �إعادة �لهيكلة 

�القت�ضادية �ملهمة هذه من ِقَبل �لبلد�ن �خلم�ضة 

�الأخرى �الأع�ضاء يف جمل�س �لتعاون �خلليجي- ومن 

قبل بلد�ن �أخرى كثرية.

لي�س من �مل�ضتغرب �أن ت�ضرتعي روؤية 2030 

هذ� �لقدر من �الهتمام. �إذ �إن �خلطة تدور حول 

ما هو �أكرث من �إ�ضالحات �قت�ضادية �أ�ضا�ضية. 

فاإذ� جنحت �ململكة �لعربية �ل�ضعودية يف حتويل 

�قت�ضادها، مبا يف ذلك �إ�ضالح �ملوؤ�ض�ضات و�إعادة 

هيكلة �حلو�فز �القت�ضادية، ف�ضوف ت�ضبح م�ضدر 

�إلهام لدول �أخرى تو�جه حتديات مماثلة، يف 

�ملنطقة وخارجها، لكي حتذو حذوها.  

حممد �لعريان:  كبري �مل�ضت�ضارين �القت�ضاديني   *
يف �ضركة �أليانز، وع�ضو جلنتها �لتنفيذية 

�لدولية، وهو رئي�س جمل�س �إد�رة جمل�س �لتنمية 

�لدولية �لتابع للرئي�س بار�ك �أوباما.

      إذا نجحت المملكة العربية السعودية 
في تحويل اقتصادها    

فسوف تصبح مصدر إلهام لدول أخرى تواجه     
تحديات مماثلة، في المنطقة وخارجها،       

لكي تحذو حذوها       
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تسويق

مع 
معاجلة غوغل �ليوم ملا يزيد على 40 �ألف 

��ضتعالم بحث كل ثانية، �أي ما معدله 3.5 

مليار طلب يف �ليوم، تخطت عملية �إن�ضاء �لبيانات 

�مل�ضتويات �لتي ميكن ت�ضورها. هذه �ملعلومات 

�لهائلة �ملُد�رة باأف�ضل �لطرق كفيلة بفتح ف�ضول 

روؤى جديدة، و�إعد�د �ضيا�ضات �أف�ضل، و�بتكار 

م�ضادر جديدة للقيمة �القت�ضادية. ومع ذلك، 

فاإن هذه �لنجاحات �ملحتملة تعتمد على قدرة 

�ل�ضركات على �ال�ضتجابة �إىل �لتحديات �جلديدة 

�ملرتبطة بالتكامل �لرقمي. ولتظل قادرة على 

�لتناف�س، فاإن على �ملنظمات- من �ضركات كبرية، 

وحكومات،  وجمعيات- �أن تعالج م�ضاألة كيفية 

دمج هذ� �لت�ضونامي �لرقمي يف عملية خلق �لقيمة 

�خلا�ضة بها.

من يتولى إدارة بياناتك الرقمية؟   |   تتطلب 
ا عن  ثورة �الإنرتنت حتقيق تكامل رقمي، عو�ضً

جمع �لبيانات �لرقمية. ومع ذلك، ما ز�ل �لكثري 

من �ل�ضركات يختار �ال�ضتعانة مب�ضادر خارجية يف 

مهام مر�قبة �لبيانات �لرقمية و�لقدر�ت �لتحليلية 

وتعتمد على �ل�ضركاء �خلارجيني �ملتخ�ض�ضني 

يف جمع �لبيانات من �الإنرتنت، لتوفري حتديثات 

�أ�ضبوعية �أو �ضهرية حول تغري �مل�ضهد �لرقمي. يف 

بع�س �الأحيان، قد يت�ضنى للمتعاونني د�خل �ل�ضركة 

�لو�ضول �إىل �ملفاتيح �لرئي�ضة �لتي تتتّبع �ملحتوى على 

�الإنرتنت، غري �أنهم يفتقرون، عادًة، �إىل �لوقت، 

و�لتدريب، و�لروؤى �ملنا�ضبة �لتي ت�ضمح لهم مبجملها 

من �ال�ضتفادة من �لبيانات �لرقمية بنجاح. وما يثري 

مزيًد� من �لقلق هو حقيقة عدم ت�ضاوؤل �لكثري من 

�ل�ضركات عن �ملو�قع �لتي تود �بتكار قيمة جديدة 

فيها يف �ملقام �الأول وكيفية �إمتام ذلك.

فهم الذكاء الرقمي   |   تنبع �لفجوة بني ما 
ينطوي عليه �لذكاء �لرقمي وما يفكر فيه قادة 

�لعالمات �لتجارية من تف�ضرَيين �أ�ضا�ضَيني خاطَئني 

لطبيعة �لبيانات �لرقمية: يرتبط �لتف�ضري �الأول 

�خلاطئ باإيقاع �ملعلومات �لرقمية: فهذه �لبيانات 

متو��ضلة ويف �لزمن �حلقيقي، بدًء� من �لبحث 

ومروًر� بتحديد �ملو�قع وو�ضواًل �إىل و�ضائل 

�لتو��ضل �الجتماعي وبيانات �لتجارة �الإلكرتونية. 

و�إن عددنا �ل�ضركات هيئات �جتماعية، ف�ضتمّثل 

عندئٍذ �لبيانات �لرقمية �ضريان �حلياة �جلديد 

�لذي ي�ضخ خارج كيانها، وحتديًد� لدى �أ�ضحاب 

بينما تسعى المنظمات إلى دمج 
التدفق الهائل من البيانات الرقمية 
في استراتيجيات عالماتها التجارية، 

تواجه تحدًيا ثالثًيا ال بد أن تبقى 
على حذر منه.

الذكاء الرقمي 
والعالمات التجارية

ديفيد دوبوا *
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    تحتاج العالمات التجارية إلى 
التفكير في نوع القيمة التي تسعى إلى خلقها

قبل أن تحدد أطر استراتيجية مراقبة   
      البيانات بشكل مناسب   

�مل�ضالح �الأ�ضا�ضيني �لذين ي�ضملون �مل�ضتهلكني 

و�ملناف�ضني و�مل�ضاهمني. ومن ثم، فمن �ملهم �أن 

ت�ضبح �ل�ضركات �أكرث مرونة يف ��ضتجاباتها للزخم 

�لرقمي. و�فتقار �ل�ضركات �إىل �لتكامل، وميلها 

لالعتماد على �لتحديثات �لنادرة �مل�ضتقاة من 

�ل�ضركاء �خلارجيني يتناق�س متاًما مع �لطبيعة 

�ل�ضل�ضة و�ملتغرية با�ضتمر�ر لتدفق �لبيانات 

�لرقمية. ال يعني ذلك �أن �ال�ضتعانة مب�ضادر 

خارجية، �أو �أن �لتحليل �لدقيق ملخزونات �لبيانات، 

�أمر�ن �ضيئان، بل يف �لو�قع هما �ضروريان لفهم 

حقيقة ما يجري على �ملدى �لبعيد، �أو �لتمكن من 

�لو�ضول �إىل �لقدر�ت �لتحليلية �ملتفوقة، ولكن 

�حلقيقة هي �أن هذه �ل�ضركات تفتقر، غالًبا، �إىل 

�لروؤى �لتقنية �أو �ال�ضرت�تيجية لت�ضع �لبيانات 

�لرقمية هذه يف �الإطار �ل�ضحيح.

بيانات ذكية عوًضا عن بيانات ضخمة   |   �أما 
�لتف�ضري �الآخر �خلاطئ فهو كون �لذكاء �لرقمي 

غري متعلق كثرًي� مبقد�ر �ملعلومات بقدر ما هو 

مرتبط بنوعيتها. ول�ضوء �حلظ، ي�ضدد �مل�ضطلح 

�ل�ضائع »بيانات �ضخمة« على حجم �لبيانات ويبالغ 

يف تقديرها. ومر�قبة �لبيانات �لرقمية �لناجحة 

تعتمد مبقد�ر �أقل على كمية �ملعلومات �ملتو�فرة 

وب�ضكل �أكرب على نوعية نهج من ير�قب، ومدى 

مالءمة هذه �ملعلومات لالأهد�ف �لتي ت�ضعى 

�لعالمة �لتجارية �إىل حتقيقها.

حتتاج �لعالمات �لتجارية �إىل �لتفكري يف نوع 

�لقيمة �لتي ت�ضعى �إىل خلقها قبل �أن حتدد �أطر 

��ضرت�تيجية مر�قبة �لبيانات ب�ضكل منا�ضب. فعلى 

�ضبيل �ملثال، ميكن ت�ضبيه �الأمر بحفلة كوكتيل ومدى 

منفعة �ال�ضتماع يف �أغلب �الأحيان �إىل حمادثات 

معينة للح�ضول على معلومات ذ�ت مغزى، مقارنًة 

مبحاولة �ال�ضتماع �إىل �ملحادثات كافة �لتي جتري. 

باخت�ضار، يرتبط �لذكاء �لرقمي بالبيانات �لذكية 

ا عن �لبيانات �ل�ضخمة. عو�ضً

يتطلب ذلك �أن ت�ضطلع �لعالمات �لتجارية بدور 

��ضتباقي، و�أال تكتفي بكونها تفاعلية، فيما يخ�س نوع 

�لقيمة �لتي ت�ضعى �إىل خلقها.

ثالثة تحديات لتحقيق تكامل رقمي ناجح   |    
يتوجب على �لعالمات �لتجارية، لتدمج �لذكاء �لرقمي 

بكل جناح يف عملياتها، �أن تو�جه ثالثة حتديات 

�أ�ضا�ضية هي: حتدٍّ ت�ضغيلي )كيفية �لعمل وطبيعة 

�لبيانات �لتي يتوجب مر�قبتها(; وحتدٍّ تنظيمي 

)كيفية ت�ضارك �ملعلومات �لرقمية �لتي جُتمع د�خل 

�ملنظمة يف �لوقت �حلقيقي(، وحتدٍّ ��ضرت�تيجي 

)كيفية ��ضتخد�م �الأفكار �لرقمية بانتظام يف 

عملية خلق �لقيمة(.

�لتغلب على �لتحدي �الأول، �لت�ضغيلي،  يبدو   •
ي�ضرًي� و�ضهاًل. وللعمل عليه، يتوجب على 

�لعالمات �لتجارية �أن تفكر �أواًل يف طريقة ربط 

�لنتائج �ملرجوة )ما هي �الأهد�ف؟( مب�ضادر 

�لبيانات ذ�ت �ل�ضلة )�أي نوع من �ملنابر 

�الإعالمية، �أو �أي نوع من �لبيانات يتم �لو�ضول 

�إليها؟(. يف بع�س �حلاالت، تبدو �لبيانات 

�لقائمة على موقع جغر�يف معني ذ�ت �أهمية 

�أ�ضا�ضية. ويف �أحيان �أخرى، عند �لرتكيز على 

مفاهيم �لعالمة �لتجارية، قد توؤدي معلومات 

�لعالمة �لتجارية �ملذكورة �إىل ترجيح م�ضادر 

�أخرى. ويف بع�س �حلاالت �الأخرى، حيث ت�ضعى 

�لعالمات �لتجارية �إىل �لتنبوؤ مبا �إذ� كان 

�جتاه معني تعتمده يكت�ضب �ملزيد من �لفائدة 

يف �مل�ضتقبل، يعد �العتماد على بيانات �لبحث 

�ملفتاح �الأ�ضا�ضي للتو�ضل �إىل �الإجابة.على هذ� 

فاإنه ال ينبغي للعالمات �لتجارية �أن تطور نظاًما 

خارجًيا �أو د�خلًيا لتدمج �الأفكار �لتي جمعتها �إال 

بعد حتديدها لهذه �الأهد�ف و�مل�ضادر.

حتديد  على  �لتنظيمي،  �لثاين،  �لتحدي  ينطوي   •
�أي جهات د�خل �ملنظمة �ضتتمكن من �لو�ضول 

�إىل هذه �لبيانات، �أي �ضروط �لو�ضول �إليها )مثل 

�لتكر�ر �أو �لتدريب يف جمال مر�قبة �لبيانات 

�لرقمية(، وكيفية ت�ضارك �لبيانات و�الأفكار �ضمن 

�لفرق ذ�ت �ل�ضلة )مثل فريق �لعالمة �لتجارية(. 

يف هذه �ملرحلة بالذ�ت، ت�ضت�ضلم �ملنظمات يف 

�أغلب �الأحيان الإغر�ء �العتماد فقط على مزود 

خارجي. غري �أن �مل�ضاهمات �لد�خلية �أ�ضبحت 

�الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى من �لعنا�ضر 

�الأكرث �أ�ضا�ضية. �ملحادثات وحدها �ملتكررة 

بني �ملتعاونني د�خل �ل�ضركة يف خمتلف �لرتب 

و�لوظائف و�ملقرتنة مع �لذكاء �خلارجي هي �لتي 

�ضتك�ضف بالكامل عن �إمكانات �لبيانات، وتنتج 

�لتحليالت ذ�ت �ل�ضلة من خالل تعدد وجهات 

�لنظر وتف�ضري�ت �لبيانات.

يف جمال �ضناعة �خلدمات مثل �خلدمات 

�مل�ضرفية �أو �ل�ضياحية، يعد تزويد �لقادة �لذين 

يديرون �ل�ضركات )مثل مديري �لعالمات 

�لتجارية( باأدو�ت �ملر�قبة �أمًر� بالغ �الأهمية 

مل�ضاعدتهم على تتبع �الأد�ء على �أ�ضا�س يومي 

ومعاجلة �ملخاوف �ملحتملة. يف �لو�قع، عدد قليل 

من �لعالمات �لتجارية �لكربى يف جمال �لفنادق 

يتتبع م�ضبًقا �ضمعة فنادقه على �الإنرتنت، ويتيح 

من�ضات �ملر�قبة �أمام مديري �لفنادق، ويربط 

نتيجة �ضمعة كل فندق و�مل�ضتقاة من �الإنرتنت 

باأجور �ملوظفني.

�ال�ضرت�تيجي، على  �لثالث،  �لتحدي  ينطوي   •
معرفة �لقيمة �ملنبثقة من كل فكرة و�لتي تعود 

باملنفعة على جمال حمدد من عملية خلق �لقيمة 

)على �ضبيل �ملثال، حتديد �ضو�ء كانت �لفكرة 

مفيدة بحد ذ�تها ال�ضرت�تيجية �بتكار �لعالمة 

�لتجارية ومتييزها، �أو ��ضرت�تيجية تطوير منتج 

جديد، �أو �ضيا�ضة تعيني �ملوظفني(.

ال بد لكبار �ملديرين �لتنفيذيني �لذين ي�ضنعون 

ا لكيفية دمج هذه  �لقر�ر�ت �أن يولو� �هتماًما خا�ضً

�الأفكار و�لروؤى يف عملية �ضنع �لقر�ر �لتي ياأخذونها 

على عاتقهم. وخري مثال على ذلك هو �ضركة لوريال 

باري�س �لتي قررت، بعد �أن �كت�ضفت زخًما على �ضبكة 

�الإنرتنت ي�ضري �إىل �الهتمام �ملتز�يد بت�ضريحة �ضعر 

معينة يف عام 2011، �ملر�قبة عن كثب لتطور �هتمام 

�مل�ضتهلكني بت�ضريحة �ل�ضعر هذه. و�أدى ذلك �إىل 

تطوير حملول �ضبغة جديد لل�ضعر يلبي هذ� �مليل 

�جلديد، باالإ�ضافة �إىل دمج �أفكار وروؤى جديدة يف 

مو�قع خمتلفة من �ضل�ضلة �لقيمة �خلا�ضة بها، بدًء� 

من متييز �لعالمة �لتجارية ومروًر� بتحديد �ملوقع 

يف �ل�ضوق وو�ضواًل �إىل تطوير �ملنتج. كمثال و�حد عن 

عملية تت�ضم بقدر �أكرب من �ل�ضمولية فيما يخ�س 

بناء �لعالمة �لتجارية �لرقمية من �لقاعدة �إىل 

�لقمة، قررت �ضركة لوريال باري�س ت�ضمية منتجها 

�جلديد بامل�ضطلح �لذي ��ضتخدمه �لزبائن يف 

�أبحاثهم �لع�ضوية حول ت�ضريحة �ل�ضعر )مثاًل ��ضم 

»ombre«، �أي �لظل(.

االستفادة من البيانات الرقمية لخلق 
شركات ذكية   |   يف عامل حُتّول فيه �لثورة 

�لرقمية طبيعة �الأ�ضو�ق، وحُتدث تغيري�ت �ضريعة 

على �مل�ضهد �لتناف�ضي، متنح �لقدرة على دمج �لذكاء 

�لرقمي �ل�ضركات مز�يا كبرية لفهم حركة �ل�ضوق 

و��ضتباقها. ومبا �أن عامل �الإنرتنت ي�ضبح �أكرث 

من �أي وقت م�ضى مغموًر� باملعلومات، فقد حان 

�لوقت للعالمات �لتجارية لتدمج �لذكاء �لرقمي يف 

قر�ر�تها �لت�ضغيلية و�لتنظيمية و�ال�ضرت�تيجية، من 

�أجل تعزيز م�ضتوى ذكائها �لذي �ضيمنحها ميزة 

تناف�ضية م�ضتد�مة يف �لعقود �ملقبلة.  

ديفيد دوبو� �أ�ضتاذ م�ضاعد يف جمال �لت�ضويق   *
لدى �إن�ضياد.  
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جيم الخليلي *

إعادة بناء
بيت الحكمة اإلسالمي

من المهم إدراك حجم ما يقدمه العالم 
اإلسالمي للبشرية بالعودة إلى التفّكر الذي يدفع 

بعجلة البحث العلمي.

تنمية
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   وإذا كان للعالم اإلسالمي أن يعود
           مركًزا لإلبداع كما كان في سابق عهده، 
فمن المفيد أن نتذكر العصر الذهبي للعلوم العربية

والذي امتد من القرن الثامن إلى 
           القرن الخامس عشر الميالدي   

�حلكومات �الإ�ضالمية �أن �لنمو تدرك 

�القت�ضادي، و�لقوة �لع�ضكرية، و�الأمن 

�لوطني كلها �أمور ت�ضتفيد �إىل حد كبري من �لتقدم 

�لتقني. ويف �ل�ضنو�ت �الأخرية ز�دت حكومات كثرية 

وعلى نحو كبري من متويل �لِعلم و�لتعليم. ولكن 

ا يف �لغرب، �أن  برغم هذ�، يرى كثريون، خ�ضو�ضً

�لعامل �الإ�ضالمي ال ز�ل يف�ضل �لبقاء يف معِزل عن 

�لعلوم �حلديثة.

�لو�قع �أن هوؤالء �ملت�ضككني لي�ضو� خمطئني متاًما. 

ذلك �أن �لبلد�ن ذ�ت �الأغلبية �مل�ضلمة تنفق يف 

�ملتو�ضط �أقل من 0.5% من ناجتها �ملحلي �الإجمايل 

على �لبحث و�لتطوير، مقارنة بخم�ضة �أ�ضعاف هذ� 

�ملتو�ضط يف �القت�ضاد�ت �ملتقدمة. وهذه �لبلد�ن لديها 

ا �أقل من ع�ضرة علماء ومهند�ضني وفنيني لكل �ألف  �أي�ضً

من �ضكانها، مقارنة باملتو�ضط �لعاملي �لذي يبلغ �أربعني 

ونحو مئة و�أربعني يف �لعامل �ملتقدم. حتى هذه �الأرقام 

متيل �إىل �لتهوين من �مل�ضكلة، و�لتي هي �أقل �رتباًطا 

باإنفاق �ملال �أو توظيف �لباحثني بقدر �ت�ضالها 

بالنوعية �الأ�ضا�ضية للعلوم �لتي يتم �إنتاجها.

ال ينبغي للمرء بكل تاأكيد �أن يبالغ يف �لت�ضرع يف 

تخ�ضي�س �لدول �الإ�ضالمية باالنتقاد. فحتى يف �لغرب 

�لذي يفرت�س �أنه »م�ضتنري«، تنظر ن�ضبة مرتفعة ب�ضكل 

مزعج من �ضكانه �إىل �لِعلم بقدر كبري من �لت�ضكك 

و�خلوف. بيد �أن �لِعلم يف �أجز�ء كثرية من �لعامل 

�الإ�ضالمي يو�جه حتدًيا فريًد� من نوعه، حيث ُينَظر 

�إليه على �أنه مفهوم غربي علماين، �إن مل يكن ملحًد�.

يغفل كثري من �مل�ضلمني عن �الإ�ضهامات �لعلمية 

�لبارعة �لتي قدمها علماء م�ضلمون قبل �ألف عام �أو مل 

يعلمو� بها قط. وهم ال يعدون �لعلم �حلديث حمايًد� 

�أو غري متحيز عندما يتعلق �الأمر بالتعاليم �الإ�ضالمية. 

حتى �إن بع�س �لكتاب �الإ�ضالميني �لبارزين زعمو� 

�أن �لتخ�ض�ضات �لعلمية مثل ِعلم �لكون تقو�س يف 

و�قع �الأمر منظومة �لعقيدة �الإ�ضالمية. ووفًقا للمفكر 

�مل�ضلم عثمان بكر، تتعر�س �لعلوم للهجوم حيث كونها 

»ت�ضعى �إىل تف�ضري �لظو�هر �لطبيعية دون �للجوء 

�إىل �أ�ضباب روحية �أو ميتافيزيقية، بل ��ضتناًد� �إىل 

�الأ�ضباب �لطبيعية �أو �ملادية وحدها«.

�حلق �أن بكر م�ضيب متاًما. فال�ضعي �إىل تف�ضري 

�لظو�هر �لطبيعية دون �للجوء �إىل �مليتافيزيقا هو 

على وجه �لتحديد وظيفة �لِعلم. ولكن من �ل�ضعب �أن 

نفكر يف دفاع عن �لِعلم �أف�ضل من ذلك �لذي َعَر�ضه 

قبل �ألف عام تقريًبا �لعامِل �ملو�ضوعي �لفار�ضي �مل�ضلم 

�أبو ريحان �لبريوين، �لذي ذهب �إىل �أن �ملعرفة، يف 

عموم �الأمر، هي �لتي ال ي�ضعى �إليها �إال �الإن�ضان، و�لتي 

ال يكون �ل�ضعي �إليها �إال يف �ضبيل �ملعرفة ذ�تها، الأن 

�كت�ضابها ُمبِهج حًقا، فهي لي�ضت كغريها من �مللذ�ت 

�ملرغوبة من م�ضاٍع �أخرى. ولن يت�ضنى لنا جلب �خلري 

ودفع �ل�ضر �إال عن طريق �ملعرفة.

ما يدعو �إىل �لتفاوؤل �أن عدًد� متز�يًد� من �مل�ضلمني 

�ليوم ي�ضلمون بهذ� ويقرونه. ولي�س من �مل�ضتغرب 

يف ظل �لتوتر�ت و�ال�ضتقطاب بني �لعامل �الإ�ضالمي 

و�لغرب �أن ي�ضعر كثري بال�ضخط عندما يتهمون 

باأنهم غري جمهزين ثقافًيا �أو فكرًيا الكت�ضاب �لقدرة 

�لتناف�ضية يف جماالت �لعلوم و�لتقنية. و�لو�قع �أن هذ� 

هو �ل�ضبب �لذي يدفع �حلكومات يف خمتلف �أنحاء 

�لعامل �الإ�ضالمي �إىل زيادة �إنفاقها ب�ضكل كبري على 

�لبحث و�لتطوير.

بيد �أن �لت�ضدي للم�ضكلة باال�ضتعانة باملال وحده 

لي�س �لدو�ء لكل �لِعلل. ال �ضك �أن �لعلماء يحتاجون �إىل 

�لتمويل �لكايف، ولكن �ملناف�ضة على �مل�ضتوى �لعاملي 

ت�ضتلزم توفري ما هو �أكرث من �ملعد�ت �لالمعة �الأحدث 

فح�ضب. ذلك �أن �لبنية �الأ�ضا�ضية للبيئة �لبحثية 

ينبغي �أن ُيلتفت �إىل معاجلتها. وال يعني هذ� �ضمان 

فهم �لفنيني يف �ملخترب�ت �لبحثية لكيفية ��ضتخد�م 

ا، وهو  �ملعد�ت و�ضيانتها فح�ضب، بل يعني �أي�ضً

�الأمر �الأكرث �أهمية مبر�حل، رعاية �حلرية �لفكرية، 

و�لتفكر، و�ضجاعة طرح �الأ�ضئلة غري �لتقليدية و�لتي 

يقوم عليها �لتقدم �لعلمي.

و�إذ� كان للعامل �الإ�ضالمي �أن يعود مركًز� لالإبد�ع 

كما كان يف �ضابق عهده، فمن �ملفيد �أن نتذكر �لع�ضر 

�لذهبي للعلوم �لعربية و�لذي �متد من �لقرن �لثامن 

�إىل �لقرن �خلام�س ع�ضر �مليالدي. على �ضبيل 

�ملثال، ي�ضادف عام 2021 مرور �ألف عام منذ ُن�ِضر 

كتاب �ملناظر للح�ضن بن �لهيثم، وهو و�حد من �أهم 

�لن�ضو�س يف تاريخ �لِعلم. و�لو�قع �أن عماًل البن 

�لهيثم، �لذي ُكِتب قبل ميالد �إ�ضحق نيوتن باأكرث 

من �ضت مئة عام، ُيَعد على نطاق و��ضع �أحد �الأمثلة 

�ملبكرة للمنهج �لعلمي �حلديث.

من �أ�ضهر مر�كز �الإبد�ع �لفكري يف ذلك �لع�ضر 

كان بيت �حلكمة يف بغد�د، �لذي كان �آنذ�ك �مل�ضتودع 

�الأكرب للكتب يف �لعامل. وقد يت�ضاحن �ملوؤرخون حول 

ما �إذ� كان لهذه �ملوؤ�ض�ضة �لعلمية وجود حقيقي وحول 

�لوظيفة �لتي كانت توؤديها، ولكن مثل هذه �ملجادالت 

�ضئيلة �الأهمية مقارنة بالقوة �لرمزية �لتي ال يز�ل 

يحتفظ بها �لعامل �الإ�ضالمي.

عندما يتحدث قادة دول �خلليج عن روؤ�هم حول 

�إن�ضاء بيت حكمة جديد مبليار�ت �لدوالر�ت، فاإنهم 

ال ي�ضغلون �أنف�ضهم فيما �إذ� كان �أ�ضل �الأمر جمرد 

مكتبة متو��ضعة ورثها �أحد �خللفاء عن و�لده. �إنهم 

يريدون �إعادة �حلياة �إىل روح �لبحث �حلر �لتي 

�ضاعت من �لثقافة �الإ�ضالمية، و�لتي باتت �حلاجة 

�إىل ��ضرتد�دها �ضديدة �الإحلاح.

بيد �أن حتقيق هذه �لغاية ما ز�ل يتطلب �لتغلب 

على حتديات بالغة �مل�ضقة. ذلك �أن بلد�ًنا عديدة 

تكر�س ن�ضيًبا كبرًي� �إىل حد غري عادي من �لتمويل 

�لبحثي للتقنية �لع�ضكرية، وهي �لظاهرة �لتي 

حتركها عو�مل جيو�ضيا�ضية و�ملاآ�ضي �لتي تتو�ىل 

ف�ضولها يف �ل�ضرق �الأو�ضط، ولي�س �لتعط�س �إىل 

�ملعرفة �ملح�ضة يف حد ذ�تها. هناك �أمور �أكرث 

�إحلاًحا من �لبحوث �الأ�ضا�ضية و�الإبد�ع ت�ضغل �أذهان 

�أملع �لعلماء و�ملهند�ضني �ل�ضباب يف �ضوريا �ليوم، 

على �ضبيل �ملثال. و�لو�قع �أن ِقلة قليلة يف �لعامل 

�لعربي قد ينظرون �إىل �لتقدم يف �لتقنية �لنووية 

�الإير�نية بالقدر نف�ضه من �التز�ن �لذي ينظرون فيه 

�إىل �لتطور�ت يف �ضناعة �لربجميات يف ماليزيا.

�إنه من �ملهم مع ذلك �أن ندرك مقد�ر ما ت�ضتطيع 

�لبلد�ن �الإ�ضالمية �أن تقدمه للب�ضرية بالعودة مرة 

�أخرى �إىل رعاية روح �لف�ضول �لتي تدفع عجلة �لبحث 

�لعلمي، �ضو�ء كان ذلك من قبيل �لتاأمل يف �أعاجيب 

�خللق �الإلهي، �أو فقط حماولة لفهم �الأ�ضباب ور�ء 

كون �الأ�ضياء على ما هي عليه من حال.  

جيم �خلليلي، �أ�ضتاذ �لفيزياء �لنظرية، و�أ�ضتاذ   *
كر�ضي �مل�ضاركة �لعامة يف �لعلوم بجامعة �ضاري، 

وكان �أحد �ملتحدثني يف قمة �حلكومة �لعاملية �لتي 

��ضت�ضافتها دبي يف فرب�ير �ضباط �ملن�ضرم.
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مقال

عبداهلل سعيد سلمان *

ينقصه الذي ينغصه!

�آخر منعطف ب�ضارع �حلرية يف طنجة، وقبل �أن يف 

�أت�ضفح وجه �لبحر وت�ضاري�س �مل�ضيق، �لذي ورثته 

معرفًيا من تاريخ �لفتح �الإ�ضالمي، مل �أكن نهًما وال منهمًكا 

يف �مل�ضاألة �لتاريخية، بقدر ما كنت �أ�ضري حالة �جلمال 

�لذي �قرتب من نهايته وكاد ين�ضيني ملحمة طارق بن زياد 

�لتي مل تزل حمفورة يف عقلي وقلبي كما لو كانت �لدر�س 

�لوحيد �لذي حفظته ع�ضًقا! ورمبا هي كذلك!

نعم.. للجمال �ضطوته �لتي ت�ضلب �لذ�كرة، ف�ضحر �ملكان 

وطبيعته �لنافرة �إىل ��ضتعمار �للب و�لوجد�ن، و�لهيمنة 

على مقاليد �لنظر.. بذلك �لتد�خل �لعجيب �الآ�ضر بني 

�ضفحات �ملاء، و�جلبل و�خل�ضرة، ون�ضمات من �لهو�ء 

متازجت مع رذ�ذ ال يكتمل مطًر� وال ينفي.. �أو يحذر من 

�نهماره و�باًل!

��ضتغرقتني.. و�الأ�ضوب ��ضتعمرتني تلك �حلالة ل�ضاعات ال 

�أمتكن من حتديدها.. تدفقت فيها �ل�ضور و�ملعاين و�الأفكار 

كموج �لبحر، وبحجم هول �جلمال �الآ�ضر، وحجم تر�كم 

�لتاريخ وثقله.. غري �أن �لذي ك�ضر حاجز �لتد�عيات تلك 

�لرو�ية الأديبنا �الأ�ضتاذ حممد ح�ضني زيد�ن، رحمه �هلل، و�أنه 

كان يف �أحد ب�ضاتني �لطائف يف مطلع �ل�ضتينيات �مليالدية. 

يقول: كان �لب�ضتان �آ�ضًر� خالًبا ي�ضوع عطًر� وثمًر�. خ�ضرة 

وجد�ول ماء رقر�ق رقيق ي�ضف قاع منعطفه وي�ضقيه عذًبا 

زالاًل. فقلت: هذ� �ملكان ما �أجمله! ينق�ضه �لذي ينغ�ضه.

نعم يا �ضيخ �لل�ضان �لطلق.. �إنني يف �الأ�ضر ذ�ته، يجاذبني 

تاريخ �أ�ضم، وجمال ينق�ضه �لذي ينغ�ضه، وخمزون من 

حكايات ع�ضاق تاريخ وحياة، هامو� بهذ� �ملكان و�ضفافه 

�ملرتعة باحل�ضن �لذي تكلم فاأخر�س ل�ضان �حلال، و�أنا يف 

ارة تطوي �ضفحة ماء �مل�ضيق نحو.. ال �أدري؟! عبَّ

 �أهي زيارة جديدة للتاريخ، �الأندل�س، �أم نحو وجهة 

�ضياحية معا�ضرة هي �إ�ضبانيا؟

ة  وللمرة �لثانية �أن�ضرف من �لتاريخ �إليه، يف جُلَّ

ة �لبحر.. فاإذ� وكاأين �أم�ضي مع �لدكتور  �لتد�عيات وجُلَّ

�أحمد بن عبد�هلل �لنعمي، رحمه �هلل، حني كان يحدثنا 

دة بنت �مل�ضتكفي، و�أغمات وق�ضر  عن �بن زيدون، ووالَّ

�حلمر�ء، وقرطبة، و�إ�ضبيلية، وكاأنه يديل ب�ضهادة حية، 

و�الأ�ضوب �أنه كان يقدم بًثا مبا�ضًر� حًيا من مو�قع �الأحد�ث 

بعمق �ضجٍن، و�ضدق �ضوٍق وحنني حميٍم و... وما قد ت�ضنعه 

دة وهي تقول: �ملخيلة لك لو كنت  ت�ضغي لوالَّ

سقى اهلل أرًضا قد غدت لك منزاًل
بكل سكوب هاطل الوبل مغدق  

للحق.. �إن ما قد ينتابك من �ضعور و�أنت يف طريقك 

من طنجة �إىل �خلزير�ت ..نحو �إ�ضبانيا، عرب م�ضيق جبل 

طارق، �إمنا هي حالة »بكل �ضكوب هاطل �لوبل مغدق« من 

�لتاريخ و�الأدب و�حل�ضن يف كل �ضيء. مثقلة بال�ضجن �لذي 

غفا بني جفونك، و�لن�ضيان �لذي ��ضتوطنك لعقود.. لتجد 

�أنك قد �نتحلت حالة �بن زيدون وتبلغنا:

أضحى التنائي بدياًل من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا  

هاّل وقد حان صبح البين صبحنا
حـين فـقام بنا للـحين نـاعينـا  

بنتـم وبّنا فما ابتلـت جوانـحنا
شـوًقا إليكـم وال جـفت مآقينـا    * كاتب �ضعودي. 



تفخر بوينج بالدور الحيوي الذي تلعبه في دعم وتطوير قطاع صناعة الطيران والدفاع 
في المملكة العربية السعودية. حيث قامت الشركة بتأسيس معظم شركات التوازن اإلقتصادي 
في المملكة، ومن أكبر األمثلة على ذلك شركة السالم للطائرات التي تعد مركزًا متكاماًل لتعديل 

وصيانة وإصالح الطائرات التجارية والعسكرية.    

شراكة ترتقي إلى الريادة

boeing-me.com/together اكتشف المزيد عبر 

مـعـًا، نـبـتـكـر
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

أطعمة 
صديقة في 

رمضان
النظام الصحي للصائم يتمثل في 

تنوع المجموعات الغذائية.

�ل�ضهر �لكرمي هناك �لعديد من �لتحديات �لتي يف 

ا مع قدومه يف ف�ضل �ل�ضيف.  نو�جهها خ�ضو�ضً

بالطبع لل�ضيام فو�ئد ال تعد وال حت�ضى، ولكن لكي 

ن�ضتطيع حتمل �ضاعات �ل�ضيام �لطويلة فال بد من 

معرفة بع�س �الأطعمة �ل�ضديقة �لتي ت�ضهل �ل�ضيام 

وحت�ضننا من �لعط�س و�لتعب يف �ليوم �لتايل، 

و�البتعاد عن �الأطعمة �لتي ت�ضّعب علينا ذلك. فهل 

�ضبق وتعرفتم على �ضديقكم �ل�ضدوق �لذي ي�ضهل 

�ل�ضيام وي�ضاعد على �حل�ضول على حياة �ضليمة؟

أطعمة صديقة للصائم

التمر
ين�ضح بتناول �لتمر )3 حبات 

ا  فقط( يف �ضهر رم�ضان، خ�ضو�ضً

عند �الأ�ضخا�س �لذين يعانون 

�الإ�ضابة بال�ضد�ع، و�لدوخة، 

و�لتعب �لناجتة عن نق�س معدالت 

�ل�ضكر لديهم خالل فرتة �ل�ضوم، 

�إذ �إن �ل�ضكر �ملوجود يف �لتمر 

�ضريع �المت�ضا�س، ويرفع �ضكر 

ا  �لدم ب�ضرعة. يحتوي �لتمر �أي�ضً

على �لبوتا�ضيوم �لذي ي�ضاعد على 

مقاومة �لعط�س، كما يعد و�ضيلة 

حتلية �ضحية وخالية من �لدهون.

اللبن أو الزبادي قليل الدسم
من �ملهم تناول �للنب �أو �لزبادي 

يف �ضهر رم�ضان الحتو�ئه على 

�لربوتني �لذي ي�ضاعد على �ل�ضعور 

بال�ضبع لوقت �أطول، فيعد بدياًل 

ممتاًز� للم�ضروبات �جلاهزة عالية 

�ل�ضكر، و�لتي ت�ضعرنا باجلوع 

و�لعط�س بعد تناولها بقليل.

العصائر الخضراء
باالإمكان عّد �لع�ضائر �خل�ضر�ء مو�ضة، 

ولكن ال ن�ضتطيع �إنكار �أهميتها و�لفو�ئد 

�لتي تقدمها، فتعد و�ضيلة لتناول كمية �أكرب 

من �خل�ضار �خل�ضر�ء �ملفيدة للج�ضم وقت 

�ل�ضيام. حتتوي �خل�ضار �لورقية �خل�ضر�ء 

على كمية عالية من �ملعادن و�لفيتامينات 

�لتي يحتاج �إليها �جل�ضم بعد وقت �ضيام 

طويل كفيتامني »�ضي« و »ك« و�لبوتا�ضيوم 

و�حلديد. فمن �ملمكن �ضنع ع�ضري من 

�ل�ضبانخ، و�خل�س، و�لبقدون�س، و�لنعناع مع 

�لليمون، و�لقليل من ع�ضري �لتفاح مثاًل 

وتناولها على �ل�ضحور �أو قبل �لنوم.

البطيخ )الحبحب(
 ين�ضح بتناول �لبطيخ يف 

�ضهر رم�ضان، الأنه من �أ�ضهر 

�لفاكهة �ل�ضيفية �لتي تدفع 

�ل�ضعور بالعط�س، وي�ضاعد 

على تخفيف �ال�ضطر�بات 

�لع�شبية.
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أطعمة غير صديقة للصائم

الخضراوات والفواكه
 مثلها مثل �لع�ضائر �خل�ضر�ء، 

فتقدم �خل�ضار و�لفاكهة �ضلة 

كاملة من �لفيتامينات و�ملعادن 

�لتي تقوي �جل�ضم وت�ضاعد على 

تعوي�س �لعنا�ضر �ملفقودة وقت 

�ل�ضيام، كما ي�ضاعد �حتو�وؤها على 

�لبوتا�ضيوم على مقاومة �لعط�س. 

فمن �ملهم جًد� تناول �خل�ضر�و�ت 

مع وجبة �الإفطار و�لفو�كه 

�لطازجة كوجبات خفيفة �أو على 

�ل�ضحور، الأنها حتتوي على كميات 

جيدة من �ملاء و�الألياف �لتي متكث 

فرتة طويلة يف �الأمعاء، وت�ضاعد 

على �ل�ضعور بال�ضبع لوقت �أطول. 

الفاكهة المجففة
 تعد �لفاكهة �ملجففة بدياًل 

ممتاًز� للحلويات يف �ضهر 

رم�ضان. فبف�ضل طعمها �حللو 

�ملركز من �ملمكن �أن تعطينا 

�لنكهة �حللوة دون �إ�ضافة 

�ضعر�ت حر�رية عالية ودهون 

�ضيئة للج�ضم. هذ� �إ�ضافة �إىل 

�حتو�ئها على ن�ضبة عالية من 

�الألياف و�لبوتا�ضيوم، وهما 

�لعن�ضر�ن �الأ�ضا�ضيان للحد من 

�لعط�س و�جلوع.

الشوربة المحّضرة منزلًيا
وبخا�ضة �ملح�ضرة من 

�حلبوب، �أو �حلليب �خلايل 

من �لد�ضم، الأنها من �الأطباق 

�ل�ضرورية على مائدة رم�ضان، 

نظًر� الأهميتها يف حت�ضري 

�ملعدة على ��ضتقبال �لطعام. 

كما �أنها تعمل على تعوي�س 

�جل�ضم بال�ضو�ئل �ملفقودة 

خالل �لنهار، وتزود �جل�ضم 

بالفيتامينات و�ملعادن، وت�ضاعد 

على جتنب �الإم�ضاك.

البروتين والكربوهيدرات 
المركبة

ي�ضاعد �لربوتني �ملوجود يف 

�للحوم و�لدجاج و�ل�ضمك على 

�ل�ضعور بال�ضبع لفرتة �أطول، 

ما يجنب �ل�ضخ�س تناول 

كميات كبرية من �لطعام. كما 

تلعب �لكربوهيدر�ت �ملركبة، 

كامل�ضنوعة من �لقمح �لكامل، 

�لدور نف�ضه، نظًر� �إىل �حتو�ئها 

على �الألياف �لتي ت�ضتغرق وقًتا 

�أطول لله�ضم وبالتايل ن�ضعر 

بجوع �أقل يف �ليوم �لتايل.

الحلويات العربية
 تعد من �أ�ضا�ضيات �ملو�ئد 

�لرم�ضانية لدى �لعديد، 

ولكنها مع �الأ�ضف من �أ�ضد 

�أعد�ء �ل�ضائم. فتناول كميات 

كبرية من �ل�ضكريات يوؤدي 

�إىل �ل�ضعور بالعط�س �ل�ضديد 

بعد تناولها بقليل، �إ�ضافة �إىل 

زيادة �لوزن من جر�ء �حتو�ئها 

على �ضعر�ت حر�رية عالية. 

فقطعة �ضغرية من �حللويات 

قد حتتوي على �أكرث من 300 

�ضعرة حر�رية.

ملح الطعام
تزيد �الأطعمة و�الأغذية �ملاحلة 

من حاجة �جل�ضم �إىل �ملاء. 

لذ� ين�ضح بتجنب و�ضع �لكثري 

من �مللح على �لطعام، و�البتعاد 

عن �الأطعمة �ضديدة �مللوحة، 

كاالأ�ضماك �ملاحلة، و�ملخلالت، 

و�ملك�ضر�ت، وكذلك �الأطعمة 

�جلاهزة، ومنها �ل�ضوربة 

�جلاهزة، �أو �ملرق �جلاهز. 

ويف�ضل ��ضتخد�م �لليمون بداًل 

من �مللح على �ل�ضلطة. 

الكافيين
ال بد لل�ضائم من جتنب �ضرب 

�ل�ضاي و�لقهوة و�لكوال الحتو�ئها 

على �لكافيني �لذي يزيد من 

ن�ضاط �لكلى، ويعزز دورها يف 

�لتخل�س من �ملاء كونها مدرة 

للبول، وبالتايل تزيد �ملنبهات من 

عملية فقد�ن �ملاء من �جل�ضم 

و�لعط�س يف �ليوم �لتايل.

يعد �ملاء �مل�ضروب �الأف�ضل يف �ضهر رم�ضان وال ميكن تعوي�ضه مب�ضروب �آخر. فعدم تناول كمية كافية من �ملياه 

ي�ضعرنا بالتعب و�الإجهاد، كما يدفعنا لتناول طعام �إ�ضايف عند �ختالط �ضعور �جلوع بالعط�س. وين�ضح بتناول ما ال 

يقل عن 2 لرت �إىل 3 لرت�ت من �ملاء يومًيا ب�ضكل متقطع. من �ملمكن و�ضع جدول ل�ضرب �ملياه ك�ضرب كوب كل ن�ضف 

�ضاعة مثاًل. ولالأ�ضخا�س �لذين ال يتقبلون طعم �ملياه من �ملمكن �إ�ضافة بع�س �لعنا�ضر �ل�ضحية لها مثل �ضر�ئح 

�لليمون، �أو �أور�ق �لنعناع �لطازجة، �أو �لزجنبيل �ملب�ضور، �أو قطع �لبطيخ و�لتفاح.

و�أخـــــرًي�، ال بــد مــن مــعــرفــة �أن 

هو  �ل�ضحي  �لــغــذ�ئــي  �لــنــظــام 

�ضهر  يف  لكم  �ل�ضدوق  �ل�ضديق 

فتناول  �الأيــام.  كل  ويف  رم�ضان 

�ملجموعات  جميع  مــن  �أطــعــمــة 

�لغذ�ئية وطهيها بطريقة �ضحية، 

و�الإكـــثـــار مــن �ملــــاء و�خلــ�ــضــار 

ويبعد  و�جلوع،  �لعط�س  يجنبكم 

عنكم هم �لكيلوغر�مات �لز�ئدة 

من  تعد  و�لتي  رم�شان  �شهر  يف 

خانة �الأعد�ء.  
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صحة

�الإح�ضاء�ت �أن معدل 60% �إىل 80%  �أثبتت 

من �الأطفال ي�ضابون بالتهاب �الأذن 

�لو�ضطى على �الأقل مرة خالل �ل�ضنة �الأوىل، وترتفع 

هذه �لن�ضبة �إىل 80% و90% بحلول �ل�ضنتني �لثانية 

و�لثالثة.

تق�ضم �الأذن عند �الإن�ضان �إىل ثالثة �أق�ضام 

�أ�ضا�ضية مع بع�س �الختالف يف ن�ضوج بع�س 

�الأجز�ء عند �الأطفال، وهي: �الأذن �خلارجية، 

و�لو�ضطى، و�لد�خلية. ُيعّرف �لتهاب �الأذن �لو�ضطى 

باأنه عدوى ميكن �أن ت�ضبب �أملًا يف �الأذن �إ�ضافة 

�إىل �حلمى و�ضعف �ل�ضمع. وغالًبا ما حتدث بعد 

�اللتهابات �لفريو�ضية يف �جلزء �لعلوي من �جلهاز 

�لتنف�ضي �ملعروفة بنزالت �لربد �أو �الإنفلو�نز�، ما 

يوؤدي �إىل تر�كم �ل�ضو�ئل يف �الأذن �لو�ضطى ور�ء 

غ�ضاء �لطبلة ومن ثمَّ ي�ضغط عليها، �الأمر �لذي 

يوؤدي �ىل �نتفاخ �لغ�ضاء وي�ضبب �الآالم. بع�س 

�الأطفال ي�ضابون بالتهابات �الأذن ب�ضكل متكرر. 

يتم تعريف �لتهابات �الأذن �ملتكررة �إىل ثالث 

�إ�ضابات �أو �أكرث يف �ضتة �أ�ضهر، �أو �أربعة �لتهابات �أو 

�أكرث يف غ�ضون 12 �شهًر�.

األسباب المباشرة اللتهاب األذن   |   م�ضببات 
�لتهاب �الأذن �لو�ضطى تكون �إ�ضابات بكتريية 

�أو فريو�ضية. ويف �لغالب هي عدوى م�ضرتكة بني 

�لبكترييا و�لفريو�ضات. �أما �أعر��س هذ� �اللتهاب 

ال تكون عادة و��ضحة لالأهل عند �الأطفال �لر�ضع 

و�الأطفال �ل�ضغار. يجب على �الأهل �الأخذ يف 

�حل�ضبان هذه �الأعر��س على حممل �جلد لتجنب �أي 

م�ضاعفات لهذ� �ملر�س. وت�ضمل �الأعر��س: �حلمى، 

و�ضد �لطفل الأذنه، وقلة ن�ضاط �لطفل عن �ملعتاد، 

وقلة �ل�ضهية للطعام، وعدم تناول �لقدر �ملعتاد 

من �لطعام، ومن �ملمكن �أن تكون على �ضكل قيء 

التهاب 
األذن الوسطى

د. أحمد مصطفى الحالق
استشاري طب األطفال والعناية المركزة

التهاب األذن الوسطى هو 
األكثر تشخيًصـا في عيادة 

أطباء األطفال والسبب األكثر 
شيوًعـا لوصف المضادات 

الحيوية. 

العمر

يعد األطفال األكثر عرضة لإلصابة بالتهاب 
األذن الوسطى من الفئات العمرية التي 

تراوح بين 6 أشهر و18 شهًرا. بعد ذلك، 
ينخفض هذا المعدل مع التقدم في العمر إلى 
أن يظهر مجدًدا بنسبة طفيفة بعمر خمس 

سنوات إلى ست سنوات، ويعد نادًرا عند 
المراهقين والبالغين. وحدوث المرض في 

وقت مبكر من الحياة هو على األرجح نتيجة 
لعدد من العوامل بما في ذلك عدم نضوج 

األذن هيكلًيا ووظيفًيا ومناعًيا. 

�أو �إ�ضهال. �أما يف �الأطفال �الأكرب �ضًنا فغالًبا تكون 

�الأعر��س �أكرث و�ضوًحا كاأمل �الأذن �أو نق�ضان يف 

�ل�ضمع �أو فقد�نه موؤقًتا.  

طريقة العالج   |   يعالج �الأطباء هذه �الإلتهابات 
بامل�ضاد�ت �حليوية كونها تقتل �لبكترييا �مل�ضببة 

ولكن ال يلجوؤون �إىل هذه �الأدوية على �لفور، 

وذلك الأن جزًء� من م�ضببات هذه �اللتهابات هي 

فريو�ضية)ولي�ضت بكتريية( و�مل�ضاد�ت �حليوية ال 

تقتل �لفريو�ضات وهي خا�ضة فقط للبكترييا. ومن 

هذ� �ملنطلق ميكن �تباع �أ�ضلوب �ملر�قبة و�لعالج 

�لد�عم ملثل هذه �اللتهابات �لفريو�ضية وتت�ضمن: 

م�ضكنات �الأمل و خاف�س �حلر�رة و �لر�حة �لبدنية 

و�الإكثار من �ل�ضو�ئل لتجنب �جلفاف. وعادة ما 

ي�ضف �الأطباء �مل�ضاد�ت �حليوية لعالج �لتهابات 

�الأذن عند �لر�ضع و�الأطفال �لذين تقل �أعمارهم 

عن �ل�ضنتني. �أما �الأطفال �الأكرب �ضًنا ميكن �تباع 

طريقة �ملر�قبة و�لعالج �لد�عم ملدة يوم �أو يومني 

قبل حماولة �مل�ضاد�ت �حليوية �إذ� كان �لطفل يتمتع 

ب�ضحة جيدة ب�ضكل عام و�أعر��س �الأمل و�حلمى 

لي�ضت �ضديدة ح�ضب تقييم �لطبيب �ملعالج.

طاملا نت�ضاءل عن وجود �لكثري من �الأنو�ع و 

�الأ�ضماء من �مل�ضاد�ت �حليوية يف �ل�ضيدليات، 

ا عن �آخر.  وعن �ضبب و�ضف �لطبيب لدو�ء عو�ضً

هنالك عدة عو�مل مهمة توؤخذ يف �حل�ضبان من قبل 

�لطبيب �ملعالج عند كتابة �لعالج من �أهمها- على 

�ضبيل �لذكر ال �حل�ضر: مكان �لع�ضو �مل�ضاب، فلي�س 

جميع �الأدوية تنا�ضب �أي ع�ضو من �أع�ضاء �جل�ضم، 

فهناك م�ضاد�ت متخ�ض�ضة لعالج �لتهابات �الأذن 

�أو �جلهاز �له�ضمي �أو �جلهاز �لع�ضبي. ومن 

ا نوع �لعدوى، فامل�ضاد�ت �حليوية  �لعو�مل �أي�ضً

ا لقتل �لبكترييا ولي�س لها فاعلية  جعلت خ�ضي�ضً

على �لفريو�ضات. ويلعب نوع �لبكترييا �مل�ضبب 

للمر�س دوًر� يف �ختيار �مل�ضاد �حليوي. فهناك 

م�ضاد�ت خا�ضة ملجموعات معينة من �لبكترييا وهي 

غري فاعلة على جمموعات �أخرى. وعو�مل �أخرى 

مرتبطة بالتاريخ �ملر�ضي للمري�س، ويف حال �إذ� كان 

�ملري�س ياأخذ عقاًر� �آخًر� فتكون عو�مل ذ�ت �ضلة 

بالتفاعالت �لكيميائية بني �الأدوية.  
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عالم الرجل

إصدار مطور
�ضكلت 

�ضيارة GMC Terrain Denali، منذ 

�إطالقها للمرة �الأوىل يف عام 2009، 

خياًر� مثالًيا كمركبة ريا�ضية متعددة �ال�ضتعماالت تليق 

بالعائالت �ل�ضغرية �إىل متو�ضطة �حلجم. يف بادرة 

ُير�د بها �الرتقاء بتلك �ملز�يا �لتي �ضنعت لهذه �ملركبة 

جمدها، ال �ضيما على م�ضتوى معايري �ل�ضالمة و�لر�حة 

يف �لقيادة، يطرح �ل�ضانع �الأمريكي �إ�ضد�ًر� مطوًر� من 

�ضيارة جي �إم �ضي تريين. تتجلى �أوىل ب�ضائر �لتطوير 

يف �لتح�ضينات �لتي �أغدقت على �ملظهر �خلارجي 

للمركبة، ويف طليعتها �خلطوط �لت�ضميمية �الأكرث 

جر�أة، و�مل�ضابيح �الأمامية مربعة �ل�ضكل، ف�ضاًل عن 

�مل�ضبك �الأمامي ثالثي �الأ�ضالع �ملزد�ن بتفا�ضيل من 

مادة �لكروم �لتي جرى �عتمادها ب�ضخاء يف �لو�جهتني 

�الأمامية و�خللفية لل�ضيارة �جلديدة. باملثل، مل ُت�ضتثن 

�ملق�ضورة �لد�خلية من �لتح�ضينات �لتي �ضملت �عتماد 

مقاعد جلدية فاخرة ميكن تثبيتها يف 8 و�ضعيات 

خمتلفة، وحزمة من �لو�ضائط �لتقنية �لتي توفر مزيًد� 

من �لرفاهية يف �لقيادة. �أما على م�ضتوى �الأد�ء، فقد 

ُجهزت �ل�ضيارة مبحرك من 6 �أ�ضطو�نات يولد قوة 

 �Îًتعادل 301 ح�ضان، وعزم دور�ن قدره 369 نيوتن م

عند 4900 دورة يف �لدقيقة، ما ي�ضمن لل�ضائق �إمكانية 

�لت�ضارع من �لوقوف �إىل 100 كلم يف غ�ضون 6.7 ثو�ن، 

وحتقيق �ضرعة �أق�ضاها 220 كلم/�ضاعة.

www.gmc.com       

عندما 
طرحت تاÆ هوير �أول منوذج من 

 Carrera ضاعة �لكرونوغر�ف�

Heuer 01 �لعام �لفائت، بد� جلًيا �أن �ل�ضاعة 
ال ت�ضبه �أًيا من �بتكار�ت �ل�ضانع �ل�ضوي�ضري 

�ل�ضابقة، ي�ضهد على ذلك طابعها �لع�ضري 

�ملبتكر �لذي يعك�ضه �مليناء �ضبه �لهيكلي، 

و�لبنية �جلزيئية لعنا�ضر �ل�ضاعة، كما متازج 

�الألو�ن و�ملو�د �مل�ضتخدمة يف �ضياغتها. ذ�ك 

�الإبد�ع �لذي �أر�دت به هوير ��ضتك�ضاف �آفاق 

مل تطاأها من قبل توثقه �لد�ر �ليوم باإ�ضد�ر�ت 

�إ�ضافية من �ل�ضاعة جتمع بني �أناقة �ملظهر 

و�لطابع �لريا�ضي. فباالإ�ضافة �إىل ن�ضخة 

تناغم بني �ل�ضري�ميك و�ملطاط، و�أخرى 

م�ضغولة يف علبة من �لفوالذ �ل�ضلب، تك�ضف 

تاÆ هوير �ضمن �الإ�ضد�ر�ت �جلديدة عن 

 Carrera Heuer 01 Grey Phantom شاعة�

�لتي �ضيغت يف علبة من �لتيتانيوم تتفرد 

بوزنها �خلفيف ومقاومتها لل�ضد�أ وم�ضببات 

ا مبينائها �لذي يزهو مبختلف  �لتاآكل، و�أي�ضً

تدرجات �للون �لرمادي. وقد زودت �ل�ضاعة 

مم يف هيئة و�ضالت على  ب�ضو�ر معدين �ضُ

�ضكل �حلرف H. �أما �ملعيار �حلركي لل�ضاعة، 

وكما هو �حلال يف �ضابقتها، فهو معيار 

�لكرونوغر�ف 01 �لذي ُيعد ن�ضخة مطورة 

عن �ملعيار �الأيقوين �ل�ضهري 1887، علًما باأنه 

م�ضنوع بالكامل يف حمرتفات �لد�ر. 

www.tagheuer.com      
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عالم المرأة

ُي�ضكل 
عطر Dolce Rosa Excelsa �أحدث �إ�ضافة �إىل تلك 

�البتكار�ت �لتي تت�ضّوع عبًقا �ضاحًر� يف جنائن 

دولت�ضي �أند غابانا. تختزل تركيبة �لعطر �جلديد عذوبة 

تفي�س عن بتالت يف طور �الإزهار، وذلك متا�ضًيا مع تقليد 

�ضياغة �لعطور �لذي �نتهجته �لد�ر. فاأول �لعطر مزيج من حلو 

�لنريويل �إذ يخالط ر�ئحة �أزهار �لبابايا، وزنبق �ملاء �الأبي�س، 

و�لÔج�س �لربي، فيما قلبه �ضذ� �أّخاذ ينبعث من خليط �لورد 

�لرتكي، وزهور �لن�ضرين �لتي ُت�ضتخدم للمرة �الأوىل يف �ضناعة 

�لعطور. �أما ما يزيد �لعطر ثر�ء، فُيعزى �إىل نفحات �أخرية 

من �مل�ضك و�لك�ضمري�ن وخ�ضب �ل�ضندل.

www.dolcegabbana.com     

شذا النسرين

هو 
نب�س �أنثوي ال يعوزه نبل ذ�ك �لذي �ضاغت تفا�ضيله 

 Seamaster Aqua Terra 150 د�ر �أوميغا يف �شاعة

M جماليات تفي�س عن مزيج من ب�ضاطة �لت�ضميم وثر�ء 
�ملو�د. فال�ضاعة ت�ضتوطن علبة �ضيغت من مزيج �لفوالذ 

ع قر�ضها بحبيبات  �ل�ضلب و�لذهب �الأ�ضفر �أو �لوردي، وُر�ضِّ

من �الأملا�س فا�س �ضياوؤها على �مليناء �مل�ضغول من عرق 

�للوؤلوؤ. لكن رقي �لت�ضميم لي�س وحده ما ميّيز �بتكار �أوميغا 

�جلديد، �إذ ُي�ضاف �إليه �لقلب �لناب�س لل�ضاعة، �أي �ملعيار 

�أحادي �ملحور �لذي يوفر هام�ًضا كبرًي� من �ملقاومة للمجال 

�ملغناطي�ضي، ما ي�ضمن مزيًد� من �لدقة يف �الأد�ء.

www.omegawatches.com      

أوقات ثمينة

�إنه  
بال �ضك �بتكار ديناميكي متفّرد ذ�ك �لذي جتيء 

به �ليوم د�ر لون�ضان �لفرن�ضية لت�ضيف من خالله 

 Roseau مزيًد� من �لرث�ء �إىل جمموعتها من حقائب

�الأيقونية. ففي جمموعة Roseau Reversible، جتمع 

لون�ضان بني ثنائية لونية لتطرح حقائب ميكن ��ضتخد�مها 

يف كال �لوجهني. ويف حني �ضاÆ حرفيو �لد�ر �أحد وجهي 

�حلقيبة من جلد �لعجول �ملحّبب باألو�ن حيادية من مثل 

�الأ�ضود، و�لكحلي، و�لرملي، و�لرت�بي، �عتمدو� يف �لوجه 

�الآخر خامة من �ل�ضاتان متّيزها �ألو�ن ز�هية على غر�ر 

�لزهري، و�خلمري، و�لكرزي.

www.longchamp.com     

ثنائية عملية
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إسالميات

�ل�ضيام 
فري�شة دينية، ومدر�شة تربوية، 

وو�حة روحية، يتلقى �مل�ضلمون 

فيها ُجرعاٍت تعليميًة نافعة، ودرو�ًضا تثقيفية 

جامعة، تفي بحاجات �لنف�س �لب�ضرية، وتلبي 

متطلباتها �لنف�ضية، تتذوق فيها حالوة �لرحمة، 

وت�ضتن�ضق يف ظاللها عبري �ملحبة، مي�ضح �ل�ضائم 

فيها عن جبينه وعثاء �حلرية و�لفتور، ويتيح 

لروحه �لتاألق يف عامل �ل�ضفاء و�لنور.

�إن �ل�ضيام ينبوع �ل�ضعادة �لروحية، وطريق 

نقاء �ضفاتها �ل�ضلوكية، وم�ضدر ��ضتقامة �لنف�س 

وجناحها، ومنبع فوزها وفالحها، و�ضعار لوحدة 

�الأمة �الإ�ضالمية و�ضالحها، ومو�ضم لتجديد �لتوبة 

و�ال�ضتغفار، و�خلال�س من �لذنوب و�الآ�ضار، 

وجماهدة �لنف�س على فعل �لطاعات، و�ملد�ومة 

على عمل �ل�ضاحلات. ويف �ل�ضيام كبح للنف�س 

عن �ل�ضهو�ت، وحجز لها عن مقارفة �ملنكر�ت، 

وين�ضئ يف نف�س �ل�ضائم خلق �ملر�قبة، و�أن ربه 

يطلع عليه وير�قبه.

�إن �مل�ضلم يفرح �أ�ضد �لفرح ببلوغه �ضهر 

�ل�ضيام و�لقيام، ليزيد من �أعماله �ل�ضاحلات، 

ويكرث فيه من طلب �الأجور و�حل�ضنات، وي�ضاأل 

ربه تعاىل رفعة �ملنازل و�لدرجات. فالعبادُة يف 

رم�ضان لها ميزة وف�ضل على �لعبادة يف غريه، وال 

�أدل على ذلك من �حلديث �لذي رو�ه �أبو هريرة، 

ر�ضي �هلل عنه، يف خرب �لثالثة �لذين ��ضت�ضهد 

�ثنان منهم، ثم مات �لثالث على فر��ضه بعدهما، 

َفُرِئي يف �لنوم �ضابًقا لهما، فقال �لنبي، �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم: »�ألي�س قد �ضلى بعدهما كذ� وكذ� 

�ضالة؟ و�أدرك �ضهر رم�ضان ف�ضامه؟ فو�لذي 

نف�ضي بيده، �إن بينهما الأبعُد مما بني �ل�ضماء 

و�الأر�س« )رو�ه �أحمد وغريه(.

�إن �ضهر رم�ضان مدر�ضة �إميانية، يتلقى فيها 

�ل�ضائمون درو�ًضا متنوعة يف �لعبادة، فهم 

يتقلُبون بني �ل�ضالة و�ل�ضيام، وقر�ءة �لقر�آن 

و�ال�ضتغفار و�الإطعام، و�لتوبة و�لذكر، و�ضفاء 

�لقلوب و�ل�ضكر، وحتمل �مل�ضقة و�ل�ضرب. وفيه 

حُتب�س �الأل�ضنة عن �ضاقط �لكالم، ورديء 

�الأقو�ل، ويكفُّ �ل�ضائُم ل�ضاَنُه عن كل ما يتنافى 

مع �ل�ضيام، من �للغو و�لرفث و�جلد�ل، فال 

ت�ضمع منه �إال ما ير�ضي خالقه، فهو مبتعد عن 

كل ما يتنافى مع روح �ل�ضيام و�لهدف منه، 

قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »فاإذ� كان يوم �ضوم 

�أحدكم، فال يرفث، وال ي�ضخب، وال يجهل، فاإن 

�ضامته �أحد �أو قاتله، فليقل: �إين �ضائم« )رو�ه 

�لبخاري وم�ضلم(. تقطع �لنف�ُس يف �ل�ضيام 

�ضاعات �لنهار متو�ليًة، �ضاعًة بعد �أخرى، 

متتنع عن �ملطعومات وهي ت�ضتهيها، وَتُكفُّ عن 

�مل�ضروبات و�لرغبة تندفُع �إليها، وتب�ضُر �مللذ�ت 

فرتعوي عنها. و�ل�ضائم �أمام هذه �ملغريات، 

يكبح جماح �لنف�س، ويحب�ضها عن �خرت�ق تلك 

موسم لتجديد التوبة واالستغفار، والخالص من 
الذنوب واآلصار.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

المعاني
السامية للصيام

�ملو�نع طلًبا لر�ضا �هلل تعاىل، و�إمياًنا بفر�ضية 

�ل�ضيام، و�حت�ضاًبا ملا �أعده لعباده من جزيل 

�الأجر وعظيم �لثو�ب. هنا، البد من �لقول: باأنه 

مل يطرق �لعامَلَ دين �أرحم باالإن�ضان من دين 

�الإ�ضالم، ومل تعرف �لب�ضريُة ت�ضريًعا �أر�أف و�أرحم 

بها من ت�ضريعات هذ� �لدين �لعظيم، �لذي ر�عى 

يف �أحكامه م�ضالح �لعباد، وحتقيق مقا�ضدهم، 

بعيًد� عن �إلز�مهم مبا ينتج عنه �إحلاق �ل�ضرر 

بهم، �أو تعطيل م�ضاحلهم.

مل يهمل �الإ�ضالم و�قع حياة �الإن�ضان، وظروفه 

و�أحو�له، ومل يتغا�َس عما ُجبلت عليه �لنف�س 

�لب�ضرية من �مللل و�لفتور �لذي يعرتيها يف كثري 

من �الأحيان، بل ر�عى ذلك كله يف ت�ضريعاته 

وباالأخ�س يف جانب �لعباد�ت: {�أال يعلم من 

خلق وهو �للطيف �خلبري } )�مللك: 14(. يف 

هذه �الأحو�ل، ياأتي �لتوجيه �لنبوي �لكرمي، 

ليحث �ل�ضائم على �مل�ضارعة �إىل �الإفطار، 

و�ملبادرة �إليه دون تاأجيل وال تاأخري عند حلول 

وقته، وهو غروب �ل�ضم�س، قال �ضلى �هلل 

عليه و�ضلم: »�إذ� �أقبل �لليل من ها هنا و�أدبر 

�لنهار من ها هنا، وغربت �ل�ضم�س، فقد �أفطر 

�ل�ضائم« )متفق عليه(.

ُ �لليل من �مل�ضرق، و�ن�ضر�ُف �لنهار  فَتَبنيُّ

من �ملغرب، دليل على غروب �ل�ضم�س، وال عربة 

باحلمرة �ل�ضديدة �لباقية يف �الأفق، فمتى كان 

�ل�ضائم يف مكان غربت فيه �ل�ضم�س، َحلَّ له 

�الإفطار. فمن �أفطر وهو على �الأر�س، ثم �رتفع 

عنها، كاأن يفطر يف �لطائرة قبل �إقالعها، ثم ر�أى 

�ل�ضم�س بعد �إقالع �لطائرة، فاإن �ضومه �ضحيح وال 

ق�ضاء عليه، وال يلزمه �الإم�ضاك �إذ� ر�أى �ل�ضم�س، 

فاإنه �إمنا �أفطر بعد حلول وقت �الإفطار وهو يف 

مكان غربت فيه �ل�ضم�س، وهذ� وقت �إفطاره.

�إن �ملبادرة �إىل تعجيل �الإفطار يح�ضل به خري 

عظيم، ي�ضعى كل م�ضلم الأن يناله، ويحظى به، 

ويبذل �لغايل و�لنفي�س يف �ضبيل حتقيقه و�لو�ضول 

�إليه، �أال وهو حمبة �هلل تعاىل له، وهي �أعظم 

مرغوب، و�أنف�س مطلوب، روى �أبو هريرة، ر�ضي 

�هلل عنه، �أن ر�ضول �هلل، �ضلى �هلل عليه و�ضلم، 

قال: قال �هلل تعاىل: »�إن �أحب عبادي �إيلَّ �أعجُلهم 

      شهر رمضان مدرسة إيمانية، يتلقى فيها الصائمون
دروًسا متنوعة في العبادة،     

          وقراءة القرآن واالستغفار واإلطعام،
 والتوبة والذكر، وصفاء القلوب والشكر، 

وتحمل المشقة والصبر      
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�حللم 
اء  خلق نبيل، و�ضلوك و�ضّ

جليل، وو�ضف ر�ٍق وجميل، به 

ترفع �ملقامات، وتنال �ملنازل و�لدرجات. 

فمن خالله تت�ضح �الإر�دة �ل�ضخ�ضية 

�لقوية، وتنك�ضف �لقدرة على �لتحكم 

يف �النفعاالت �لد�خلية، و�ضبط �لنف�س 

و�ل�ضيطرة على نزعاتها �لغ�ضبية، وبه 

يكت�ضب �حلليم تقدير �الآخرين و�حرت�مهم، 

وحمبتهم له وثقتهم به و�طمئنانهم.

ومن �أولئك �حللماء �مل�ضاهري �ل�ضحابي 

�جلليل، �أبو علي: قي�س بن عا�ضم بن 

�ضنان �ملنقري �لتميمي، ر�ضي �هلل عنه، 

�أحد �أمر�ء �لعرب وعقالئهم، وحلمائهم 

و�ضجعانهم. له يف �جلاهلية �أحو�ل عجيبة، 

ويف �الإ�ضالم �ضرية جنيبة، فقد كان �ضّيًد� 

مطاًعا يف �جلاهلية، له مكانته �ملرموقة، 

و�ضيته ومنزلته �مل�ضهورة، وفرو�ضيته 

و�ضجاعته �مل�ضهودة. وقد وفد على �لنبي، 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم، يف �ملدينة �ملنورة 

عام �لوفود، �ضنة ت�ضع من �لهجرة، �ضمن 

وفد متيم �لذين جاوؤو� من جهة جند، 

فاأ�ضلم، و�أمره �لنبي، �ضلى �هلل عليه و�ضلم، 

�أن يغت�ضل مباء و�ضْدر، ففعل. كان قي�س بن 

عا�ضم رجاًل م�ضهوًر�، عاقاًل حليًما يقتدى 

به. وقد و�ضف �الأحنف بن قي�س )ت: 

67هـ( �ملكانة �لعظمى �لتي بلغها قي�س بن 
عا�ضم يف �حللم، فقد �ضئل ممن تعّلمت 

�حللم؟ قال: من قي�س بن عا�ضم، ر�ضي 

�هلل عنه، ر�أيته يوًما قاعًد� يف فناء د�ره، 

حمتبًيا بحمائل �ضيفه )�حلبوة: �ضّم �لّرجل 

ظهره و�ضاقيه �إىل بطنه بعمامة �أو نحوها( 

يحادث قومه، �إْذ �أتي برجل مكتوف، و�آخر 

مقتول، فقيل: هذ� �بن �أخيك، قتل �بنك! 

فيقول �الأحنف: فو�هلل ما حّل حبوته، وما 

قطع كالمه، فلما �نتهى من حديثه، �لتفت 

�إىل �بن �أخيه فقال: يا �بن �أخي، بئ�س ما 

فعلت، �أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقّللت 

عددك، ورميت نف�ضك ب�ضهمك، ثم قال 

البٍن له �آخر، قم يا بني، فو�ر �أخاك، وحّل 

كتاف �بن عّمك، و�ضْق �إىل �أّمه مئة ناقة 

دّية �بنها، فاإنها غريبة.

هذ� �ملوقف �لنادر يك�ضف بجالء عن 

�ضخ�ضيته �لفريدة، و�ضعة حلمه، ورباطة 

جاأ�ضه، ومدى قدرته على �ضبط نف�ضه، 

وحتكمه �لعجيب يف ت�ضرفاته، حيث مل 

يظهر جزعه مبقتل �بنه، فلذة كبده، ومل 

تبدر منه ردة فعل لهذ� �جلرم �ل�ضنيع، 

بل متالك �أع�ضابه حتى �أنهى حديثه مع 

جل�ضائه، ثم عاتب �لقاتل بكلمات غاية 

يف �لّدقة، هي يف حّد ذ�تها �أ�ضد على 

�لنف�س من وْقع �لّنبل، �أو �ل�ضرب بال�ضيف، 

وتاأثريها يف نف�ضية �مل�ضتهدف �أْنكى و�أغلظ.

وملا ح�ضرته �لوفاة جمع �أوالده، وكانو� 

ثالثة وثالثني ولًد�، فقال لهم: يا بنّي 

خذو� عني هذه �لكلمات، فاإنكم لن 

تاأخذو� عن �أحد من �لنا�س هو �أن�ضح لكم 

مني، ال تنوحو� علّي، فقد �ضمعت �لنبي، 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم، ينهى عن �لّنياحة، 

وكّفنوين يف ثيابي �لتي كنت �أ�ضّلي فيها، 

و�ضّودو� �أكربكم، فاإن �لقوم �إذ� �ضّودو� 

�أكربهم، خلفو� �أباهم، و�إذ� �ضودو� 

�أ�ضغرهم �أزرى بهم ذلك يف �أكفائهم، 

و�أ�ضلحو� عي�ضكم، فاإنه مْنبهة للكرم، 

وي�ضتغنى به عن �للئيم، و�إياكم وم�ضاألة 

�لنا�س، فاإنها �آخر ك�ضب �ملرء.

وكانت وفاته، ر�ضي �هلل عنه، يف 

�لب�ضرة )عام 20هـ(، ورثاه عدد من 

�ل�ضعر�ء، ومنهم عبدة بن �لطبيب، حيث 

قال فيه: 

عليك سالم اهلل قيس بن عاصٍم 
                     ورحمته ما شاء أن يترحما

وما كان قيس هْلكه هْلك واحد 
ولكنــه بنيان قوٍم تهّدمـا     

قيس بن عاصم المنقري
الحلــم والحكمة

له في اإلسالم سيرة نجيبة.

فطًر�« )رو�ه �أحمد و�لرتمذي(. لعل �ل�ضبب يف 

هذه �ملحبة متابعة �ل�ضنة، و�ملباعدة عن �لبدعة، 

ويف ذلك �إمياء على �أف�ضلية �الأمة �ملحمدية، الأن 

�تباع �ل�ضنة يوجب حمبة �هلل تعاىل، قال جل 

�ضاأنه: {قل �إن كنتم حتبون �هلل فاتبعوين يحببكم 

�هلل ويغفر لكم ذنوبكم و�هلل غفور رحيم} )�آل 

عمر�ن: 31(. تعجيل �الإفطار �ضنة �مل�ضطفى، 

عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم، �لذي �أمرنا �هلل تعاىل  

باتباع هديه، و�لتاأ�ضي به، روى �ضهل بن �ضعد 

�ل�ضاعدي، ر�ضي �هلل عنه، قال: قال ر�ضول �هلل، 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم: »ال يز�ل �لنا�س بخري ما 

لو� �لفطر« )متفق عليه(. َعجَّ

كما �أن يف �ملبادرة �إىل �الإفطار عند غروب 

�ل�ضم�س ِحَكًما عديدة، منها: خمالفة �أهل �لكتاب 

من �ليهود و�لن�ضارى �لذين يوؤخرون �الإفطار، 

وقد ُنهينا عن �لت�ضبه بهم يف �لعباد�ت و�لعاد�ت، 

مرنا مبخالفتهم، روى �أبو هريرة، ر�ضي �هلل 
ُ
و�أ

عنه، قال: قال ر�ضول �هلل، �ضلى �هلل عليه و�ضلم: 

ل �لنا�ُس �لفطر،  »ال يز�ُل �لديُن ظاهًر�، ما َعجَّ

�إن �ليهود و�لن�ضارى يوؤخرون« )رو�ه �أحمد و�بن 

خزمية(. فقد كانو� يوؤخرون �الإفطار حتى ظهور 

�لنجوم، وقد روى �ضهل بن �ضعد، ر�ضي �هلل 

عنه، �أن ر�ضول �هلل، �ضلى �هلل عليه و�ضلم، قال: 

»ال تز�ل �أمتي على �ضنتي ما مل تنتظر بفطرها 

�لنجوم« )رو�ه �حلاكم و�بن حبان(.

قال بع�س �لعلماء: �حلكمة من ذلك �أال يز�د يف 

وقت �لنهار من �لليل.  وتعجيل �الإفطار من ُخُلق 

�الأنبياء، قال �أبو �لدرد�ء، ر�ضي �هلل عنه: ثالث من 

�أخالق �لنبوة: تعجيُل �الإفطار، وتاأخري �ل�ضحور، 

وو�ضُع �ليمني على �ل�ضمال يف �ل�ضالة. )رو�ه 

�لطرب�ين(. يف �الإ�ضر�ع و�ملبادرة �إىل �الإفطار 

عند غروب �ل�ضم�س مبا�ضرًة تخفيف على �لنف�س، 

وتي�ضري عليها، ورفع للم�ضقة عنها، و�أحفظ لن�ضاط 

�جل�ضم، و�أدعى ال�ضتعادة قوته وحيويته، حتى يوؤدي 

�ضالة �ملغرب، ومن ثم �ضالة �لع�ضاء و�لرت�ويح، 

وهو يف كامل ن�ضاطه و��ضتعد�ده.

كما �أن يف تعجيل �الإفطار بعًد� عن �لغلو يف 

�لدين، و�لتنطع و�الإفر�ط يف جماوزة �حلد، 

و�لت�ضدد �ملقيت �لذي حذر منه �مل�ضطفى، �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم، بقوله: »�إياكم و�لغلو يف �لدين، 

فاإمنا هلك من كان قبلكم بالغلو يف �لدين« )رو�ه 

�أحمد و�لن�ضائي(، وذلك ملا يرتتب على �لتنطع 

و�لغلو من �آثار �ضلبية، وعو�قب �ضيئة من �ضاأنها �أن 

توؤدي �إىل �لهالك و�ل�ضياع �أو �النقطاع عن �لعبادة.

ك بهدي  �إن �ملبادرة و�لتعجيل باالإفطار، مت�ضُّ

�لر�ضول �لكرمي، عليه �أف�ضل �ل�ضالة و�أزكى 

�لت�ضليم، و�قتفاء الأثره، وهذ� ما ن�س عليه 

�حلديث، قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم: »لل�ضائم 

فرحتان يفرُحهما: �إذ� �أفطر فرح بفطره، و�إذ� 

لقي ربه فرح ب�ضومه« )متفق عليه(.

ذلكم هو �لنظام �لدقيق �لذي ر�ضخه �الإ�ضالم 

و�ضيد دعائمه، لياأتي �ضهر �ل�ضيام �ملبارك، 

ر �مل�ضلمني بقو�عده ومفرد�ته، ويقود �أفر�َد  فُيَذكِّ

�ملجتمع �الإ�ضالمي �إىل تطبيق ذلك �لنظام 

�ملحكم �لدقيق تطبيًقا عملًيا، وغر�س معانيه 

�ل�ضامية يف �لنفو�س و�لقلوب.  
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تقنية

هناك 
طرق عديدة الإ�ضالح �ل�ضبكات ت�ضمل 

تغيري بع�س �الإعد�د�ت يف �ملوجه 

�لال�ضلكي »ر�وتر« و�ضواًل �إىل �إ�ضافة موجهات 

جديدة �أو �أجهزة مقوية للمدى �لال�ضلكي. ولكن 

الإ�ضالح �مل�ضكلة و�حل�ضول على �أكرب مدى يف �ملنزل 

�أو بيئة �لعمل، ال بد من فهم �أ�ضباب تلك �مل�ضاكل 

�لتي تكمن غالبيتها يف �ضعف جودة �الت�ضال 

�لال�ضلكي، �أو بطء �ضرعة �لتحميل يف تد�خل 

�ملوجات �لال�ضلكية بع�ضها ببع�س، �إذ ت�ضتخدم 

معظم �ل�ضبكات �لال�ضلكية �ملنزلية تردد 2٫4 

غيغاهريتز لعملها، وهو �لرتدد �لقيا�ضي يف �لعديد 

من �ملوجهات �ملنزلية، ويف �لوقت نف�ضه �لرتدد 

�لقيا�ضي للهو�تف �ملنزلية �لال�ضلكية وملحقات 

»بلوتوث« �لال�ضلكية، و�ضا�ضات �ملر�قبة، حتى �أدو�ت 

�لتحكم �لال�ضلكي يف �أجهزة �الألعاب �الإلكرتونية.

من �الأ�ضباب �الأخرى ل�ضعف �الإ�ضارة �لال�ضلكية 

نوعية �ملو�د �ملحيطة باملوجه Router، �إذ �إن 

�حلجارة و�حلديد و�ملعادن توؤثر �ضلًبا، بينما 

ينخف�س �لتاأثري �ل�ضلبي ب�ضكل كبري لدى ��ضتخد�م 

�خل�ضب و�لزجاج و�لبال�ضتيك. ولذلك، فاإن كان 

�ملوجه مو�ضوًعا على رف حجري �أو معدين، فاإن 

تغيري مكانه وو�ضعه فوق رف خ�ضبي �ضيقدم �أد�ء 

�أف�ضل. �أ�ضف �إىل ذلك �أن وجود جدر�ن حجرية 

عديدة بني �ملوجه وغرفة �ال�ضتخد�م هو عامل 

�ضلبي، باالإ�ضافة �إىل �أن مو��ضري �ملياه توؤثر �ضلًبا، �أي 

�أن وجود مطبخ �أو حمام بني �مل�ضتخدم وموقع �ملوجه 

هو �أمر �ضيوؤثر �ضلًبا يف �جلودة، وين�ضح بتغيري 

مكان �ملوجه وفًقا لذلك.

يف حال كان منزلك كبرًي� �أفقًيا )غرف 

متباعدة(، �أو ذ� �أدو�ر عديدة، فين�ضح ب�ضر�ء 

مقويات لالإ�ضارة. ويكفي و�ضل طرف �ملقوي 

بالكهرباء ليتعرف على �الإ�ضارة �لال�ضلكية ويعيد 

بثها بعد تقويتها. وين�ضح بو�ضع �ملقوي يف منت�ضف 

مدى �الإ�ضارة �لال�ضلكية للح�ضول على �أف�ضل جودة 

ممكنة دون خ�ضارة �لبيانات، وعدم و�ضعه يف �أبعد 

نقط �ت�ضال ممكنة. هذ�، وال ين�ضح با�ضتخد�م 

هذه �ملقويات يف حال كانت �ضرعة �الت�ضال ذ�ت 

�أهمية ق�ضوى لك، ذلك �أن �لبيانات �ضتنتقل من 

جهازك �إىل �ملقوي، ومن ثم �إىل �ملوجه، ومن ثم 

�إىل �الإنرتنت. وبالعك�س، �الأمر �لذي قد يظهر لك 

على �ضكل بطء يف �ضرعة �لتحميل. هذ� �لنوع من 

�حللول منا�ضب لت�ضفح �ملو�قع �لعادية، ولي�س �لغنية 

بعرو�س �لفيديو ذ�ت �لدقة �لعالية.

و�إن كانت جودة �الإ�ضارة �لال�ضلكية جيدة جًد� 

ولكن �ل�ضرعة بطيئة، فقد يعود ذلك الأ�ضباب عدة، 

من بينها ��ضتخد�م �ضلك د�خلي رديء �جلودة يف 

منفذ �الإنرتنت يف �جلد�ر، و�ملت�ضل بدوره باملوجه 

من خالل �ضلك �آخر. وملعرفة �إن كان بطء �ل�ضرعة 

مرتبًطا بال�ضبكة �لال�ضلكية �أم ال، ين�ضح بتجربة 

�ل�ضرعة ال�ضلكًيا عدة مر�ت، وتكر�ر �لعملية ولكن 

بعد و�ضل �جلهاز باملوجه ب�ضلك �ضبكة LAN ومقارنة 

www.SpeedTest. ل�ضرعات. وميكن ��ضتخد�م موقع�

net �ملجاين لقيا�س �ل�ضرعة من �ملت�ضفح، وبكل 
�ضهولة. و�إن كانت �ل�ضرعتان منخف�ضتني، فقد 

يعود �ل�ضبب �إىل �أن �ضلك منفذ �لهاتف ل�ضبكات 

»دي �إ�س �إل« DSL يف �جلد�ر ي�ضتخدم �أ�ضالًكا 

قدمية متاآكلة. وين�ضح بتكر�ر �لعملية با�ضتخد�م 

منفذ �آخر يف �ملنزل، وتبديل �لتو�ضيالت �لد�خلية 

للمقب�س �لبطيء يف حال �كت�ضاف �أن �ل�ضرعة تزد�د 

يف حال تغيري �ملنفذ.  

مع توفير الشبكات 
الالسلكية »واي فاي« المرونة 
في التنقل وسهولة اتصال 

أي جهاز تقريًبا باإلنترنت، 
إال أنها متعبة في بعض 

األحيان، خصوًصا لدى ضعف 
اإلشارة وبطء السرعة دون 

سبب واضح لذلك.

خلدون غسان سعيد

مشاكل »واي فاي«
أسباب بطء 

سرعة اإلنترنت
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

الفروق اللغوية
لالإمام �أبي هالل �لع�ضكري )ت 395هـ(

لغتنا

عامل 
لغوي جليل من �أعالم �لقرن �لر�بع 

�لهجري، ت�ضدى يف هذ� �لكتاب 

لق�ضية �ضغلت �لعلماء و�الأدباء يف ع�ضره، 

وكانت لهم فيها �آر�ء متباينة، وهي ق�ضية 

»�لرت�دف �للفظي« �لتي ظلت حتى هذ� 

�لع�ضر مو�ضع �هتمام �الأدباء و�للغويني. �إنَّ 

هذ� �لكتاب مبني على ما ذهب �إليه �أبو هالل 

�لع�ضكري من �أنَّ �ختالف �لعبار�ت و�الأ�ضماء 

وذهب مثاًل

تأَبى له ذلك َبَناُت أَْلُبِبي

آللئ من بحور الشعر

قال عبد�هلل بن �أبي عيينة، وهو من �ضعر�ء �لع�ضر �لعبا�ضي، لرجل 

ر�آه مثقاًل بالهموم:

قال 
َمع �الأمثال: »قالو�  �مليد�ين يف جَمْ

�أ�ضل هذ� �أنَّ رجاًل تزوج �مر�أة وله 

�أمٌّ كبرية، فقالت �ملر�أة للزوج: ال �أنا وال �أنت 

حتى ُتْخِرَج هذه �لعجوز عنا، فلما �أكرثْت 

عليه �حتملها على ُعنقه لياًل، ثم �أتى بها 

ر  و�دًيا كثري �ل�ضباع فرمى بها فيه. ثم تنكَّ

لها، فمرَّ بها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك 

يا عجوز؟ قالت: طرحني �بني ههنا وذهب 

و�أنا �أخاف �أن يفرت�ضه �الأ�ضد، فقال لها: 

تبكني له وقد فعل بك ما فعل؟ هال تدعني 

عليه، قالت: تاأبى له ذلك َبَناُت �أْلُببي«. قال 

�جلوهري: يقال �أن بنات �ألبب عروق يف 

قة. ي�ضرب هذ� �ملثل يف  �لقلب تكون منها �لرِّ

قة لذوي �لرحم.  �لرِّ

قال 
�الإمام �أبو من�ضور �لثعالبي يف 

فقه �للغة و�أ�ضر�ر �لعربية: »�إذ� 

جل ذ� ر�أي وجتربة فهو د�هية.  كان �لرَّ

فاإذ� جاَل بقاَع �الأر�س و��ضتفاد �لتجارب 

َب يف �لبالد  منها فهو باقعة. فاإذ� نقَّ

اب. فاإذ�  هاَء فهو نقَّ و��ضتفاد �لعلَم و�لدَّ

كان ذ� َكْي�ٍس وُلبٍّ وُنْكٍر فهو ِع�ٌس. فاإذ� 

كان حديَد �لفوؤ�د فهو �َضْهٌم. فاإذ� كان 

 .
ٌ
َد �حَلْد�ِس فهو لْوَذعي نِّ جيِّ �ضادَق �لظَّ

ًد� ُم�ضيَب �لر�أي فهو  ا ُمَتوقِّ فاإذ� كان ذكيًّ

و�ُب يف ُروِعِه فهو   �ل�ضَّ
َ
. فاإذ� �أْلِقي

ٌّ
�أمْلَِعي

ٌث، ويف �حلديث: »�إنَّ لكل �أمٍة  دَّ ٌع وحُمَ ُمَروَّ

ثني فاإْن يكن يف هذه �الأمة  دَّ ُمروَّعني وحُمَ

�أحٌد منهم فهو ُعَمُر«.

يوجب �ختالف �ملعاين. وقد �أو�ضح �ملوؤلف 

هذ� �لر�أي و�ضرح فكرته يف مقدمة كتابه �إذ 

يقول: »�إين ما ر�أيت نوًعا من �لعلوم، وفًنا من 

نِّف فيه كتٌب جتمع �أطر�فه  �الآد�ب �إال وقد �ضُ

وتنظم �أ�ضنافه، �إال �لكالم يف �لفرق بني معان 

تقاربت حتى �أ�ضكل �لفرق بينها نحو: �لعلم 

و�ملعرفة، و�لفطنة و�لذكاء، و�الإر�دة و�مل�ضيئة، 

و�لغ�ضب و�ل�ضخط، و�خلطاأ و�لغلط، و�حل�ضن 

و�جلمال، وما �ضاكل ذلك. فاإين ما ر�أيت يف 

�لفرق بني هذه �ملعاين و�أ�ضباهها كتاًبا يكفي 

�لطالب وُيقنع �لر�غب مع كرثة منافعه فيما 

يوؤدي �إىل �ملعرفة بوجوه �لكالم، و�لوقوف على 

حقائق معانيه، و�لو�ضول �إىل �لغر�س فيه، 

فعملت كتابي هذ� م�ضتماًل على ما تقع �لكفاية 

به من غري �إطالة وال تق�ضري«. 

�أما �ملجاالت �لتي تناولها �لكتاب، فقد تبنى 

�ملوؤلف �لقول بوجود �ملعاين �لفارقة �لدقيقة 

بني ما ي�ضمى »�ملرت�دفات«، �إذ يك�ضف لنا من 

خالل ثالثني باًبا عن تلك �لفروق و�لدقائق 

متناواًل ثالثة جماالت هي: ما يعر�س منه يف 

كتاب �هلل تعاىل، وما يجري يف �ألفاظ �لفقهاء 

و�ملتكلمني، وما يدور بني �لنا�س من حماور�ت. 

ويهدف هذ� �لكتاب �إىل �إيقاظ �حل�س �للغوي 

وتقويته، ويدعو �إىل تنمية �ملهار�ت يف �نتقاء 

�لكلمات ومعرفة مو��ضعها، و�ضواًل �إىل تعبري 

دقيق وعبارة حمكمة.

ــَتــْثــقــاًل ملــــا ر�أيـــــتـــــَك قــــاعــــًد� ُمــ�ــضْ

ـــرَّ مـــن �أثــو�بــهــا ـــَع فـــاْرِفـــ�ـــسْ بــهــا وَت

مــــا ال يــــكــــوُن فــــال يــــكــــوُن بــحــيــلــٍة

ب�ضعيه يـــنـــاُل  فـــال  �لـــذكـــيُّ  يــ�ــضــَعــى 

�ـــضـــيـــكـــوُن مــــا هــــو كـــائـــن يف وقــتــه

ـــُمـــوم قــريــن ــــــــَك لـــلـــُه �أْيــــَقــــْنــــُت �أنَّ

يقني ــقــ�ــضــاء  ــل ل عـــنـــدَك  كــــان  �إْن 

ــــٌن �ــضــيــكــون ـــــا هــــو كــــائ ــــــــــًد� وم �أَب

ــــا وَيــــْحــــَظــــى عــــاجــــٌز وَمـــهـــني َحــــظًّ

ـــــزون ـــٌب حَمْ ـــَع ـــْت و�أخـــــو �جَلـــهـــالـــة ُم
ُ

َ
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+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

31 مايو- 1 يونيو
معرض الشرق األوسط للتجارة اإللكترونية

يساعد معرض الشرق األوسط للتجارة اإللكترونية 2016، الشركات اإلقليمية 
على بناء عرض أكثر تفاعاًل وكفاءة للتجارة اإللكترونية، وتحسين تجربة الزبائن. 

يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي بدولة اإلمارات.
www.terrapinn.com

1-2 يونيو
القمة الدولية الثالثة للعالقات العامة

تستضيف القمة الدولية للعالقات العامة التي تنعقد في فندق الرتز كارلتون 
بالعاصمة البحرينية المنامة، أبرز العاملين في قطاع العالقات العامة، وتنظم 

الحلقات النقاشية التفاعلية، وتقدم نظرة أعمق على توجهات هذا القطاع، كما 
تشكل منصة تشجع على زيادة المعرفة في هذا المجال.

www.thepworld.com

2 يونيو
مهرجان عالم دبي للرياضة

يعد عالم دبي للرياضة من أكبر التجمعات الرياضية داخل الصاالت المغلقة في 
المنطقة، وتتضمن أنشطته ممارسة المشاركين ألغلب الرياضات المهمة، 
ومنها كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة. يتم تنظيم 

المهرجان في مركز دبي التجاري العالمي بدولة اإلمارات.
www.dubaisportsworld.ae

6 يونيو
مهرجان »رمضاننا كدا«

يندرج مهرجان »رمضاننا كدا«، ضمن أنشطة مهرجان جدة التاريخية »كنا كدا«، 
وينطلق بداية شهر رمضان المبارك ويستمر طوال الشهر. ترتكز أنشطته 

على المأكوالت الحجازية القديمة، والتسوق.
www.historicjeddah.com

8-10 يونيو
معرض ليوان الرياض

يقام المعرض في قاعة األمسيات بفندق الفيصلية بمدينة الرياض، ويعرض 
المنتجات الخاصة بالمستثمرات السعوديات، ويتيح فرصة استكشاف متطلبات 

السوق الجديدة، وعقد الصفقات وتطوير األعمال التجارية.
 www.atriksa.com

16-18 يونيو
معرض مصدر المشاريع الصغيرة المنزلية والحرفية

تتبنى جامعة اليمامة بالرياض دعم الشباب واألسر المنتجة الذين يعملون من 
المنزل، بإطالق مبادرة معرض مصدر لتسويق منتجاتهم وبضائعهم وبيعها 

للجمهور لمدة ثالثة أيام متواصلة في مقر الجامعة. 
coned.yu.edu.sa



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∞.

• Cا

• Ü

• ê

• O

• `g

و •

• R

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

Email: cr@saudiaairlines.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.saudiairlines.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@saudiairlines.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@saudiairlines.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.
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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)
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enjoy doing everyday tasks together. Notice 
how they’re each drawn in a distinctive 
way—the brother has a larger frame and a 
big head, and her sister has glasses, for in-
stance. This tells me that she’s able to think 
of each family member as an individual.

A hole in the ground   |   The last image 
was drawn by a 7-year-old girl who’d re-
cently gone with her parents and younger 
brother to her grandfather’s funeral. I 
was impressed with several aspects of her 
picture, including her ability to visually 
distinguish the adults from the kids and to 
draw faces that reveal sadness. She drew 
herself and her father in profile, which 
may indicate that she and her father have 
a strong bond. It was encouraging that she 
drew everyone close together, and touch-
ing; this shows she perceived her family as 
tight-knit in this sad moment in their lives. 

The soccer match   |   This top drawing is 
terrific: It shows a family enjoying a sport 
together. When the 9-year-old boy who 
drew it was asked to describe the image, 
he answered, “We’re playing soccer. Dad 
said to pass, so I passed to him, and then 
he passed to Mom, and Mom passed to my 
little brother. And he scored!” The boy’s 
description of his picture reveals his active 
engagement with other members of his 
family. I notice that his mom is drawn as 
the biggest person in the family, and while 
that might not be significant (see “What 
Does It Mean When Your Kid Draws …” 
on the next page for more), I could use the 
opportunity to say, “You drew your mom 
as the largest person in the picture. Is she 
the leader of the family team?” 

A view from above   |   The 7-year-old 
boy who drew this last picture says it’s “all 
of us playing Sorry.” I immediately noticed 
that he drew his family from the perspec-
tive of someone looking down at their 
game table. This suggests he’s got strong 
visual-spatial skills; children like this are 
often artistic and particularly good at puz-
zles and games. This family is engaged in 
playing together at home, which reveals a 
positive relationship among them. Since he 
drew his parents and younger sister around 
the sides and bottom of the board and 
himself at the very top,  I might point to 
that and comment, “Great drawing—you 
sure are the strong one in the family,” and 
wait for his response. I’d start there because 
he depicts himself in a way that indicates a 
well-developed sense of identity.  
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What does it mean 
when your kid draws?

Everyone in your family except 
her dad/brother?

It’s surprisingly common  
for a sibling or parent to be missing 

from a family drawing. When you see 
this, don’t draw attention to it right 
away. Let your child talk about the 

drawing, and then simply ask where 
that person is. It’s not necessarily 

indicative of anything; sometimes 
it’s just that the child drew too fast. 

I’ve noticed that even when parents 
are separated or divorced, a child will 

usually draw the family as a unit. But if 
a father, for example, isn’t around 

much, he might not be in the 
picture—literally. 

One family member as 
especially small or large?
One of my patients drew herself 
as very small at the top of a 
picture and her younger sister 
very large in the middle. Turns 
out that reflected some sibling 
rivalry. Ask your child what she 
drew (“Wow, your sister is the 
biggest one here”) and then 
allow her to comment. 
Sometimes children with low 
self-esteem may draw 
themselves or their family as very 
small, but just because a child 
draws that way, it doesn’t always 
mean that’s how she feels.

Everyone looking identical?
When each person is the same size, 
wearing similar clothing, and possibly 
all looking in the same direction, 
that’s a “cookie-cutter” family pattern. I 
first came across this pattern with kids 
who had recurrent abdominal pain. I 
eventually realized that these children 
were worried about many things and 
that drawing their family in this 
orderly way gave them a sense of 
control. If your child draws this way, 
you needn’t be concerned unless he 
also shows signs of anxiety, such as 
constantly worrying about his 
performance at school.

The same thing, time 
and again?

It may seem like repetitive 
behavior when a child draws, say, 

only rainbows or hearts or 
mountains or trees, but it certainly 

doesn’t reflect anything worrisome.  
It’s usually as simple as this: Kids 

draw what they know they’re good 
at drawing.



Family

what he or she has drawn. Then ask ques-
tions about them to enhance communica-
tion between you. Do your best to avoid 
giving too many of your own impressions. 
I purposely keep the conversation very 
open-ended: “Tell me about your drawing. 
Who are the people in the picture? What 
are they doing?” For examples of what 
you might be looking for with your own 
children, check out my analysis of the kids’ 
drawings on the following pages. 

A bunch of balloons   |   This first 
picture is a great example of how artwork 
can be a springboard for conversation. 
It was drawn by a patient of mine when 
she was 11. She had lived alone with her 
mother since birth and she has no sib-
lings. On the surface, her physical health, 
schoolwork, and social development were 
just fine. But she made friends slowly and 
she was unusually cautious about leaving 
her mother to go to friends’ houses. She 
preferred to have friends come to her 
house and play while her mother was 
nearby. I was concerned that their close 
bond got in the way of her learning how 
to separate from her mom, which is a 
necessary part of development. 

I hadn’t been able to get this point 
across at previous office visits. But with 
this drawing, I had an opening. The way 
they were placed so closely together, and 
the fact that a short string connected the 
mother and daughter, stood out to me. 
When I asked Mom, “What do you think 
about this picture?” she initially talked 
proudly about her daughter’s drawing 
skills. But then she admitted that she could 
see what I’d been trying to say about their 
relationship. We were able to talk about it, 
and she left the office motivated to help her 
daughter (and herself) discover ways to 
separate psychologically while maintaining 
their loving and close relationship.

The stick-figure family    |   Drawing 
skills often begin to tell a story in kinder-
garten. Although kids at this age tend to 
use simple stick figures, you can some-
times pick things up from facial expres-
sions, where family members are placed, 
and what they’re doing. This second 
picture, drawn by a 5-year-old girl, is an 
example of that. She drew her mother on 
the far left, followed by the family dog, 
her father, herself, and her 8-year-old 
brother. The girl drew herself as larger 

than her parents—this typically reflects 
good self-esteem. It’s worth noting that 
she placed herself between her father 
and brother: When children are between 
4 and 6 years old, they develop a sense 
of their gender identity. As a part of this 
normal developmental process, young 
girls often get physically and emotionally 
closer to their father (boys this age tend 
to get closer to their mother), and the 
feelings are temporary. 

Lots of detail   |   The 7-year-old girl who 
drew the third picture is a triplet who was 
born prematurely. When I asked what the 
people in the picture are doing, she started 
on the left with her brother, who is on the 
high-functioning end of the autism spec-
trum. “He’s doing the laundry, Mommy is 
working on the computer, I am hanging up 
clothes, Daddy is washing the car, and  
my sister is washing the glasses.”

The fact that she has drawn numerous 
body parts and clothing on her parents sug-
gests that she has mature visual and motor 
skills. By looking at everyone’s clothing, I 
see that she recognizes gender differences. 
The drawing also shows the children and 
parents as a cohesive unit; they seem to 
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Children love to draw, and 
their work is a reflec-

tion of their inner world. Most kids don’t 
think about or censor their artwork. For 
the past 40 years, I’ve used children’s draw-
ings as an important part of my pediatric 
practice. At each well-child visit beginning 
at 4 or 5 years old, our nurse asks the child 
to “draw a picture of your family doing 
something.” To simplify the process, each 
exam room is equipped with blank white 
paper on a clipboard with a black felt pen. 

The family drawing helps me survey de-
velopment at a given moment in time, and 
it may tip me off to potential problems. 
A single drawing is a snapshot of a child’s 
point of view—of her role in the family, 
her relationship to other family members, 
and her self-esteem. It also may show 
strengths in the child and the family that 
are important to recognize and validate. It 
can indicate cultural patterns that give me 
a better understanding of some behaviors 
or beliefs. I always ask the parents for their 
impression of the drawing, because our 
conversation can yield even more informa-
tion that may not come up otherwise.

A big caveat here: We all want to find 
hidden meanings in drawings, but be 
cautious about overinterpreting. It’s not 
a good idea to read too much into your 
child’s sketches. Instead, use them as an 
opportunity to talk with your child about 
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Decode
Your 

Child’s 
Drawings

Martin T. Stein, M.D.

Artwork is filled with  
insights into your kid’s 

mind — if you know what 
to look for.  
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This does not mean that outsourcing or 
thorough analyses of stocks of data is bad 
– in fact these are necessary to under-
stand what’s happening in the long-term 
or have access to superior analytics capa-
bilities; but the reality is, these companies 
often lack technical or strategic perspec-
tives to put digital data into perspective.

Smart data rather than big data   
|    The second misunderstanding is that 
digital intelligence is not so much about 
quantity but rather about the quality 
of information. Unfortunately the now 
popular buzzword “big data” emphasises 
and overvalues the magnitude of data. 
Successful digital listening relies less on 
how much information is heard and more 
on the quality of one’s listening approach 
and the extent to which this fits with what 
the brand aims to achieve.

Brands need to think about the kind 
of value they aim to create before tuning 
their listening strategy appropriately. As 
an analogy, consider a cocktail party and 
how often it is more useful to direct your 
ears towards a particular conversation to 
get meaningful information, as opposed 
to trying to capture the overall sum of 
conversations around you. In short, digi-
tal intelligence is more about smart data 
than big data. This requires brands to be 
proactive, and not just reactive, regarding 
the kind of value they aim to create.

3 challenges to successful digital 
integration   |    To successfully integrate 
digital intelligence into their processes, 
brands need to meet three key chal-
lenges: an operational challenge (how to 
know what to listen to); an organisational 
challenge (how to share in real time the 
digital information collected within the 
organisation); and a strategic challenge 
(how to systematically use digital insights 
in the process of creating value).

• The first challenge - operational - 
seems easy to overcome. To work on it 

brands need to first think about how to 
link the desired outcomes (what are the 
objectives?) with relevant data sources 
(what type of media platforms or type 
of data are being accessed?). In some 
cases, geo-localised data will appear 
to be of primary importance. In other 
cases, when focusing on brand percep-
tions, social media mentions could 
outweigh other sources. Or, in cases 
where brands aim to predict whether a 
trend will garner more interest in the 
future, relying on search data may be 
the key. It is only after these objectives 
and sources have been identified that 
organisations should develop an exter-
nal or internal system to synthesise the 
insights gathered.

• The second challenge - organisational – 
involves deciding which parties within 
the organisation will have access to this 
data; the terms of their access (such as 
frequency or training in digital listen-
ing); and how the data and insights will 
be shared within the relevant teams 
(such as the brand team).
 It is at this point that organisations 

often succumb to the temptation to rely 
solely on an external provider. However it 
is now more than ever, that internal input 
is most vital. Only frequent discussions 
among company collaborators across dif-
ferent ranks and functions coupled with 
external intelligence will fully reveal the 
potential of the data, and yield relevant 
analyses through the multiplicity of view-
points and data interpretation.

In service industries such as banking or 
tourism, giving access to monitoring tools to 
individual leaders running businesses (e.g.  
brand managers) is critical to help them 
track performance on a daily basis and ad-
dress potential concerns. In fact, a few major 
brands in hoteling already track their hotels’ 
e-reputation, make their listening platform 
available to the hotel’s managers, and in-
clude each hotel’s online reputation scores as 
a part of the staff ’s remuneration.

• The third challenge - strategic – in-
volves recognising how each insight 
brings value to a specific domain of 
value creation (for instance, identify-
ing whether an insight is particularly 
useful for the branding strategy or the 
development of a new product or a staff 
recruitment policy).
Decision-makers in the C-suite must 

pay particular attention to how they in-
tegrate these insights into their decision-
making process. A good example of this 
is L’Oréal Paris which, having discovered 
momentum on the web indicating in-
creasing interest for a particular hairstyle 
in 2011, decided to closely monitor the 
development of consumers’ interest for 
this hairstyle. This led to the development 
of a new hair dye solution targeting this 
need as well as the integration of their 
new insights at different points on their 
value chain, from branding to position-
ing and to product development. As one 
example of a more thorough process of 
bottom-up digital brand building, L’Oréal 
Paris decided to choose as the brand 
name for their new product the very term 
consumers used in their organic searches 
for the hairstyle (i.e., “ombre”).

Leveraging digital data to create 
agile companies   |   In a world where 
the digital revolution transforms markets 
and rapidly changes the competitive 
landscape, the ability to integrate digital 
intelligence gives companies a significant 
edge in understanding and anticipating 
market movements. As the cyber world 
becomes ever more inundated with infor-
mation, it is time for brands to integrate 
digital intelligence into their operational, 
organisational and strategic decisions, to 
foster the degree of agility that will give 
them a sustainable competitive advantage 
in the decades ahead.  

*  David Dubois is Assistant Professor of 
 Marketing at INSEAD. 

       Brands need to think about 
the kind of value they aim to create   
 before tuning their listening 
   strategy appropriately  
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David Dubois  *

Integrating Digital 
Intelligence 

into
Brand Strategy

As organisations seek to integrate the 
massive flow of digital data into their 

brand strategy, they face a triple challenge 
to stay ahead.

With Google now processing over 
40,000 search queries every 

second - a staggering 3.5 billion requests a 
day – data creation has exceeded imagin-
able levels. Managed well, this onslaught 
of information can be used to unlock 
fresh insights, build better policies and 
create new sources of economic value. 
These potential successes, however, de-
pend on companies’ ability to respond to 
the new challenges associated with digital 
integration. To remain competitive, 
organisations – large companies, govern-
ments, political parties and associations – 
need to address the question of how they 
incorporate this digital tsunami into their 
value creation process.

Who’s taking care of your digital 
data?   |   The cyber revolution requires 
digital integration, not digital acquisi-
tion. Yet, many companies still choose 
to outsource data listening and analytics 
capabilities and rely on external partners 
who specialise in gathering online data, 
to provide weekly or monthly updates 
about the changing digital landscape. At 
times, collaborators within the company 
may get access to dashboards that track 
on-line content, but usually they lack 
the time, training and perspective that 
would allow them to successfully lever-
age digital data. Of even greater concern, 
companies don’t even ask themselves 
where or how they want to create novel 
value in the first place.

Understanding digital intelligence   |   
The gap between what digital intelligence 
involves and what brand leaders think it 
means stems from two major misunder-
standings on the very nature of digital 
data. The first misunderstanding concerns 
the rhythm of digital information: this 
new data is continuous and real-time, 
from search to geolocalisation to social 
media and e-commerce data. If we look 
at companies as social bodies, then digital 
data represents the new lifeblood that 
flows outside of them from key stakehold-
ers including consumers, competitors and 
collaborators. Thus it is vital that compa-
nies become more agile in their response 
to the digital momentum. Corporations’ 
lack of integration, and their tendency to 
rely on infrequent updates from outside 
partners, is at odds with the fluid and 
ever-changing nature of digital data flow. 
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     One should not be overly hasty in singling out  
  Muslim countries for criticism;  
           even in the supposedly

   “enlightened” West, 
an alarmingly high proportion of the population regards science  
     with suspicion or fear  

governments across the Muslim world are 
increasing their R&D budgets sharply.

But throwing money at the problem 
is no panacea. Scientists do require 
adequate financing, of course, but 
competing globally requires more than 
just the latest shiny equipment. The 
entire infrastructure of the research 
environment needs to be addressed. 
That means not only ensuring that 
laboratory technicians understand 
how to use and maintain the equip-
ment, but also – and far more im-
portant – nurturing the intellectual 
freedom, skepticism, and courage to 
ask heterodox questions on which 
scientific progress depends.

If the Muslim world is to become a 
center of innovation again, it is useful 
to recall the Islamic “golden age” that 
stretched from the eighth century well 
into the fifteenth. For example, the year 
2021 will mark a millennium since the 
publication of Ibn al-Haytham’s Book of 
Optics, one of the most important texts in 

the history of science. Written more than 
600 years before the birth of Isaac Newton, 
al-Haytham’s work is widely regarded as 
one of the earliest examples of the modern 
scientific method.

Among the most famous of this era’s 
intellectual epicenters was Baghdad’s 
House of Wisdom, at the time the largest 
repository of books in the world. Histo-
rians may bicker over whether such an 
academy truly existed and what function 
it served; but such arguments are less 
relevant than the symbolic power it still 
holds in the Islamic world.

When Gulf state leaders talk about 
their multi-billion-dollar visions of creat-
ing a new House of Wisdom, they are not 
concerned about whether the original was 
just a modest library that a caliph inherit-
ed from his father. They want to reanimate 
the spirit of free inquiry that has been lost 
in Islamic culture and that urgently needs 
to be recovered.

To achieve that, daunting challenges 
remain to be overcome. Many countries 

devote an unusually large share of re-
search funding toward military tech-
nology, a phenomenon driven more by 
geopolitics and the unfolding tragedies 
in the Middle East than by a thirst for 
pure knowledge. The brightest young 
scientists and engineers in Syria have 
more pressing matters on their minds 
than basic research and innovation. And 
few in the Arab world are likely to view 
advances in Iranian nuclear technology 
with the same equanimity as develop-
ments in Malaysia’s software industry.

But it is nonetheless important to rec-
ognize how much Muslim countries could 
contribute to humankind by nurturing 
once again the spirit of curiosity that drives 
scientific inquiry – whether to marvel at 
divine creation or just to try to understand 
why things are the way they are.  

*  Jim Al-Khalili is Professor of Theoretical 
Physics and Chair in the Public Engagement 
in Science at the University of Surrey. 
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By Jim Al-Khalili *

Rebuilding the 
Muslim House of 

Wisdom
It is important to recognize how much Muslim 

countries could contribute to humankind 
by nurturing the spirit of curiosity that drives 

scientific inquiry.

Muslim governments know 
that economic growth, 

military power, and national security ben-
efit greatly from technological advances. 
Many of them have sharply increased 
funding for science and education in re-
cent years. And yet, in the view of many – 
especially in the West – the Muslim world 
still seems to prefer to remain disengaged 
from modern science.

These skeptics are not entirely wrong. 
Muslim-majority countries spend, on 
average, less than 0.5% of their GDP on 
research and development, compared 
with five times that in the advanced 
economies. They also have fewer than 
ten scientists, engineers, and technicians 
per thousand residents, compared to 
the global average of 40 – and 140 in the 
developed world. And even these figures 
tend to understate the problem, which is 
less about spending money or employing 
researchers than about the basic quality 
of the science being produced.

To be sure, one should not be overly 

hasty in singling out Muslim countries for 
criticism; even in the supposedly “enlight-
ened” West, an alarmingly high propor-
tion of the population regards science 
with suspicion or fear. And yet, in many 
parts of the Muslim world, science faces a 
unique challenge; it is seen as a secular – if 
not atheist – Western construct.

Too many Muslims have forgotten 
– or never learned about – the brilliant 
scientific contributions made by Islamic 
scholars a thousand years ago. They do 
not regard modern science as indifferent 
or neutral with respect to Islamic teach-
ing. Indeed, some prominent Islamic 
writers have even argued that scientific 
disciplines such as cosmology actually 
undermine the Islamic belief system. 
According to the Muslim philosopher 
Osman Bakar, science comes under 
attack on the grounds that it “seeks to 
explain natural phenomena without 
recourse to spiritual or metaphysical 
causes, but rather in terms of natural or 
material causes alone.”

Bakar is of course entirely correct. 
Seeking to explain natural phenomena 
without recourse to metaphysics is 
exactly what science is about. But it is 
difficult to think of a better defense of 
it than the one offered almost exactly 
1,000 years ago by the 11th-century 
Persian Muslim polymath Abu Rayhan 
al-Birūni. “It is knowledge, in gen-
eral, which is pursued solely by man, 
and which is pursued for the sake of 
knowledge itself, because its acquisi-
tion is truly delightful, and is unlike the 
pleasures desirable from other pursuits,” 
al-Birūni wrote. “For the good cannot 
be brought forth, and evil cannot be 
avoided, except by knowledge.”

Fortunately, a growing number of 
Muslims today would agree. And, given 
the tension and polarization between 
the Islamic world and the West, it is not 
surprising that many feel indignant when 
accused of being culturally or intellectual-
ly unequipped for competitiveness in sci-
ence and technology. Indeed, that is why 
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  transforming its economy, 
other countries that face similar challenges, in the region and beyond,  
   will be inspired to follow suit  

©
  p

r
o

je
c

t 
sy

n
d

ic
a

te

Saudi Arabia has captured the 
world’s attention with the 

announcement of an ambitious agenda, 
called Vision 2030, aimed at overhaul-
ing the structure of its economy. The 
plan would reduce historical high de-
pendence on oil by transforming how 
the Kingdom generates income, as well 
as how it spends and manages its vast 
resources. It is supported by detailed 
action plans, the initial implementa-
tion of which has already involved 
headline-grabbing institutional 
changes in a country long known for 
caution and gradualism.

While the immediate catalyst for 
economic restructuring is the impact 
of the sharp fall in international oil 
prices, the rationale for these reforms 
has been evident for much longer. 
With oil sales generating the bulk of 
government revenues, and with the 
public sector being the predominant 
employer, Saudi officials have long 
worried that the Kingdom’s lack of 
economic diversity could place at risk 
its long-term financial security.

The more than halving of oil prices 
in the last 18 months has been accom-
panied by a major change in how the oil 
market functions. With growth in non-
traditional sources of energy – particu-
larly the “shale revolution,” which drove 
a near-doubling in US production, to 
almost ten million barrels per day, in 
just four years – the Saudi-led OPEC 
oil cartel has less influence on market 
prices. In addition, certain members 
of OPEC, again led by Saudi Arabia, 
are now less willing to try to moderate 
fluctuations in the price of oil, as they 
correctly recognize that “swing produc-
ers” risk durable losses in market share.

That’s why Vision 2030 is so impor-

tant. Seeking to regain better control 
over its economic and financial destiny, 
the Kingdom has designed an ambi-
tious economic restructuring plan, 
spearheaded by its energetic new deputy 
crown prince, Mohammed bin Salman 
Al Saud. In simplified terms, Vision 
2030 focuses on three major areas, 
together with efforts to protect the most 
vulnerable segments of the population.

First, the plan seeks to enhance 
the generation of non-oil revenues, 
by raising fees and tariffs on public 
services, gradually expanding the tax 
base (including through the introduc-
tion of a value added tax), and raising 
more income from a growing number 
of visitors to the Kingdom.

Second, the authorities want to 
reduce spending by lowering subsidies, 
rationalizing the country’s massive 
public investment program, and 
diverting spending on arms away from 
foreign purchases.

Third, the Kingdom seeks to diversify 
its national wealth and, in the process, 
increase current investment income. 
For example, the plan would raise funds 
via the IPO of a small part (up to 5%) of 
Saudi-Aramco, the giant oil conglomer-
ate, and invest the proceeds in a broader 
range of assets around the world.

This bold economic vision is not 
without risks. Economic transitions are 
inherently tricky, especially one of this 
scale and scope. Early successes are often 
needed to solidify the overwhelming 
buy-in of key constituencies, particularly 
those that naturally may be resistant to 
change at first (especially change that 
eliminates some of the traditional finan-
cial entitlements in moving from a famil-
iar, albeit less secure, present toward 
what is now an unfamiliar future).

The action plans underpinning 
the implementation of Vision 2030 
inevitably involve progressing on 
multiple fronts simultaneously and in 
a carefully coordinated and monitored 
fashion. Requiring invigorated admin-
istrative and operational resources, it 
comes at a time when the Kingdom 
is not only dealing with lower oil 
earnings and drawing down its large 
reserves, but also is increasingly as-
serting its regional role, including in 
Syria and Yemen.

Against this background, it is en-
couraging that the announcement of Vi-
sion 2030 has been followed rapidly by 
the implementation of some initial and 
notable steps. Sustaining this momen-
tum in a manner that maintains consis-
tent communication with key domestic 
stakeholders will likely prove critical 
in determining the plan’s success. How 
the Saudis proceed on this important 
economic restructuring is being closely 
watched by the other five members of 
the Gulf Cooperation Council – and by 
many other countries as well.

The attention attracted by Vision 
2030 is not surprising. The plan, after 
all, is about a lot more than fundamen-
tal economic reforms. If Saudi Arabia 
succeeds in transforming its economy, 
including reforming institutions and re-
structuring economic incentives, other 
countries that face similar challenges, in 
the region and beyond, will be inspired 
to follow suit.  

*  Mohamed A. El-Erian: Chief Economic 
Adviser at Allianz and a member of its 
International Executive Committee, 
is Chairman of US President Barack 
Obama’s Global Development Council.
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unparalleled insight into life in Jeddah 
barely a hundred years ago. 

After strolling the quiet streets and al-
leys, and as al-Balad starts to emerge from 
its night’s slumber, take some time to duck 
into a traditional coffee shop for tea, or 
order a tasty breakfast of fresh bread and 
foul, a dish made of pureed fava beans, 
at a nearby restaurant.  It makes the early 
morning’s rise thoroughly worthwhile. 

Jeddah has always been a centre for 
art and cultural life. Many exhibitions of 
both traditional and contemporary art 
are frequently held there, and with many 
artists based in Jeddah, there is little 
shortage of interesting, fascinating, and 
stimulating art.  Make sure, you check 
out the annual “21,39” art exhibition 
by the Saudi Art Council , as well as the 
yearly Jeddah Art Week. 

Importantly, Jeddah is also about the 
appreciation of good food. With such va-
riety of visitors and inhabitants, the city 
has also been blessed with even greater 
diversity in its food. Whether fast food 
chains, local restaurants, hole in the wall 
establishments, or, more recently, food 
trucks, you are spoilt for choice.  Make 
sure you do not leave without trying 
Jeddah’s famous seafood, freshly caught 

from the Red Sea and available from 
many restaurants. 

If you are feeling particularly full after 
a good meal, or still slightly stiff from 
your flight, there is always the option of 
getting some exercise. In fact, Jeddah’s 
municipality designed a pedestrian walk-
way for people to run or walk on, safe 
from car traffic. Called the Tahlia Walk-
way, it is located on al-Nahdaa Street and 
fast became popular with locals across 
the city at sunrise and sunset. 

Finally, with the arrival of late after-
noon, head towards Jeddah’s 30km long 
corniche, a paved promenade set on the 
Red Sea coast. Popular with families 
towards sunset, the corniche is a place 
for relaxation, leisure, and enjoyment; 
dotted with green, open spaces, and 
featuring many coffee shops and restau-
rants. As sunset approaches, head for 
the al-Rahma mosque, known locally as 
the “Floating Mosque” situated on the 
northern end of the corniche. 

The Floating Mosque is so named 
because of the way it seems to elegantly 
float on the serene waters of the Red Sea, 
as if always a part of the landscape.  Built 
in the 1980s, and set on concrete pillars 
into the Red Sea, it is a testament to the 

architectural style of the period, and 
reflective of the clean, simple, majestic 
lines of Islamic architecture. 

As the sun sets over the corniche, the 
mosque is bathed in a warm evening glow, 
which grows ever more beautiful as the 
evening sun disappears over the horizon. 

With the sun finally having set, make 
sure you continue to enjoy the warm sea-
side breeze with a meal at one of the local 
restaurants overlooking the waters of the 
Red Sea.  Don’t forget to catch a glimpse 
of King Fahad’s Fountain, the world’s tall-
est fountain, which when lit up at night 
is beautifully striking with its water jet 
reaching over 250m into the sky. 

In truth, Jeddah is a vast urban area. A 
city that is constantly evolving and chang-
ing. It would probably take a lifetime to 
fully explore. Yet, the joy for any visitor to 
Jeddah comes from being in an energetic, 
vibrant city with new and enjoyable things 
to see or do. So, the next time you find 
yourself in Jeddah, go ahead and explore, 
for you will undoubtedly find yourself 
surprised, enchanted, and rewarded.  

*  Leah Schmidt is travel photographer 
based in Saudi Arabia. 

   Jeddah is a city where 
contemporary art and design 
              sit comfortably alongside
   ancient culture and traditional
        architecture  
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swooping of pigeons off their nearby 
perches. This is the moment, bathed in 
early morning light, to fully appreciate the 
architectural gems that are the old build-
ings of al-Balad, and which give the area 
its UNESCO World Heritage Site status. 

Mainly constructed of coral rag and 
wood, with decorative windows run-
ning from ground floors to rooftops, 
the houses are solidly built and have 
become emblematic of Jeddah. Built to 
stand close and abut one another, their 
decorated doors of wrought iron and 
wood give way to the maze of streets and 
alleyways outside their walls. 

Built upwards of a hundred years ago, 
these magnificent, four or five storey 
townhouses were designed to house 
multiple generations. Often, they remain 
named after the families that originally 
built them. The ground floor was usually 
dedicated to business, and the upper sto-
ries to family living. These were function-
al buildings of a prosperous, commercial 
city, and stand today as a testament to 
Jeddah’s history as the most important 
port city in the Arabian Peninsula.

Although some of these houses are 
today in disrepair, many are being slowly 
restored to their former glory, offering an 

Made of coral rag and wood, these 
ancient houses of al-Balad defy the test 
of time with their timeless architecture. 

Street view in al-Balad.

Traditional wooden faÇade of an 
old house in al-Balad, Jeddah.

Masjid al-Rahma, also known as the 
“Floating Mosque”.
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It would be fair to say that most 
people arriving in Jeddah from 

abroad use the city as a gateway. Transit-
ing through its busy airport, en-route to 
the holy cities of Islam. However, Jeddah, 
home to over 3.4 million people and 
located on the western coast of the Ara-
bian Peninsula, offers an unforgettable 
opportunity to get to know a vibrant and 
dynamic side of Saudi Arabia. 

Driving away from the arrival ter-
minals is to be immediately confronted 
by the urban sprawl of a city that ranks 
among the global names of New York, 
London, or Beijing. It is an ancient 
crossroad of culture and commerce, a 
well-established meeting point of Africa 
and the Middle East, and a melting pot 
of tradition and innovation. 

Jeddah is also a city where contem-
porary art and design sit comfortably 
alongside ancient culture and traditional 
architecture. Even by staying one day, it 
is possible to experience aspects that will 
reinforce the uniqueness of this city.  

Starting early, preferably at sunrise, 
drive down to old quarter of Jeddah 
known as al-Balad, possibly using one of 
the many taxis that ply their trade along 
Jeddah’s roads and highways.  Arriving at 
al-Balad, simply exit your transportation 
and start walking around. 

Al-Balad, meaning “the city” in Arabic, 
is a one-kilometre square area that forms 
the historical heart of Jeddah. It is a place 
that forged the city’s reputation as a centre 
for trade and commerce. There you will 
find a vibrant souk still in existence, often 
with shops and stalls owned by the same 
traders for generations.  It is an ideal place 
to barter for souvenirs, people-watch, 
or just enjoy the vibrant commotion of 
people and goods passing by. 

Nonetheless, at sunrise, silence mostly 
reigns, only occasionally broken by the 

1
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SkyTeam’s new Round the World booking tool lets you schedule and book your multiple-stop journey in 

one simple online session. You’ll fly around the globe using just one ticket. And you’ll set the pace – with 

10 days to one year to complete your trip. Easy. But with 20 member airlines offering you gateways to 

more than 1,057 airports in 179 countries, choosing 3 to 15 destinations to stop in along the way could 

take just a little while longer. Get started with the SkyTeam Round the World Planner on skyteam.com

SKYTEAM’S ROUND THE WORLD PLANNER IS YOUR GATEWAY  

TO THE GLOBE.

in Flight_Arabie Saoudite • SP + 5 mm de débord • 220 x 290 mm • Visuel : RTW LEISURE_UK • Remise : 20 mai 2016 AB • bat
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SkyTeam

Once you decide where to go, SkyTeam’s Go Round the World 
travel pass makes it easy to globetrot between places of 

astounding natural beauty and far-flung cities. But sometimes you want 
to leave the planning up to others and just be inspired. That’s where the 
new SkyTeam themed journeys come in. Beach Holidays, History & 
Culture, World Metropolis, Natural World...just click on a theme using 
the SkyTeam Round the World Planner on skyteam.com, and several 
itineraries for circling the planet pop up on your screen. Now you are 
just a few clicks away from boarding and takeoff. Easy. 

An example of a themed trip
Are you due for some sun, sea and sand? Choose Beach Holidays. If 
your starting point is vibrant Shanghai, you can fly to Denpasar and 
soak up the sun in beautiful Bali. Then it’s off to Mahé Island in the 
Seychelles to enjoy white sands and glorious sunsets. Sun-drenched 
Palma de Mallorca offers romantic strolls through the Old City’s 
narrow streets. Next stop? Havana! For a a tour of the town in a 1950s 
classic car. 
This is just an example of the new SkyTeam Round the World themed 
tours. Check out the rest on skyteam.com and let your inspiration 
guide you to the trip of a lifetime.

SkyTeam Introduces
Themed Round the World Trips

It is easier than you may think
The SkyTeam Round the World planner helps 
you build your itinerary, calculate the miles 
and book your trip online. And whether you 
are flying for business or personal pleasure, you 
travel the globe with just one ticket.
Choose from 1,057 destinations in 179 coun-
tries, and travel with 20 world-class SkyTeam 
member airlines. Go at your own pace, from 
10 days up to 1 year and make 3 to 15 stops. 
Flexible reservations for unexpected sched-
ule changes along the way, and fewer restric-
tions: go east-to-west or west-to-east, and take 
a transatlantic and a transpacific flight. Earn 
frequent flyer miles on qualifying flights, with 
four competitive fare levels in First, Business or 
Economy Class.
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Bahama Islands

Following the guideline 
her life depends on, a diver 
threads the needle through 
a stalagmite forest in Danís 

Cave on Abaco Island. A single, 
misplaced fin kick can shatter 

mineral formations tens of 
thousands of years old. 

Photograph by Wes C. Skiles
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Around the World

They hunt by day

Lions usually hunt at night, or at 
least in the cool hours of dawn 

and dusk. But when the midday 
heat climbs to 120 degrees 

Fahrenheit, the lions of Duba 
Plains are just starting to stalk 

their prey. It's one of many 
uncommon traits of a pride of 
lions that lives in an intimate 

relationship with a herd of Cape 
buffalo on a marshy island in 

the delta.

 Photograph by Beverly Joubert

Pakistan

A bird hunter wearing a 
heron decoy mask unties a 

pet heron a living decoy from 
a hoop in the Indus River. The 

hunter submerges up to his 
neck and mimics a swimming 

bird then grabs whatever 
prey lands nearby. Artifacts 

show this hunting style 
dating from 3,300 B.C. 

Photograph by Randy Olson
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Around the World

Alaska

The bush plane seems as tiny as 
a toy above one of the more than 
100 glaciers in the largest of U.S. 

national parks almost six times the 
size of Yellowstone. Four mountain 

ranges converge in the park. 

Photograph By Frans Lanting
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