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المحتويات
ذو الحجة 1437 هـ، سبتمبر 2016 م

وأذِّن في الناس 
بالحج

ينبغي لمن أراد الحج أن يتعلم 
أحكامه وكيفيته، وأن يعرف كل 
ما يتعلق بأفعال الحج وشروطه 

وواجباته وأركانه.
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إيرباص A330 اإلقليمية 
في »السعودية«

اليوم الوطني
ذكرى المجد

والعلياء

يحتفي أبناء الوطن بما تحقق من 
نهضة حضارية في هذا اليوم الذي 

يجسد حصاًدا لثمار الوحدة.

»السعودية« 
أول مشغل عالمي 

للطائرة

صورة الغالف: منصور سليم

هديتك مع تحيات »السعودية« ذو الحجة 1437 - سبتمبر 2016

عضو تحالف "سكاي تيم"

المحتويات
ذو الحجة 1437 هـ، سبتمبر 2016 م



غدت وسائل التواصل االجتماعي، 
مثل تويتر، مجاالً رحبًا للقيادات 

التنفيذية من حيث كونهم 
شخصيات مؤثرة.
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المدير العام
محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa
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إحدى شركات حج آمن 
لمرضى القلب
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تجنّب التعرض ألشعة الشمس 
لفترات طويلة والتوقف عن أي 
نشاط عند اإلحساس ببوادر 

التعب واإلجهاد. 
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الرؤساء التنفيذيون 
األكثر تأثيًرا في تويتر
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حول السعودية

جبال فيفا يف جازان.

تصوير: أيمن مصيخ
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حول السعودية

اأطالل حي �ضمن املنطقة الأثرية 

و�ضط دومة اجلندل.

تصوير: زايد الالحم
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ملح األرض

يف �ضالر دي اأويوين ت�ضرق ال�ضم�س 

ب�ضوئها الوردي على اأكرب جتمع للملح يف 

العامل، وقد ت�ضّكل هذا املجمع عندما جّفت 

بحرية لغو مين�ضني والتي يعود تكّونها اإىل 

عهود �ضحيقة يف بوليفيا. 

Photograph by Mike Theiss
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الفن يحاكي الحياة

مداخن كازا ميال التي �ضممها املعماري 

ال�ضهري اأنطوين غاودي يف الربازيل. يتميز 

موقع هذا املركز الثقايف الذي �ضنفته 

منظمة اليوني�ضكو تراًثا عاملًيا مبحاكاته 

باأحجار يف مقلع لل�ضخور.

Photograph by Annie Griffiths
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السعودية

إعداد: عبداهلل الزهراني

 تعد الطائرة الجديدة األولى من 
مجموع 20 طائرة سيتم تسلمها 

قبل نهاية عام 2018.

»السعودية« 
أول مشغل عالمي 

للطائرة
إيرباص A330 اإلقليمية في 

»السعودية«
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توا�ضل 
اخلطوط اجلوية العربية ال�ضعودية 

تعزيز اأ�ضطولها اجلوي عرب اإ�ضافة 

جديدة يحققها الناقل الوطني بو�ضول طائرة 

اإيربا�س A330-300 اإىل مطار امللك عبدالعزيز 

الدويل بجدة م�ضاء اخلمي�س 18 اأغ�ضط�س 2016 

قادمة من مدينة تولوز الفرن�ضية، اإذ تعد اأول 

طائرة من طراز اإيربا�س الإقليمية، لت�ضبح بذلك 

»ال�ضعودية« اأول م�ضغل لهذا الطراز يف العامل.

الطائرة اجلديدة هي الأوىل من جمموع 20 

ا 30  طائرة من هذا الطراز �ضمن اتفاقية �ضملت اأي�ضً

طائرة اأخرى من طراز A320 ومبجموع 50 طائرة مت 

توقيع اتفاقية لال�ضتحواذ عليها العام املا�ضي ليتم 

تخ�ضي�ضها للت�ضغيل الداخلي، على اأن يتم ا�ضتالمها 

بالكامل خالل اأقل من ثالث �ضنوات من تاريخ توقيع 

العقد اأي قبل نهاية عام 2018.

وصول الطائرة   |   �ضهدت مدينة تولوز 
الفرن�ضية مرا�ضم ت�ضليم اخلطوط ال�ضعودية طائرتها 

الإقليمية A 330 كاأول م�ضغل لها يف العامل، بح�ضور 

املهند�س �ضالح اجلا�ضر، و�ضعادة ال�ضفري الأ�ضتاذ 

جمال بكر اأبو اخليور، نائب رئي�س البعثة ال�ضعودية 

بفرن�ضا، وعدد من امل�ضوؤولني من �ضركة اإيربا�س يف 

مركز ت�ضليم ال�ضركة بتولوز، �ضبق ذلك اإقامة حفل 

ر�ضمي لوفد »ال�ضعودية« تخلله عدد من الكلمات 

اخلطابية التي تنوه مبتانة العالقة املتميزة بني 

اجلانبني، كما مت تبادل الهدايا التذكارية.

فور و�ضول الطائرة اأجواء اململكة تلقت ات�ضاًل 

من برج املراقبة مت بثه عرب النظام ال�ضمعي داخل 

الطائرة، رحب فيها برج املراقبة بالرحلة، ومتت تهنئة 

اخلطوط ال�ضعودية با�ضتالم الطائرة وان�ضمامها 

ملنظومة العمليات الت�ضغيلية، بينما جرى ا�ضتقبال 

خا�س بالطائرة بداأ بر�س املياه عليها ابتهاًجا بو�ضولها 

لأول مرة اإىل اأر�س اململكة، حيث كان يف ا�ضتقبالها 

عدد من قيادات املوؤ�ض�ضة، والهيئة العامة للطريان 

املدين، واجلهات احلكومية العاملة مبطار امللك 

عبدالعزيز الدويل بجدة وو�ضائل الإعالم.

ت�ضكل الطائرة اجلديدة اإ�ضافة لأ�ضطول 

»ال�ضعودية« الذي ي�ضهد حتديًثا ومنًوا غري م�ضبوقني 

تنفيًذا لربنامج التحول يف املوؤ�ض�ضة و�ضركاتها 

ووحداتها ال�ضرتاتيجية والذي يواكب برنامج التحول 

الوطني ويلبي متطلبات روؤية اململكة 2030 ويحقق 

اأهدافها، وتعد الطائرة الأكرث فاعلية يف خدمة 

الطريان املحلي والإقليمي، ومتثل اخليار الت�ضغيلي 

الفاعل من اإيربا�س لالأ�ضواق ذات الكثافة ال�ضكانية 

العالية والنمو ال�ضريع واحلركة اجلوية املزدحمة، 

ومن املتوقع اأن تعزز هذه الطائرات ال�ضعة املقعدية 

بني عدد من حمطات اخلطوط ال�ضعودية التي ت�ضهد 

كثافة يف ال�ضفر على القطاعني الداخلي والإقليمي.

مميزات الطائرة   |   مت ت�ضميم طائرات 
A330-300 الإقليمية اجلديدة للرحالت الق�ضرية 

ومتو�ضطة املدى ومل�ضافة ت�ضل اإىل 2700 ميل بحري 

)ما يعادل خم�س �ضاعات طريان( ما يحقق توفرًيا 

ملحوًظا يف التكاليف من خالل الوزن الت�ضغيلي 

املخف�س بنحو 200 طن. كما اأن تخفي�س احرتاق 

الوقود وتكاليف ال�ضيانة �ضيوؤديان اإىل خف�س التكلفة 
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السعودية
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الإجمالية لكل مقعد بن�ضبة ت�ضل اإىل 20 % مقارنة 

مع تكاليف طائرات A330-300 ذات املدى الت�ضغيلي 

الطويل املوجودة يف اخلدمة حالًيا، كما ت�ضتفيد 

A330 الإقليمية من اأحدث التقنيات يف �ضناعات 
اإيربا�س. ومتتاز الطائرة اجلديدة باملرونة وال�ضعة 

املقعدية اإىل جانب قدرتها الت�ضغيلية التي �ضتمكن 

»ال�ضعودية« من التو�ضع وتوفري اأكرب عدد ممكن من 

املقاعد لتلبية الطلب املتنامي الذي ي�ضهده �ضوق 

ال�ضفر يف اململكة داخلًيا واإقليمًيا، هذه املوا�ضفات 

املميزة جتعل من هذه الطائرة الإقليمية اخليار 

الأمثل للرحالت ق�ضرية املدى ومتو�ضطة املدى.

تتوافر داخل الطائرة و�ضائل الرتفيه، بدًءا من 

مقاعدها املريحة، وم�ضاحات التخزين املنا�ضبة، 

واأناقة الت�ضميم، و�ضا�ضات العر�س احلديثة، اإذ 

مت جتهيز الطائرة باأف�ضل خدمات الرتفيه اجلوي 

وال�ضا�ضات عالية الو�ضوح مع توفري خدمة الت�ضال 

الهاتفي وخدمة الإنرتنت.

�ضتكون اخلطوط ال�ضعودية اأول �ضركة طريان يف 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا تتيح ل�ضيوفها على 

درجة الأعمال ال�ضتمتاع بباقة من الربامج الرتفيهية 

املنوعة من خالل اأجهزتهم ال�ضخ�ضية جماًنا عن 

طريق �ضبكة الواي فاي يف اأثناء الرحلة.

ن رئي�س اإيربا�س يف ال�ضرق  عالقة تاريخية   |   ثمَّ
الأو�ضط، فوؤاد عطار، العالقة التاريخية مع اخلطوط 

ال�ضعودية التي متتد ل�ضنوات طويلة بلغت اأكرث من 

32 عاًما، كانت باكورتها ت�ضليم اأول طائرة من 
طراز A300-600 يف عام 1984 مل�ضغلها الأول عاملًيا، 

اخلطوط اجلوية العربية ال�ضعودية، كما اأن اإيربا�س 

تعد �ضريًكا يف تعزيز اإمكانات و�ضبكة النقل اجلوي يف 

 A320 اململكة العربية من خالل الطائرات من طراز

وA330، وقد تكللت هذه ال�ضراكة بق�ضة جناح اأخرى 

العام املا�ضي مع اإطالق اأحدث طائراتها من طراز 

A330 الإقليمية بالتعاون مع اخلطوط ال�ضعودية التي 
اأ�ضبحت امل�ضغل الأول لهذا الطراز عاملًيا.

مواكبة التطورات   |   عقد املهند�س �ضالح 
اجلا�ضر موؤمترين �ضحفيني الأول يف مدينة تولوز 

بفرن�ضا م�ضاء يوم الأربعاء 18 اأغ�ضط�س، والثاين 

يف مدينة جدة م�ضاء يوم اخلمي�س 19 اأغ�ضط�س 

2016، اأكد خاللهما مواكبة »ال�ضعودية« للتطورات 
واملتغريات املت�ضارعة يف �ضناعة النقل اجلوي من 

منطلق دورها كونها ناقاًل وطنًيا لتقدمي خدمات 

النقل اجلوي يف اململكة ل�ضيوفها من املواطنني 

واملقيمني وزوار امل�ضاعر املقد�ضة مب�ضتوى تناف�ضي 

مع �ضركات الطريان الإقليمية والدولية ووفق اأ�ض�س 

جتارية، �ضمن برنامج التحول »SV2020« حتت �ضعار 

)مًعا ن�ضوغ م�ضتقبلنا( الذي بداأ يف تنفيذه لتحقيق 

اأهداف ا�ضرتاتيجية ترتكز على تنمية الأ�ضطول 

ورفع م�ضتوى اخلدمات ورفع كفاءة الت�ضغيل خلدمة 

ه اجلا�ضر �ضكره  خمتلف �ضرائح املجتمع. ووجَّ

ملنتقدي »ال�ضعودية«، موؤكًدا اأن املوؤ�ض�ضة حتظى بدعم 

اأطياف املجتمع كافة وت�ضجيعهم، وا�ضًفا انتقادها 

من باب املحبة والرغبة يف اأن يكون الناقل الوطني يف 

امل�ضتوى الأف�ضل، موؤكًدا اأن هذا النقد الهادف اأمر 

حمفز للرفع من خدماتها وتطورها م�ضتقباًل.

دور ريادي   |   انطالًقا من دور »ال�ضعودية« الريادي 
واملتميز يف الوفاء مب�ضوؤوليتها الوطنية والجتماعية من 

خالل مكانتها القت�ضادية كونها �ضرًحا وطنًيا وبو�ضفها 

       تشكل الطائرة الجديدة إضافة 
ألسطول »السعودية« الذي يشهد   

تحديًثا ونمًوا غير مسبوقين تنفيًذا لبرنامج التحول
في المؤسسة والذي يواكب   

برنامج التحول الوطني 2020      

3
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الواجهة احل�ضارية لهذا الوطن املعطاء، فقد حر�ضت 

على تعزيز هذا الدور بربط اأطراف اململكة املرتامية 

الأطراف، وتقدمي العديد من اخلدمات للجنود البوا�ضل 

يف احلد اجلنوبي بتوفري املزيد من ال�ضعة املقعدية بني 

املناطق اجلنوبية وجميع املحطات الداخلية الأخرى، 

وتاأ�ضي�س خط جديد بني جازان وتبوك، واإن�ضاء مكتب 

خا�س يف قوة جازان خلدمتهم. 

وتتعاون اخلطوط ال�ضعودية مع الهيئة العامة 

لل�ضياحة والرتاث الوطني عرب رعاية خمتلف 

الفعاليات واملنا�ضبات الوطنية والثقافية وال�ضياحية 

والجتماعية، اإىل جانب الأن�ضطة ذات العالقة 

ب�ضناعة النقل اجلوي، و�ضتم�ضي قدًما يف رعاية 

املزيد من الفعاليات انطالًقا من دورها احليوي يف 

خدمة املجتمع بال�ضكل الذي يعك�س الوجه احل�ضاري 

للمملكة ونه�ضتها ال�ضاملة يف �ضتى املجالت.

واأبرز اجلا�ضر خالل املوؤمتر ال�ضحفي جهود 

املوؤ�ض�ضة و�ضعيها احلثيث اإىل حت�ضني اخلدمات 

املقدمة وتطويرها لل�ضيوف من خالل العديد من 

املبادرات والربامج واملزايا لت�ضهيل اإجراءات �ضفر 

ال�ضيوف، موؤكًدا اأنه با�ضتطاعتهم حالًيا وقبل 

�ضاعتني ومن خالل تطبيق ال�ضعودية على الهاتف 

ال�ضتفادة من منظومة اخلدمات الإلكرتونية 

املتكاملة التي تتيح لل�ضيف احل�ضول على جميع 

اخلدمات بدًءا من ا�ضتعرا�س جدول الرحالت، 

مروًرا باحلجز واختيار املقاعد املنا�ضبة لل�ضيف 

واأفراد اأ�ضرته، و�ضراء التذاكر، واإ�ضدار بطاقة 

ال�ضعود للطائرة، وكذلك اإمكانية التعديل على 

احلجز والإلغاء، ودفع الر�ضوم وا�ضرتجاعها.

التدريب والتطوير   |   تويل ال�ضعودية اهتماًما 
بربامج تطوير العن�ضر الب�ضري وال�ضتثمار يف املوارد 

الب�ضرية الوطنية التي تاأتي على راأ�س اأولويات اأهداف 

برنامج التحول )SV2020( حيث ح�ضلت املوؤ�ض�ضة 

بالتن�ضيق مع وزارة التعليم على 5000 بعثة درا�ضية 

�ضمن برنامج خادم احلرمني ال�ضريفني لالبتعاث 

اخلارجي، مت تخ�ضي�س 3000 بعثة منها لدرا�ضة 

علوم الطريان، وتخ�ضي�س 2000 بعثة لدرا�ضة �ضيانة 

الطائرات. كما ا�ضتمرت املوؤ�ض�ضة يف ا�ضتقطاب 

الكوادر ال�ضعودية ال�ضابة وو�ضع برامج تاأهيلية لهم 

مبا يكفل تدريبهم وتاأهيلهم بال�ضورة الالئقة للعمل 

يف املوؤ�ض�ضة يف خمتلف قطاعاتها ومن ذلك برنامج 

»رواد امل�ضتقبل« وبرنامج »خدمات ومبيعات الركاب« 

وبرنامج »امل�ضرفني التنفيذيني« وبرنامج »مديري 

املحطات الداخلية واخلارجية« وغريها من برامج 

التدريب املتقدمة.

وجهات جديدة   |   حول الوجهات الدولية 
اجلديدة قال اجلا�ضر: »هناك اإدارات متخ�ض�ضة 

باملوؤ�ض�ضة تدر�س الحتياجات وحجم احلركة ل�ضبكة 

الرحالت والتي عادة يعلن عنها قبل بداية كل عام، 

وهذا العام مت اعتماد الت�ضغيل اإىل اأربع وجهات 

دولية جديدة قبل بداية عام 2016 وهي جزر 

املالديف، واأنقرة، واجلزائر، وميونخ، وخالل العام 

القادم �ضوف يتم افتتاح عدد من املحطات الأخرى 

اجلديدة و�ضيتم الإعالن عنها قبل بداية العام 

املقبل، وذلك بهدف تقدمي املزيد من اخليارات 

املتاحة ل�ضيوفها وتو�ضيع �ضبكة الرحالت الدولية 

وفق درا�ضات ت�ضويقية وت�ضغيلية«.

رضا العمالء   |   توفر اخلطوط ال�ضعودية العديد 
ا على تويرت،  من قنوات التوا�ضل مع �ضيوفها، خ�ضو�ضً

تطبيًقا لر�ضالتها بو�ضفها ناقاًل جوًيا عاملي امل�ضتوى 

يحر�س على اإر�ضاء �ضيوفه. كما تقوم املوؤ�ض�ضة من 

خالل قطاع م�ضتقل هو عالقات ال�ضيوف، با�ضتطالع 

للراأي العام لقيا�س مدى ر�ضا ال�ضيوف بعمل 

ا�ضتبيانات جمدولة ومدرو�ضة بطريقة علمية تغطي 

جميع نقاط اخلدمة املقدمة، ويتم اإر�ضال نتائجها من 

خالل تقرير �ضهري اإىل التنفيذيني يف املوؤ�ض�ضة، واإىل 

الإدارات ذات العالقة بهدف درا�ضتها وعمل اخلطط 

والإجراءات الت�ضحيحية الالزمة والعمل على تاليف 

ال�ضعوبات التي قد تواجه ال�ضيوف، اإ�ضافة اإىل 

ا  القيادات امليدانية يف جميع مواقع اخلدمة واأي�ضً

مركز مراقبة العمليات الذي ميثل القلب الناب�س 

للعمليات الت�ضغيلية للموؤ�ض�ضة ويخدم القطاعات كافة 

من خالل مظلة توا�ضل متكاملة.  

جولة في المصنع   |   كان وفد من 
ممثلي و�ضائل الإعالم ال�ضعودية املرافق 

لتغطية منا�ضبة ا�ضتالم اخلطوط ال�ضعودية 

لطائراتها الأوىل من طراز A330 الإقليمية 

قد زار م�ضانع »اإيربا�س« بتولوز يف فرن�ضا 

على مدى يومني، و�ضملت الزيارة مبنى 

ا  الإدارة العامة حيث قدم م�ضوؤولوها عر�ضً

مرئًيا �ضاماًل عن ال�ضركة، اإ�ضافة اإىل تعريف 

الوفد مبا متتاز به طائرة اخلطوط ال�ضعودية 

اجلديدة من اإمكانات وموا�ضفات، كما زار 

الوفد مركز جم�ضمات الطائرات للطرز من 

A319 وحتى A380، اإ�ضافة اإىل خطوط 
 A350 وطراز A330 الإنتاج النهائي لطراز

وطراز A380، اإذ تعرفوا على طريقة ت�ضنيع 

الطائرات ومراحل الإنتاج املعقدة واملتعددة.

.1

.2

.3

.4

الطائرة حلظة و�ضولها اإىل مطار امللك عبدالعزيز 

بجدة

هدية »ال�ضعودية« من اجلا�ضر اإىل العطار يف احلفل 

الر�ضمي

اجلا�ضر والعطار ومولي عمر يتفقدون الطائرة قبل 

مغادرتها اإىل جدة

ت�ضليم »ال�ضعودية« اأول طائرة من طراز A330 الإقليمية
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معالم

برج شنغهاي

يعد 
برج �ضنغهاي ثاين اأطول 

مبنى على م�ضتوى العامل بعد 

برج خليفة يف دبي، والأعلى يف دولة 

ال�ضني، اإذ يبلغ ارتفاعه 632 مرًتا، 

بعدد طوابق يبلغ 137 طابًقا، منها 

خم�ضة طوابق حتت الأر�س. يقع الربج 

يف منطقة جيات�ضوي بوندونغ يف املدينة 

امل�ضرفة على ال�ضاحل ال�ضرقي لدولة 

ال�ضني. بداأت عملية البناء يف عام 

2008 ومت الفتتاح يف عام 2015، 
باإجمايل تكاليف بلغت نحو مليارين 

و400 مليون دولر. 

متلك الربج جمموعة من ال�ضركات 

التابعة للدولة، وي�ضم من الداخل 

م�ضاحات للرتفيه من املطاعم 

واملقاهي، اإىل جانب املحال التجارية 

ومقار ال�ضركات. يف يوليو من عام 

2016 مت افتتاح من�ضة امل�ضاهدة 
للعامة من الطابق 119 على ارتفاع 

552 مرًتا.   
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
من املقا�ضد التي ل غنى عن زيارتها 

يف القاهرة، �ضوق خان اخلليلي، اأحد اأهم 

املزارات ال�ضياحية يف م�ضر، اإذ ي�ضم العديد 

من املحال التجارية التي ت�ضتهوي ال�ضياح 

لتفردها ومتيزها، �ضواء كانت حتًفا تراثية اأو 

م�ضنوعات يدوية، اأو م�ضغولت ذهبية اأو ف�ضية. 

ملحبي الثقافة والطالع ميكنهم زيارة �ضور 

الأزبكية  ل�ضراء الكتب واملجلدات واملو�ضوعات 

والكتب القدمية والنادرة. ومن الأ�ضواق الأخرى 

ال�ضهرية ذات الطابع ال�ضعبي �ضوق وكالة البلح 

يف منطقة بولق اأبو العال يف �ضارع كورني�س 

النيل، وي�ضتهر ال�ضوق باحتوائه على اأنواع ل 

ح�ضر لها من الأقم�ضة وال�ضتائر. اأما �ضوق 

الغورية فيقع عند باب زويلة. 

ت�ضم العا�ضمة امل�ضرية جمموعة من املراكز 

التجارية الكربى ذات النمط الرتفيهي، ومنها 

كايرو في�ضتيفال بالقاهرة اجلديدة، ومركز 

العرب التجاري »مول العرب« مبدينة ال�ضيخ 

زايد غرب القاهرة، حيث ي�ضتمتع الزائر 

باملقاهي واملطاعم ونوافري املياه مع تاأثريات 

ال�ضوت وال�ضوء. 

أين تذهب؟
تتماهى املعامل الفرعونية والإ�ضالمية على اأر�س 

القاهرة لتخلب األباب كل من يزورها ويظل م�ضدوًها 

ب�ضحرها. ي�ضعب على ال�ضائح اأن يزور كل معامل 

القاهرة لكرثتها، ومن اأهم تلك املعامل التي ينبغي 

احلر�س على زيارتها الأهرامات واأبو الهول. تزخر 

القاهرة بامل�ضاجد التاريخية املهمة، منها اجلامع 

الأزهر، وجامع عمرو بن العا�س، وهو اأول م�ضجد 

جامع بالقاهرة، وم�ضجد اأحمد بن طولون، وم�ضجد 

ال�ضلطان ح�ضن، وم�ضجد قايتباي، وم�ضجد حممد 

علي، وم�ضجد احل�ضني، وم�ضجد ال�ضيدة زينب. 

يحلو ال�ضهر يف مقهى الفي�ضاوي اأحد اأ�ضهر 

املقاهي امل�ضرية والذي كان ملتقى لكبار الأدباء 

يف منطقة احل�ضني، اإذ ت�ضم �ضارًعا تاريخًيا 

يعك�س م�ضر الفاطمية، هو �ضارع املعز لدين 

اهلل الفاطمي، الذي ميثل متحًفا مفتوًحا لالآثار 

الإ�ضالمية مبا يحويه من عمارة تفي�س بعبق حقبة 

ا متحًفا  عاي�ضتها القاهرة. ت�ضم القاهرة اأي�ضً

كبرًيا هو املتحف امل�ضري الذي يحتوي على اآلف 

القطع الأثرية، ويف منطقة اجلزيرة و�ضط النيل 

يقع برج القاهرة الذي يتيح م�ضاهد بانورامية 

للعا�ضمة يف كل الجتاهات.

أين تسكن؟
Intercontinental Cairo Semiramis

على بعد خم�س دقائق �ضرًيا على الأقدام 

من املتحف امل�ضري يقع فندق اإنرتكونتيننتال 

�ضمريامي�س القاهرة، ويطل على نهر النيل 

اأحد اأبرز معامل القاهرة. يوفر الفندق لنزلئه 

العديد من اخلدمات عرب جمموعة من املرافق، 

اإذ ي�ضم م�ضبًحا خارجًيا، و�ضالة ملمار�ضة 

الريا�ضة، ونادًيا �ضحًيا، ومركز اأعمال. ي�ضتمل 

الفندق على ثمانية مطاعم، بينها مطعم رئي�س، 

ومطعم تايالندي، ومطعم اإيطايل، ومطعم 

لبناين، ومطعم فرن�ضي.

تمثل القاهرة وجهة سياحية 
مهمة في المنطقة، وتعد 
من أقدم عواصم العالم. 

تنام العاصمة المصرية على 
ضفاف نهر النيل الذي يشطرها 

نصفين، مخلًفا مجموعة 
من الجزر في رحلة عبوره من 

الجنوب إلى الشمال. تكتظ 
المدينة بكثير من المعالم 
القديمة التي تشهد على 

عراقة تاريخها على مر الزمان.

24 ساعة
في

القاهرة
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من هنا وهناك

دول خضراء

دائًما 
ما تت�ضدر دول �ضمال اأوروبا قائمة 

ت�ضنيف الدول اخل�ضراء، وهي اأكرث 

الدول ال�ضديقة للبيئة، والتي يو�ضحها موؤ�ضر 

الأداء البيئي الذي تعده جامعة ييل بالتعاون مع 

جامعة كولومبيا، وبداأ ن�ضره يف بدايات القرن 

اجلاري ب�ضكل �ضنوي، ليك�ضف عن الأداء البيئي 

للدول وكيفية حماية �ضحة الإن�ضان.

احتلت فنلندا قمة الت�ضنيف يف املوؤ�ضر 

اجلديد تلتها كل من اأي�ضلندا وال�ضويد ثم 

الدمنارك، بينما جاءت الرنويج متاأخرة يف 

املركز 17 عاملًيا ب�ضبب املمار�ضات الزراعية 

الفقرية، وزيادة معدلت انبعاثات الكربون.

منذ بداية هذا املوؤ�ضر عملت الكثري من 

الدول على حت�ضني و�ضعها البيئي من خالل 

جمموعة من الإجراءات، منها الهتمام 

بنظافة مياه ال�ضرب، وتعزيز �ضبكات ال�ضرف 

ال�ضحي، ومع ذلك حدث ت�ضاوؤل يف الرثوة 

ال�ضمكية، وازدادت معدلت تلوث الهواء يف 

كثري من الدول الأخرى.

فنلندا، على �ضبيل املثال، التزمت بتحقيق 

معدلت انبعاثات حمايدة من ثاين اأك�ضيد 

الكربون ل تتجاوز املعدل الطبيعي للهواء بحلول 

عام 2050، وهو ما انعك�س بو�ضوح يف اعتالئها 

قائمة الت�ضنيف، مع معدل يف اجلوانب 

ال�ضحية لل�ضكان، والرثوة ال�ضمكية، والطق�س، 

والطاقة، واملوارد املائية، وجودة الهواء.

اأما يف اأي�ضلندا فتعتمد الدولة على م�ضادر 

الطاقة املتجددة بن�ضبة 100%، لذلك حققت 

املركز الثاين دولًيا يف هذا املوؤ�ضر الدويل، 

بعد ح�ضدها نقاًطا بلغت 90.51 من 100 

نقطة تفح�س من خاللها كل الدول التي يتم 

ر�ضدها يف املوؤ�ضر.

وعلى الرغم من اأن الدول ذات القت�ضادات 

املتقدمة بدت هي الأكرث يف ح�ضد املراكز 

الأوىل يف الت�ضنيف، اإل اأن قائمة الع�ضرين 

الأوائل مل ت�ضم �ضوى دولتني فقط من جمموعة 

الدول الثماين ال�ضناعية الكربى »G8« هما 

بريطانيا وفرن�ضا. يف حني اأكد التقرير اأن 

القت�ضادات النامية الكربى، ومنها ال�ضني، 

مت ت�ضنيفها يف املركز 109 يف التقرير، ب�ضبب 

تدين جودة الهواء التي تتاأثر ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

بعملية الإنتاج ال�ضناعي.

الصحة مصدر الوظائف

ت�ضري 
التوقعات العاملية اإىل اأن القطاع 

ال�ضحي �ضي�ضبح امل�ضدر الأول 

للوظائف اجلديدة خالل العقد القادم، 

معزًزا بارتفاع متو�ضط الأعمار عاملًيا، الأمر 

الذي ي�ضتدعي زيادة الطلب على اخلدمات 

ال�ضحية، وزيادة الإنفاق على هذا القطاع.

ورغم ارتفاع اأعداد العاملني يف القطاع 

ال�ضحي، اإل اأن النمو ال�ضكاين املتوقع خالل 

ال�ضنوات القادمة حول العامل، والذي �ضي�ضل 

بح�ضب تقديرات اإدارة ال�ضوؤون القت�ضادية 

والجتماعية بالأمم املتحدة، اإىل نحو 8.5 

مليار ن�ضمة يف عام 2030، و9.7 مليار ن�ضمة 

يف عام 2050، و11.2 مليار ن�ضمة يف عام 

2100، يرجح اأن هذه الزيادة مبا تتطلبه من 
رعاية �ضحية، ل تزال تفوق وترية التوظيف 

والتدريب يف املجال ال�ضحي حالًيا.

رغم اأن العامل مل يعد يعاين الأمرا�س 

املعدية اإل اأنه يتاأثر كثرًيا بانت�ضار الأمرا�س 

املزمنة مثل ال�ضكري، وال�ضرطان، واأمرا�س 

القلب، والتي تتطلب عالًجا م�ضتمًرا. 

يقرتح تقرير خا�س باملنتدى القت�ضادي 

الدويل بع�س النقاط التي ميكن من خاللها 

احل�ضول على اأف�ضل النتائج من ال�ضتثمار يف 

القطاع ال�ضحي.

ياأتي اإ�ضالح النظام التعليمي يف املجال 

الطبي اأحد اأهم العنا�ضر التي ميكن من 

خاللها حتقيق النه�ضة املن�ضودة لهذا 

القطاع، كما يتوجب اإدراك اأن غياب احلوافز 

وامل�ضارات الوظيفية الوا�ضحة امل�ضجعة 

لالنخراط يف العمل ال�ضحي توؤثر ب�ضكل كبري 

يف الكثري من القت�ضادات النا�ضئة يف هذا 

القطاع، لذلك يتوجب بناء نظم وم�ضارات 

وظيفية وا�ضحة، و�ضلم وظيفي ي�ضجع الأجيال 

النا�ضئة على الن�ضمام اإىل العمل يف هذا 

القطاع احليوي م�ضتقباًل.

ا اإعادة النظر يف املنافع التي  يتوجب اأي�ضً

حت�ضل عليها الن�ضاء العامالت يف املجال 

ال�ضحي جلعلها اأكرث اإن�ضاًفا، وتعك�س 

املهارات واملخاطر التي تتعر�س لها العامالت 

يف هذا املجال. 
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المعلمون الفنلنديون في المقدمة

متّثل 
رواتب املعلمني عاماًل رئي�ًضا يف 

تطوير عملية التعليم يف خمتلف 

البلدان، وذلك وفًقا لتقرير حديث ن�ضرته 

موؤ�ض�ضة بروكنغز الأمريكية لالأبحاث، اإذ 

ر�ضدت خالله التفاوت بني رواتب املعلمني يف 

الوليات املتحدة مقارنة بغريها من الدول، 

معتمدة على اأ�ضلوب حمدد يف عملية الدرا�ضة 

ير�ضد ن�ضبة الفوارق بني رواتب املعلمني مقارنة 

باملهن الأخرى يف كل دولة.

ك�ضف التقرير عن تفاوت بني رواتب 

املعلمني يف الوليات املتحدة الأمريكية وغريها 

من الدول، ولكنه اعتمد دولة فنلندا دولة 

اأ�ضا�ضية يف عملية املقارنة بو�ضفها منوذًجا 

متقدًما يف التعليم على م�ضتوى العامل. اإذ 

يتفاوت الفارق بني رواتب املعلمني يف كال 

الدولتني بن�ضبة 10% يف املرحلة البتدائية 

ا بن�ضبة 18% يف  ل�ضالح فنلندا، ويتفوق اأي�ضً

املرحلة الإعدادية ل�ضالح فنلندا، بينما تبلغ 

الن�ضبة اأعلى معدلتها يف املرحلة الثانوية 

ا يف رواتب املعلمني  العليا بنحو 28% انخفا�ضً

الأمريكيني. دفع رواتب جمزية للمعلمني من 

�ضاأنه جذب كثري من الكفاءات للعمل يف هذه 

املهنة املهمة، ل�ضمان عدم ت�ضرب الكفاءات اإىل 

ن معي�ضة  املهن الأخرى بحًثا عن املال الذي يوؤمِّ

اأف�ضل لهم ولأ�ضرهم بعيًدا عن مهنة التعليم 

التي رمبا تكون حمببة لديهم وتزيد من حيز 

الإبداع. كما اأن بع�س الكفاءات ذات املوؤهالت 

املتميزة يتوجب اأن جتد العائد املادي املنا�ضب 

ملا متلكه من مهارات.

اعتمد التقرير على اإح�ضاءات ر�ضمية 

يف ت�ضنيف الدول املختلفة، اإذ اأظهرت 

املوؤ�ضرات تقدم دول اأخرى مثل لوك�ضمربغ 

وبلجيكا وفرن�ضا و�ضوي�ضرا والنم�ضا وال�ضويد 

وهولندا واإجنلرتا، بينما اقرتبت املوؤ�ضرات 

يف اإيطاليا من الوليات املتحدة ب�ضكل كبري 

على الرغم من تفوق الأوىل، فيما تاأخرت كل 

من الرنويج و�ضلوفاكيا والت�ضيك واملجر عن 

الوليات املتحدة.

استخدامات اإلنترنت 

على 
الرغم من الفجوة القت�ضادية 

والجتماعية التي يعي�ضها ال�ضباب 

يف خمتلف الدول الغنية والفقرية، اإل اأن 

ا  م�ضتخدمي الإنرتنت يف هذه الدول وخ�ضو�ضً

من فئة ال�ضباب واملراهقني يق�ضون تقريًبا 

الوقت نف�ضه يف ا�ضتخدام الإنرتنت، ولكن 

يظل هناك فارق رئي�س بني املراهقني الفقراء 

والأثرياء يتعلق بطبيعة ا�ضتخدام الإنرتنت ونوع 

املمار�ضة التي يتوجه اإليها كل منهم.

يف تقرير حديث �ضادر عن منظمة التعاون 

القت�ضادي والتنمية، مت الك�ضف عن اأن اأغلب 

املراهقني الأثرياء يتوجهون، على الأرجح، اإىل 

البحث عن املعلومات وقراءة الأخبار اأكرث من 

رغبتهم يف الدرد�ضة وممار�ضة األعاب الفيديو.

على الرغم من ات�ضاع حيز قراءة الأخبار 

عرب الإنرتنت بني املراهقني يف اأغلب الدول 

تقريًبا وتفوقها على اأن�ضطة الدرد�ضة وممار�ضة 

الألعاب، اإل اأن م�ضاحة ممار�ضة هذه الألعاب 

تتزايد يف بع�س الدول وتتقل�س يف دول اأخرى. 

فدول مثل كو�ضتاريكا واملك�ضيك والأردن 

وت�ضيلي وتركيا واأوروغواي ت�ضهد زيادة يف هذا 

النمط من ال�ضتخدام، بينما دول مثل اإ�ضتونيا 

والرنويج والدمنارك والت�ضيك ولتفيا واإيطاليا 

وبولندا وال�ضويد والنم�ضا واملجر ت�ضهد معدلت 

متدنية يف ممار�ضة الألعاب ل�ضالح قراءة 

الأخبار والبحث عن املعلومات.

ويف الوقت الذي ت�ضعى فيه املنظمة اإىل �ضد 

الفجوة يف توفري اإمكانية الو�ضول لالإنرتنت 

يف خمتلف الدول، حثت يف تقريرها على 

تطوير مهارات ال�ضغار ومعارفهم لتقليل 

»عدم امل�ضاواة الرقمية«، وهو ما يتعلق بطبيعة 

ا�ضتخدام الإنرتنت ب�ضكل اأمثل. 

هدية ال مثيل لها

قدِّم ألحبّائك بطاقة هدايا ياس مول لإلستمتاع 
بخيارات عديدة من هدايا رائعة وعروض متنّوعة 

اشـترِ بطاقة هدايا ياس مول اليوم 
من أي من مكاتب خدمة العمالء لدينا



هدية ال مثيل لها

قدِّم ألحبّائك بطاقة هدايا ياس مول لإلستمتاع 
بخيارات عديدة من هدايا رائعة وعروض متنّوعة 

اشـترِ بطاقة هدايا ياس مول اليوم 
من أي من مكاتب خدمة العمالء لدينا



CAMBODIA  CHINA  INDONESIA  MALDIVES  MOZAMBIQUE  QATAR  SRI LANKA  THAILAND  UNITED ARAB EMIRATES  VIETNAM  ZAMBIA
OPENING SOON: OMAN

THE NEWEST BEACHFRONT LUXURY IN OMAN.

Al Baleed Resort Salalah by Anantara offers refreshing luxury and a gateway to Oman’s cultural treasures. Experience a beachfront oasis that 
is the first luxury villa resort of its kind in Salalah, offering 136 guest rooms and pool villas, three dining outlets, and Salalah’s first Hamman 
and Razul facilities. Enjoy active fun with court and water sports or delve into authentic local life with available excursions and activities.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

job number client contact

00725_104_50_AABS Various Ads-AW AABS Earle

final artwork size colour designer proof print ready

210mm (w) x 280mm (h)  CMYK zéna 1 Y

SHROUD YOURSELF IN OMAN’S COASTAL HERITAGE
        AND BEACHFRONT LUXURY.

Al Baleed Archaeological ParkExquisite Pool VillasLuxurious Accommodation





  -  سبتمبر  282016

الحج

ينبغي لمن أراد الحج أن يتعلم أحكامه 
وكيفيته، وأن يعرف كل ما يتعلق بأفعال الحج 

وشروطه وواجباته وأركانه.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

ن في الناس بالحج وأذِّ
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من 
اأعظم اخل�ضائ�س التي انفردت بها مكُة 

املكرمة عما �ضواها، اأن جعل اهلل، تعاىل، 

فَة َمْهَوى اأفئدة امل�ضلمني، وِقبلة  فيها الكعبة املُ�ضرَّ

امل�ضلني، وفر�س على عباده اإحياء البيت احلرام 

باحلج، يجتمعون كل عام يف مكة وامل�ضاعر لأداء 

هذه الفري�ضة.

، تعاىل، 
ُ
ع للنا�س ُيعَبُد اهلل الكعبة اأول بيت ُو�ضِ

حوله، ويتجهون اإليه، قال جّل يف عاله: {اإن اأول 

بيت و�ضع للنا�س للذي ببكة مبارًكا وهدى للعاملني} 

)اآل عمران، اآية: 96(، وقال اأبو ذر، ر�ضي اهلل عنه، 

�ضاألت ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: اأي م�ضجد 

و�ضع يف الأر�س اأول؟ قال:»امل�ضجد احلرام« رواه 

البخاري وم�ضلم. ولقد عّظم اهلل تعاىل هذا البيت، 

واأّكد حرمته، وحّذر من التعر�س لقا�ضديه ب�ضوء، 

وتوّعد كل من رّوع فيه اآمًنا، اأو اأخاف عنده عابًدا،   

{ومن يرد فيه باإحلاد بظلم نذقه من عذاب األيم } 

)احلج، اآية: 25(.

وبقيت الكعبة وما زالت، و�ضتظل مب�ضيئة اهلل، 

تعاىل، مو�ضع تعظيم النا�س لها، واإجاللهم لقد�ضيتها 

و�ضرفها، لأن اهلل، تعاىل، تعّبدهم بالتوجه اإليها يف 

�ضالتهم، والطواف حولها، وتاأمني النا�س عندها، 

فهم يلتقون يف رحابها من كل مكان، ويفدون من كل 

فج عميق من �ضائر البلدان، يطوفون و يتعارفون، 

وتتاآلف قلوبهم، وتطمئن نفو�ضهم، وَتقـَرُّ اأعيُنهم 

بالنظر اإليها، فهي مو�ضع احرتامهم وتقدي�ضهم على 

مر الع�ضور والأزمنة.

فهذا البيت العتيق �ضامٌخ ثابت، يق�ضده امل�ضلمون، 

د،  ويحجون اإليه كل عام حتر�ضه عناية اهلل تعاىل، وتوعَّ

جل وعال، كل من ق�ضده ب�ضوء اأو اأذى اأن يذيقه اأ�ضد 

العذاب، واأق�ضى واأفظع العقاب، {اإن الذين كفروا 

وي�ضدون عن �ضبيل اهلل وامل�ضجد احلرام الذي جعلناه 

للنا�س �ضواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه باإحلاد 

بظلم نذقه من عذاب األيم} )احلج، اآية: 25(. 

ولي�س احلج من ال�ضعائر اخلا�ضة بهذه الأمة، بل 

يرجع تاريخ احلج اإىل عهد نبي اهلل وخليله اإبراهيم، 

عليه ال�ضالم، فهو اأول من بنى البيت على التحقيق، 

واأوُل من طاف به مع ولده اإ�ضماعيل عليهما ال�ضالم، 

وهما اللذان �ضاأل ربهما اأن يريهما اأعمال احلج 

ومنا�ضكه، قال تعاىل: {واإْذ يرَفُع اإبراهيُم القواعَد 

َك اأنَت ال�ضميُع  ا اإنَّ ْل منَّ نا تقبَّ من البيِت واإ�ضماعيُل ربَّ

ًة  نا واجعلنا م�ضلَمنْيِ لَك ومْن ذريِتنا اأمَّ العليُم ربَّ

َك اأنَت التَّواُب  م�ضلمًة لَك واأِرنا منا�ِضَكنا وُتْب علينا اإنَّ

حيُم}.)البقرة، الآيتان: 127-128(. الرَّ

وحجُّ بيت اهلل احلرام هو الركن اخلام�س من 

اأركان الإ�ضالم، وهو فر�س عني على كل مكلف 

ا�ِس حجُّ البيِت  م�ضتطيع. قال تعاىل: {وهلِل على النَّ

من ا�ضتطاَع اإليه �ضبياًل ومن َكَفر فاإنَّ اهلل غنّي عن 

العاملني}. )اآل عمران، اآية: 97(.

فجاء التعبري القراآين ب�ضيغة الإيجاب والإلزام 

{وهلل على النا�س}، ومن تاأّمل يف الآية، وجد اأنها 

اأكدت تلك الفر�ضية، حيث قال جّل �ضاأنه: {ومن كفر 

فاإن اهلل غني عن العاملني}. 

فجعل مقابل الفر�س الكفر، فدل هذا على اأن 

امل�ضلم ل يرتك هذا الواجب وهو قادر عليه، وقد 

ت�ضافرت الن�ضو�س الدالة على فر�ضية احلج، 

وكرثت حتى بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد اليقني، 
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م�ضهد جلموع احلجيج يف عرفة. )و ا �س(4.

م�ضهد من امل�ضاعر. )و ا �س(

ح�ضود احلجاج حول الكعبة امل�ضرفة.

رمي اجلمرات. )و ا �س(

الحج

والعلم القطعي اجلازم بثبوت هذه الفري�ضة. وقال 

اهلل، تعاىل، خماطًبا خليله اإبراهيم، عليه ال�ضالم: 

ا�ِس باحَلجِّ ياأتوَك رجاًل وعلى كلِّ  ْن يف النَّ ذِّ
َ
{واأ

اِمٍر ياأتنَي ِمن كلِّ فجٍّ عميٍق لَي�ْضَهدوا منافَع لهْم}.  �ضَ

)احلج، الآيتان: 27-28(.

وعن ابن عبا�س، ر�ضي اهلل عنهما، قال: ملا َفَرَغ 

ْن يف النا�س  ذِّ
َ
اإبراهيُم من بناء البيت العتيق، قيل له: اأ

ْن وعليَّ  ذِّ
َ
باحلج، قال: رّب وما يبلُغ �ضوتي؟ قال: اأ

البالغ، فقاَم اإبراهيُم خليل اهلل على احلجر، فنادى: 

يا اأيها النا�س، ُكِتَب عليكم احلج، فحجوا، فاأ�ْضَمَع َمن 

 الن�ضاء، فاأجاَبه من اآمن، 
ِ
يف اأ�ضالب الرجال، واأرحام

ممن �َضَبَق يف علِم اهلِل اأن يحجَّ اإىل يوم القيامة: لبيك 

اللهم لبيك، رواه الطربي.

وعن ابن عمر، ر�ضي اهلل عنهما، قال: قال ر�ضول 

اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »ُبنَي الإ�ضالُم على خم�س: 

 
ِ
�ضهادِة اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممًدا ر�ضول اهلل، واإقام

 رم�ضان، وحجِّ بيت 
ِ
ال�ضالة، واإيتاِء الزكاة، و�ضيام

اهلل احلرام« متفق عليه.

 واحلج واجب مرة واحدة يف عمر امل�ضلم، اإذا كان 
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م�ضتطيًعا قادًرا عليه، وهذا من رحمة اهلل وتي�ضريه 

على عباده.  وخطب ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

يف اأ�ضحابه يوًما فقال: »يا اأيها النا�س قد ُفِر�َس 

عليكم احلج فحجوا، فقام رجٌل فقال: اأُكلَّ عام يا 

ر�ضول اهلل؟ ف�ضكت حتى قالها ثالًثا، فقال ر�ضول 

اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: لو قلُت: نعم لوجبت ول 

ما ا�ضتطعتم، احلج مرة فمن زاد فهو تطّوع، ثم قال: 

ذروين ما تركُتكم، فاإمنا َهَلَك من كان قبلكم بكرثة 

�ضوؤالِهم، واختالفهم على اأنبيائهم، فاإذا اأمرتكم 

ب�ضيء فاأتوا منه ما ا�ضتطعتم، واإذا نهيتكم عن �ضيء 

فدعوه« رواه م�ضلم.  وعلى امل�ضتطيع اأن يبادر اإىل اأداء 

احلج قبل اأن يعر�س له �ضيء يحول بينه وبني القيام 

بهذه الفري�ضة. فقد روى اأحمد يف م�ضنده عن ابن 

عبا�س، ر�ضي اهلل عنهما، قال: قال ر�ضول اهلل، �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم: »تعجلوا اإىل احلج، يعني الفري�ضة، 

فاإن اأحدكم ل يدري ما يعر�س له«. 

ويف هذا حثٌّ على الإ�ضراع يف الذهاب اإىل احلج 

خ�ضية اأن يطراأ له طارئ، اأو ميوت قبل اأدائه. 

فاإذا اأّخر ال�ضخ�س احلجَّ بعد توافر كل ال�ضروط 

فيه، وكان م�ضتطيًعا قادًرا ميلك من املال والنفقة 

ما يو�ضُله اإىل مكة و�ضائر امل�ضاعر ويعيُده اإىل بلده، 

ففّرط يف الذهاب اأو �ضوَّف وتكا�ضل فاإنه على خطر 

عظيم، وهو عا�ٍس هلل تعاىل، اإذ مل يلّب نداء ربه، ومل 

ميتثل اأمر ر�ضوله، عليه ال�ضالة وال�ضالم.

وقد حّذر، عليه ال�ضالة وال�ضالم، من ذلك 

اأ�ضد التحذير، وبنّي عقوبة املتهاون يف اأداء احلج 

بعد ا�ضتطاعته. فعن اأبي اأمامة، ر�ضي اهلل عنه، 

قال: قال ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »من 

مل مينعه من احلج حاجٌة، اأو مر�ٌس حاب�س، اأو 

�ضلطان جائر، فليمت اإن �ضاء يهودًيا واإن �ضاء 

ن�ضرانًيا«. رواه الدارمي والدارقطني. 

وعن عمر، ر�ضي اهلل عنه، قال: »لقد هممُت اأن 

اأبعث رجاًل اإىل هذه الأم�ضار، فينظروا كلَّ من كانت 

له ِجَدٌة ومل يحج، في�ضربوا عليهم اجلزية، ما هم 

مب�ضلمني، ما هم مب�ضلمني«. رواه البيهقي.

وقال علي، ر�ضي اهلل عنه: »من ملك زاًدا 

وراحلة تبّلغه اإىل بيت اهلل، ومل يحج، فال عليه اأن 

ميوت يهودًيا اأو ن�ضرانًيا، وذلك اأن اهلل، تعاىل، 

قال: {وهلل على النا�س حج البيت من ا�ضتطاع اإليه 

�ضبياًل}«. رواه الرتمذي. 

فاأو�ضح هنا اأن فعل املتخّلف عن احلج بال عذر 

اأ�ضبه بفعل اليهود والن�ضارى، فاإن ن�س الآية: {ومن 

كفر فاإن اهلل غني عن العاملني}، اأفاد باأن ترك احلج 

لي�س من �ضاأن امل�ضلم. فدل ذلك كله على ِعَظِم ذنب 

املتهاون، املعر�س عن اأداء هذا الركن الواجب عليه، 

َع نف�َضه على �ضفا  واأنه بتاأجيله له، وتهاونه به، قد و�ضَ

الهاوية، فاإنه ل ياأمن اأن يو�ضو�س له ال�ضيطان، فينقلُب 

ذلك التهاون اإىل ا�ضتباحِة ترك فري�ضة من فرائ�س 

اهلل، وركن من اأركان الإ�ضالم، اأو عدم املبالة بها. 

فعلى كل م�ضلم بالغ م�ضتطيع للحج اأن يبادر اإىل 

اأداء الفري�ضة الواجبة عليه، قبل اأن يعر�س له اأمر 

مينعه من احلج: من مر�س اأو حاجة اأو نحوهما، ل 

�ضيما اأن احلجَّ يف هذا الزمان اأ�ضبح �ضهاًل مي�ضًرا. 

فالطرق ُم�ضّهلة، وامل�ضاعُر مهياأة لأداء هذه ال�ضعرية 

العظيمة، فقد وفرت حكومة هذه البالد، جزاها اهلل 

خرًيا، كل ما يحتاج اإليه احلاج، وقّدمت وتقّدم �ضائر 

اخلدمات والت�ضهيالت ل�ضيوف الرحمن. تقبل اهلل 

من اجلميع حجهم، وغفر لنا ولهم.

ينبغي ملن اأراد احلج اأن يتعلم اأحكامه وكيفيته، واأن 

يعرف كل ما يتعلق باأفعال احلج و�ضروطه وواجباته 

واأركانه، واأن ي�ضاأل اأهل العلم املوثوقني عن ذلك، قال 

الإمام النووي، رحمه اهلل تعاىل: »وهذا فر�س عني، 

اإذ ل ت�ضح العبادة ممن ل يعرفها« انتهى كالمه. 

من امل�ضتح�ضن اأن يختار كتاًبا من كتب املنا�ضك، 

حة جلميع اأحكامها، والتي كتبها العلماء، ودّونوا  املو�ضّ

فيها اأحكام احلج العامة واخلا�ضة، مقرونة باأدلتها 

ال�ضرعية، لتكون قريبة عنده، حني يحتاج اإليها اإذا 

اأ�ضكل عليه حكم من الأحكام وهو يوؤّدي منا�ضك 

احلج، اأو يف طريقه اإىل مكة وامل�ضاعر. 

كما ينبغي له اأن يتعلم ما يحتاج اإليه يف �ضفره من 

اأحكام ال�ضالة وق�ضرها ومعرفة القبلة، واأحكام 

التيمم، وامل�ضح على اخلفني وغري ذلك مما مت�س 

احلاجة اإىل معرفته والإحاطة به. 

فاإن من َجِهل اأحكام العبادات، ومل يعرف اأحكام 

ه، فقد يقع يف  املنا�ضك يخ�ضى عليه األ ي�ضح حجُّ

حمظور، اأو يخلُّ بركن اأو واجب وهو ل يدري.

فاإن مل يتعلم اأو جهل �ضيًئا من الأحكام، فلي�ضاأل 

من يثق به من اأهل العلم، وليتحرَّ اأن يكون امل�ضوؤول 

من العلماء امل�ضهورين ب�ضحة العقيدة، و�ضالمة 

املنهج، والفقه يف الدين، والدقة يف معرفة الأحكام، 

قال تعاىل: {فا�ضاألوا اأهل الذكر اإن كنتم ل تعلمون}. 

)النحل، اآية: 43، الأنبياء، اآية: 7(.

واأن يكون امل�ضوؤول معروًفا بعلمه، حميًطا بالأحكام، 

عارًفا بها، لأن الإفتاَء بغري علم حرام، فهو يت�ضّمن 

الكذب على اهلل تعاىل، وعلى ر�ضوله، �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم، ويت�ضّمن اإ�ضالل النا�س، وهو من الكبائر. 

قال تعاىل: {قل اإمنا حّرم ربي الفواح�س ما ظهر 

منها وما بطن والإثَم والبغي بغري احلق واأن ت�ضركوا 

باهلل ما مل ينزل به �ضلطاًنا واأن تقولوا على اهلل ما ل 

تعلمون} )الأعراف، اآية: 33(.

وعلى من عزم على احلج اأن يختار رفقة �ضاحلة، 

ح�ضنة الأخالق، فريافق من هو موافق وراغب يف 

اخلري، وحمب له، ومعني عليه، وبعيد عن ال�ضر، وكاره 

ره، واإن ذَكَر اأعانه، واإن  له، ومبغ�س اإياه، اإن ن�ضي ذكَّ

�ضاق �ضرّبه، واإن احتاج اإىل عون �ضاعده، واأن يكون 

ح�ضن املداراة، قليل اخلو�س واملجادلة واملجاراة.

 واأو�ضى �ضفيان الثوري رجاًل يريد احلج، فقال له: 

ل ت�ضحب من هو اأكرث منك ماًل، فاإنك اإن �ضاويته يف 

ل عليك ا�ضتَذلَّك.  النفقة اأ�ضّر بك، واإن تف�ضّ

والأف�ضل اأن يحجَّ مع عامل يثق بعلمه، يعّلمه ما 

يحتاج اإليه وما يجهله من اأمور دينه.

َع اأهله وجريانه   فاإذا تاأهب لل�ضفر ا�ضُتحب اأن يودِّ

واأ�ضدقاءه واأقاربه، ويطلب ال�ضماح منهم، وي�ضاألهم 

الدعاء، ويتو�ضل اإىل تطييب قلوبهم مبا يقدر عليه.

وقد ُروي عن ال�ضعبي، رحمه اهلل، اأنه قال: حٌق 

على الرجل اإذا اأراد اأن ي�ضافر اأن ياأتي اإخوانه، في�ضلم 

عليهم، وحقٌّ على اإخوانه اإذا قِدَم اأن ياأتوا اإليه، 

في�ضلموا عليه، واإمنا كان ذلك كذلك، لأنه اإذا اأراد 

َتى  �ضفًرا فهو املفاِرق، فيكون التوديُع منه، واإذا قدم ُيوؤْ

اإليه، لُيهّناأ بال�ضالمة من خطر ال�ضفر.

وقد حددت ال�ضريعة لكل جهة وناحية ميقاًتا 

معروًفا، ل ي�ضح لأحد من اأهل تلك اجلهة اأن يتجاوزه 

ِرم، اإن اأراد اأداء احلج اأو العمرة، وهي  اإل وهو حُمْ

تكـتنف مكة وحتيط بها من جميع جهاتها.

وهذه املواقيت َيْحُرم على احلاج اأن يتجاوزها 

دون اإحرام، فاإذا و�ضل احلاج اأو املعتمر اإىل ميقاته 

في�ضتحب له اأن يغت�ضل، ويتطيب مبا معه من جيد 

الطيب، وذلك كلُّه �ضنة، ثم يلب�س مالب�س الإحرام، 

وينبغي للمحرم اأن يكرث من التلبية، ويرفع الرجُل بها 

�ضوته، والأف�ضُل فيها ما ثبت عن ر�ضول اهلل، �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم )لبيك اللهم لبيك، لبيك ل �ضريك لك 

لبيك، اإن احلمد والنعمة لك وامللك، ل �ضريك لك(.

ول يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، �ضواء كان ذكًرا 

اأو اأنثى، اأن يفعل �ضيًئا من حمظورات الإحرام، وهي: 

يب، وحلق ال�ضعر،  لب�س املخيط وتغطية الراأ�س، والطِّ

ماُته، وعقد النكاح،  وق�س الأظفار، واجِلماُع ومقدِّ

       حددت الشريعة لكل جهة ميقاًتا معروًفا، 
ال يصح ألحد من أهل تلك الجهة أن يتجاوزه إال وهو ُمْحِرم     

إن أراد أداء الحج أو العمرة     
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وقتل �ضيد الرب املتوح�س. فاإذا و�ضل احلاج اإىل مكة 

ابتداأ بالطواف ثم ال�ضعي، ثم يحلق �ضعره اأو يق�ضره، 

ت عمرُته اإن كان حجه متمتًعا، وحّل له كل �ضيء  ومَتَّ

حرم عليه بالإحرام، فاإذا كان اليوم الثامن من ذي 

احلجة، وهو يوم الرتوية، ُيْحِرُم املتمتُع باحلج، ومن 

اأراد احلج من اأهل مكة، من مكانه الذي هو فيه، 

وينوي الدخول يف ن�ضك احلج، ثم يتجه بعد اإحرامه 

باحلج اإىل منى اإن اأحرم من غريها، وي�ضلي بها 

ال�ضلوات اخلم�س ويق�ضر الرباعية منها، وي�ضلي 

كل �ضالة يف وقتها بال جمع، فاإذا طلعت ال�ضم�س يوم 

التا�ضع من ذي احلجة �ضار اإىل عرفة ملبًيا مكرًبا، 

وي�ضلي الظهر والع�ضر ق�ضًرا وجمًعا يف وقت الأوىل 

منهما، يوؤذن لهما اأذاًنا واحًدا، ويقيم لكل منهما 

اإقامة منفردة، فاإذا �ضلى وقف بعرفة. وعلى احلاج 

الإكثار من الذكر والدعاء يف هذا اليوم العظيم، 

واخل�ضوع والتذلل هلل تعاىل، وي�ضتحب حال وقوفه 

ا�ضتقبال القبلة وجبل الرحمة اإن تي�ضر له ذلك، واإل 

ا�ضتقبل القبلة، ول يزال م�ضتغاًل بالذكر والدعاء 

و�ضوؤال اهلل تعاىل اإىل اأن تغرب ال�ضم�س، ول يجوز له 

اأن ين�ضرف منها قبل ذلك، ويجمع يف وقوفه بعرفة 

بني النهار والليل، ثم يدفُع اإىل مزدلفة بهدوء و�ضكينة. 

ن ثم اأقام ف�ضلى  فاإذا و�ضل احلاج اإىل مزدلفة اأذَّ

املغرب حني و�ضوله، ثم اأقام ف�ضلى الع�ضاء ركعتني، 

ويبيت فيها، فاإذا طلع الفجر �ضلى �ضالة الفجر اأول 

وقتها، ثم ي�ضتقبل القبلة ويذكر اهلل، تعاىل، ويدعو، 

ويبقى كذلك حتى ُي�ضِفر جًدا، ثم ين�ضرف من 

مزدلفة اإىل منى قبل طلوع ال�ضم�س، وي�ضتمر يف تلبيته 

حتى ي�ضل جمرة العقبة فيقطع التلبية ثم يرميها 

ب�ضبع ح�ضيات متعاقبات، واحدًة بعد الأخرى، ثم بعد 

الرمي ينحر هديه، ثم يحلق راأ�ضه، ثم يتحلل ويتجه 

بعد ذلك اإىل مكة ليطوف طواف الإفا�ضة، ثم ي�ضعى 

ه وال�ضعي الأول  اإن كان متمتًعا، وهذا ال�ضعي حلجِّ

لعمرته، ثم يعود اإىل منى ويبقى فيها.

فاإذا كان اليوم احلادي ع�ضر وهو اأول اأيام 

الت�ضريق، وزالت ال�ضم�س من ذلك اليوم، ابتداأ 

وقت الرمي، ول يجوز الرمي قبل الزوال، ويبتدئ 

برمي اجلمرة الأوىل وهي ال�ضغرى التي تلي م�ضجد 

اخليف، يرميها ب�ضبع ح�ضيات متعاقبات، يكربِّ مع 

كل رمية، فاإذا رماها ي�ضن له اأن يتاأخر عنها، ويجعلها 

عن ي�ضاره، وي�ضتقبل القبلة، ويرفع يديه ويدعو، ويكرث 

من دعائه وت�ضرعه هلل تعاىل، ثم يتجه اإىل اجلمرة 

الو�ضطى فريميها، ثم يدعو عندها كما فعل يف 

الأوىل، ثم يرمي اجلمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة، 

ول يقف للدعاء عندها لعدم ثبوت ذلك عن النبي، 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم. 

ويف اليوم الثاين من اأيام الت�ضريق، وهو اليوم 

الثاين ع�ضر، يبقى احلاج يف منى، فاإذا كان 

الزوال رمي اجلمرات الثالث كما رماها بالأم�س، 

مبتدًئا باجلمرة ال�ضغرى التي تلي م�ضجد اخليف، 

فالو�ضطى، فجمرة العقبة. 

فاإذا انتهى من الرمي فهو باخليار: اإن �ضاء تاأّخر 

ويبقى يف منى يومه هذا، وبات فيها ليلة الثالث 

ع�ضر، وَرَمى اجلمراِت من الغد على نحو ما رماها يف 

هذا اليوم، واإن �ضاء تعّجل، قال تعاىل: {فمن تعجل 

يف يومني فال اإثم عليه ومن تاأخر فال اإثم عليه ملن 

اتقى}. )البقرة، اآية: 203(، فاإذا خرج احلاج من 

منى واأمت اأعماَل حجه، واأراد اأن يعود اإىل بلده، وجب 

عليه واحد من واجبات احلج، وهو طواف الوداع، 

ول ي�ضقط هذا الطواف اإل عن املراأة احلائ�س اأو 

النف�ضاء، فاإنه ل وداع عليهما.

فاإذا طاف طواف الوداع، فال يجوز له اأن يبقى يف 

مكة، ول اأن يت�ضاغل ب�ضيء، اإل ما يتعلق باأمر �ضفره 

من �ضراء بع�س ما يحتاج اإليه يف الطريق، اأو كان 

ينتظر بقية رفقته امل�ضافرين معه. 

ثم ليجتهد امل�ضلم بعد اأن َمنَّ اهلل عليه بختام 

ر له ذلك اأن يجتهد ويكرث الدعاء  اأعمال احلج، وَي�ضَّ

هلل تعاىل بالقبول، فاإن من تقّبل اهلل منه حجه عاد 

اإىل اأهله �ضليًما من الذنوب وال�ضيئات، قال علي، 

ر�ضي اهلل عنه: كونوا لقبول العمل اأ�ضد اهتماًما 

منكم بالعمل، اأمل ت�ضمعوا قول اهلل تعاىل: {اإمنا 

يتقبل اهلل من املتقني}؟

اللهم ي�ّضر حلجاج بيتك احلرام حجهم، واجعل 

حجهم مربوًرا، وعملهم مقبوًل، و�ضعيهم م�ضكوًرا، 

وذنبهم مغفوًرا، واأعدهم اإىل بالدهم �ضاملني غامنني، 

برحمتك يا اأرحم الراحمني، قال اهلل تعاىل: {َفاإَِذا 

ْو 
َ
 َكِذْكِرُكْم اآَباَءُكْم اأ

َ َّ
َنا�ِضَكُكْم َفاْذُكُروا اهلل ْيُتم مَّ َق�ضَ

ْنَيا  َنا اآِتَنا يِف الدُّ ا�ِس َمن َيُقوُل َربَّ �َضدَّ ِذْكًرا َفِمَن النَّ
َ
اأ

َنا اآِتَنا  ن َيُقوُل َربَّ وَمَا لَهُ يفِ الْآِخَرِة ِمْن َخاَلٍق، َوِمْنُهم مَّ

اِر،  ْنَيا َح�َضَنًة َويِف اْلآِخَرِة َح�َضَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ يِف الدُّ

�َضاِب}   �َضِريُع احْلِ
ُ َّ
ا َك�َضُبوا َواهلل َّ يٌب ممِّ وَلِئَك َلُهْم َن�ضِ

ُ
اأ

  .)202  ،201 )البقرة، الآيات: 200، 
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تاريخ

ُعني 
امل�ضلمون منذ �ضدر الإ�ضالم باحلديث 

النبوي عناية فائقة، وجعلوه يف 

مقدمة اهتماماتهم، لأن ال�ضّنَة النبويَة هي 

امل�ضدر الثاين للت�ضريع بعد كتاب اهلل تعاىل، 

ولذلك حر�س ال�ضحابة، ر�ضي اهلل عنهم، على 

حفظه، وروايته، وتوالت العناية به عرب الأجيال 

املتالحقة، روايًة ودرايًة، وحفًظا و�ضرًحا، وفقًها 

وا�ضتنباًطا، وعلًما وعماًل، واأخالًقا و�ضلوًكا، 

وَدّوُنوه يف موؤلفات متعددة، وم�ضّنفات متنوعة، 

زخرت بها املكتبات الإ�ضالمية، وكانوا يطلقون 

على من اأ�ضبح متمّكًنا من علم احلديث، بارًزا 

يف معرفة م�ضامينه واأ�ضراره، اأ�ضمى الألقاب، 

واأعلى النعوت والأو�ضاف، ت�ضريًفا واإجالًل 

للحديث النبوي.

من اأ�ضهر العلماء الأعالم، واحلفاظ 

الأجالء الكرام، الإمام احلافظ، والَعالمُة 

ُث زمانه، اأبو بكر اأحمد بن  دِّ الناقد، حُمَ

علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي، ال�ضهري 

باخلطيب البغدادي، ُوِلد يوم اخلمي�س 

)392/6/24هـ( املوافق )1002/5/9م(، يف 

اإحدى �ضواحي بغداد، وفيها ن�ضاأ وتعلم، حيث 

كان والده اإماًما وخطيًبا جلامعها، وقد ُعِني 

اأبوه باأمر تعليمه، واأوله عناية خا�ضة، فبعد 

اأن عّلَمه القراءة والكتابة، دفع به اإىل حلقات 

حتفيظ القراآن، فحفظه ُمَبّكًرا، وظهر نبوُغه 

وذكاوؤه، وحر�س على مالزمته حلقات العلم 

املتعددة يف بغداد، وكانت، وقتها، ت�ضهد 

حركة علمية وفكرية كربى يف خمتلف الفنون 

واملعارف، فرتّدد على تلك احللقات، ينهل من 

منابع العلوم الوافرة، واأفاد من علمائها يف 

اللغة، والفقه، والتف�ضري وغري ذلك، و�ُضِغف 

منذ بلوغه احلادية ع�ضرة من عمره بعلم 

احلديث، ورغم اأنه در�س علوًما متعددة، اإل 

اأنه كان يالزم كبار املحدثني وي�ضمع عنهم. 

وات�ضح منذ بدايات طلبه العلم توُجُهُه بقوة 

وِلع بزيادة عدد 
ُ
نحو احلديث وعلومه، فاأ

ثنَي يف بغداد،  �ضيوخه واأ�ضاتذته من املَُحدِّ

ثم رحل يف طلب احلديث اإىل مدن واأقاليم 

عديدة، كانت مراكز احل�ضارة، ومعامل 

الثقافة، منها: مكة املكرمة التي ق�ضدها يف 

عام )445هـ(، والب�ضرة، والكوفة، وني�ضابور، 

ْور، فاأخذ العلوم عن  واأ�ضبهان، ودم�ضق، و�ضُ

اأبرز علمائها، واأفذاذ فقهائها، ثم عاد اإىل 

بغداد، بعد اأن اأ�ضبح بحًرا من بحور العلم، 

ّدًثا بارًزا ُي�ضار  وا�ضع املعرفة والدراية، وحُمَ

اإليه بالبنان، فذاعت �ضهرته العلمية، ومكانته 

العالية يف البلدان كافة، حتى اأ�ضبح مق�ضًدا 

لطالب العلم الذين توافدوا اإليه ِمن كل مكان، 

ة العذبة، وتزاحموا  فنهلوا من مناهله الرثَّ

يف حلقاته ُي�ضُغون اإىل اأقواله واأحاديثه، 

واإر�ضاداته وتوجيهه. واأ�ضبح مرجًعا للدعاة 

اظ واخلطباء، فاإذا ما اأرادوا رواية  والوعَّ

حديث عر�ضوه عليه، ِلُيبنّي لهم �ضحته اأو 

�ضعفه، نظًرا ملا و�ضل اإليه من اإحاطة تامة، 

ومعرفة دقيقة بالأ�ضانيد وعلم الرجال، 

وخربة وا�ضعة باملتون.

 وقد تبّواأ اخلطيب البغدادي مكانة عالية يف 

العلم، ومرتبة راقية يف الجتهاد، مع ما وهبه 

اهلل، تعاىل، من دقة متناهية يف ا�ضتغالل 

الوقت، حيث كان يق�ضي وقته ما بني تعليم 

ومدار�ضة، وتاأليف ومذاكرة، وكان ُمكرًثا 

من الت�ضنيف والكتابة، فرتك وراءه ع�ضرات 

املوؤلفات، من الكتب والر�ضائل واملَُطّولت، 

زادت على خم�ضني موؤلًَّفا يف خمتلف العلوم، 

وبخا�ضة علم احلديث والرجال والأ�ضانيد. 

فت  وقد كان بارًعا يف تاأليفاته، التي ُو�ضِ

ِتها وابتكار مو�ضوعاتها،  باأ�ضالتها، وِجدَّ

وجمال �ضياغتها، وح�ضن عر�ضها وتنظيمها. 

ولعل اأبرز موؤلفاته كتابه ال�ضهري »تاريخ 

ِثيها،  بغداد« الذي احتوى على تراجم ملَُحدِّ

اِدها، وعلمائها، وفقهائها،  ائها، وُزهَّ وُقرَّ

َف  وق�ضاتها، و�ضعرائها، وِذْكر اأخبارهم، وَو�ضَ

مدينَة بغداد، وما جرى فيها من اأحداث منذ 

تاأ�ضي�ضها. وبلغ حجم هذا الكتاب خم�ضة ع�ضر 

جملًدا، ولقى قبوًل وا�ضًعا ملا حواه من مواد 

علمية غزيرة، تك�ضف عن مدى اجلهد الكبري 

الذي بذله يف تاأليفه وكتابته.

لقد تنّوعت �ضخ�ضية اخلطيب البغدادي، 

ث بارز يُشار إليه بالبنان. دّ حَ واسع المعرفة والدراية، ومُ

الخطيب البغدادي

ثين إمام المحدِّ

وتعددت مواهبه الفكرية والذاتية، فمن خالل 

هذا الَكمِّ الهائل، والَقْدر الوا�ضع من الرثاء 

العلمي الذي اأفنى عمره يف حت�ضيله، َتَعلًُّما 

وتعليًما، اكت�ضب خربات تربوية، وجتاُرب وا�ضعة، 

ويظهر ذلك من خالل عناية الباحثني، الذين 

جاوؤوا بعده، بدرا�ضة �ضخ�ضيته من جوانب 

متعددة، منها اجلانب الرتبوي والتعليمي، 

ويتجلى ذلك وا�ضًحا من خالل كتابيه »الفقيه 

واملتفقه«، و»�ضرُف اأ�ضحاب احلديث«. كما ُعني 

بالأدب وال�ضعر من خالل موؤلفاته التي اأورد فيها 

ًرا من الغرتار  �ضيًئا منه، ومن ذلك قوله حمذِّ

ًرا بتقلباتها وح�ضراتها:  بالدنيا، وُمذكِّ

نيا بزخُرِفها   ال تغبطنَّ أخا الدُّ

لْت فَرحــا ال لِلذِة وقٍت عجَّ  

هُر أسرُع شيٍء في تقلُّبه   فالدَّ

وفعله َبيٌِّن لِلخلق قد وضحا  

  كــم شـارٍب َعَسالً فيه َمِنيَُّتُه

وكم تقلَّد سيًفا َمْن بِه ُذِبَحــا  

َة  وجمع، رحمه اهلل تعاىل، مع العلم ِعفَّ

ف�س، وتوا�ضَع العلماء، وكرَم الأ�ضخياء، وزهَد  النَّ

الأتقياء، فكان قريًبا من النا�س، معيًنا لطلبته، 

ي�ضاعد فقراءهم، ويعطف على حمتاجهم، 

ويوا�ضي َمُعوَزهم، ويتفّقد غائبهم، ويزور 

مري�ضهم، وي�ضاركهم يف اأفراحهم واأتراحهم، 

وما ُعِرف عنه �ضوى الجتهاد يف طلب العلم 

طوال حياته، واخلوف واخل�ضية من اهلل تعاىل، 

وكان ي�ضغل وقته يف �ضفره ورحالته بقراءة 

القراآن واحلديث. قال اأبو الفرج الإ�ضفراييني: 

كان اخلطيب معنا يف احلج، فكان يختم كل يوم 

ختمًة قراءَة ترتيٍل، ثم يجتمع النا�س عليه وهو 

ُثُهم. ثنا، فُيَحدِّ راكب يقولون: َحدِّ

معاين )ت: 562هـ(  قال عنه احلافظ ال�ضَّ

رحمه اهلل: »اخلطيب، رحمه اهلل، يف درجة 

اظ والأئمة الكبار، وكان  القدماء من احلفَّ

عالمة الع�ضر، اكت�ضى به هذا ال�ضاأُن غ�ضارًة، 

وبهجًة ون�ضارًة، وكان مهيًبا وقوًرا، نبياًل 

خطرًيا، ثقًة �ضدوًقا، حجًة فيما ُي�ضنفه ويقوله، 

وينقله ويجمعه، ح�ضَن النقل واخلّط، كثرَي 

ال�ضكل وال�ضبط، قارًئا للحديث ف�ضيًحا، وكان 

يف درجة الكمال والرتبة العليا، َخلًقا وُخُلًقا، 

وهيئًة ومنظًرا، انتهى اإليه معرفة علم احلديث 

اظ«. وحفظه، وُخِتم به احلفَّ

وِمن اأجمل عباراِته التي قراأُتها له واأْغَزرها 

َف فقد جعل عقَله على َطَبٍق  نَّ قوُله: »َمن �ضَ

ا�س«. ُه على النَّ َيعر�ضُ

تويف اخلطيُب البغدادي يوم الإثنني 

)463/12/7هـ( املوافق )1071/9/4م( يف مدينة 

بغداد، بعد مر�س ا�ضتمر به قرابة ثالثة اأ�ضهر، 

رحمه اهلل رحمة وا�ضعة.  
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مقال

الحج عبادة وتقديس ال شعارات 
وتسييس.

معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس  *

احلمد هلل 
ْوَرَدَنا موارد الف�ضل واجلود 

َ
َلء، واأ

ْ
الذي اأيدنا مبنٍح َلأ

والآلء، وال�ضالة وال�ضالم على النبي حممد الراقي 

اإىل ال�ضماء، وعلى اآله و�ضحبه الأوفياء، ومن تبعهم باإح�ضان اإىل يوم 

اللقاء. اأما بعد: فها هي فري�ضة احلج الزهراء قد اأ�ضاءت يف �ضماء الأمة 

اأنوارها، وتالألأت لياليها واأ�ضرق نهارها، وَعَبَقت بالب�ضائر اأزهارها، 

وباخلريات والربكات ثمارها، و�َضَطَعْت يف اأفئدة احلجيج ف�ضائُلها واآثارها.

ت َمواِكُب للحجيج َمَتاَعَها حطَّ
عادة َيْجأُر والُكلُّ من َفْرِط السَّ  

معا�ضر القراء الأكارم، لقد خ�سَّ املوىل، تبارك وتعاىل، بالد 

احلرمني ال�ضريفني بف�ضائل جليلة، وخ�ضائ�س كرمية جزيلة، فهي 

مهبط الوحي، ومنبع الر�ضالة، وِقْبلة امل�ضلمني، ويقول �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم عن مكة: »واهلل اإنك خلري اأر�س اهلل، واأحبُّ اأر�س اهلل اإىل اهلل«، 

اأخرجه الرتمذي وقال حديث ح�ضن �ضحيح. 

حجاج بيت اهلل احلرام، احلّج عبادة من اأعظم العبادات، بل ركن 

من اأركان الإ�ضالم، له من ال�ضروط والأركان والواجبات ما يجب على 

مَّ هذا البيت اأن يعلمها، ليعمل بها، َفُيْقَبل حجه عند اهلل تعاىل، 
َ
كل من اأ

وكذلك له من املقا�ضد واملنافع واحِلكم والآداب، ما ينبغي لكل حاج اأن 

ي�ضت�ضعرها، ليح�ضل له بّر احلج، ويعود مبنافعه واآثاره العظيمة. فاأهم 

املقا�ضد والغايات واأعظم احلكم والواجبات اأن يكون احلج منطلًقا 

لتحقيق التوحيد اخلال�س هلل وحده، فال اأنداد ول �ضركاء، ول �ضفعاء ول 

نظراء، ل تعلق اإل باهلل وحده، ا�ضت�ضالًما له، وانقياًدا لأمره �ضبحانه، ل 

جمال فيه لل�ضعارات احلزبية، اأو التجمعات الطائفية، اأو ال�ضتقطابات 

ة، ومن  نَّ ال�ضيا�ضية، بل فيه براءة من كل مبداأ يخالف نهج الكتاب وال�ضُّ

كل عقيدة مل يكن عليها �ضلف هذه الأمة.

اج الكرام، ما اأروع اأن ي�ضت�ضعر احلاج والزائر مكانَة  معا�ضر احُلجَّ

البيت العتيق، وقدا�ضة هذه البقاع املباركة، وما اأحيطت به من التعظيم 

ر فيها �ضيد،  ُد فيها �ضجر، ول ُيَنفَّ واملهابة، فال ُي�ْضَفُك فيها دم، ول ُيْع�ضَ

فها، فاإن املوىل عز وجل قال: {َوَمن َدَخَلُه  ول ُتْلَتقط لقطتها اإل ملن عرَّ

ل هذا املكان اإىل ما ينايف مقا�ضد  َكاَن اآِمًنا}، ول يجوز اأبًدا اأن ُيَحوَّ

ال�ضريعة ومنهج الإ�ضالم، ول تكون فيه دعوة اإل هلل وحده، ول ُيْرَفع فيه 

�ضعار اإل �ضعار التوحيد هلل، ول يحلُّ ملن يوؤمن باهلل واليوم الآخر اأن يوؤذي 

د  ة �ضيِّ ع الآمنني، اأو ي�ضرف احلج اإىل ما يخالف �ضنَّ فيه امل�ضلمني، اأو يروِّ

اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن  املر�ضلني، فاإن اهلل جل وعال قال: {َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِباإِحْلَ

َعَذاٍب اأِليٍم}، ذاك ملن َهمَّ ، فكيف مبن يبا�ضر؟ فالأمر اأنكر واأخطر. 

عاب  احلج، عباد اهلل، فري�ضة العمر، فاحمدوا ربكم اأن ذلَّل لكم ال�ضِّ

َنكم من الوفود على بيته احلرام، يف اأمن واأمان وُي�ْضر و�ضالم، واجعلوا  وَمكَّ

من ُح�ْضِن اأخالقكم ُعنواًنا لكم، ف�ضاعدوا ال�ضعيف واملحتاج، واأر�ضدوا 

ِكينة والراأفة والرتاحم، و�ضددوا وقاربوا. التائه وال�ضال، وعليكم بال�ضَّ

واإنَّ من ف�ضل اهلل وعظيم اآلئه اأنَّ احلرمني ال�ضريفني قد حظيا منذ قدمي 

هر بالعناية والرعاية، غري اأنهما مل يحظيا عرب التاريخ مبثل ما ناله يف  الدَّ

هذه الآونة من فائق العناية وبالغ الرعاية. واأ�ضطُع الرباهني الناطقة والأدلة 

العابقة تلك: التو�ضعات املعمارية التاريخية الباهرة الأخاذة، العمالقة 

اجلذابة، التي ُتَعدُّ مفخرة لكل م�ضلم، واإ�ضراقة �ضاطعة يف جبني التاريخ 

خدمة للبيت احلرام وم�ضجد النبي عليه اأف�ضل ال�ضالة واأزكى ال�ضالم، 

وابتغاًء لراحة �ضيوف الرحمن، ومتكينهم من عباداتهم، وطاعاتهم، 

ومنا�ضكهم، عرب اأجواء ُمفعمة بالي�ضر والطماأنينة، وال�ضهولة وال�ضكينة.

اللهم زد بيتك هذا تعظيًما وت�ضريًفا وتكرمًيا ومهابًة، وزد من عّظمه 

و�ضرفه ومن حجه واعتمره تعظيًما وت�ضريًفا وتكرمًيا ومهابًة وِبًرا. واآخر 

دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني، و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد 

وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.  

*  اإمام وخطيب احلرم املكي ال�ضريف، الرئي�س العام ل�ضوؤون 
امل�ضجد احلرام وامل�ضجد النبوي.

الحج 
فريضة العمر
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اليوم الوطني

يحتفي أبناء الوطن بما 
تحقق من نهضة حضارية 
في هذا اليوم الذي يجسد 

حصاًدا لثمار الوحدة.

اليوم الوطني
ذكرى المجد

والعلياء
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لقد اأ�ض�ضت الوحدة ململكة مرتامية الأطراف، 

ا�ضتوعبت حداثة الع�ضر دون امل�ضا�س بثوابت التقاليد 

الأ�ضيلة، ومدت الأيدي ل�ضداقات العامل حتى اأ�ضحى 

الناجت بنياًنا �ضاخًما. وتتبدد ده�ضة اجلميع حينما 

يتدبرون �ضرية املوؤ�ض�س.

حر�س كثري من املوؤرخني على توثيق حلظات 

التوحيد فقال املوؤرخ الزركلي عن امللك عبدالعزيز: 

»لقد بداأ نظام احلكم يف اململكة العربية ال�ضعودية 

بتوحيد ال�ضلطة يف يد موؤ�ض�س الدولة امللك 

عبدالعزيز، لأن طبيعة هذه البالد وقيام دولة موحدة 

جتمع �ضتاتها لأول مرة بعد تاريخ طويل من التفكك 

والفنت واحلروب، اقت�ضى اأن مي�ضك امللك عبدالعزيز 

بقب�ضته القوية الأمور جميًعا، حتى ت�ضتقر الأو�ضاع 

وتر�ضخ قواعد الأمن والولء للعهد اجلديد. على اأن 

امللك عبدالعزيز، رحمه اهلل، مل يفتنه الن�ضر الذي 

حققه واجلاه العري�س الذي متّتع به، ومل ينزع به كل 

ذلك اإىل ال�ضتئثار ب�ضوؤون احلكم والنفراد مبقادير 

البالد، بل اأ�ضرك معه طائفة من العلماء ورجال 

اجلهاد وخرباء ال�ضيا�ضة لي�ضت�ضريهم«.

حياة الملك المؤسس   |   يف عام ١٢٩٣ هـ، 
١٨٧٦م ولد لالإمام عبدالرحمن بن في�ضل اآل �ضعود، 

وزوجته، وليًدا �ضمياه عبدالعزيز. اأما والده الإمام 

عبدالرحمن فهو اأحد اأحفاد الإمام حممد بن �ضعود 

اأمري الدرعية، والذي اأن�ضاأ الدولة ال�ضعودية يف �ضبه 

اجلزيرة، ووّحد اأبناءها وجمع �ضملهم يف ظل راية 

التوحيد. وقد ن�ضاأ عبدالعزيز يف ق�ضر اأبيه قبل 

اأن ي�ضّلمه اإىل مـعلم من اأهل اخلـرج، هو عبد اهلل 

اخلرجي، فتعّلم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ 

�ضوًرا من القراآن الكرمي، وتلقى بع�س الدرو�س 

ال�ضـرعيـة على يد ال�ضيخ عبـداهلل بن عبد اللطيف 

اآل ال�ضيخ، رحمه ااهلل. �ضّب عبدالعزيز على التقوى 

والإميان، ونف�ضه تتقد بوهج العزمية، وروحه تّواقة 

ل�ضتعادة ملك الأجداد، ومّد يد العون لأهلة و�ضعبه 

ليوّفر لهم الأمن وال�ضتقرار والرفاه. مل تخذله 

اإرادته وهّمته العالية، ومل يرتدد اأهله يف ن�ضرته، 

فن�ضره اهلل ن�ضًرا موؤزًرا.

 

توحيد المملكة   |   كان دخول الريا�س يف 
اخلام�س من �ضهر �ضوال عام 1319هـ، بعد معركة 

حا�ضمة اأمام بوابة ق�ضر امل�ضمك جنح يف ح�ضمها 

امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه. ومتّكن بعدها من 

�ضم اخلرج وحوطة بني متيم واحلريق والأفالج 

ووادي الدوا�ضر عام 1320هـ. وتوالت النت�ضارات 

بدخول منطقة ال�ضر عام 1321هـ، وعنيزة عام 

1322هـ، ثم بريدة. كانت موقعة البكريية عام 
1322هـ من اأ�ضر�س املعارك التي خا�ضها امللك 

عبدالعزيز، وانت�ضر يف النهاية وك�ضب الذخائر 

واملوؤن الع�ضكرية. ودارت معركة ال�ضنانة ال�ضهرية يف 

الر�س وك�ضبها امللك عبدالعزيز با�ضتخدام عن�ضر 

املفاجاأة. وبعد موقعة رو�ضة مهنا متكن امللك 

عبدالعزيز من ب�ضط نفوذه من الق�ضيم حتى وادي 

الدوا�ضر، ثم تو�ّضع �ضرًقا ودخل الأح�ضاء.

ا�ضتمرت حرب حائل وح�ضارها �ضنة كاملة، 

ه جنوًبا ودخل  حيث انتهت عام 1340هـ، ثم توجَّ

ع�ضري بعد منازلت �ضر�ضة عام 1341هـ قادها 

امللك في�ضل وظفر باملعركة احلا�ضمة. وكانت 

املوقعة التاريخية يف تربة �ضد جي�س ال�ضريف 

احل�ضني، وقد ظفر بها اجلي�س ال�ضعودي بعن�ضر 

املفاجاأة. وكان دخول اجلي�س ال�ضعودي اإىل الطائف 

عام 1343هـ، كما دخلوا اإىل مكة املكّرمة حمرمني 

وملبني يف 1343/3/17 هـ، ثم دخول املدينة والليث 

والقنفذة ورابغ. وو�ضل اجلي�س ال�ضعودي اإىل جدة 

ودخلها بعد ح�ضارها عام 1344هـ. ولعل من اأهم 

معارك امللك عبدالعزيز معركة ال�ضبلة، والتي زحف 

فيها اإىل الأرطاوية مطارًدا املتمردين الذين اأنذرهم 

باخل�ضوع لراية التوحيد ووقف الفتنة، لت�ضت�ضلم 

الأرطاوية دون قيد اأو �ضرط. 

اليوم الوطني   |   يحل اليوم الوطني للمملكة 
العربية ال�ضعودية هذا العام، ليحتفل اأبناء اململكة 

بفرح غامر بعر�س الوطن، وقد اأينعت يف حقوله 

ثمارها كثرًيا من ال�ضواهد والإجنازات العظيمة يف 

خمتلف امليادين، والتي مت حتقيقها يف وقت قيا�ضي 

للغاية، وذلك لوجود قادة اأبرار �ضاروا على خطى 

املوؤ�ض�س وتعاليمه بهدي من تعاليم الدين احلنيف، 

فحافظوا على وحدة الرتاب ومتا�ضك ال�ضعب. كان 

لهذا التما�ضك بني القائد و�ضعبه النطالقة ال�ضريعة 

الواثبة نحو البناء والتعمري والتجديد، حتى ازدهرت 

البالد باخلري والنماء، وحتقق الأمن ومل تتوقف عجلة 

النه�ضة والتقدم منذ عهد املوؤ�ض�س مروًرا باأبنائه 

الربرة ملوك اململكة العربية ال�ضعودية، رحمهم اهلل، 

وحتى عهد خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز اآل �ضعود، حفظه اهلل.

واإذا كانت عظمة الأمم تقا�س مبدى ما حققته 

من اإجنازات ملمو�ضة على اأر�س الواقع، فاململكة 

العربية ال�ضعودية تعد بحق متفردة يف هذا ال�ضاأن بني 

نظرياتها من الدول احلديثة. 

ميادين متقدمة
الصحة   |   يف ميدان الرعاية ال�ضحية، يجري 

حتديث التقنية العالجية با�ضتمرار لتواكب النه�ضة 

ال�ضحية يف العامل، ومتتد اخلدمات ال�ضحية 

املجيدة، يف  التوحيد  لذكرى  تخليًدا  اململكة  اأبناء  يحتفل  عام  كل  من  امليزان  من  الأول 

ويبتهجون بغر�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �ضعود، طيب اهلل ثراه، مطلقني 

بني  التالحم  و�ضّدة  والنتماء،  الــولء  عمق  عن  للتعبري  ال�ضادقة  العفوية  مل�ضاعرهم  العنان 

املخل�ضون،  وجنده  املوؤ�ض�س  امللك  قادها  بطولية  ملحمة  بعد  الر�ضيدة،  وقيادتهم  املواطنني 

يح�ضد ثمارها اأبناء الوطن يف حا�ضر مزدهر ي�ضتند اإىل ما�س تليد �ضطره الآباء والأجداد.

التاريخ،  مع  وقفة  املوؤ�ض�س  للملك  كان  1932م،  1351هـ،  عام  يف  التاريخي  اليوم  هذا  يف 

ت�ضري بخطى  تر�ضيخ دعائم دولة جديدة  �ضا�ضع، فعمل على  لكيان  الأوىل  اللبنة  حينما و�ضع 

وتعّزز  ملواطنيها،  وال�ضعادة  واخلــري  التقدم  جنباتها  بني  حتمل  والتطور،  النمو  نحو  حثيثة 

مملكة  لأن  الإ�ــضــالمــي،  العامل  �ضعوب  جميع  مع  التعاون  اإىل  وت�ضعى  ورفاهيتهم،  اأمنهم 

واأهلها،  البالد  لهذه  النبيل  التاريخي  والإرث  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  التوحيد قامت على مبادئ 

اأر�ضاه املوؤ�ض�س و�ضار عليه اخللف ال�ضالح  والقيم الأ�ضيلة. وقد قام هذا النهج الثابت الذي 

للحكم. اأ�ضا�ًضا  واملــ�ــضــاواة  بالعدل  تعتد  التي  احلديثة  الــدولــة  دعائم  لرت�ضيخ  اأبنائه  من 
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اليوم الوطني

احلديثة اإىل كل املناطق النائية يف اململكة. وقد 

تو�ضع القطاع اخلا�س يف تقدمي اخلدمات ال�ضحية 

خالل ال�ضنوات الأخرية، وهو ي�ضارك يف العديد 

من امل�ضت�ضفيات والعيادات املرموقة عالية التاأهيل. 

وتقّدم امل�ضت�ضفيات الرئي�ضة جميع اأنواع العالج مبا 

يف ذلك جراحة القلب املفتوح، وزراعة الكلى، وعالج 

ال�ضرطان. ومتلك اململكة العربية ال�ضعودية اأحد 

اأكرب م�ضت�ضفيات العيون املوؤهلة يف العامل، وتقّدم 

اخلدمات ال�ضحية باملجان ملواطنيها.

التعليم   |   للتعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية 
اأولوية وتاريخ طويل من اجلهد والدعم والرعاية، 

حتى و�ضل بعد �ضنوات من التطوير املت�ضل والنمو 

امل�ضتمر والتطوير يف برامج التعليم ومناهجه اإىل 

درجة عالية من الرتقاء بالنوعية والتو�ضع يف العدد 

الذي طراأ على هذا النظام.

كما اأولت الدولة القطاع ال�ضناعي اأهمية 

كربى، واأ�ضهمت ب�ضكل وا�ضح خالل خطط التنمية 

اخلم�س املا�ضية، حيث ازدهر القطاع ال�ضناعي، 

وت�ضاعفت ن�ضبة اإ�ضهام القطاع ال�ضناعي يف الناجت 

املحلي. وقد رافق هذا التطور والنمو ال�ضناعي 

للمملكة العربية ال�ضعودية، تطور ملحوظ يف قطاع 

التجارة �ضواء جتارة ال�ضادرات اأو الواردات، ما 

اأ�ضهم يف تزامن تنمية �ضاملة يف �ضتى املجالت 

ال�ضناعية والزراعية والب�ضرية.

  يقود خادم 
الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن 

عبدالعزيز، 
حراًكا سياسًيا 

واقتصادًيا وتنموًيا 
وفكرًيا واجتماعًيا   

يهدف إلى 
نقل المملكة إلى 

آفاق أرحب 
وسط عالم يموج 

بالتغيرات والتقلبات
الحادة  
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الحرمان الشريفان
العربية  اململكة  واأجنزت  الرحمن،  �ضيوف  ورعاية  املقد�ضة  وامل�ضاعر  ال�ضريفني  احلرمني  خدمة  يف  را�ضخة  ثوابت  اهلل،  رحمه  عبدالعزيز،  امللك  اأر�ضى 

امل�ضجد احلرام،  ال�ضريفني،  تو�ضعة احلرمني  بيت اهلل احلرام. كانت  واملعتمرين و�ضيوف  العمالقة خلدمة احلجاج  امل�ضروعات  اأكرب  ال�ضعودية واحدة من 

وامل�ضجد النبوي، دلياًل و�ضاهًدا للتاريخ منذ عهد املوؤ�ض�س وحتى اليوم حمل اهتمام الدولة ورعايتها. وقد ُنّفذت التو�ضعات وفق اأرقى اأ�ضاليب فنون العمارة 

الإ�ضالمية احلديثة حتى اأ�ضبح احلرمان ال�ضريفان ي�ضتوعبان مليوين م�ضل يف اأوقات الذروة، مع تطوير ال�ضاحات املحيطة وتوفري اأحدث اخلدمات من طاقة 

كهربائية، ومواقف، ودورات مياه، وخدمات ومرافق �ضّهلت للحجاج واملعتمرين اأداء منا�ضكهم يف ي�ضر و�ضهولة واأمان.
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األمن   |   ل �ضك اأن الأمن والتنمية �ضنوان 
ل يفرتقان، فكما يقال ل تنمية دون ا�ضتقرار ول 

ا�ضتقرار دون اأمن، وقد تنبهت اململكة العربية 

ال�ضعودية لهذه احلقيقة منذ بدايات اإن�ضائها، 

اإذ اأولت اململكة هذه امل�ضاألة جل اهتمامها ممثلة 

يف وزارة الداخلية التي ت�ضطلع بالدور الأ�ضا�ضي 

والرئي�س يف حفظ الأمن والعمل على تعميمه 

واملحافظة على راحة املواطنني واملقيمني. وقد 

ت�ضافرت العديد من العوامل التي اأ�ضهمت فيما 

و�ضلت اإليه من اأمن وا�ضتقرار. اإ�ضافة اإىل احلزم يف 

تطبيق اأحكام ال�ضريعة والقوانني والأنظمة، ما اأدى 

اإىل تقليل دوافع النحراف واجلرمية وردع املارقني 

والعابثني ب�ضرامة التطبيق يف الأحكام ال�ضرعية.

رؤية 2030   |   منذ اأن توىل مقاليد احلكم يف 
23 يناير 2015، يقود خادم احلرمني ال�ضريفني، 

امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، حراًكا �ضيا�ضًيا 

واقت�ضادًيا وفكرًيا واجتماعًيا وفق خطوات منهجية 

مدرو�ضة تهدف اإىل نقل اململكة اإىل اآفاق اأرحب 

و�ضط عامل ميوج بالتغريات والتقلبات احلادة. 

ومتثل هذا احلراك يف اإعادة هيكلة الدولة بداأت 

ب�ضدور الأوامر امللكية التي األغت نحو 12 جمل�ًضا 

وجلنة، ومت اإن�ضاء جمل�ضني جديدين يرتبطان 

تنظيمًيا مبجل�س الوزراء هما: جمل�س ال�ضوؤون 

ال�ضيا�ضية والأمنية برئا�ضة �ضمو ويل العهد، الأمري 

حممد بن نايف بن عبد العزيز، وجمل�س ال�ضوؤون 

القت�ضادية والتنمية برئا�ضة �ضمو ويل ويل العهد، 

الأمري حممد بن �ضلمان بن عبدالعزيز. ولقد 

تطورت الروؤى ال�ضرتاتيجية للمملكة وجت�ضدت يف 

»روؤية اململكة 2030« حيث وافق جمل�س الوزراء يف 

اأبريل 2016 برئا�ضة خادم احلرمني ال�ضريفني على 

ذلك امل�ضروع ال�ضرتاتيجي العمالق )روؤية 2030(.

ويف حوار لقناة العربية الف�ضائية يف 25 اأبريل 

2016، اأكد ويل ويل العهد، الأمري حممد بن �ضلمان 
بن عبدالعزيز، اأن هذه »الروؤية« متثل اأهداف اململكة 

يف التنمية والقت�ضاد خلم�س ع�ضرة �ضنة مقبلة، 

م�ضرًيا اإىل اأنها كانت �ضتطلق �ضواء بارتفاع �ضعر 

النفط اأو انخفا�ضه، م�ضرًيا �ضموه اإىل اأننا ن�ضتطيع 

اأن نعي�س يف 2020 دون نفط، فاململكة اأ�ض�ضت واأدارها 

امللك عبدالعزيز ورجاله دون نفط.

وقال �ضموه اإن اململكة متلك ثالث نقاط 

قوية ل يناف�ضنا فيها اأحد، »فعمقنا العربي 

والإ�ضالمي، وقوتنا ال�ضتثمارية، وموقعنا 

اجلغرايف نقاط قوة لنا«. وك�ضف �ضموه اأن اململكة 

مل ت�ضتغل من املعادن �ضوى اأقل من 5 %، م�ضرًيا 

اإىل �ضرورة وجود �ضناعة ع�ضكرية �ضعودية 

تتواكب مع كون اململكة ثالث اأكرب دولة يف الإنفاق 

الع�ضكري، مو�ضًحا اأنه �ضيتم اإن�ضاء �ضركة 

قاب�ضة لل�ضناعات احلكومية و�ضتطرح لحًقا يف 

ال�ضوق نهاية عام 2017.

هذا هو النهج الذي ت�ضري عليه القيادة 

ال�ضعودية يف تبني كل ما ي�ضهم يف حتقيق النه�ضة 

للوطن، وتعزيز م�ضرية التقدم لراحة املواطن 

ال�ضعودي ورفاهيته، وهو ما يحتفي به اأبناء 

الوطن يف ذكرى اليوم الوطني الذي ي�ضتدعي 

ذكريات اإجناز املا�ضي، ويدفع اجلميع نحو 

اإجناز املزيد يف حا�ضرهم من اأجل م�ضتقبل 

م�ضرق لأبنائهم.  

  تستقبل المملكة العربية السعودية 
        اليوم الوطني برؤية عصرية جديدة 

تستهدف إنشاء اقتصاد
قوي متعدد المداخيل    
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أي  اســتالم  أو  عقــود  أي  توقيــع  يتــم  ال   @
مبالغ داخل المملكة العربية الســعودية.

المطور: أرتار للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م.)  | رقم تسجيل المطورين: 1082  |  المشروع: مدى ريزيدنسيز تاور  |  رقم تسجيل المشروع: 1687  |  اسم ورقم حساب الضمان: مدى ريزيدنسيز تاور– (080 399832 0380)  |  التاريخ المتوقع لالكتمال: يوليو 2018  |  الكلفة التقريبية للخدمات: 18 درهًما للقدم المربع الواحد على المساحة المباعة  |  الرقم المرجعي لشركة فام للوساطة العقارية: 1858.

اســتمتع بالمعيشــة فــي شــقق فاخــرة فســيحة    
ال تبعــد ســوى دقيقتيــن مشــًيا علــى اªقــدام مــن 
دبي مول. توفر مدى ريزيدنسيز مساحات مصممة 
العمليــة  بالمواصفــات  معــززة  لتكــون  بــذكاء 
يتطلعــون  الذيــن  واªفــراد  للعائــالت  والمريحــة 

لالســتمتاع بفخامــة المكان.
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@يتم تسليم المبالغ وتوقيع العقود في بلد العقار.

أحـد مشـاريـع

ORN: 1858

االستشـاريـون الوسيط: شركة عبدالرحمن سعد الراشد و أوالده

+96611 465 0058 الهاتف الثابت: 
+96655 886 0220 الجوال: 
+96653 945 9779  

مــّول منزلك مع المرافــق الصحية من
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جبال مكة

تقع مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية عند دائرة العرض 25:21 شمااًل 
وخط الطول 49:39 شرًقا في وادي إبراهيم الذي تحيط به الجبال من كل جانب. 

ومعروف أن لمكة المكرمة مكانة دينية وتاريخية عظيمة، فقد اختارها اهلل، عز وجل، 
لبناء بيته فيها، واختار خاتم رسله من أهلها، وجعل كعبتها قبلة للناس يتوجهون 

نحوها خمس مرات يومًيا. 

جبال مكة

د. عدنان عبدالبديع اليافي

جبل النور �ضرق 

امل�ضجد احلرام.
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جبال 
مكة الكثرية حتكي ف�ضوًل من تاريخ البلد 

احلرام. فمثاًل يقال، اإْن �ضحت الرواية، 

اإن اأبا الب�ضر اآدم التقى حواء على �ضفح جبل الرحمة 

يف عرفات، وعلى جبل قعيقعان قعقع �ضالح جرهم 

يف حربهم مع قاطوراء لل�ضيطرة على مكة، ويف غار 

حراء وجبل النور بداأ نزول الوحي على �ضيدنا ر�ضول 

د  اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم. وكما اأن غار ثور يج�ضِّ

ق�ضة الهجرة النبوية ال�ضريفة اإىل املدينة املنورة، 

فاإن جبل خندمة يختزن ق�ضة معركة الفتح التي 

دارت على اأر�ضه بني جي�س امل�ضلمني وقري�س. و�ضنلقي 

ال�ضوء على بع�س �ضوامخ جبال مكة املكرمة اإذ يعد 

تاريخها جزًءا من تاريخ البلد الأمني.

جبل النور وغار حراء   |   تبنيِّ الباحثة رقية 
جنيم اأنَّ جبل النور يقع يف �ضمال �ضرق امل�ضجد 

احلرام يف حي �ُضمي با�ضمه، ويطل على طريق 

العدل، و�ضمي بجبل النور لظهور اأنوار النبوة فيه 

حيث كان النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، يتعبد يف 

غاره قبل البعثة، وكان نزول الوحي عليه لأول مرة 

يف الغار املوجود اأعاله. وي�ضل ارتفاعه اإىل 642 

مرًتا، وتبلغ م�ضاحته 5.25 كم2.

يقدر الدكتور فوزي حممد عبده �ضاعاتي يف كتابه 

»م�ضاجد املواقيت واأ�ضهر جبال مكة« ُبعد اجلبل عن 

امل�ضجد احلرام بحوايل ع�ضرة كيلومرتات، وي�ضف 

غار حراء فيقول: »الغار فجوة بابها باجتاه ال�ضمال، 

وارتفاع الغار حوايل قامة، والو�ضول للغار يتم عرب 

النزول عن طريق عتبات، وي�ضع الغار حلوايل خم�ضة 

اأ�ضخا�س على هيئة اجللو�س. ميكن لب�ضعة اأ�ضخا�س 

اجللو�س يف داخله. وللو�ضول للغار ل بد من �ضعود 

اجلبل من جهته اجلنوبية. عند الدخول اإىل الغار 

يكون الداخل متجًها باجتاه الكعبة امل�ضرفة. وميكن 

من داخل الغار روؤية اجلبال املحيطة باملنطقة على 

مرمى الب�ضر. 

وحدد اإبراهيم القادري يف كتابه »غار حراء وغار 

ثور« طول الغار باأربعة اأذرع، وعر�ضه ذراع وثالثة 

اأرباع الذراع من ذراع احلديد«، ومعروف اأن ذراع 

احلديد يعادل حوايل 58 �ضم.

جبل ثور   |   يقع جبل ثور جنوب امل�ضجد احلرام 
بني �ضهل وادي املفجر �ضرًقا وبطحاء قري�س غرًبا، 

وي�ضرف على حي الهجرة الذي يف�ضله عنه طريق 

كدي، ويبعد عن امل�ضجد احلرام بحوايل خم�ضة 

كيلومرتات اإىل اجلنوب، وارتفاعه حوايل 759 مرًتا، 

ويوجد يف هذا اجلبل الغار الذي اختباأ فيه �ضيدنا 

ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، و�ضاحبه ال�ضديق، 

ر�ضي اهلل عنه، يف طريق هجرتهما اإىل املدينة 

املنورة. وم�ضاحته كما حددها حممد لبيب البتنوين 

يف كتابه »الرحلة احلجازية« تبلغ مرتين مربعني.

م عاتق بن غيث البالدي يف كتابه »معجم  وقدَّ

معامل احلجاز« و�ضًفا للجبل فقال: »ثور جبل �ضخم 

يقع جنوب مكة ُيرى من عمرة التنعيم جنوًبا، ذو 

روؤو�س مدببة، اأمغر، يرتفع عن �ضطح البحر 500 

مرت«. وقال اإبراهيم رفعت عندما زار جبل ثور اإن 

ت�ضلق اجلبل ا�ضتغرق منهم �ضاعة ون�ضف ال�ضاعة. 

وو�ضف الغار فقال: »وملا بلغنا الغار وجدناه �ضخرة 

جموفة يف اأعلى اجلبل، اأ�ضبه ب�ضفينة �ضغرية 
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جبل ثور جنوب امل�ضجد احلرام.

مدخل غار حراء.

منظر عام ملكة املكرمة.

ظهرها اإىل اأعلى، ولها فتحتان، يف مقدمتها واحدة 

ويف موؤخرها الأخرى، وقد دخلت من الغربية 

ا ذراعي اإىل الأمام وخرجت  زاحًفا على بطني مادًّ

من ال�ضرقية التي تت�ضع عن الأوىل قلياًل... والفتحة 

ال�ضغرية عر�ضها ثالثة اأ�ضبار يف �ضربين تقريًبا، 

وهي الفتحة الأ�ضلية التي دخل منها النبي، �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم، وهي يف ناحية الغرب. اأما الفتحة 

الأخرى فهي يف ال�ضرق«. وي�ضيف: »اإن ارتفاع جبل 

ثور يزيد على 500 مرت، والواقف يف اأعاله ي�ضرف 

على كل ما حوله من اجلبال، ويرى مكة وما حولها 

وا�ضحة ظاهرة«.

األخشبان   |   من املعروف اأن ملكة املكرمة 
اأخ�ضبني. وقد ورد ذكر هذين الأخ�ضبني يف 

احلديث ال�ضريف ويف كثري من امل�ضادر التاريخية. 

والأخ�ضبان هما اجلبالن اللذان مير الطريق بينهما 

ليلة الإفا�ضة من عرفة، وهما حد مزدلفة من 

ال�ضرق، ي�ضمى ال�ضمايل الأخ�ضب الكبري واجلنوبي 
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الأخ�ضب ال�ضغري، وي�ضمى طريقهما طريق املاأزمني 

وطريق الأخ�ضبني. والأخ�ضبان: جبالن ي�ضافان تارة 

اإىل مكة وتارة اإىل منى وهما واحد، اأحدهما اأبو 

قبي�س، والآخر قعيقعان. ويقال بل هما اأبو قبي�س 

واجلبل الأحمر.

جبل خندمة   |   يحدد فوزي حممد عبده 
�ضاعاتي يف كتابه ال�ضابق موقع جبل اخلندمة باأنه يف 

�ضرقي مكة املكرمة، على ميني ال�ضاعد اإىل منى من 

امل�ضجد احلرام. وعلى �ضفوحه تقوم اأحياء الرو�ضة 

وال�ض�ضة والعزيزية )املفجر قدمًيا(. وعلى �ضفوحه 

الغربية اأحياء اأجياد ال�ضد ال�ضغري وامل�ضايف وبئر 

بليلة واأجياد الكبري. يقول �ضاعاتي: »اإن اخلندمة 

يتميز بكونه اأعلى جبال مكة املكرمة«.

ويذكر ياقوت احلموي يف كتابه »معجم البلدان«: 

»اأنه ملا ورد النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، عام الفتح، 

جمع �ضفوان بن اأمية، وعكرمة بن اأبي جهل، و�ضهيل 

بن عمرو جمًعا باخلندمة ليقاتلوه، وانت�ضر امل�ضلمون 

يف معركة اخلندمة وهرب �ضفوان اإىل جدة لريكب 

منها البحر، اإل اأن الر�ضول، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

نه فعاد اإىل مكة املكرمة«. اأمَّ

جبل ثبير   |   يقع جبل ثبري �ضرق امل�ضجد 
احلرام، ويبعد عنه نحو اأربعة كيلومرتات، وهو 

يحد منى من الناحية ال�ضمالية ال�ضرقية يف اجلهة 

املقابلة جلبل حراء، ويطل على جمرة العقبة 

وعلى م�ضجد اخليف حتى ي�ضل اإىل اأواخر منى 

قرب مزدلفة، وي�ضل ارتفاعه اإىل 856 مرًتا. 

وتبني الباحثة رقية جنيم اأن من اأ�ضباب �ضهرته 

اأنه اجلبل الذي اأنزل اهلل، عز وجل، على اخلليل 

اإبراهيم، عليه ال�ضالم، الكب�س الذي جعله فداء 

لإ�ضماعيل عليه ال�ضالم. وتذكر الباحثة اأن يف ثبري 

الغار الذي ي�ضمى »غار املر�ضالت«، الذي نزلت 

فيه �ضورة املر�ضالت على الر�ضول، �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم، واجلزء الواقع منه يف مزدلفة يعرف اليوم 

بجبل مزدلفة. وت�ضيف: اإن م�ضجد بيعة العقبة 

التي بايع فيها زعماء الأو�س واخلزرج الر�ضول، 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم، يف بداية الدعوة، يقع عند 

قدمه ال�ضمايل.

جبل قعيقعان   |   ا�ضتخدمت قبيلة جرهم قبل 
الإ�ضالم هذا اجلبل خمزًنا لأ�ضلحتها التي ت�ضببت 

قعقعتها يف ال�ضم كما تذكر كثري من امل�ضادر. 

واليوم ي�ضكن العديد من اأهل مكة على �ضفوح 

هذا اجلبل با�ضمائه اجلديدة التي منها: جبل 

ال�ضليمانية، وجبل العبادي، وجبل املدافع، وجبل 

قرن، وجبل هندي، وجبل لعلع، وجبل الرتك، وجبل 

ال�ضودان وغريها.

جبل المطابخ   |   يقول عاتق بن غيث البالدي 
عن هذا اجلبل يف كتابه »معجم معامل احلجاز« 

: »يوجد مبكة قرب حارة الباب جبل ي�ضمى جبل 

املطابخ، وهو اأحد نعوف قعيقعان اجلنوبية. 

ًعا همَّ بهدم  واملتقدمون قالوا �ضمي بذلك لأن ُتبَّ

البيت، ف�ضقم فنذر اإن �ضفاه اهلل نحر األف بدنة، 

فعويف فوفى مبا نذر، وجعلت املطابخ هناك، ثم 

اأطعم النا�س«. كما اأن حممد بن عبداهلل الأزرقي 

يقول يف كتابه »اأخبار مكة وما جاء فيها من الآثار«: 

»اإن م�ضا�س بن عمرو اجلرهمي جمع النا�س ونحر 

فيه حني غلبوا قاطوراء ف�ضمي املطابخ«.

جبل عمر   |   حتدد امل�ضادر موقع جبل عمر باأنه 
جنوب غرب امل�ضجد احلرام يف حي امل�ضفلة بطرف 

ال�ضبيكة عند منطقة التقاء ريع احلفاير بال�ضبيكة، 

وهو ي�ضرف باأحد �ضفوحه على �ضارع اإبراهيم اخلليل. 

وي�ضل ارتفاع اجلبل اإىل 394 مرًتا. وكان هذا اجلبل 

ي�ضمى يف اجلاهلية ذا اأعا�ضري، كما كان ي�ضمى جبل 

النوبي قبل اأن ُي�ضمى جبل عمر. ويورد حممد الأزرقي 

يف كتابه ال�ضابق اأن عمر الذي ين�ضب اإليه هذا اجلبل 

هو عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه.

كدي   |   يبني معجم ل�ضان العرب اأن َكداء بالفتح 
واملد: الثنية العليا مبكة مما يلي املقابر، وهو املعلى. 

كما يبني اأن ُكدا، بال�ضم والق�ضر هي الثنية ال�ضفلى 

مما يلي باب العمرة، واأما ُكَدّي بال�ضم وت�ضديد 

الياء، فهو مو�ضع يف اأ�ضفل مكة، �ضرفها اهلل تعاىل.

يف كتاب »املنا�ضك« يقول اإبراهيم بن اإ�ضحاق 

احلربي: وملكة ثنيتان: الثنية العليا والثنية ال�ضفلى. 

وينقل عن ال�ضيدة عائ�ضة، ر�ضي اهلل عنها، قولها: 

»دخل ر�ضول اهلل، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، عام الفتح 

من الثنية العليا« . كما ينقل قول ابن عمر، ر�ضي اهلل 

عنهما: »اأن النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، كان يدخل 

مكة من الثنية العليا، ويخرج من الثنية ال�ضفلى«. 

ويبني عبداهلل بن عبدالعزيز البكري الأندل�ضي يف 

كتابه »معجم ما ا�ضتعجم من اأ�ضماء البالد واملوا�ضع« 

اأن دخول النبي، �ضلى اهلل عليه و�ضلم، مكة يف حجة 

الوداع كان من َكَداَء وخروجه من ُكدي.  

         جبال مكة الكثيرة تحكي فصواًل من 
تاريخ البلد الحرام.  

وفي غار حراء وجبل النور بدأ نزول الوحي على

سيدنا رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، 
د قصة الهجرة النبوية الشريفة  وغار ثور يجسِّ  

                   إلى المدينة المنورة  
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الهتمام 
باملوروث الثقايف الأ�ضيل املتجذر 

يف اأعماق املا�ضي وا�ضتدعاوؤه من 

�ضباته لإحيائه من جديد، ميهد دروًبا ي�ضرت�ضد بها 

الأبناء للغو�س يف تاريخ جزيرة العرب التي جت�ضد 

مهد ح�ضارة اأبت اأن تت�ضرب يف �ضراديب احلداثة 

الطاغية التي تت�ضابق اإليها البلدان لبناء م�ضتقبلها. 

اإنها فل�ضفة متزج املا�ضي باحلا�ضر وامل�ضتقبل، فال 

تتن�ضل من تاريخها احلافل بالوقائع الأ�ضيلة التي 

يحتفي بها اأبناء الوطن كل عام، ومن ذلك ما �ضهدته 

اململكة موؤخًرا من احتفاء بدورة جديدة ل�ضوق عكاظ 

التاريخي الذي اأطل مب�ضهد متجدد يف هذا املو�ضم كما 

هو داأبه يف كل عام.

يف الدورة العا�ضرة لل�ضوق زف اأمري منطقة مكة 

املكرمة، الأمري خالد الفي�ضل، الب�ضرى لأبناء 

الوطن برفع م�ضروع للمقام ال�ضامي لو�ضع تنظيم 

موؤ�ض�ضي ل�ضوق عكاظ بحيث ت�ضبح له �ضفة نظامية 

يجسد السوق موروًثا ثقافًيا يستدعي 
تاريخ جزيرة العرب.

سوق عكاظ
ملتقى الثقافة 

واألدب

فتحي سمير
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واعتبارية، وهو تنظيم يف حقيقته ي�ضي بتقدم كبري 

لهذا ال�ضوق التاريخي يتطلع اإليه اجلميع.

ال�ضوق التاريخي الواقع على بعد نحو 40 كيلومرًتا 

من مدينة الطائف غربي اململكة العربية ال�ضعودية، 

ي�ضتح�ضر املا�ضي يف ممراته التي داأب العرب قدمًيا 

على الجتماع فوق ثراها يتناف�ضون فيما ينظمون 

من �ضعر يف منا�ضبة ثقافية كانت الأبرز يف جزيرة 

العرب يف قدمي الزمان. هنا يعود قي�س بن امللوح يف 

ثيابه التاريخية يف �ضورة �ضخ�س ينظم �ضعره يف ليلى 

العامرية، وترتدد اأ�ضعار عنرتة يف احلرب والع�ضق، 

ويتغنى احلا�ضرون مبا كتب امروؤ القي�س من اأبيات. 

اإنها رحلة تنطلق من اأبواب احلا�ضر اإىل اأغوار 

املا�ضي، يعي�س فيها كل زائر خيالت قدمية �ضافرت 

عرب الزمن من جديد لتحيي احلا�ضرين.

يف جادة عكاظ تزدهر الفرو�ضية على اأيدي 

جمموعة من الفر�ضان يف عرو�س اخليل ي�ضتعر�ضون 

من خاللها مهاراتهم يف التقاط الأهداف املعلقة 

والأر�ضية بالرمح وال�ضيف والقفز على احلواجز، 

بينما يقف الزائر م�ضدوًها اأمام مهارة احلرفيني 

الذين احت�ضنوا تراث الأجداد فعملوا باأناملهم على 

�ضياغة اأجمل املنتجات. حت�ضر العرو�س امل�ضرحية 

التي جت�ضد اأحداث املا�ضي، فها هي خطبة ق�س بن 

�ضاعدة يج�ضدها عر�س م�ضرحي، بينما متر جمموعة 

من امل�ضاركني بلبا�ضهم التاريخي يف اجلادة يتوقفون 

اأمام �ضعراء املعلقات لي�ضتمعوا اإىل ق�ضائدهم، يف 

وقت متار�س فيه جمموعة اأخرى اأ�ضاليب احلياة 

القدمية كالبيع وال�ضراء وتبادل الأحاديث.

يف �ضوق عكاظ حظ ل�ضعراء العرب لنيل اجلوائز 

فيما ينظمون من اأ�ضعار، بينما يحظى املبدعون 

يف جمالت الفن الت�ضكيلي واخلط العربي والرتاث 

ال�ضعبي بجوائز اأخرى. يقدم ال�ضوق �ضورة عن 

حياة العرب يف قدمي الزمان، ما دفع كثرًيا من 

الدبلوما�ضيني من الدول الغربية والعربية والآ�ضيوية 

اإىل زيارته والطالع على هذه التظاهرة التي تعك�س 

اأمناًطا م�ضتمدة من عراقة اجلزيرة العربية، يقف 

عليها احلا�ضرون يف �ضور متثل الواقع الغابر لتلك 

الأيام، مبحرين يف ثنايا هذا التاريخ العريق الذي 

يعيده ال�ضوق اإىل احلياة ليمثل عكاظ واجهة م�ضرفة 

لي�س فقط لل�ضعوديني بل للعرب جميًعا.  

         موسم عكاظ التاريخي يتجدد 
بأشعار امرئ القيس وعنترة وقيس بن الملوح   

      وخطب قس بن ساعدة  
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الرؤساء التنفيذيون 

األكثر تأثيًرا في تويتر

غدت وسائل التواصل االجتماعي، مثل تويتر، مجااًل رحًبا للقيادات 
التنفيذية من حيث كونهم شخصيات مؤثرة.

القادة 
الرقميون الذين ي�ضتحوذون على اأكرب 

قدر من الهتمام بهم وبعالماتهم 

التجارية على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي هم اأولئك 

الذين يت�ضاركون ق�ضاياهم ال�ضخ�ضية، ويعرّبون عن 

اآمالهم وطموحاتهم، ويتفاعلون مع متابعيهم.

على نحو تقليدي، ا�ضتندت قدرة القادة على 

التاأثري اإىل مدى كفاءتهم يف ت�ضخري قوتهم 

و�ضلطتهم. ولطاملا �ضّكلت تاريخًيا ال�ضلطة والقدرة 

على توجيه الآخرين يف املحن حمور حتّول القادة 

من قادة ع�ضكريني اإىل روؤ�ضاء تنفيذيني. لكن يف 

ع�ضرنا الرقمي هذا، ين�ضاأ نوع جديد من »القيادة 

الدميقراطية«، وهي عملية يكون النخراط فيها 

ثنائي الجتاه ب�ضكل اأكرب، من الأعلى اإىل الأ�ضفل، 

ومن الأ�ضفل اإىل الأعلى.

اأدى ظهور و�ضائل التوا�ضل الجتماعي اإىل 

اإحداث هذا التغيري يف احليوية الجتماعية، وُتظهر 

الدرا�ضات اجلديدة اأن الروؤ�ضاء التنفيذيني الأكرث 

تاأثرًيا اليوم هم قادة اجتماعيون، على ا�ضتعداد 

لال�ضتماع اإىل الآخرين، ومنخرطون يف حوارات مع 

اأ�ضحاب امل�ضالح، ويتجاوبون مع متابعيهم.

يرغب النا�س ب�ضكل متزايد يف روؤية قادتهم على 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، حيث اإن 80 يف املئة من 

الروؤ�ضاء التنفيذيني من ال�ضركات الأكرب يف العامل 

يقّدمون الق�ضم الأكرب من عطاءاتهم. و»الختالط 

الجتماعي« التي يت�ضم بها الروؤ�ضاء التنفيذيون 

اأ�ضا�ضية لبناء الثقة والولء. ُتظهر الدرا�ضات اأن 82 

يف املئة من امل�ضتهلكني مييلون اإىل الوثوق ب�ضركة 

يكون رئي�ضها التنفيذي منخرًطا يف و�ضائل التوا�ضل 

ل 78 يف املئة من املهنيني  الجتماعي، بينما يف�ضّ

العمل ل�ضالح �ضركة ين�ضط قائدها على و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي.

كما يت�ضح من موؤ�ضر تويرت للتاأثري، فاإن عدم 

الظهور اليوم على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي هو 

اأكرث �ضرًرا من الختباء يف مكتب يف الزاوية. اإذ 

اأ�ضبح التفاعل و�ضرد تاريخ ال�ضركة اأمرين اأ�ضا�ضيني 

ا اأن جيل الألفية  للروؤ�ضاء التنفيذيني، خ�ضو�ضً

يطلب من قادته اأن يكونوا ملمني باملجال الرقمي 

ويتوقع منهم ذلك. وكما قال جون ليجري، الرئي�س 

التنفيذي ل�ضركة تي موبايل T-Mobile )امل�ضنفة 

رقم 12 على قائمة املوؤ�ضر( ال�ضنة املا�ضية: »من 

هم الأ�ضخا�س املوجودون على تويرت؟ زبائننا، 

وموظفونا، وزبائن مناف�ضينا. ت�ضلني يف كل دقيقة 

من كل يوم اآراوؤهم حيال اأدائنا وما يتعني علينا 

القيام به ب�ضكل خمتلف«.

أسرار األشخاص األكثر تأثيًرا   |   املوؤ�ضر 
الذي طورته »القيادات ال�ضابة الواعدة يف تويرت«، 

جيكوليا تونغزي، واإيدريك �ضوبور، وتيودوريك 

فاي، واأماندا نغ، باإر�ضاد مني واإ�ضراف فريديريك 

كوفينتغتون، مدير الت�ضويق الدويل يف تويرت، يقي�س 

مدى تاأثري كبار التنفيذيني يف العامل املوجودين 

ديفيد دوبواه *

قيادة
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على تويرت، ا�ضتناًدا اإىل البيانات املن�ضورة )نوعية 

تغريداتهم( وعددها بني يناير كانون الثاين واآب 

اأغ�ضط�س 2015. وي�ضم موؤ�ضر تويرت للتاأثري 100 

�ضخ�ضية لأجنح الروؤ�ضاء التنفيذيني. 

بالنظر اإىل املراتب اخلم�س الأوىل، يت�ضح من 

ال�ضخ�ضية املرتئ�ضة للقائمة، تيم كوك، اأن كل قليل 

هو كثري. ذلك لأن كوك غّرد 50 مرة فقط خالل 

فرتة الدرا�ضة، ولكن اأعيدت م�ضاركة كل تغريدة 

حوايل 000^2 مرة )م�ضاركة عالية اجلودة(. 

وتغريدات كوك ق�ضرية و�ضخ�ضية، وتدور حول 

الزبائن، وت�ضكر موظفيه من اأجل ن�ضاطات اإطالق 

كبرية حتى اإنها ت�ضمل مو�ضوعات مثرية للجدل.

اأما حالة بيل غيت�س، الذي ميلك يف جعبته عدد 

متابعني هو 15 مرة �ضعف عدد متابعي كوك، 

ويح�ضل على اإعادة م�ضاركة لتغريداته مبقدار 

الن�ضف مقارنة به، فتعك�س اأمرين: يكمن ال�ضّر يف 

نوعية التغريدات ولي�س عددها، وينطبق الأمر نف�ضه 

على املتابعني. ويحتل غيت�س مرتبة متقدمة على 

قائمة املوؤ�ضر ب�ضبب �ضعبية اأعماله الإن�ضانية، واأخباره 

املفعمة بالأمل حول ق�ضايا مثل اإيجاد عالجات 

لأمرا�س معينة اأو تقدم املراأة.

يلّخ�س اإيلون ما�ضك الأحداث اجلارية من خالل 

تعليقاته الق�ضرية املفعمة بالتلميحات، ويتحدث لغة 

متابعيه وي�ضّكل م�ضدر وحي لهم بطموحه. وجت�ّضد 

تغريداته قيمه، ومواقفه، و�ضغفه بـ»الإبداع اليوم«.

يربز ريت�ضارد بران�ضون ويتاألق بتوا�ضعه. اإذ 

يت�ضارك مع متابعيه بانتظام الن�ضائح وجتاربه 

اخلا�ضة الفا�ضلة من فرتة �ضبابه، ويقّدم الدرو�س 

واخلربات لينتفع اجلميع منها. وتعد ال�ضفات 

ال�ضخ�ضية لكبار الروؤ�ضاء التنفيذيني يف غاية 

الأهمية. اإذ اأظهرت مقارنة اأجريت بني تفاعل 

الروؤ�ضاء التنفيذيني وتفاعل �ضركاتهم، اأن تعليقات 

الروؤ�ضاء التنفيذيني اأنف�ضهم )عرب ح�ضابات حتمل 

اأ�ضماءهم( تتمتع بتاأثري اأكرب مقارنة بالذي تتمتع به 

التعليقات عرب ح�ضابات ال�ضركات. على �ضبيل املثال، 

ُتعاد م�ضاركة تغريدات بيل غيت�س مبعدل 365^2 

مرة لكل تغريدة، مقابل معدل 119 مرة لتغريدة من 

.GatesFoundation@ ح�ضاب �ضركته

انعكاس الواقع   |   جاءت ن�ضبة 38 يف املئة من 
املديرين التنفيذيني املئة الذين احتلوا املراتب املئة 

الأوىل على قائمة املوؤ�ضر من قائمة فورب�س 2000 

لل�ضركات، و75 يف املئة من قائمة ال�ضركات النا�ضئة 

بقيمة مليار دولر. ونظًرا ل�ضعبية ال�ضركات النا�ضئة 

امل�ضببة ل�ضطراب ال�ضوق وميل جيل الألفية اإىل 

متابعة موؤ�ض�ضيها، يتوّجب على الروؤ�ضاء التنفيذيني 

يف ال�ضركات الكبرية الن�ضمام اإليهم.

القطاع الأكرب املُمّثل يف القائمة هو القطاع التقني 

الذي ي�ضتحوذ على ن�ضبة 41 يف املئة من موؤ�ضر تويرت 

للتاأثري. يليه قطاع اخلدمات املالية، على الرغم من 

و�ضعه غري امل�ضتقر بعد الأزمة، مع اإحراز اثنني من 

الروؤ�ضاء التنفيذيني يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية 

مراكز �ضمن املراتب اخلم�س والع�ضرين الأوىل.

لالأ�ضف، يعك�س غياب متثيل املراأة على موؤ�ضر 

تويرت للتاأثري الفجوة امل�ضتمرة بني اجلن�ضني يف جمال 

الأعمال. �ضبع ن�ضاء فقط اأحرزن مراكز على قائمة 

موؤ�ضر تويرت للتاأثري وهن ماري�ضا ماير، وماري بارا، 

واإليزابيث هوملز، وراندي زوكري بريغ، وجاكلني 

غولد، وت�ضارلني يل، ومي�ضيل ري. وت�ضتخدم الن�ضاء 

ا و�ضائل التوا�ضل الجتماعي اأقل من الرجال من  اأي�ضً

اأجل العمل، بينما مييل الرجال اإىل ا�ضتخدام هذه 

الو�ضائل من اأجل جمع املعلومات التي يحتاجون اإليها 

لفر�س نفوذهم.

هذا وتظهر كذلك هيمنة الروؤ�ضاء التنفيذيني من 

ال�ضركات الأمريكية، فت�ضل ن�ضبة متثيلهم اإىل 73 يف 

املئة على قائمة موؤ�ضر تويرت للتاأثري. ومتّثل منطقة 

اآ�ضيا واملحيط الهادئ املجموعة الثانية الأكرب بن�ضبة 

15 يف املئة، وت�ضتمل على خم�ضة روؤ�ضاء تنفيذيني 
اآ�ضيويني مدرجني �ضمن املراتب الع�ضرين الأوىل، 

ومن بينهم توين فرنانديز من �ضركة طريان اآ�ضيا، 

واأناند ماهيندرا من جمموعة ماهيندرا. وي�ضري ذلك 

اإىل اأنه يف ظل حتّفظ الروؤ�ضاء التنفيذيني الآ�ضيويني 

على م�ضاركة حياتهم ال�ضخ�ضية على و�ضائل 

ا كبرية تنتظرهم  التوا�ضل الجتماعي، اإل اأن فر�ضً

يف حال قاموا بذلك.

يعك�س ن�ضاط القادة الأكرث تاأثرًيا يف و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي ب�ضكل متزايد املمار�ضات 

القيادية النا�ضئة التي �ضتحدد، على الأرجح، م�ضتقبل 

جمال الإدارة. فال يكتفى بتقدمي روؤى مقنعة حول 

كيفية تتبع القادة اليوم واإيالئهم التقدير والحرتام، 

ا ملا �ضيكون عليه الهيكل  بل ميهد الطريق اأي�ضً

التنظيمي يف القرن احلادي والع�ضرين، هيكل 

بطابع حملي واأكرث �ضموًل يتما�ضى مع النظم البيئية 

اخلا�ضة بال�ضركات والزبائن.  

ديفيد دوبواه اأ�ضتاذ م�ضاعد يف جمال الت�ضويق   *
لدى اإن�ضياد ومدير برنامج ا�ضرتاتيجية الت�ضويق 

الرقمي الرائدة، اأحد برامج التنمية التنفيذية 

التابعة للمدر�ضة.

1. تيم كوك (آبل)
Tim Cook (Apple)

2. بيل غيتس (مؤسسة بيل إند ميلندا غيتس)
Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation)

3. إيلون ماسك (تيلسا موتورز)
Elon Musk (Tesla Motors)

4. دونالد ترامب
Donald Trump

5. ريتشارد برانسون (فيرجين)
Richard Branson (Virgin)

6. روبرت ميردوخ (فوكس سينتشري 21)
Rupert Murdoch (21 Century Fox)

7. آرون ليفي (بوكس)
Aaron Levie (Box)

8. آش أشوتوش (أكتيفيو)
Ash Ashutosh (Actifio)

9. ساتيا نيداال ( مايكروسوفت)
Satya Nadella (Microsoft)

10. براين تشيسكي (إير بي إن بي)
Brian Chesky (Airbnb)

األشخاص العشرون األكثر تأثيًرا حسب

#مؤشر_تويتر_للتأثير

�ضاتيا نيدالتيم كوك جيف اإمييلتبيل غيت�س

11. إيريك هيرشبرغ (أكتيفيجن)
Eric Hirshberg (Activision)

12. جون ليجير (تي موبايل)
John Legere (T-Mobile)

13. جيف إيميلت (جنرال إلكتريك)
Jeff Immelt (GE)

14. كايفو  لي (إنوفيشن ووركس)
Kaifu Lee (Innovation Works)

15. يوانكينغ يانغ (لينوفو)
Yuanqing Yang (Lenovo)

16. توني فرنانديز (طيران آسيا)
Tony Fernandes (AirAsia)

17. أسعد رزوق (سينديكيتوم)
Assaad Razzouk (Sindicatum)

18.  أناند ماهيندرا (ماهيندرا)
Anand Mahindra (Mahindra)

19. ماريسا ماير (ياهو)
Marissa Mayer (Yahoo)

20. كيفن روز (غوفل فينتشر)
Kevin Rose (Google Ventures)
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

تنظيم الغذاء 
في الحج

الحرص على النوعية، والكمية، والسالمة 
الغذائية، هي أهم ثالث خطوات يجب 
على الحاج اتباعها لكي يستطيع تأدية 

المناسك بسالم.

�ضك يف اأن لفري�ضة احلج، الركن اخلام�س ال 

من اأركان الإ�ضالم، منزلة خا�ضة عند 

امل�ضلمني. ولتاأدية منا�ضك احلج ل بد من 

مقدرة ج�ضدية لتحّمل اجلهد يف الطواف، 

ا مع درجات  وال�ضعي، ورمي اجلمرات خ�ضو�ضً

احلرارة املرتفعة. من ال�ضعب توافر خيارات 

�ضحية يف كل الأوقات، ولكن ل بد من وجود 

بع�س البدائل التي توؤمن �ضعرات حرارية كافية 

دون اأ�ضرار على اجل�ضم. فالهدف من تنظيم 

الغذاء يف احلج لي�س لإنزال الوزن اأو حت�ضني 

ال�ضكل.. فما الهدف اإًذا؟

تاأمني الربوتينات )اللحوم والأجبان(،  	•
والكربوهيدرات )اخلبز واملعكرونة 

والبطاط�س والأرز(، والدهون )الزيوت 

اجليدة واملك�ضرات(، والفيتامينات، 

املعادن واملاء، وهي العنا�ضر الغذائية 

الالزمة لحتياجات اجل�ضم. ومن الأف�ضل 

تق�ضيم هذه الأطعمة على ثالث وجبات 

رئي�ضة، اإ�ضافة اإىل وجبات خفيفة.

التنبه لكمية الطعام املتناولة، بحيث تكون  	•
كافية دون نق�س اأو اإفراط، اأي اأن تكون 

بالكمية الالزمة لحتياج الفرد وما يبذله 

من طاقة، حيث تنتج م�ضكالت طبية عدة 

من �ضوء التغذية، ب�ضبب نق�س يف كمية 

الغذاء، ومن ثم يفقد احلجاج القدرة على 

تكملة املنا�ضك. ومن ناحية اأخرى فاإن 

الإفراط يف ا�ضتهالك الطعام يوؤدي اإىل 

تخمة وا�ضطرابات معوية وغثيان، وهي 

ا حتول دون ال�ضتمرار يف تاأدية املنا�ضك  اأي�ضً

بال�ضكل املنا�ضب.

الت�ضمم الغذائي، والذي  حدوث  جتنب   •
يظهر بكرثة يف مو�ضم احلج، وهو غالًبا ناجت 

عن تلوث الغذاء، باتباع الطرق والإر�ضادات 

ال�ضحية ال�ضليمة وحت�ضري واإعداد الأطعمة 

بنظافة، حيث اإن كثرًيا من الأمرا�س تنتقل 

عن طريق الطعام اأو ال�ضراب امللوث، اأو قلة 

النظافة ال�ضخ�ضية.
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تغذية الحجاج المرضى   |   قبل الذهاب اإىل تاأدية 
فري�ضة احلج يجب مراجعة الطبيب واخت�ضا�ضي 

التغذية لتنظيم الغذاء والدواء يف تلك الفرتة. 

والأف�ضل خالل احلج كتابة املر�س الذي تعانونه 

على �ضوار على املع�ضم اأو بطاقة التعريف. واإليكم 

بع�س الن�ضائح:

توقيت  يعد  ال�ضكري:  مر�س  تعاين  كنت  • اإذا 
تناول الوجبات من اأهم الأ�ضياء التي يجب 

احلر�س على اللتزام بها بالتزامن مع تناول 

الأدوية اأو الأن�ضولني تفادًيا لرتفاع ال�ضكر اأو 

هبوطه. فالأف�ضل عند تاأدية املنا�ضك حمل بع�س 

الوجبات اخلفيفة الغنية بال�ضكريات كالع�ضري، 

اأو التمر، اأو قطعة �ضغرية من احللوى وتناولها اإذا 

�ضعرمت بعوار�س هبوط ال�ضكر كالدوار، والغثيان، 

والإرهاق ال�ضديد، والتعرق، والتي قد ت�ضل اإىل 

الغيبوبة. من املهم جًدا تناول كمية كافية من املياه 

تفادًيا للجفاف الذي قد يفاقم عوار�س ارتفاع 

ال�ضكر اأو هبوطه.

•	اإذا كنت تعاين الف�ضل الكلوي: يجب البتعاد عن 
الأطعمة املاحلة والتي تكون �ضائدة يف احلج. 

فالأطعمة املقلية اجلاهزة، والأجبان، والوجبات 

اخلفيفة املتوافرة تكون مبعظمها ماحلة. فالأف�ضل 

اإح�ضار البدائل كاجلنب قليل امللح، وامل�ضويات. 

ومن اأكرث التحديات ملري�س الف�ضل الكلوي هو 

�ضرب املياه، فمع جهد الطواف وال�ضعي يف اجلو 

احلار يخ�ضر اجل�ضم الكثري من ال�ضوائل، وهو ما 

ل ي�ضتطيع تعوي�ضه ب�ضهولة، نظًرا ملحدودية الكمية 

امل�ضموح بها من املياه. فالأف�ضل البقاء يف الظل 

قدر الإمكان، وتناول مكعبات الثلج عند العط�س 

بدًل من كميات كبرية من املياه. 

كنت تعاين ح�ضوات الكلى: اجلفاف عدو  • اإذا 
احل�ضوات، فيجب احلر�س على تناول كميات 

كبرية من املياه وال�ضوائل.

•	اإذا كنت تعاين ارتفاع �ضغط الدم والكولي�ضرتول: 
جتنب الأطعمة املاحلة والدهنية فاأغلب الأطعمة 

التي تقدمها املطاعم تكون غري �ضحية، فحاولوا 

انتقاء الأطعمة امل�ضوية و�ضدور الدجاج بدًل من 

الأفخاذ، والأف�ضل غ�ضل الأطعمة املعلبة قبل 

ا غنية جًدا بامللح. تناولها لأنها اأي�ضً

اأخرًيا، اإن احلر�س على النوعية، والكمية 

وال�ضالمة الغذائية هي اأهم ثالث خطوات يجب 

على احلاج اتباعها لكي ي�ضتطيع تاأدية املنا�ضك 

وهو بكامل طاقته وقواه. فالغذاء ال�ضليم هو ما 

ي�ضاعد على تكملة ال�ضعائر والنتهاء من اأعمال 

احلج ونحن ب�ضحة �ضليمة.  

10 نصائح غذائية قد ال يعرفها الحجاج 

لتجنب الإم�ضاك يف فرتة 

احلج ين�ضح بزيادة تناول 

الفواكه واخل�ضراوات 

الطازجة، فهي توفر امل�ضدر 

اجليد للفيتامينات، واملعادن، 

والطاقة، والألياف الطبيعية، 

وال�ضوائل. من اجليد غ�ضل 

الفواكه واخل�ضراوات جيًدا 

قبل تناولها، وتناول ذات 

الق�ضور ال�ضميكة واملغلفة 

كالربتقال واليو�ضفي.

تناول التمر مع منتجات 

الألبان، فهذه الوجبة 

اخلفيفة متد الإن�ضان بقيمة 

غذائية عالية، و�ضهلة 

اله�ضم، ويف متناول اجلميع. 

ويف�ضل �ضراء عبوات احلليب 

اأو اللنب ال�ضغرية املب�ضرتة 

وطويلة الأجل جتنًبا لالإ�ضابة 

مبيكروبات البكترييا 

العنقودية و�ضمومها، وعدم 

الحتفاظ بالعبوة بعد فتحها.

تناول الأطعمة الغنية 

بفيتامني »�ضي« وذلك ملا 

فيها من فوائد. فهذا من 

�ضاأنه حت�ضني نظام املناعة 

على مقاومة العدوى، ومنع 

ال�ضعور بالتعب، وي�ضاعد 

على �ضرعة التئام اجلروح، 

ويزيد من امت�ضا�س 

احلديد. وم�ضادره الغذائية: 

من الفاكهة )اجلوافة، 

والربتقال، والليمون، 

واجلريب فروت(، ومن 

اخل�ضراوات )الطماطم، 

والقرنبيط، واخل�ضراوات 

الورقية الطازجة(.

اتباع اأ�ضاليب النظافة 

ال�ضخ�ضية ال�ضليمة، مع 

�ضرورة غ�ضل اليدين باملاء 

وال�ضابون غري املعطر 

با�ضتمرار خالل اليوم قبل اأي 

وجبة طعام وبعدها، والتاأكد 

من اأن املائدة واأدوات الطعام 

نظيفتان، وخاليتان من 

الأو�ضاخ والأتربة.

ال�ضتهالك امل�ضتمر للمياه 

وال�ضوائل لتعوي�س ما 

يفقده اجل�ضم من ال�ضوائل، 

ا يف حالة العرق  خ�ضو�ضً

ال�ضديد نتيجة لرتفاع حرارة 

اجلو. هناك بع�س امل�ضروبات 

التي حتتوي على مياه 

ومعادن وي�ضتخدمها عادة 

الريا�ضيون، ومن املمكن 

ا يف احلج. تناولها اأي�ضً

ينبغي التاأكد من تاريخ 

�ضالحية املعلبات، وعدم 

وجود ثقوب، اأو انتفاخ، اأو 

انبعاج بها، لأن تلك العالمات 

هي موؤ�ضر لعدم �ضالحيتها.

التاأكد دائًما من اأن مياه 

ال�ضرب اآتية من م�ضدر �ضحي 

و�ضليم، وكذلك جتنب تناول 

الثلج امل�ضنوع من مياه غري 

اآتية من م�ضدر �ضحي و�ضليم، 

ويكون من الأف�ضل تناول املياه 

وامل�ضروبات املعباأة.

�ضراء الأطعمة من 

اأماكن معروفة 

وعدم تناولها من 

الباعة اجلائلني يف 

الطرقات.

جتنب الأطعمة التي 

تكون �ضريعة الف�ضاد اإذا 

ُتركت فرتة طويلة بعد 

الطهي مثل الأ�ضماك، 

اأو الدجاج، اأو التونة، 

حيث تكون اأكرث عر�ضة 

للتلوث اأو الف�ضاد، 

والبتعاد عن تناول 

ال�ضلطات املح�ضرة 

م�ضبًقا من املايونيز، 

و�ضلطات البي�س.

من الأف�ضل جتنب الطهي 

خالل اأيام احلج توفرًيا 

للوقت ولتجنب احلرائق، 

وعادة ما يكون الطعام 

املطهي اأكرث عر�ضة 

للف�ضاد من الطعام الذي 

ا  يوؤكل طازًجا، خ�ضو�ضً

يف اجلو احلار. ويف حالة 

الطهي ل حتفظ الأطعمة 

املطهوة خارج الثالجة 

لأكرث من �ضاعتني.
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صحة

يحول بني امل�ضلم ونداء ربه اأمٌر مهما عظم، ال 

وبع�س املر�ضى تاأبى عزميتهم اإل اأن تدفعهم نحو 

مر�ضاة اهلل مهما كانت العواقب. ول باأ�س اأن ميتثل 

هوؤلء من مر�ضى القلب وال�ضكر والكلى وغريهم 

لنداء الواجب بعد اأن ياأخذوا بالأ�ضباب واحليطة 

واحلذر ويلتزموا بن�ضح الأطباء.

ل �ضك اأن من الراغبني يف احلج من لديه اأمرا�س 

مزمنة يف القلب والأوعية الدموية، وباإمكان هوؤلء 

املر�ضى اأداء فري�ضة احلج �ضريطة اأن تكون حالتهم 

ال�ضحية م�ضتقرة، اإل اأن ال�ضفر وامل�ضي يف اأثناء اأداء 

منا�ضك احلج يتطلب جهًدا بدنًيا ل ي�ضتهان به، كما 

اأن اجتماع املاليني يف بقعة واحدة ويف وقت واحد، 

مع ما قد يحدث من تغرّيات يف اجلو، قد يزيد من 

الأعباء امللقاة على القلب والرئتني وغريهما من 

الأع�ضاء، وذلك نتيجة اجلهد البدين، والزحام 

ال�ضديد، والأحوال اجلوية القا�ضية. كل هذا ي�ضّكل 

عبًئا وم�ضدًرا من م�ضادر القلق ملر�ضى القلب 

باأ�ضكاله املتنوعة، كاأمرا�س ت�ضّلب ال�ضرايني، والذبحة 

ال�ضدرية، واأمرا�س هبوط ع�ضلة القلب اأو ت�ضخمها، 

واأمرا�س ال�ضمامات القلبية، واأمرا�س ا�ضطرابات 

كهربائية القلب، واأمرا�س ارتفاع �ضغط الدم.

هناك جملة من الن�ضائح العامة ينبغي اأن يراعيها 

مر�ضى القلب ب�ضكل عام من اأجل �ضالمتهم، ومنها 

ما هو مطلوب قبل ال�ضفر لتاأدية املنا�ضك، كمراجعة 

الطبيب املعالج لأخذ راأيه والتاأكد من اإمكانية اأداء 

ل عن  الفري�ضة، واحل�ضول على تقرير طبي مف�ضّ

و�ضع املري�س ال�ضحي، وتوفري جميع الأدوية املو�ضوفة 

بكميات كافية وحفظها بعيدة عن حرارة ال�ضم�س. 

ا اأخذ جميع التطعيمات الالزمة،  من املهم اأي�ضً

مثل تطعيم احلمى ال�ضوكية، وتطعيم الإنفلونزا. 

وللمر�ضى الذين لهم اأجهزة منظمة ل�ضربات القلب 

يجب عليهم فح�ضها قبل التوّجه لأداء احلج. اأما 

املطلوب من مري�س القلب يف اأثناء تاأدية املنا�ضك، 

فهو حمل التقرير الطبي والأدوية اخلا�ضة به اإىل كل 

مكان يذهب اإليه خالل تنقالته، وو�ضع �ضوار حول 

املع�ضم، عليه ا�ضم احلاج، وعمره، وطبيعة مر�ضه، 

ونوعية العالج الذي يتناوله. على املري�س اأخذ ق�ضط 

كاف من الراحة والنوم، واحلر�س على عدم بذل اأي 

حج آمن 
لمرضى القلب

تجنّب التعرض ألشعة 
الشمس لفترات طويلة 

والتوقف عن أي نشاط عند 
اإلحساس ببوادر التعب 

واإلجهاد. 

د. حاتم حمدي العليان

استشاري وجراح أمراض القلب 

جمهود بدين �ضديد، وا�ضتخدام و�ضائل م�ضاعدة بقدر 

امل�ضتطاع يف الطواف وال�ضعي على كر�ضي متحّرك، 

وتوكيل من ينوب عنه يف رمي اجلمرات اإذا �ضعر 

بعدم قدرته على ذلك، وتاأدية املنا�ضك التي حتتاج 

اإىل جمهود بدين كبري يف اأثناء الليل حيث يخف 

الزحام وتعتدل احلرارة.

ننبه مر�ضى القلب بتجّنب الزحام ملا ي�ضّببه من 

اإجهاد بدين، و�ضعوبة تناول الدواء يف ذلك الوقت 

واملكان، ي�ضاف اإىل ذلك ما ي�ضببه من �ضيق وتوتر 

وانفعال نف�ضي وارتفاع �ضغط الدم. وليتذّكر اأولئك 

املر�ضى باأن الدين ي�ضر، ولي�س على املري�س حرج، 

واأن�ضحهم باأل يرتددوا يف التوكيل، وركوب العربة 

للطواف وال�ضعي خوًفا من الزحام وامل�ضقة. وهنا اأعود 

للتذكري بعدم التعّر�س لالنفعالت وامل�ضايقات يف 

اأثناء احلج، وجتّنب التعّر�س لأ�ضعة ال�ضم�س لفرتات 

طويلة، والتوقف عن اأي ن�ضاط عند الإح�ضا�س ببوادر 

التعب والإجهاد، اأو اآلم ال�ضدر و�ضيق التنف�س، 

اأو ا�ضطراب �ضربات القلب، وعند ال�ضعور بهذه 

الأعرا�س على املري�س مراجعة اأقرب مركز �ضحي يف 

حال عدم حت�ّضن حالته بعد اأخذ العالج والراحة. 

من اأهم الن�ضائح ملر�ضى القلب اأن يحر�ضوا 

على تناول الغذاء ال�ضحي املتوازن، مع التقليل من 

ا�ضتخدام ملح الطعام، وجتّنب املاأكولت الد�ضمة 

والأطعمة املك�ضوفة، وكذلك عليهم الإكثار من �ضرب 

ال�ضوائل، وعليهم األ يتوقفوا عن ا�ضتخدام جهاز 

مراقبة ال�ضغط، وذلك حت�ضًبا ملا قد ي�ضّببه الإجهاد 

وقلة تناول ال�ضوائل من هبوط يف �ضغط الدم. 

وعلى املر�ضى الذين يحتمل تعر�ضهم لآلم الذبحة 

ال�ضدرية، األ ين�ضوا حمل الأقرا�س املو�ضعة لل�ضرايني 

»النيرتوجلي�ضرين«، التي توؤخذ حتت الل�ضان 

ل�ضتعمالها عند احلاجة.  

         على مرضى القلب تجّنب الزحام 
لما يسّببه من إجهاد بدني، 

وصعوبة تناول الدواء،    
وعدم التعّرض لالنفعاالت والمضايقات   

في أثناء الحج      



انطالًقا من أهّمية أن يكون لك شريك تعتمد عليه في المنافسة، زين تقّدم لك باقات األعمال الجديدة، 
وفيها العديد من المزايا أبرزها:

• مكالمات المحدودة • بيانات المحدودة • تجوال دقائق وبيانات دولية • تخفيض على األجهزة الذكية
للمزيد من المعلومات اتصل بفريق زين أعمال على 0580000062 أو 14477

 businessteam@sa.zain.com     sa.zain.com/business أو

عرض لفترة محدودة

شراكة ُيعتمد عليها
باقات زين أعمال الجديدة
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عالم الرجل

نبض اإلبداع 

األداء المحّسن 

عندما 
اأطلقت كاديالك طراز V-Series من 

�ضيارات ال�ضيدان قبل نحو عقد من 

الزمن، بدا جلًيا اأنها كانت ت�ضعى اإىل ا�ضتقطاب 

الفئة ال�ضبابية من هواة ال�ضرعة يف القيادة، ومن 

ثمَّ تغيري املفهوم ال�ضائع باأن مركباتها تليق بالزبائن 

خ ال�ضركة ح�ضورها  ا فح�ضب. واإذ تر�ضِّ الأكرب �ضنًّ

اليوم على خارطة �ضّناع �ضيارات جتمع بني الفخامة 

والأداء الريا�ضي، تك�ضف عن اأقوى مركبة �ضنعتها 

يف تاريخها املمتد على مر 112 عاًما. فبموازاة 

ز �ضيارات  احلفاظ على مظاهر الفخامة التي متيِّ

كاديالك �ضمن هذه الفئة، حر�ضت ال�ضركة على اأن 

ت�ضّكل مركبتها اجلديدة �ضيارة ريا�ضية بكل املقايي�س 

وقادرة على حتقيق اأداء ي�ضاهي ما هو متوقع من 

ال�ضيارات املخ�ض�ضة مل�ضارات ال�ضباق. لتحقيق هذه 

الغاية، مت جتهيز �ضيارة CTS-V اجلديدة مبحرك 

من ثماين اأ�ضطوانات �ضعة 6.2 لرت مزّود ب�ضاحن 

توربيني يوفر قوة تعادل 640 ح�ضاًنا وعزم دوران 

ي�ضاوي 855 نيوتن مرت. ارتقاء باأداء املركبة، القادرة 

على الت�ضارع من �ضفر اإىل 100 كلم يف غ�ضون 

3.8 ثانية، وحتقيق �ضرعة مقدارها 322 كيلومرًتا 
يف ال�ضاعة، اعتمدت كاديالك فيها ناقل حركة 

اأوتوماتيكًيا من ثماين �ضرعات، ونظام مكابح متطوًرا 

من طراز Brembo يوفر ثباًتا على الطرقات و�ضرعة 

يف ال�ضتجابة على املنعطفات. 

www.cadillacarabia.com    

عام 2013، اختارت اآي دبليو �ضي يف 

�ضافهاوزن اأن تكرم ببع�س ابتكاراتها 

حياة الروائي ال�ضهري اأنطوان دي �ضانت 

اإك�ضوبريي و�ضمًنا �ضغفه بعامل الطريان الذي 

يرتبط ارتباًطا وثيًقا باإرث الدار. جتلت ثمار 

تلك البادرة اآنذاك يف اإطالق منوذجني من 

�ضاعات Pilot’s حتت ا�ضم »الأمري ال�ضغري« 

احتفاء بالذكرى ال�ضبعني لإبداع �ضانت 

اإك�ضوبريي يف روايته ال�ضهرية التي تندرج اليوم 

�ضمن اأهم الأدبيات يف العامل. واإن كانت اآي 

دبليو �ضي قد اأثرت جمموعة �ضاعات »الأمري 

ال�ضغري« منذ ذلك احلني باإبداعات اإ�ضافية، 

فاإنها اليوم مت�ضي قدًما يف رحلتها امل�ضتلهمة 

من �ضفحات الرواية لتعيد �ضياغة مقولة 

ذاك الأمري »للنا�س جنوم يختلف بع�ضها عن 

بع�س« يف نب�س يكر�س يف الوقت نف�ضه ح�س 

البتكار لدى الدار وبراعتها التقنية. يف �ضاعة 

الكرونوغراف املزدوج ذات الإ�ضدار احل�ضري 

 Pilot’s Watch Double Chronograph
Edition »Le Petit Prince، وامل�ضنوعة يف 

علبة من الفولذ ال�ضلب، يتيح موؤ�ضر اليوم 

اإ�ضاءة اإحدى النجمات ال�ضبع التي تتزين بها 

احللقة املركزية و�ضط امليناء الأزرق. و�ضاحب 

ال�ضاعة وحده ي�ضتطيع اأن يحدد اأي جنمة 

ُت�ضاء ليظهر املوؤ�ضر الذهبي الالمع وهو يقفز 

من جنمة اإىل اأخرى دون ترتيب م�ضبق. يذكر 

اأن النجوم املثقبة على ميناء ال�ضاعة جت�ضد 

الكواكب التي زارها الأمري ال�ضغري، علًما باأنها 

ُحفرت بالرتتيب نف�ضه على اجلزء اخللفي 

من ال�ضاعة مع اأ�ضماء �ضكانها: امللك، الرجل 

املزهو، ال�ضكري، رجل الأعمال، رجل امل�ضباح، 

عامل اجلغرافيا، واأخرًيا الوردة. 

www.iwc.com  





تجّول حول العالم مع اتصاالت واتصل بأي مكان 
مقابل 3 دراهم للدقيقة.

تطبيق Roaming Callback الجديد... 
هو ما تحتاجه أثناء سفرك

ات�صاالت،  التجوال” من  الإت�صال خالل  متتع مع تطبيق Roaming Callback “اإعادة 

بخ�صم ي�صل اإىل 77% على اأ�صعار مكاملاتك اأثناء التجوال يف 188 دولة. بب�صاطة قم 

بتحميل التطبيق جمانًا وثبته على هاتفك ثم ا�صتمتع باإجراء مكاملاتك مبا�صرة اإىل اأرقام

الت�صال التي �صيتم عر�صها يف التطبيق من مفكرتك الهاتفية الأ�صلية.

etisalat.ae/roaming
+971 8002300
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عالم المرأة

فيما 
ي�ضبه الحتفاء بجذور موؤ�ض�س الدار، تطرح 

دار DeWitt لل�ضاعات اأحدث اإبداعاتها 

حتت ا�ضم Blue Empire، م�ضتلهمة لأجلها اإيقاعات 

ليل يتدثر بحلكة الأزرق. هو يف الواقع نب�س ت�ضيغ 

الدار تفا�ضيله هذه املرة رموًزا ل�ضماء جمالياتها 

ف�ضيف�ضاء من بريق جنوم �ضيغ يف �ضوار ال�ضاعة 

وقر�ضها تفا�ضيل بالذهب الوردي ت�ضفي ثراء على 

العلبة امل�ضغولة من الفولذ ال�ضلب، و�ضياء �ضعاعات 

قمرية ت�ضكلت من 42 حجًرا ما�ضًيا ذا قطع دائري. 

اأما امليناء الذي يعك�س، على ب�ضاطته، اأناقة اأنثوية 

راقية، فيتدثر بك�ضوة زرقاء تقارب لون ال�ضماء 

منت�ضف الليل وترثيها زخارف بنمط �ضعاعي. 

www.dewitt.ch    

إيقاعات ليلية 

�ضاعة Blue Empire، �ضيغت يف علبة من الفولذ ال�ضلب 

اأثرتها تفا�ضيل بالذهب الوردي وحجارة ما�ضية يعانق 

بريقها امليناء الأزرق. 

منذ 
بدايات اكت�ضاف العطور، احتل العنرب مكانة خا�ضة 

�ضمن الروائح الأ�ضد متيًزا بطيبها وثرائها، حتى 

اإنه ُعدَّ يف ال�ضرق الأو�ضط اأغلى قيمة من الذهب اإىل حني 

جرى حظر ا�ضتخدامه يف �ضناعة العطور. لكن هذا احلظر 

مل يحبط على ما يبدو رغبة دار اإيف �ضان لوران يف الإتيان 

بعطر يحاكي �ضذاه طيب العنرب، فاأوكلت هذه املهمة اإىل خبري 

 Exquisite العطور حميد مرياتي لتثمر موهبته طرح عطر

Musk، الإ�ضافة اخلام�ضة اإىل »املجموعة ال�ضرقية« التي 
اأطلقتها الدار من قبل. لتحقيق العبق املرجو، عمد مرياتي 

اإىل بناء ابتكاره على اأ�ضا�س قوي من خ�ضب العود اأثراه مبزيج 

من امل�ضك وخال�ضات حيوانية املن�ضاأ ت�ضتن�ضخ طيب العنرب، 

ثم وازن بينها وبني رائحة البت�ضويل والراتنج ليولد من تالقي 

هذه الأ�ضداد �ضمفونية عطرية ت�ضتاأثر بغمو�ضها على احلوا�س 

لتثمل هذه الأخرية مبا يخلفه العطر من تاأثري ذاك التمازج 

الأخري بني دفء امل�ضك و�ضذا روح الورد وخال�ضات جوز 

الطيب والقرفة ورائحة الزجنيبل.

 www.yslbeauty.com     

سحر الشرق 









  -  سبتمبر  622016

شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

أمالي ابن الحاجب
لأبي عمرو عثمان بن احلاجب )ت 646هـ(

لغتنا

عامل 
بالقراءات والنحو، بارع يف علم 

الأ�ضول، وقد األَّف يف هذه العلوم 

جميعها. تفقه على مذهب الإمام مالك، فاأ�ضبح 

من اأبرز فقهاء زمانه حتى قيل اإنه �ضيخ املالكية 

يف ع�ضره. طبقت �ضهرته الآفاق مبا األَّفه من 

كتب عظيمة يف علوم �ضتى، له موؤلفات كثرية يف 

النحو وال�ضرف و�ضروح لعدد كبري من اأمهات 

كتب النحو مثل �ضرح كتاب �ضيبويه، و�ضرح 

ل للزخم�ضري، و�ضرح الوافية، و�ضرح  املف�ضّ

كتاب الإي�ضاح لأبي علي الفار�ضي. 

وذهب مثاًل

ْعَدان َمْرَعى وال كالسَّ

آللئ من بحور الشعر

قال الإمام ال�ضافعي، رحمه اهلل، يف ال�ضرب وانتظار الفرج:

اأما هذا الكتاب فقد مدحه كلُّ من ترجم 

لبن احلاجب، اإذ جتلت فيه براعته الفذة يف 

النحو، ما دعا كثرًيا من العلماء اإىل الطالع 

عليه والإفادة منه، ومن هوؤلء ال�ضيوطي، 

والبغدادي، وابن ه�ضام وغريهم. قال عنه ابن 

َخلكان يف وفيات الأعيان: »خالف ابن احلاجب 

النحاة يف موا�ضع واأورد عليهم اإ�ضكالت 

واإلزامات تبعد الإجابة عنها، وكان من اأح�ضن 

خلق اهلل ذهًنا. جاءين مراًرا ف�ضاألته عن 

موا�ضع يف العربية فاأجاب اأبلغ اإجابة بتثبت 

م املوؤلف الكتاب اإىل �ضتة اأق�ضام،  تام«. ق�ضَّ

الق�ضم الأول الأمايل على اآيات من القراآن 

الكرمي. الثاين الأمايل على موا�ضع من كتاب 

ل للزخم�ضري. الثالث الأمايل على بع�س  املف�ضّ

م�ضائل اخلالف بني النحويني. الرابع الأمايل 

على الكافية. اخلام�س الأمايل على اأبيات من 

ال�ضعر. اأما الق�ضم الأخري فهو الأمايل املطلقة، 

وهي على مو�ضوعات متفرقة. وقد اأحاط ابن 

احلاجب باآراء كبار اأئمة النحو التي جندها 

مبثوثة يف هذا الكتاب، ويبدو اأنه كان متاأثًرا 

مبذهب الب�ضريني، فقد تاأثر ب�ضيبويه، واأبي 

علي الفار�ضي، والزخم�ضري، فهو يف الغالب 

يتبنى اآراءهم، وي�ضوق حججهم، وياأخذ 

باأدلتهم دون تع�ضب. كما قام ب�ضرح عدد من 

م�ضنفاتهم. اإنَّ املتاأمل يف هذا الكتاب يقف على 

ثقافة وا�ضعة، وعقلية نا�ضجة، وفكر عميق يدل 

على �ضعة الطالع وعمق التحليل. 

قال 
عبدالقاهر اجلرجاين يف دلئل الإعجاز: 

»الكالم على �ضربني: �ضرٌب اأنَت ت�ضل منه 

اإىل الغر�س بدللة اللفظ وحده، وذلك اإذا ق�ضدَت اأْن 

ُتْخرِب عن »زيد« مثاًل باخلروج على احلقيقة، فقلت: 

خرج زيٌد. و�ضرٌب اآخُر اأنَت ل ت�ضل منه اإىل الغر�س 

بدللة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفُظ على معناه الذي 

يقت�ضيه مو�ضوُعه يف اللغة، ثم جتد لذلك املعنى دللًة 

ثانيًة ت�ضل بها اإىل الغر�س. ومدار هذا الأمر على 

الكناية وال�ضتعارة والتمثيل. اأَو ل ترى اأنك اإذا قلت: 

ه� كثري رماد القدر، اأو قلت يف املراأة: ن�ؤوم ال�ضحى، 

ك الذي تعني من  فاإنك يف جميع ذلك ل ُتفيد غر�ضَ

جمرد اللفظ، ولكن يدل اللفُظ على معناه الذي يوجبه 

ظاهُره، ثم يعقل ال�ضامُع من ذلك املعنى، على �ضبيل 

ك، كمعرفتك من كثري  ال�ضتدلل، معنى ثانًيا هو غر�ضُ

رماد القدر اأنه م�ضياف، ومن نوؤوم ال�ضحى يف املراأة 

فة خمدومة، لها من يكفيها اأمَرها. واإذ قد  اأنها ُمرْتَ

عرفَت هذا، فها هنا عبارٌة خمت�ضرٌة، وهي اأن تقول 

»املعنى« و»معنى املعنى«، تعني باملعنى املفهوَم من 

ظاهر اللفظ الذي ت�ضل اإليه بغري وا�ضطة، و»مبعنى 

املعنى« اأن تعقَل من اللفظ معنى، ثم ُيف�ضي بك ذلك 

رُت لك«.  املعنى اإىل معنى اآخر كالذي ف�ضَّ

ــَعــاُب ـــوُن الأُمــــــوُر الــ�ــضِّ ـــُه ـــَعـــْم، َوت َن

َحـــاُب ــيــُق امَلـــَذاِهـــُب ِفــيــَهــا الـــرِّ َتــ�ــضِ

ــاُب ــئ ـــْجـــدي ول الكــت ُي ـــمُّ  ـــَه اْل فـــال 

ُيـــَهـــاُب ـــــْدٌر  َق َذاَك  ِمــــْن  ــــَر  ُي ـــْم  ـــَل َف

ال�ّضَحاُب َعــْنــَك  ـــاَب  واجْنَ َفُعوِفيَت 

ــــاُب َب ـــدَّ  �ـــضُ اإَِذا  َبــــــاٌب  ـــُيـــْفـــَتـــُح  �ـــضَ

ــــِد َمــا ــــْع ـــــــاُل ِمـــــْن َب ـــُع احَل ـــ�ـــضِ ويـــتَّ

ــَك ــْي ــَل ْن َع ـــَراِن َهـــــوِّ ـــِمِّ ُيـــ�ـــضْ َمــــَع الـــَه

ــُه ــَت ــْب ــــا ِه ــــــا مِبَ ــْقــَت َذْرًع ـــْم �ــضِ ـــَك َف

ــاٍب ــَح ــضَ ــــْن � ـــــْم َبــــــَرٍد ِخـــْفـــَتـــُه ِم وَك

قال 
َمع الأمثال: »قال بع�س الرواة:  امليداين يف جَمْ

ْعدان اأْخرَثُ الُع�ضب لبًنا، واإذا َخرَثَ لنُب  ال�ضَّ

الراعية كان اأف�ضَل ما يكون واأطيَب واأْد�َضَم، ومنابت 

ال�ضعدان ال�ضهول، وهو من اأجنع املراعي. ي�ضرب مثاًل 

ُل على اأقرانه واأ�ضكاله. قالوا: اأول من  لل�ضيء َيْف�ضُ

قال ذلك اخلن�ضاء، وذلك اأنها اأقبلت فوجدْت النا�س 

جمتمعني على هند بنت عتبة بن ربيعة وهي تن�ضدهم 

مراثي يف اأهل بيتها، فلما دَنْت منها قالت: على َمْن 

تبكني؟ قالت: اأبكي �ضادة م�ضوا، قالت: فاأن�ضديني 

بع�َس ما قلت، فقالت هند:

     أبكي عموَد األبطَحْيِن كليهما
ومانَعها من كلِّ باٍغ ُيريُدها  

     أبو ُعتبَة الفيَّاض وْيَحِك فاعلمي
وشيبة والحامي الذمار وليُدها  

     أولئك أهُل العزِّ من آل غالب
وللمجد يوم حين ُعدَّ عديُدها  

ْعدان، فذهب مثاًل«.  قالت اخلن�ضاء: َمْرَعى ول كال�ضَّ

د، ولي�س يف اجلودة  وتقدير الكالم: هذا مرعى جيِّ

ْعدان. مثل ال�ضَّ

ِّ
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األجندة

 1 سبتمبر
مهرجان النخيل والتمور باألحساء  -  األحساء

تحتضن مدينة الملك عبداهلل للتمور هذا المهرجان الذي يشهد إقبااًل من 
سكان المنطقة لحضور النشاطات الثقافية والترفيهية التي تقام في أرض 

المهرجان، إلى جانب مزادات بيع التمور.
www.alhasa.gov.sa 

25-27 سبتمبر
ملتقى خطوات  -  الرياض

يهدف الملتقى الذي يحتضنه فندق الرتز كارلتون، إلى دعم رواد األعمال 
وتثقيف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لبدء مشاريع جديدة 

وتطوير المشاريع القائمة، بهدف تعزيز االقتصاد الوطني.
www.steps.sa 

25-29 سبتمبر
مهرجان الرمان  -  القرى 

مهرجان يعرض منتجات الرمان في منطقة الباحة، يشهد مشاركة 
واسعة من العارضين وأبناء المنطقة الذين يتوافدون على المهرجان 

لشراء منتجاته واالستمتاع بنشاطاته المصاحبة.
www.romanbedah.com 

27-28 سبتمبر
مؤتمر العمل التطوعي  -  الجبيل

يشهد المعرض الذي يقام في قاعة المؤتمرات بالجبيل وتنظمه الهيئة 
الملكية للجبيل وينبع، محاضرات وندوات عن األعمال التطوعية، وحلقات 

نقاشية، وورش عمل، يهدف من خاللها المؤتمر إلى ترسيخ الفكر 
التطوعي لدى العامة.

www.rcjy.gov.sa 

27-29 سبتمبر
معرض سفاري تك الدولي  -  الرياض

ينعقد معرض سفاري تك الدولي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض، ليقدم للزوار آخر المستجدات في سوق الرحالت البرية وأحدث 

معدات الصيد والفروسية، ومنتجات الرياضات البحرية ومعداتها.
www.safariksa.com 

28-29 سبتمبر
معرض ومؤتمر المشاريع الكبرى السعودي  -  الرياض

ينعقد المعرض في فندق الفيصلية ويحشد أبرز قادة الصناعة والخبراء في 
المملكة العربية السعودية والمنطقة لبحث مشاريع البنية التحتية الطموحة 
في المملكة، وأهمية عالقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها 

من الموضوعات.
www.acexpos.com 

+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
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تسالي

الكلمة الضائعة
قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيث 

يتناسب عدد الحروف مع عدد المربعات، ثم 
استنتج الكلمة المفقودة.

مالحظة: بعض الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.

 حرفان:
اأم - حر

ثالثة أحرف:
رمم - �ضبا - باب - ليل - اأ�ضل

أربعة أحرف:
اأحمر - ماما - هالل - مترد

خمسة أحرف:
م�ضم�ضة - اأما�ضي - اإقبال - النيل - �ضلمان

ستة أحرف:
الأمنت - التلول - ال�ضالم - الأحمد - الومي�س

سبعة أحرف:
ا�ضتهتار

ثمانية أحرف: 
الإمارات

تسعة أحرف:
ال�ضتقالل

 أشكال مسلية
حاول معرفة قيمة األشكال التالية من خالل 

عالقتها الرياضية

28

22

24

لألذكياء فقط
هل تستطيع تحريك عود ثقاب واحد لتصبح 

المعادلة الرياضية التالية صحيحة؟

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

3 2 11

4 3 17

5 4 ؟

إعداد:  نور الرشدان

راتهـتسا





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.

• Cا

• 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.

• Cا

• Ü

• ê
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  «موقع «السعودية على ا�نترنت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

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

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  ¿ƒµdÉa

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

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

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

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

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

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

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

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

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

لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكÎوين 

cargocic@saudia.com
الهات∞ املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

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

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

لإلغاء احلجز:  920030000

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

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

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

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

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

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

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

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

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

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•
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FLEET األسطول

Boeing B777-368
Seating Capacities

A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

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

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج 368 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 268 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: 230 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.

السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.

املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
Seating Capacities

A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

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

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص 300 - 330
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.
السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

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

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

إيرباص 320
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.

الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.

السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

Airbus A320
Seating Capacities

A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

إمبراير 170
السعة املقعدية: 66 مقعداً.

6 لدرجة األعمال، 60 لدرجة الضيافة.
الطول: 98 قدمًا )29٫90 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 85 قدمًا )26٫00 متر(.
السرعة عند االستواء: 473 عقدة )544 ميل/ساعة، 876 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 35٫000 قدم )10٫668 متر(.
املدى: 2000 ميل، )3٫704 كم(.

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

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

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

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



FLEET األسطول

Boeing B777-368
Seating Capacities

A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

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

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج 368 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 268 - 777
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: 230 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.

السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.

املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
Seating Capacities

A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

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

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص 300 - 330
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.
السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

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

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

إيرباص 320
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.

الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.

السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

Airbus A320
Seating Capacities

A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

إمبراير 170
السعة املقعدية: 66 مقعداً.

6 لدرجة األعمال، 60 لدرجة الضيافة.
الطول: 98 قدمًا )29٫90 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 85 قدمًا )26٫00 متر(.
السرعة عند االستواء: 473 عقدة )544 ميل/ساعة، 876 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 35٫000 قدم )10٫668 متر(.
املدى: 2000 ميل، )3٫704 كم(.

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

الأقمار ال�صناعية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مكائن ال�صرف الآ› يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

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

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

يف العامل، ومنها:

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

.(9200) املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

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

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

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

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

ل الركاب ال�صيوف على  nالأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقب

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

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

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

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

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

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

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

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

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

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

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

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

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

(968) للر�صائل الإ‚ليزية.

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

دليل ا�رشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

õjõY… اŸواWن, JõjõY« اŸواWنة..

اإر�صادات مهمة:

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

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

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

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف اأماكن اآمنة.

Nدeاä ال≥£ار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها   ،èصاطئ اخللي� والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

اŸ£اراä الداNلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة وني∞، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليè منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبل≠ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

اŸ£اراä الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدو› يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدو› يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدو› بالدمام، 

و مطار الأمري مد بن عبد العزيز 

الدو› باملدينة املنورة.

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

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

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

äÓا◊اف

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

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

¥ô£ال

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها 

املÎامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

 äصياراS ÒLCاJ

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         
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T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

Air
Considering the long 
distances which separate 
the main towns of  the 
Kingdom, air travel 
can often prove to be 
the most convenient 
and practical means 
within the borders. Saudi 
Arabian Airlines, the flag 
carrier of  the Kingdom 
of  Saudi Arabia, oper-
ates to a vast network of  
domestic and interna-
tional destinations. A 
fleet of  various types of  
aircraft is also available 
for charter flights.

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

Buses
A new and efficient bus service has been 
introduced by the Saudi Arabian Public 
Transport Company (SAPTCO) to operate 
within and between all the major towns in  
Saudi Arabia in addition to international 
trips to some of  the neighboring countries.

Rail
Six trains service with 
first-class air-condi-
tioned carriages runs 
daily between Riyadh 
and Dammam on the 
Gulf  coast.

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA

998
997
999
993
996

Civil Defence
Ambulance   
Police 
Road Accidents  
Road Security 

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service
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Tim Cook Bill Gates Satya Nadella Jeff Immelt

The #TwitterInfluence Index Top 20
1. Tim Cook (Apple)
2. Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation)
3. Elon Musk (Tesla Motors)
4. Donald Trump
5. Richard Branson (Virgin)
6. Rupert Murdoch (21 Century Fox)
7. Aaron Levie (Box)
8. Ash Ashutosh (Acti�o)
9. Satya Nadella (Microso�)
10. Brian Chesky (Airbnb)
 11. Eric Hirshberg (Activision)
 12. John Legere (T-Mobile)
 13. Jeff Immelt (GE)
 14. Kaifu Lee (Innovation Works)
 15. Yuanqing Yang (Lenovo)
 16. Tony Fernandes (AirAsia)
 17. Assaad Razzouk (Sindicatum)
 18. Anand Mahindra (Mahindra)
 19. Marissa Mayer (Yahoo)
 20. Kevin Rose (Google Ventures)

big launches and even trumpets causes 
(LGBT rights).
The case of Bill Gates, who has around 
15 times the followers of Cook but 
only gets half the retweets, tells us two 
things: the secret is in the quality not the 
quantity of your tweets, and the same 
applies to followers. Gates is high on 
the index because of the popularity of 
his humanitarian work and his hopeful 
updates on causes such as disease cures 
or the progress of women.
Elon Musk epitomises the hip and 
happening. Through his short teasers, 
such as “it’s time”, he speaks the language 
of his followers and inspires them 
with his ambition. His tweets embody 
his values, attitude and passion for 
“innovations now”.
Richard Branson stands out for his 
humility. He regularly shares tips and 
even stories of personal failure from 
his younger days, sharing lessons and 
experiences for the benefit of all.
The personal nature of the top CEOs 
matters. A comparison of CEO 
engagement against that of their 
companies, showed that a CEO’s 
personal handle (their Twitter name) has 
significantly more influence than their 
corporate brand. Bill Gates, for example, 
averages 2,365 engagements per tweet, 
while the @GatesFoundation Twitter 
handle has a rate of 119.

Reflection of the times   |   Of the 100 
CEOs ranked on the index, 38 percent 
came from Forbes 2000 companies and 
75 percent from the billion-dollar start-
up companies list. Given the popularity 
of disruptive start-ups and the propensi-
ty of millennials to follow their founders, 
big company CEOs should join them.
The biggest industry represented 
in the top 100 is technology, which 
comprises 41 percent of the TII. But 
financial services are catching up, despite 
the industry’s precarious post-crisis 
reputation, with two financial services 
CEOs in the top 25.
Sadly, the lack of female representation 
on the TII reflects the remaining gender 
gap in business. Only seven female CEOs 
made the TII rankings: Marissa Mayer, 
Mary Barra, Elizabeth Holmes, Randi 
Zuckerberg, Jacqueline Gold, Charlene 
Li and Michelle Rhee. Women also use 
social media less than men for business, 
while men tend to use social media to 

gather the information they need to 
build their influence.
CEOs of American companies also 
dominate, representing 73 percent of the 
TII. Asia Pacific represents the second 
biggest group at 15 percent, including 
five Asian CEOs listed within the top 20, 
among them Tony Fernandes of AirAsia 
and Anand Mahindra of the Mahindra 
Group. This suggests that, while Asian 
CEOs are still reluctant to share their 
personal lives on social media, big 
opportunities await them if they do.
The activity of the most influential 
leaders on social media increasingly 
reflects emerging leadership practices 

which will likely define the future of 
management. Not only does it provide 
compelling insights on how leaders are 
followed and admired today; it also 
paves the way for what the organisational 
structure of 21st century might be: more 
local and more distributed with a leader 
in sync with the company and customer 
ecosystems. 

*  David Dubois is an Assistant Professor of 
Marketing at INSEAD and a Programme 
Director of Leading Digital Marketing 
Strategy, one of the school’s executive 
development programmes.
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The Most Influential CEOs
on Twitter

Digital leaders who get the most attention for themselves and their brands on 
social media are those who share their personal causes, express their hopes 

and ambitions and engage with their followers.

David Dubois  *

Traditionally, leaders’ ability to 
influence has been 

based on the extent to which they har-
ness their power and strength. Authority 
and the ability to guide others through 
hardship have historically been central to 
the growth of leaders from military gen-
erals to CEOs. But in today’s digital age a 
new kind of “democratic leadership” has 
emerged, a process by which engagement 
is much more bi-directional: from top to 
bottom and bottom to top.
The advent of social media has driven 
this change in social dynamics and new 
research shows that the most influential 
CEOs today are social leaders, open to 
listening , engaging in dialogue with 
stakeholders and responsive to their 
followers.
People increasingly want to see their 
leaders on social media, which is where 
80 percent of chiefexecutives from the 
world’s biggest companies now do much 
of their bidding. CEO “sociability” is 

critical to building trust and loyalty. 
Research shows that 82 percent of 
consumers are more likely to trust 
a company whose CEO engages on 
social media . Meanwhile, 78 percent 
of professionals prefer working for a 
company whose leadership is active on 
social channels .
As reflected by the Twitter Influence 
Index (TII), not being on social media 
is by now far more detrimental than 
hiding away in the corner office. 
Engaging and telling the company’s 
story is becoming essential for CEOs, 
especially as the millennial generation 
demands and expects its leaders to 
be digitally savvy. As John Legere, 
CEO of T-Mobile (ranked #12 on 
the TII) said last year; “Who’s on 
Twitter? My customers, my employees, 
my competitor’s customers. And I 
hear every minute of every day how 
we’re doing and what we need to do 
differently.”

The secrets of the most influential   |   
The index, developed by the “Young 
Promising Leaders of Twitter” (YPL), 
Jecolia Tongzh, Edric Subur, Theodoric 
Phay and Amanda Ng, under my 
mentorship and with the supervision 
of Frederique Covington, Twitter 
International Marketing Director, 
measures how influential the world’s 
top executives are on Twitter, based 
on engagement data (the quality of 
their tweets) and volume (the quantity 
of their tweets) between January and 
August 2015. The TII is composed of 
the most successful 100 CEOs on these 
measurements, the top 20 (opposite table).
Looking at the top five, it’s clear from 
the leader, Tim Cook, that less is more. 
Cook tweeted only 50 times during the 
study period, but he garnered almost 
2,000 retweets per tweet (high quality 
engagement). Cook’s tweets are short 
and typically personal. He tweets 
about customers, thanks his staff for 
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computing power, using its ability to cal-
culate the outcomes of more moves to a 
deeper level than even a world champion 
can. Go is played on a far larger board 
(19 by 19 squares, compared to 8x8 for 
chess) and has more possible moves than 
there are atoms in the universe, so raw 
computing power was unlikely to beat a 
human with a strong intuitive sense of 
the best moves.
Instead, AlphaGo was designed to win 
by playing a huge number of games 
against other programs and adopting 
the strategies that proved successful. You 
could say that AlphaGo evolved to be the 
best Go player in the world, achieving 
in only two years what natural selection 
took millions of years to accomplish.
Eric Schmidt, executive chairman of 
Google’s parent company, the owner 
of AlphaGo, is enthusiastic about what 
artificial intelligence (AI) means for 
humanity. Speaking before the match 
between Lee and AlphaGo, he said that 
humanity would be the winner, whatever 
the outcome, because advances in AI will 
make every human being smarter, more 
capable, and “just better human beings.”
Will it? Around the same time as Al-
phaGo’s triumph, Microsoft’s “chatbot” – 
software named Taylor that was designed 
to respond to messages from people 
aged 18-24 – was having a chastening 
experience. “Tay” as she called herself, 
was supposed to be able to learn from 
the messages she received and gradually 
improve her ability to conduct engaging 
conversations. Unfortunately, within 24 
hours, people were teaching Tay racist 
and sexist ideas. When she starting say-
ing positive things about Hitler, Micro-
soft turned her off and deleted her most 
offensive messages.
I do not know whether the people who 
turned Tay into a racist were themselves 
racists, or just thought it would be fun to 

undermine Microsoft’s new toy. Either 
way, the juxtaposition of AlphaGo’s vic-
tory and Taylor’s defeat serves as a warn-
ing. It is one thing to unleash AI in the 
context of a game with specific rules and 
a clear goal; it is something very different 
to release AI into the real world, where 
the unpredictability of the environment 
may reveal a software error that has 
disastrous consequences.
Nick Bostrom, the director of the Future 
of Humanity Institute at Oxford Univer-
sity, argues in his book Superintelligence 
that it will not always be as easy to turn 
off an intelligent machine as it was to 
turn off Tay. He defines superintelligence 
as an intellect that is “smarter than the 
best human brains in practically every 
field, including scientific creativity, 
general wisdom, and social skills.” Such 
a system may be able to outsmart our 
attempts to turn it off.
Some doubt that superintelligence will 
ever be achieved. Bostrom, together 
with Vincent Müller, asked AI experts 
to indicate dates corresponding to when 
there is a one in two chance of machines 
achieving human-level intelligence and 
when there is a nine in ten chance. The 
median estimates for the one in two 
chance were in the 2040-2050 range, and 
2075 for the nine in ten chance. Most 
experts expected that AI would achieve 
superintelligence within 30 years of 
achieving human- level intelligence.
We should not take these estimates too 
seriously. The overall response rate was 
only 31%, and researchers working in AI 
have an incentive to boost the impor-
tance of their field by trumpeting its 
potential to produce momentous results.
The prospect of AI achieving superintel-
ligence may seem too distant to worry 
about, especially given more pressing 
problems. But there is a case to be made 
for starting to think about how we can 

design AI to take into account the inter-
ests of humans, and indeed of all sentient 
beings (including machines, if they are 
also conscious beings with interests of 
their own).
With driverless cars already on Cali-
fornia roads, it is not too soon to ask 
whether we can program a machine to 
act ethically. As such cars improve, they 
will save lives, because they will make 
fewer mistakes than human drivers do. 
Sometimes, however, they will face a 
choice between lives. Should they be 
programmed to swerve to avoid hitting 
a child running across the road, even 
if that will put their passengers at risk? 
What about swerving to avoid a dog? 
What if the only risk is damage to the car 
itself, not to the passengers?
Perhaps there will be lessons to learn as 
such discussions about driverless cars 
get started. But driverless cars are not 
superintelligent beings. Teaching ethics 
to a machine that is more intelligent than 
we are, in a wide range of fields, is a far 
more daunting task.
Bostrom begins Superintelligence with 
a fable about sparrows who think it 
would be great to train an owl to help 
them build their nests and care for their 
young. So they set out to find an owl egg. 
One sparrow objects that they should 
first think about how to tame the owl; 
but the others are impatient to get the 
exciting new project underway. They will 
take on the challenge of training the owl 
(for example, not to eat sparrows) when 
they have successfully raised one.
If we want to make an owl that is wise, 
and not only intelligent, let’s not be like 
those impatient sparrows. 

*  Peter Singer is Professor of Bioethics 
at Princeton University and Laureate 
Professor at the University of Melbourne.

How we can design Artificial Intelligence
to take into account the interests of humans,

and indeed of all sentient beings
including machines, if they are also

conscious beings with interests of their own?
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Can
Artificial Intelligence

Be Ethical?
Artificial Intelligence could bypass

the human intelligence to a level
of super intelligence that may generate

ethical challenges.

Peter Singer  *

Innovation & Technology

Last month, AlphaGo, a com-
puter program 

specially designed to play the game Go, 
caused shockwaves among aficionados 
when it defeated Lee Sidol, one of the 
world’s top-ranked professional players, 
winning a five-game tournament by a 
score of 4-1.
Why, you may ask, is that news? Twenty 
years have passed since the IBM com-
puter Deep Blue defeated world chess 
champion Garry Kasparov, and we all 
know computers have improved since 
then. But Deep Blue won through sheer ©

  p
r

o
je

c
t 

Sy
n

d
ic

a
te



jutting out into the water and framed by 
tall trees and snow-capped mountains. It 
can also be reached via a section of the 
Chemin Fleuri (flowered path) that runs 
along the lakeside.

A few miles west of Montreux, 
Vevey exudes a quiet charm. Back 
in the day it attracted writer Ernest 
Hemingway, the Austrian painter and 
playright Oskar Koroschka and the 
comedian Charlie Chaplin. Be sure 
to visit the Old Town and La Grande 
Place which has a market on Tuesday 
and Saturday mornings. 

On Quai Perdonnet stands a tribute 
to Charlot, as Chaplin is known in 
French. Chaplin spent the last 25 years 
of his life here, and his former home, Le 
Manoir-de-Ban, is open to the public as 
the Chaplin Museum. Since 1914 Nestle 
has been based in Vevey and it has 
sponsored the Alimentarium. You will 
know when you have arrived at this food 
museum when you see a giant silver fork 
sticking out of the lake. 

Gstaad is an alpine resort in Bern with 
137 miles of slopes for skiing. Here walk-
ing and hiking trails, the mountain air 
and exclusive ambience attract visitors all 
year round. To get there take the vintage 

Panoramic train from Montreux. And for 
an overnight stay check in at the Alpina 
Gstaad which is designed like a tradi-
tional luxe wooden chalet.

Every thirty minutes a train leaves 
Geneva bound for Basel on the River 
Rhine. The town’s main attractions 
include the Old Town, Kunstmuseum, 
Museum Jean Tingely and Schaulager 
art bunker. In summer a cruise along 
the Rhine – or even swimming or 
floating with a waterproof fish bag 
(Wickelfisch) - is a must. A 30 minute 
bus ride will take you over the Ger-
man border to Weil am Rhein, home 
to the Vitra Design Museum designed 
by Frank Gehry. It’s Germany’s answer 
to the Guggenheim Bilbao - with 
works by Zaha Hadid, Tadao Ando  
and Alvaro Siza.

Mosques in Basel include King 
Faisal Islamic Center, Ar-Rahma 
Verrein, Basel Masjid and  Islamische 
Kultur Stiftung. And top halal res-
taurants are Cigköfte, Aladin,  Indian 
Tandoori Palace and Musical Grill 
Restaurant. Good places for an over-
night stay are Novotel near the SBB 
Station and Hotel Diana near the river 
in the Altstadt.

Another day trip plan is to take a 
boat from either Geneva or Lausanne 
across the lake to enjoy a round of 
golf at Evian Masters Golf Club set in 
a former royal park over the border 
in France.  And perhaps overnight at 
the family-friendly Royal Hotel, which  
has a three pools, a spa, tennis courts 
and its own kid’s resort. Fun open air  
things to do include horseback riding, 
tennis and watersports. And the Evian 
Source Spa is the last work in luxury 
complete with pool, hammam, sauna, 
gym and all manner of treatments. And 
don`t forget to try the fabled Evian 
water, sourced locally.

 If you have only half a day to spare 
take a bus or taxi out to Cologny, a 
refined suburb with country lanes and 
woods around 4 miles  from Geneva. It is 
home to Geneva Golf Club and a some-
what esoteric attraction the Biblioteca 
Bodmeriana.  Here the private collection 
includes Persian illuminated manu-
scripts and decorated copies of Qur’ans. 
Alternatively take the bus to the village of 
Veyrier, walk over the border into France 
and take the cable car up Mont Saleve. At 
the top are footpaths - and crosscountry 
skiing in winter. Bon Voyage!  

    Gstaad is an alpine resort in Bern with 
 137 miles of slopes for skiing. 
Here walking and hiking trails,
  the mountain air and exclusive ambience 
    attract visitors all year round  
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Be sure to visit the steep streets of 
the Old Town. A group of 18th century 
buildings houses the Musée de Vieux 
Montreux. Here items on display range 
from Roman artefacts and street signs 
to bathtubs and period furniture. The 
Covered Market is a must and the 
open-air lakeside market is held on 
Fridays. There are also several shops 
catering to Arabic tastes.

For an overnight stay – or longer – 
be sure to try the Grand Hotel Suisse 
Majestic.  Centrally located opposite the 
station, this elegant belle époque estab-
lishment has great style and a traditional 
atmosphere. At the Terrace restaurant 
you can enjoy fine Swiss cuisine – try the 
veal tartare or crayfish with wheat - along 
with stunning views of Lake Geneva. All 
the 140 rooms have wifi, cable TV, radio, 
telephone and air conditioning and more 
fantastic views. Another excellent dining 
option is Palais Oriental restaurant, also 
beside the water. Décor is in the style of 
a Moroccan palace and Middle Eastern 
favourites are served in style.

About 2 miles south of town at Vey-
taux, the Chateau de Chillon is unforget-
table, particularly if you arrive by boat. 
It is a splendid, turreted medieval castle, 

1.

3.

2.

3
1 2

The Château de Chillon (Chillon Castle) is an 
island castle located on Lake Geneva, south of 
Veytaux in the canton of Vaud. 

View from guest room at Alpina Gstaad. 

Boat passes Majestic Hotel on Lake 
Geneva in Montreux.
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From Geneva it is just a short 
hop by train to Lausanne. 

So it is easy to make a day trip to this 
city of culture. The Great Mosque, 
which can be found at 14 Passage de 
Montriond, was opened in 2008. The 
Islamic Centre in Lausanne is at 10 Place 
de la Gare. For over 20 years it has been 
a place of prayer and teaching. Run on a 
volunteer basis, the centre also organizes 
wedding and funeral services.

Other places of interest include the 
Renaissance style town hall, old houses 
of Place de la Palud and the Olympic 

Museum. Should you decide to spend 
the night the place to stay is Chateau 
d’Ouchy. This atmospheric former medi-
eval castle right beside the lake features 
a restaurant specializing in fresh fish, a 
pool, hammam and sauna. 

Stretching east to Villeneuve, the Swiss 
Riviera rivals its French counterpart as 
a magnet for visitors. Magnificent belle 
epoque steamers cruise the lake as the 
did back in 1910, affording passengers 
wonderful views  of mountains and lake-
side houses. And the climate is so mild 
that palm trees bloom.

Thirty minutes by train east of 
Lausanne or a little longer by ferry 
is Montreux. It is home to several 
heritage sites including the Chateau 
de Chillon and Chatelard Castle. The 
town’s location is spectacular and a 
stroll along the lakeside path in the 
late afternoon sunshine is a must. 
Since the 19th century artists, musi-
cians and writers  have been drawn to 
this lakeside resort. And so it remains 
until today. The Septembre Musical 
de Montreux Festival was founded in 
1946 and held every year since then. 
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Veronica Maria Garbutt

Noble City of Elegance.
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This area provides the perfect 
antidote to anyone seeking respite 
from busy, bustling life in the urban 
metropolises of Dammam or Riyadh. 
At weekends during the cooler months, 
its many green spaces are flooded with 
families coming out to enjoy the fresh air 
and oasis scenery. 

Back on top of the dune overlooking 
Yellow Lake, a few people had decided 
to make it down to the water’s edge. 
The descent was easy, certainly fun, 
but coming back up was hard work, a 
tough slog through the shifting sand. On 
arriving, many steadied themselves before 
taking a much-deserved sip of water.  

Looking at the Lake, it is easy to 
assume that it is primordial part of 
the landscape. In fact, Yellow Lake is 
man-made from the drainage water 
emanating from the aforementioned 
thousands of farms and date 
plantations of al-Ahsa. In 1971, the 
formerly ad-hoc canals that had 
watered farms for centuries were 
modernised into a central irrigation 
system, disgorging the 328 million 
cubic meters of spring water necessary 
for al-Ahsa’s agriculture. 

To accommodate the runoff of 
the agricultural water system, two 
evaporation lakes were formed, called 

al-Afsar and al-Uyoun, thereby creating 
a new natural environment for multiple 
flora and fauna in this otherwise dry and 
barren desert. 

The natural area created is known, 
scientifically speaking, as a Sabkha 
wetland. It features a higher salt content 
than other bodies of fresh water due to 
its purpose as an evaporation lake for 
the agricultural irrigation water.  As a 
result, salt tolerant vegetation such as 
Phragmite reeds grows within the lake, 
providing an ideal feeding and nesting 
ground for migratory birds, as well as 
other indigenous types of wildlife. 

Cups of Arabic coffee were handed 
out as the sun began to set. The fragrant 
smell of cardamom scented the air, as the 
cups were quickly emptied and refilled. 
The Middle East, and the Gulf region in 
particular, has beautiful sunsets. That 
day was no exception, with colours 
changing from yellow and blue to blood 
red and deep purple as the sun’s setting 
rays hit the clouds. 

The scenery swiftly began to change, 
with the yellow dunes now becoming a 
shimmering golden colour, and the lake’s 
serene, still waters attaining an almost 
mirror-like quality in their reflection of 
the evening sky’s sublime hues. 

Then, almost too soon, it was time 

to leave before it got fully dark. Cars 
were packed up, engines started, and 
everyone buckled up for the ride back 
down. Into the gathering dusk we drove, 
out towards the main road, and back 
towards the shining lights of al-Ahsa’s 
many villages, and beyond. 

For many people, it is easy to claim 
the Eastern Province as being just the 
home of the petroleum industry, an area 
marked by huge featureless desert, a 
long coastline, and several large urban 
areas.  Some will even claim that true 
beauty in Saudi Arabia can only be 
found in the craggy mountain ranges 
and coastline of the Southern and 
Western regions. 

Yet, Yellow Lake and its surrounding 
area prove that Eastern Province hosts 
areas of rich, natural beauty. Featuring 
a landscape that is forever evolving, and 
which lends itself as a place of relaxation, 
and reflection for travellers of all ages 
that venture to it.  Our visit to this body 
of water, largely unknown outside the 
province, provided us with both a real 
and figurative oasis of peace in the busy 
lives we all lead today.  

*  Leah Schmidt is travel photographer 
based in Saudi Arabia.

Yellow Lake and its surrounding area
prove that Eastern Province hosts 

areas of rich, natural beauty
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Yellow Lake

with its general fluid measurements 
fluctuating at different times of the year 
and with the varying volumes of water 
it contains, Yellow Lake is framed by 
sand dunes that rise up around it. It is as 
if encircled by mountains, whose many 
yellowed reflections lend gives the body 
of water its name. 

During Saudi Arabia’s winter time, 
when daytime temperatures are more 
manageable, many people make the 
journey to the Lake, especially at 
weekends. Fully prepared with picnics, 
blankets, and seemingly endless 
thermoses of Arabic coffee or tea, 
families come from all over the region to 
relax with a view of the water. 

Not far away, and an alternative point 
of interest for those not equipped with 
the necessary 4x4 the route demands, 
lie the al-Qara mountain, national park, 
and farms that are synonymous with this 
region of Saudi Arabia. 

The Al-Ahsa governorate is famous 
for its delicious dates, and its green oasis, 
with close to 22,000 individual farms – 
both working and ones used for leisure 
– scattered around the fifty or so villages 
and towns that make up the governorate. 
With its approximately thirty million 
palm trees, al-Ahsa also claims the title 
of world’s largest oasis. 

1.

2.

3.

Grass near the Lake. 

Patterns in the sand. 

The edge of the Lake. 
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Silence reigned as the driver 
gently depressed the 

handbrake. Slowly, the vehicle started 
to move forwards. “Yallah!” (“Let’s go” 
in Arabic) we all shouted, as we felt the 
motion of the vehicle being propelled 
downwards.

Gliding down on the steep face of 
a sand dune, our vehicle hurtled in a 
controlled descent towards the bottom. 
The roar of the sand moving beneath 
us was deafening. The vehicle was a 
powerful, Japanese 4x4. Built, tested, 
and used to such conditions; but on this 
occasion the engine was not needed; 
gravity took care of business. 

As soon as we were to the bottom of 
the dune, the engine revved, issuing a 
forceful, throaty grunt. The wheels dug 
into the sand, and we sped up the side of 
the next, more impressive dune.

Popular throughout the Gulf region, 
driving through sand dunes,  known 
colloquially as “Dune Bashing”, is 
exhilarating. As long as seatbelts are 
fastened, tires deflated for extra grip, 
and the driver experienced, the ride will 
be very memorable but certainly a little 
stomach churning as well. 

With raw engine horsepower and 
skilful driving, we reached the dune’s 
top. There we claimed our prize: a 
magnificent view of Yellow Lake, or 
simply called “al-Asfar” the Arabic word 
for “Yellow”. 

Situated roughly a dozen kilometres 
east of the village of al-Omran in the 
Eastern Province governorate of al-
Ahsa, Yellow Lake is a body of water 
both unusual, given its location in this 
dry, desert region, but also seemingly 
completely natural. 

Yellow Lake, however, is a place that 
can only realistically be reached by a 4x4 
capable of the tough route across this 
challenging landscape.  Even then, it is 
best to go with a person from the area, as 
they would be best placed to show you 
the ideal pathway through the dunes. 

Access to the Lake is achieved through 
a sand and gravel road, which takes the 
vehicle across an almost lunar landscape 
of rocks and boulders, before leading 
into a small sea of medium-sized dunes. 
Once engaged, following the tracks left 
by other vehicles, the sand needs to be 
carefully navigated through controlled, 
applied driving, so as to avoid an 
accident or getting stuck. 

Arriving at the top, overlooking the 
Lake, is to be struck by its sheer size. 
Around twelve kilometres in length, 
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Yellow 
Lake

 Unexpected Beauty in a Timeless 
Landscape.

By Leah Schmidt  *

Yellow Lake
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Light Up the Night

Northern Lights above Jokulsarlon Lagoon 
in Iceland. The aurora borealis occurs 

year-round but is most visible in the winter, 
when the sky is darkest.

Photograph by Mike Theiss
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