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قرية ذي عين
إرث حضاري ومجد 

شامخ

تقع القرية قرب مدينة الباحة، 
وتتميز بطرازها المعماري الفريد 

الذي يطل من قمة جبل أبيض.
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مشروبات الطاقة
مخاطر وأضرار 

رغم بعض التأثيرات اإليجابية 
التي ترافق تناول مشروبات 

الطاقة كتحسين األداء 
الجسدي، إال أنها تخلِّف أضراًرا 

صحية ال يستهان بها.

الطفل الموهوب
البيئة الحاضنة تعزز 

اإلبداع

على الوالدين اكتشاف مواهب 
أطفالهم منذ الصغر، كي 

يتمكنوا من رعايتها وتنميتها 
في ظروف مناسبة.

38
التعلم الجماعي 

واالبتكار 
المستخدمون 

أساس التطوير

يُصغي مطورو التطبيقات إلى 
زبائنهم ومنافسيهم لكي 

يتعلموا كيف السبيل إلى 
تحقيق النجاح.
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خفاف أو ثقال 

بني خفاف الإبل الراك�صة �صوب خط 

النهاية ي�صبح امل�صهد اأكرث فتنة يف 

منطقة ال�صياهد، �صرق العا�صمة 

الريا�ض. فيمتزج مثار النقع مع ال�صوء 

والظل لتفوز هذه اللقطة.

تصوير: فواز الشريف
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أصيل الطائف 

من اأعلى جبال الهدا يف مدينة الطائف، 

ينطلق التلفريك بركابه عابًرا بهم ت�صاري�ض 

اجلبال، مروًرا بطريق امل�صاة القدمي، وقرية 

الكر ال�صياحية.. في�صحرهم امل�صهدان: 

املكان، ووقت الأ�صيل.

تصوير: عبد العزيز الحارثي
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الطائر المهاجر 

من جنوب الكرة الأر�صية هاجرت 

اأ�صراب طيور الوروار من موطنها، لتحط 

رحالها يف اململكة العربية ال�صعودية. 

بديعة الألوان و�صغرية احلجم، لكّن مربِّي 

النحل يخيفهم منقارها ال�صغري الذي 

يلتقط النحل مبهارة. 

تصوير: فواز الشريف
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ساعة البهجة

يف حممية، يف جمهورية بوت�صوانا تظهر ظباء 

ت�صرب املاء من الغدير. متتاز هذه احليوانات 

اجلميلة بر�صاقتها و�صرعتها يف العدو، فهي 

قلما ُترى وحيدة، بل تتحرك �صمن قطيع 

يقوده ذكر واحد من الظباء.

Photograph by Beverly Joubert
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معالم

الكابيتول هو املقر مبنى 

الرئي�ض لل�صلطة 

الت�صريعية الحتادية )الكونغر�ض( 

يف الوليات املتحدة الأمريكية. يقع 

و�صط مقاطعة كولومبيا فوق تلة 

مرتفعة ت�صمى »كابيتول هيل« يف 

اجلهة ال�صرقية من حديقة نا�صيونال 

مول الوطنية، يف وا�صنطن العا�صمة.

اختار مكان البناء الرئي�ض 

الأمريكي ال�صابق جورج وا�صنطن، 

وبداأ اإن�صاء املبنى عام 1793 

وافتتح عام 1800، ولكن ا�صتمرت 

الأعمال التو�صعية يف املبنى 

لع�صرات ال�صنني بعد افتتاحه.

ت�صدر من الكابيتول الت�صريعات 

التي ي�صّنها الكونغر�ض الأمريكي، 

ويجتمع فيه جمل�صا ال�صيوخ 

والنواب. وتقام فيه منا�صبات 

ر�صمية مهمة يف تاريخ الوليات 

املتحدة الأمريكية، اأهمها حفل 

تن�صيب الرئي�ض اجلديد للوليات 

املتحدة، والذي يقام مّرة كل اأربع 

�صنوات يف يوم 20 يناير، وتقام فيه 

ا احتفالت عيد ال�صتقالل  اأي�صً

الأمريكي يوم 4 يوليو.

�صيد مبنى الكابيتول على الطراز 

املعماري امل�صمى »نيو كال�صيكي«، 

ال�صائد منذ اأوا�صط القرن الثامن 

ع�صر، ويبلغ ارتفاعه خم�صة طوابق، 

وي�صم �صتة مباٍن من املكاتب، 

وثالثة مباٍن ملكتبة الكونغر�ض، 

بنيت جميعها يف القرنني التا�صع 

ع�صر والع�صرين. وي�صم املبنى قاعة 

»الروتندا« التي تقع اأ�صفل مبنى 

القبة مبا�صرة، وت�صم جمموعة من 

اإبداعات الفن الأمريكي.  

مبنى الكابيتول

ُ



نـدرك مســـؤوليتنا تجــاه وطـــننا والمجـــتمع ونعـمل على
أن نكون فاعلين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

 الرؤية: أن تكون شركة بمستوى عالمي في مجال صناعة الطيران والفضاء والدفاع.
 الرسالة: تقديم منتجات وخدمات مميزة في صناعة الطيران والدفاع تنال أعلى درجات الرضا للعمالء وتحقق الربحية المستدامة.. وذلك من خالل:

 الثقة: نقدم باستمرار منتجات صناعة الطيران وخدماتها بمواصفات عالمية تستحق تطلعات عمالءنا.
 الدقة والتميز: نقدم أعلى درجات الدقة في منتجاتنا.

 التركيز على العمالء: رضا العمالء هو هدفنا الرئيس، من خالل توثيق العالقة معهم وتلبية كافة متطلباتهم.
 التعاون: نحترم وجهات نظر األفراد والمساهمات في بيئة داعمة تعزز العمل الجماعي والتعاون واالتصال المفتوح

 التطوير: نطور باستمرار قدراتنا وخدماتنا لتتواكب مع أحدث التقنيات.
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
دلهي هي ثاين كربى مدن الهند التي حتوز 

اأ�صواًقا �صعبية ومراكز جتارية حديثة، اإل اأن 

الأ�صواق ال�صعبية جتتذب الزوار مبا ت�صمه من 

حتف وثريات هندية ي�صعى كل زائر لقتنائها 

كذكرى لزيارته. ومن اأف�صل اأ�صواق دلهي �صوق 

ت�صاندي ت�صوك اأحد اأقدم اأ�صواق املدينة، ويقع 

بالقرب من حمطة القطارات القدمية. ويجمع 

ال�صوق كثرًيا من املحال ال�صغرية والكبرية التي 

تبيع املنتجات الهندية التقليدية مثل امل�صغولت 

الذهبية، والأحجار الكرمية، والزهور، 

وامل�صنوعات النحا�صية والتوابل. 

اأما ال�صوق اجلنوبي الذي يكت�صب ا�صمه من 

موقعه يف املدينة، في�صم العديد من املتاجر 

التي تبيع اأ�صهر العالمات التجارية من مالب�ض، 

واأحذية، وحقائب، وجواهر. ويف اجلنوب 

ا يقع �صوق لجبات نغار املركزي الذي  اأي�صً

تعر�ض حماله املالب�ض والأقم�صة، والأواين 

الفخارية. ويف قلب دلهي يوجد �صوق خان اأحد 

اأبرز الأ�صواق الراقية يف الهند والذي يرتاده 

امل�صاهري والأثرياء، بف�صل احتوائه على اأرقى 

بيوت الأزياء الهندية. 

أين تذهب؟
ت�صم دلهي كثرًيا من املعامل القدمية، وعلى راأ�صها 

القلعة احلمراء التي تعد حتفة فنية بديعة مت بناوؤها 

باحلجر الرملي الأحمر. بينما تعد منارة قطب مينار، 

املنارة الأطول يف الهند، وهي لي�صت مبنى قائًما بذاته 

بل توجد �صمن جُممع ي�صم مباين تاريخية عدة.

يعد امل�صجد اجلامع اأحد اأكرب م�صاجد الهند، 

ا�صرتك يف بنائه نحو خم�صة اآلف عامل ونحات، 

عملوا على مدى �صت �صنوات لإجناز املبنى الذي 

تاأ�ص�ض يف عام 1658. ويتكون امل�صجد من منارتني، 

واأربعة اأبراج، وثالث بوابات مقو�صة، وجدران مك�صوة 

باأحجار حمراء ورخام اأبي�ض. ويت�صم امل�صجد ب�صاحته 

الوا�صعة التي ت�صتوعب 25 األًفا من امل�صلني. 

يف جنوب مدينة دلهي يقع برج »كتب مينار«، الذي 

يعد اأحد اأروع الأمثلة يف فن العمارة الإ�صالمية يف 

دلهي، وي�صل ارتفاعه اإىل 72.5 مرت، نق�صت عليه 

اآيات من القراآن الكرمي.

من اأهم املعامل ال�صياحية يف دلهي املتحف الوطني، 

فمن خالل زيارته يتعرف الزائر ب�صكل دقيق اإىل 

التاريخ العريق للهند. فاملتحف ي�صم اآثاًرا ملا قبل 

التاريخ، اإ�صافة اإىل كثري من احل�صارات التي نه�صت 

على اأر�ض الهند. 

أين تسكن؟
 The Leela Palace New Delhi

يقع الفندق يف احلي الدبلوما�صي، ويجمع 

الطراز املعماري للفندق بني الثقافة الهندية 

القدمية والفنون املعمارية احلديثة. يبُعد الفندق 

م�صافة تقل عن 10 دقائق بال�صيارة عن بوابة 

الهند اإحدى اأ�صهر معامل املدينة، وعلى بعد 15 

كيلو مرًتا من مطار اأنديرا غاندي الدويل.

ي�صم الفندق نادًيا �صحًيا يقدم خدمات 

متميزة للن�صاء والرجال، بينما مينح امل�صبح 

الواقع اأعلى �صطح الفندق اإطاللت بانورامية 

على املدينة. وي�صتمتع الزائر باأكرث من خيار يف 

الطعام، من خالل املطاعم التي تقدم املاأكولت 

الهندية والعاملية. 

تقع مدينة دلهي على ضفاف 
نهر يامونا شمال الهند، وتعد 

ثاني كبرى المدن الهندية، 
وواحدة من أقدم مدن العالم 

التي تقدم صورة مصغرة 
للثقافة والتاريخ الهندي بكل 

جمالياته وتراثه، إلى جانب وجه 
المدينة المعاصر. 

24 ساعة
في

دلهي
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من هنا وهناك

مؤشر التقدم االجتماعي

يهدف 
موؤ�صر التقدم الجتماعي العاملي 

الذي تعده املنظمة الأمريكية 

غري الربحية )حتمية التقدم الجتماعي( اإىل 

قيا�ض مدى التطور الجتماعي امل�صاحب للنمو 

القت�صادي عرب فح�ض نحو 99% من �صكان 

العامل، وذلك من خالل ثالثة عنا�صر رئي�صة 

تعتمد على الحتياجات الإن�صانية الأ�صا�صية، 

واأ�ص�ض الرفاهية، والفر�ض املتاحة.

حلت فنلندا، وفًقا لهذا الت�صنيف، يف املرتبة 

الأوىل على م�صتوى العامل، وتبعتها كندا يف 

املرتبة الثانية بفارق �صئيل، ومن بعدها جاءت 

كل من الدمنارك، واأ�صرتاليا، و�صوي�صرا. ويف 

املرتبة ال�صاد�صة حلت ال�صويد، ثم الرنويج، 

وهولندا، واململكة املتحدة، واأي�صلندا، ونيوزلندا. 

�صملت املحاور العامة التي اعتمدها املوؤ�صر 

عدًدا من العنا�صر. فكان املحور الأول واملتعلق 

بالحتياجات الإن�صانية الأ�صا�صية يبحث 

م�صائل متعلقة مب�صتوى التغذية والرعاية 

ال�صحية يف الدولة، وجودة املياه وال�صرف 

ال�صحي، وم�صتوى الأمان ال�صخ�صي. بينما 

�صمل املحور الثاين اخلا�ض باأ�ص�ض الرفاهية، 

مدى �صهولة الو�صول اإىل املعلومات وقدرات 

الت�صال، وم�صتوى ال�صحة العامة وجودة 

البيئة املحيطة. اأما فيما يتعلق باملحور الثالث 

واخلا�ض بالفر�ض املتاحة فقد تناول م�صائل 

مثل احلرية ال�صخ�صية والقدرة على �صنع 

القرارات، وم�صتوى التعليم املتقدم، ومعدلت 

الت�صامح والندماج الجتماعي، واحلقوق 

ال�صخ�صية.

ذكر الت�صنيف الأخري اأن هناك رابًطا 

طردًيا بني معدلت النمو القت�صادي وم�صتوى 

التقدم الجتماعي، اإذ اإن التح�صن يف 

الظروف القت�صادية يعزز ال�صتثمار يف جمال 

اخلدمات الجتماعية، ومن ثم يدفع م�صتوى 

التقدم الجتماعي اإىل الأمام، من خالل 

خدمات �صحية وتعليمية اأف�صل، والتي بدورها 

�صتنعك�ض ب�صكل اآخر على تعزيز م�صتويات النمو 

القت�صادي لحًقا.

رمبا 
ل يكون القت�صاد الإيطايل الأف�صل 

اأداًء يف اأوروبا، ولكن ال�صعب 

الإيطايل ي�صنف الأف�صل �صحة بال منازع، 

وذلك وفق موؤ�صر بلومربغ العاملي لل�صحة، 

الذي و�صع اإيطاليا يف مقدمة 163 دولة 

�صملتهم قائمة الت�صنيف كاأف�صل دولة �صحًيا 

على م�صتوى العامل.

حلت اأي�صلندا يف املرتبة الثانية على م�صتوى 

العامل، بينما جاءت �صوي�صرا و�صنغافورة 

واأ�صرتاليا يف املراتب التالية. واعتمد الت�صنيف 

على نقاط عدة مثل متو�صط الأعمار املتوقع، 

واأ�صباب الوفاة. كما اأخذ الت�صنيف يف 

احل�صبان املخاطر ال�صحية امل�صتوطنة مثل 

اأمرا�ض �صغط الدم، وال�صكري، والكولي�صرتول، 

ف�صاًل عن ال�صمنة ومعدلت التدخني، اإىل 

جانب العوامل البيئية كمعدلت انبعاثات 

الكربون، وجودة مياه ال�صرب.

حققت اإيطاليا اأعلى املعدلت وفًقا لهذه 

العوامل بن�صبة 93.11 بينما بلغ املعدل الذي 

حققته اأي�صلندا 91.21، و�صوي�صرا 90.75. اأما 

�صنغافورة فحققت 90.23 واأ�صرتاليا 89.24. 

ويتوقع الإيطاليون اأن تكون متو�صط اأعمارهم 

يف الثمانينيات بينما يبلغ هذا املعدل، 52 عاًما، 

يف �صرياليون التي تتذيل الت�صنيف. حلت دولة 

مثل الوليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة 34 

عاملًيا ب�صبب كونها من اأعلى بلدان العامل يف 

معدلت ال�صمنة، وهو ما جعلها حت�صد معدًل 

متوا�صًعا يف الت�صنيف بلغ 73.05.

على الرغم من اأن القت�صاد الإيطايل ي�صهد 

ا  منًوا متباطًئا وترتفع معدلت البطالة خ�صو�صً

بني ال�صباب اإل اأنهم يتمتعون بنظام غذائي 

غني باخل�صراوات الطازجة، والأ�صماك، 

واللحوم اخلالية من الدهون، وي�صتخدمون 

ا يف اأعداد  زيت الزيتون، كما اأن هناك فائ�صً

الأطباء يف البالد. ووجد الباحثون اأن �صكان 

اإحدى قرى اإيطاليا، وهي اأكيارويل، يبلغ عمر 

واحد من بني كل ع�صرة من ال�صكان اأكرث من 

100 عام، مع معدلت جيدة للدورة الدموية 
بني ال�صكان. ويرى العلماء اأن ال�صبب قد يرجع 

اإىل النظام الغذائي ال�صحي، اإ�صافة اإىل 

الن�صاط اجل�صدي، وبع�ض العوامل الوراثية 

التي تطورت على مدى قرون.

أكثر األمم صحة



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MOI_MOI_Suudi Ahlan Wasahlan.pdf   1   12/05/2017   12:05



  -  يونيو  182017

من هنا وهناك

التقنية ومصير البشر

�أ�صبح 
اعتمادنا املتزايد على التقنية 

ب�صكل حلظي طوال اأيام الأ�صبوع 

ميثل م�صدر قلق لدى بع�ض املتخ�ص�صني، 

الذين يرون يف هذا التمدد التقني خماطر 

متنوعة على حياة الب�صر، توؤثر يف قيمهم 

وم�صادر معلوماتهم املوثوقة، بل �صبل التوا�صل 

الطبيعية بني الب�صر.

يف كتاب جديد �صي�صدر خالل العام 

اجلاري، بعنوان: »تق�صيم ال�صخ�صية يف ع�صر 

الآلة« يقول اأ�صتاذ ومدير كلية غرينلي لل�صحافة 

والت�صالت يف جامعة ولية اأيوا مايكل بوجيجا: 

اإنه ل يدعو اإىل الوقوف �صد التقنية، لأنه 

يعتمدها ب�صكل �صخ�صي يف عمله وحياته، 

ولكنه يت�صاءل ماذا ميكن اأن يحدث اإذا �صمحنا 

لالآلت باأن متلي علينا منط احلياة الذي ينبغي 

اأن نعي�صه. هذه الآلت تبداأ من الهواتف الذكية 

ومتتد حتى الروبوتات والواقع الفرتا�صي. 

يرى الكاتب اأن العتماد على الآلت �صوف 

يوؤدي اإىل عدد من العواقب ومن بينها فقدان 

اخل�صو�صية والتعاطف والرحمة بل �صعوبة 

الو�صول اإىل احلقيقة، اإذ يرى بوجيجا اأن اأحد 

اأبرز املخاطر املتعلقة بالتقنية، انت�صار الأخبار 

املزيفة وتاأثري هذا التحول بالفعل يف ثقافتنا 

من خالل و�صائل التوا�صل الجتماعي التي 

متيل اإىل ا�صتخدام الق�ص�ض الإخبارية التي 

تعك�ض املعتقدات الفردية، لتمثل بذلك و�صيلة 

�صهلة لن�صر الأخبار املغلوطة.

يطالب الكاتب باأن حتر�ض الكليات 

واجلامعات على اأن تطلب من منت�صبيها من 

الطالب اأن يح�صلوا على دورات حمو الأمية 

يف و�صائل الإعالم والتقنية، لأنه من املهم اأن 

يعرف الطالب اإىل اأين يذهبون للعثور على 

الق�ص�ض الإخبارية املوثوقة، وفتح عقولهم 

للمعلومات الواردة من م�صادر متنوعة، ولي�ض 

فقط تلك التي توؤكد ما يوؤمنون به فقط.

املخاطر املحدقة لي�صت فقط تتعلق بهذا 

ا بتاأثري التقنية يف الأعمال  اجلانب، واإمنا اأي�صً

وال�صناعة التي تعتمد ب�صكل متزايد على 

الآلت والروبوتات للقيام بوظائف الب�صر. 

�صحيح اأن هذا التحول ميكن اأن يح�صن من 

ا  الكفاءة وال�صالمة واأداء ال�صركات، ولكنه اأي�صً

يدعو للت�صاوؤل حول م�صتقبل هوؤلء الأفراد 

الذين يفقدون وظائفهم ل�صالح الآلت. فهذه 

الأدوات اجلديدة �صتجعل حياتنا اأف�صل بال 

ا خماطر حمتملة ينبغي  �صك، ولكن هناك اأي�صً

اللتفات اإليها.

استنزاف الموارد

تعد 
الوليات املتحدة الأمريكية الدولة الثالثة 

على م�صتوى العامل من حيث تعداد 

ال�صكان، مبا يقرب من نحو 319 مليون ن�صمة، 

لذلك فمن غري امل�صتغرب اأن ت�صتهلك الدولة كثرًيا 

من املوارد، وتخلِّف كميات كبرية من النفايات. 

يتمتع الأمريكيون بو�صول غري حمدود اإىل 

م�صادر الغذاء واملاء والطاقة، وغريها من 

املوارد التي متيز املجتمعات احلديثة، ويجعل 

هذا الأمر �صكان الوليات املتحدة من اأكرث 

الب�صر ا�صتهالًكا للموارد على �صطح الأر�ض.

تقول جملة �صاينتيفيك اأمرييكان العلمية: اإن 

ال�صخ�ض العادي يف الوليات املتحدة الأمريكية 

ي�صبب دماًرا بيئًيا يبلغ معدله 13 �صعًفا ل�صخ�ض 

ا  ولد يف الربازيل، وي�صتخدم الأمريكي اأي�صً

موارد تبلغ 35 �صعًفا ل�صخ�ض ولد يف الهند، 

ا منتجات تقدر بحوايل  وي�صتهلك الأمريكي اأي�صً

53 �صعًفا ل�صخ�ض يعي�ض يف ال�صني.
ت�صري الدرا�صات التي اأعدها موقع بيزن�ض 

اإن�صايدر اإىل اأن الوليات املتحدة الأمريكية تقع 

يف املرتبة العا�صرة عاملًيا يف معدل ا�صتهالك 

�صكانها للكهرباء، بينما ترتبع دولة اأي�صلندا 

على قائمة الرتتيب كاأكرث الدول ا�صتهالًكا، 

وتليها الرنويج، والبحرين، وقطر، ثم كندا، 

والكويت، وفنلندا، ولوك�صمربغ، وال�صويد، بينما 

تقع الوليات املتحدة يف املرتبة الثامنة عاملًيا يف 

معدلت انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون.

ي�صتهلك الأمريكي �صنوًيا ما بني 29 األف 

اإىل 36 األف جالون من املياه، بينما يهدر 

نحو 37.500 �صعرة حرارية من الطعام. هذه 

الكمية تكفي لإطعام �صخ�ض ملدة 19 يوًما. 

ويخلِّف الأمريكي نفايات يقدر وزنها بنحو 

700 كيلو غرام. 
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معارض

اأثرية يعود تا ريخها اإىل نحو مليون �صنة قطع 

قبل امليالد يقدمها معر�ض طرق التجارة 

يف اجلزيرة العربية )روائع اآثار اململكة العربية 

ال�صعودية عرب الع�صور(، الذي مت افتتاحه موؤخًرا 

يف عا�صمة كوريا اجلنوبية �صيئول التي تعد اآخر 

املحطات التي ي�صلها املعر�ض بعدما جاب عدًدا من 

العوا�صم واملدن حول العامل.

منذ بزوغ فجر احل�صارة الإن�صانية كانت اجلزيرة 

العربية مركًزا للتجارة، وحلقة و�صل بني قارات 

العامل القدمية. فعلى اأر�صها التقى كثري من الأمم، 

ووفرت مكاًنا خ�صًبا لتبادل الثقافات واملعارف. 

فموقع اجلزيرة العربية اأّهلها لأن تلعب هذا الدور 

املحوري لوقوعها على طريق احلرير القدمي الذي كان 

ي�صل بني اأق�صى �صرق الكرة الأر�صية وغربها. يف 

تلك الع�صور القدمية ن�صاأ العديد من العالقات بني 

الدول كانت قوامها التجارة. وخّلفت هذه احل�صارات 

املتعاقبة اآثاًرا ل تزال �صاهدة على تاريخ تلك الع�صور 

يعر�ض منها معر�ض طرق التجارة يف اجلزيرة 

العربية، نحو 466 قطعة اأثرية نادرة بينها كثري من 

القطع التي يتم عر�صها خارج اململكة للمرة الأوىل.

معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية

آثار المملكة تجوب العالم
نظم المعرض في 11 عاصمة ومدينة 

عالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا، 
وعرض قطًعا أثرية عكست حضارة 

أرض الجزيرة العربية.

ُتظهر تلك القطع البعد احل�صاري ال�صارب يف 

جذور التاريخ والإرث العريق للح�صارات التي ازدهرت 

ومنت على اأر�ض اجلزيرة العربية. وتوؤرخ تلك القطع 

للفرتة التي متتد بداية من الع�صر احلجري القدمي، 

والتي تقدر بنحو مليون �صنة قبل امليالد مروًرا 

بالع�صور التي �صبقت ظهور الإ�صالم، والتي تتمثل يف 

ح�صارات املمالك العربية املبّكرة والو�صيطة واملتاأخرة، 

ثم الفرتة الإ�صالمية ثم ن�صاأة الدولة ال�صعودية الأوىل 

والثانية والثالثة، والتي بداأت يف عام 1744 حتى عهد 

موؤ�ص�ض الدولة ال�صعودية احلديثة امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �صعود، طيب اهلل ثراه.

من اللوفر إلى بكين   |   طاف املعر�ض ثالث 
قارات، وبلغت عدد رحالته اخلارجية 11 حمطة كان 

اآخرها املتحف الوطني بالعا�صمة الكورية اجلنوبية 

�صيئول. وكان قبلها قد حط رحاله يف اأربع دول 

اأوروبية وخم�ض مدن يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

اإ�صافة اإىل بكني، وحمطته داخل اململكة العربية 

ال�صعودية يف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 

يف الظهران. بداأت اأوىل جولت املعر�ض العاملية 

يف متحف اللوفر يف باري�ض، ثم موؤ�ص�صة لكا�صيا يف 

بر�صلونة، ثم متحف الأرميتاج يف رو�صيا، ثم متحف 

البريغامون يف اأملانيا. وانتقل اإىل قارة اأمريكا وبداأ 

عرو�صه يف الوليات املتحدة الأمريكية يف متحف 
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خادم الحرمين الشريفين يزور المعرض
من اأبرز اأحداث معر�ض بكني الذي اأقيم يف متحف ال�صني الوطني، زيارة خادم احلرمني 

ال�صريفني، امللك �صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود، والرئي�ض ال�صيني، �صي جني بينغ للمعر�ض. اإذ 

جاء اإطالق املعر�ض يف ال�صني ليوؤكد العالقات التاريخية فيما بني البلدين والتي متتد ملا يزيد على 

خم�صة اآلف عام. كان خادم احلرمني ال�صريفني قد جتول يف اأرجاء املعر�ض، وقال يف كلمته: اإن هذا 

املعر�ض الذي يروي التاريخ العريق للجزيرة العربية وما ميثله من تبادل يف جمال املعرفة والرتاث 

التاريخي يعزز من اأ�ص�ض العالقات القائمة بني البلدين، وي�صهم يف ت�صكيل ثقافة م�صرتكة ل�صعبي 

البلدين عن دور اململكة وال�صني يف بناء احل�صارة العاملية.

�صاكلر بوا�صنطن، ثم متحف كارنيجي يف بيت�صربغ، 

ثم متحف الفنون اجلميلة مبدينة هيو�صنت، فمتحف 

نيل�صون اأتكينز للفنون مبدينة كان�صا�ض، ثم متحف 

الفن الآ�صيوي مبدينة �صان فران�صي�صكو. بعد ذلك 

انتقل املعر�ض اإىل اآ�صيا يف العا�صمة ال�صينية بكني، 

ثم انتقل موؤخًرا اإىل �صيئول.

تاريخ عريق   |   من بني الأهداف الرئي�صة 
للمعر�ض اإطالع عوا�صم العامل الكربى ومدنه 

على ح�صارة اجلزيرة العربية واململكة العربية 

ال�صعودية وتاريخهما، وتعزيز التوا�صل الثقايف 

بني �صعوب العامل، وتاأكيد عراقة تاريخ اململكة 

وح�صاراتها الإن�صانية العظيمة. ويعد املعر�ض 

اأحد املنا�صط التي ت�صب يف م�صار التوعية برتاث 

اململكة �صمن م�صارات برنامج )خادم احلرمني 

ال�صريفني للعناية بالرتاث احل�صاري للمملكة( 

الذي اأقر يف �صهر مايو 2014 يف عهد امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل. ومت تاأكيد 

ذلك ب�صكل خا�ض من خادم احلرمني ال�صريفني 

امللك �صلمان، يحفظه اهلل، يف �صبتمرب 2015 لكونه 

م�صروًعا تاريخًيا وطنًيا مهًما يعك�ض التطور يف 

برامج م�صاريع الرتاث يف اململكة. فقد بداأت فكرة 

املعر�ض يف عام 2006 تنفيًذا لتوجيه امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، وبناء على اقرتاح 

الرئي�ض الفرن�صي ال�صابق جاك �صرياك خالل 

افتتاحهما معر�ض )روائع من الفنون الإ�صالمية( 

الذي نظمته الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث 

الوطني باملتحف الوطني بالريا�ض.

سيئول المحطة الجديدة   |   توؤكد ا�صت�صافة 
�صيئول للمعر�ض متانة العالقات بني اململكة 

وكوريا اجلنوبية، من خالل عالقات اقت�صادية. 

وهذا ما اأكده �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلطان 

بن �صلمان بن عبدالعزيز، رئي�ض الهيئة العامة 

لل�صياحة والرتاث الوطني، خالل افتتاح املعر�ض، 

حيث قال: »اإن الهدف من املعر�ض التعريف بعمق 

اململكة التاريخي، وما �صهدته اأر�صها من ح�صارات 

متعاقبة، ودورها املهم يف تاريخ احل�صارة 

الإن�صانية، واملكانة احل�صارية والتاريخية للمملكة. 

فاململكة بلد ذات تاريخ جميد وعريق، وما�صية نحو 

امل�صتقبل ب�صرعة متزايدة، وخطوات واثقة انطالًقا 

من اأ�صا�ض متني«.

                ُتظهر القطع األثرية في المعرض 
البعد الحضاري الضارب في جذور التاريخ واإلرث       

العريق للحضارات التي ازدهرت 
         ونمت على أرض الجزيرة العربية  

اأكد الأمري �صلطان بن �صلمان اأن املعر�ض لي�ض 

فقط عن الآثار، بل للتعريف بدولة مهمة على امل�صتوى 

العاملي، و�صريك اأ�صا�صي �صاهم يف بناء اقت�صاد 

كوريا احلديث. واأ�صاف: »يج�صد املعر�ض تالقًيا 

حل�صارتني عظيمتني، وهو لي�ض قطًعا اأثرية فح�صب، 

بل هو ر�صالة للتعاون بني ال�صركاء، والتعارف مع من 

نتبادل معهم اقت�صادًيا ونن�صق �صيا�صًيا. فال�صعوب 

واحلكومات تعزز من تعاملها وثقتها مبقدار معرفتها 

بعراقة من تتعامل معه ومكانته عرب الزمن. والب�صر 

جمبولون على زيادة التعاون مع من يعرفون اأهميته 

ومكانته احل�صارية. فمثلما اأن لدى الكوريني اعتزاًزا 

برتاثهم الذي يعود خلم�صة اآلف �صنة فاإن ال�صعوديني 

يقفون يف اجلزيرة العربية على تعاقب ح�صاري 

لآلف ال�صنني، وح�صاراتهم اأثرت العامل واأ�صافت 

للموروث الإن�صاين منذ بدايات التاريخ. وكانت 

هي مهد هذه احل�صارات ونقطة التقاء للتجارة 

العاملية والهجرات الب�صرية ومنطلًقا لها، لتتوج 

ذلك باأن كانت مهد ر�صالة الإ�صالم العظيم الذي 

انت�صر يف اأ�صقاع الأر�ض ومتمًما للح�صارات التي 

�صبقته ومرثًيا للب�صرية بعد نزول خامتة الر�صالت 

يف الأر�ض التي اختارها اهلل لتكون منطلًقا 

لر�صالته ال�صمحة«. 



  -  مايو  222017

ذي عين

خيراهلل زربان

تصوير: أحمد سليمان

قرية ذي عين
إرث حضاري ومجد شامخ

تقع القرية قرب مدينة الباحة، وتتميز 
بطرازها المعماري الفريد الذي يطل 

من قمة جبل أبيض.

  -  يونيو  222017



23

من اأربعة قرون مرت على قرية ذي عني �أكرث 

الأثرية، وما زالت تقف �صاخمة، عاقدة 

عالقة وثيقة بني املا�صي واحلا�صر يف حمافظة 

املخواة التابعة ملنطقة الباحة، اإذ تبعد عن مدينة 

الباحة حوايل 25 كلم تقريًبا على طريق عقبة امللك 

فهد بالباحة والتي تربط ال�صراة بتهامة، لتغدو 

هذه القرية يف الزمن احلا�صر اإحدى اأهم القرى 

ال�صياحية يف اململكة العربية ال�صعودية، باإطاللتها 

من اأعلى قمة جبل اأبي�ض بنيت عليه من ال�صخر. 

ت�صري الذاكرة التاريخية اإىل اأن ت�صمية القرية بهذا 

ال�صم ترجع يف الأ�صل اإىل وجود املياه فيها بغزارة. 

ولعل هذا ما دفع النا�ض اإليها، وحببهم يف �صكناها. 

فقد مت بناء القرية ب�صبب هذه املياه التي تتدفق من 

�صخور القرية، حيث انت�صرت املزارع حتتها وعلى 

طريق هذا النبع، وبخا�صة زراعة املوز التي حتتاج 

اإىل مياه غزيرة.

طراز معماري فريد   |   املتاأمل للطراز املعماري 
لقرية ذي عني يلحظ اأنها تتكون من عدة منازل 

اأثرية مت بناوؤها على جبل متو�صط، وتتكون بيوتها 

من طابقني اإىل �صبعة طوابق. وقد ا�صتخدم اأهايل 
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ت�صم القرية م�صجًدا، بني بنمط البناء نف�صه 

امل�صتخدم يف منازل القرية.

اكت�صت الأبواب بزخارف تراثية تت�صق وروح 

املعمار ال�صائد يف املكان .

بنيت قرية ذي عني على قمة جبل من ال�صخور 

البي�صاء، وعمل ال�صكان على ا�صتزراع الأرا�صي 

اأدنى اجلبل.

  -  يونيو  242017

ذي عين
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القرية احلجارة يف بنائها، حيث مت نقل احلجارة 

بو�صاطة اجلمال، اأو على ظهور الرجال من ال�صفوح 

املجاورة، وهي حجارة مل�صاء �صلبة تنوعت األوانها 

ب�صكل متقارب. اأما الأ�صقف فهي من اأ�صجار العرعر 

التي نقلت اإليها من الغابات املجاورة، اإذ مت و�صع 

الأخ�صاب على ال�صقف ومن ثم عمل اأحجار طويلة 

وخفيفة، وكذلك �صعف النخيل، وبعدها تتم عملية 

ال�صب ولكن با�صتخدام الطني التي ت�صاهم يف 

تخفيف احلرارة. اأما اجلدران من الداخل فيتم 

طالوؤها بالطني كذلك.

ال�صرفات مت تزيينها باأحجار املرو على �صكل 

مثلثات مرتا�صة. كما يوجد بالقرية ح�صنان من 

الناحيتني اجلنوبية وال�صمالية، كانا ي�صتخدمان 

للدفاع وحلماية اأهايل القرية من الغارات، وكانا 

ا يف اأغرا�ض املراقبة والإنذارات  ي�صتخدمان اأي�صً

املبكرة. وتذكر ال�صواهد التاريخية اأن هذه املنطقة 

عانت الغزوات القبلية قبل عهد امللك عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن اآل �صعود، طيب اهلل ثراه.

يوجد بالقرية م�صجد، ويف اأ�صفلها تقع مزارع 

املوز، والنخيل، والكادي، والريحان، والليمون. واأكرث 

ما مييز منازل قرية ذي عني قربها من بع�صها 

ا لت�صكل وحدة واحدة يف ت�صميم عجيب يعتمد  بع�صً

على احلجارة. وقد جاء هذا التقارب يف املباين ملنع 

دخول الرياح الباردة اإىل املنازل، ف�صاًل عن اأن قرب 

3
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املنازل م�صتمد من طبيعة ال�صكان املتقاربني. نظًرا 

لدرجات احلرارة املرتفعة يف هذه املنطقة التي بنيت 

ا يف ف�صل ال�صيف فقد مت بناء  فيها القرية خ�صو�صً

القرية ب�صكل يتنا�صب مع احلرارة، بحيث توجد 

ا يف الأدوار العلوية من اأجل  نوافذ كبرية خ�صو�صً

التهوية يف ف�صل ال�صيف. ويف الأدوار ال�صفلية تكون 

النوافذ �صغرية ب�صبب الناحية الأمنية حتى ل يتم 

الدخول من قبل الغرباء للمنازل.

وقد اهتم ال�صكان كذلك بالأ�صطح، حيث تعد 

الأ�صطح مثل الفناء للمنزل وتكفي كل اأفراد الأ�صرة 

ا يف امل�صاء. وقد روعي عند البناء الهتمام  خ�صو�صً

ب�صالمة القرية من ال�صيول والأمطار، اإذ بنيت يف 

منطقة بعيدة عن الأودية اأو م�صبات ال�صيول. ومت 

عمل مظالت باحلجارة على النوافذ متنع �صقوط 

املياه اإىل داخل املنزل.

تختلف املنازل من منزل اإىل اآخر، حيث يكون الدور 

ا لأعالف املوا�صي، اأو  الأول غالًبا م�صتودًعا خم�ص�صً

الأدوات الزراعية، اأو مكاًنا لرتبية املوا�صي مثل الغنم 

والأبقار. اأما الدور الثاين فيتم تخ�صي�صه للقمح 

واحلبوب ب�صكل عام. ويف الأدوار العليا تكون الغرف 

واملجال�ض. ويتو�صط كل بيت عمود ي�صمى الزاخر. ويف 

اأغلب املنازل يكون هناك بلكونة ت�صمى »اجلون« حيث 

يطل من خاللها اأهل املنزل اإىل �صاحة املنزل، واإىل 

املزارع املجاورة.

      تتميز منازل ذي عين بقربها من بعضها بعًضا 
لتشكل وحدة واحدة في تصميم عجيب يعتمد على    

الحجارة، وتحيطها مزارع الموز والنخيل والكادي 
الواقعة أسفل الجبل     
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ذي عين

مهرجان الموز والكادي
ت�صهد قرية ذي عني يف كل عام 

تنظيم مهرجان املوز والكادي، الذي 

يتم خالله الحتفاء باإنتاج القرية 

من املوز والكادي اللذين ت�صتهر ذي 

عني باإنتاجهما من املزارع املحيطة 

بها. وتعمل اجلمعية التعاونية متعددة 

الأغرا�ض بالقرية على تنظيم هذا 

املهرجان. ي�صهد مهرجان املوز والكادي 

عدًدا من الن�صاطات امل�صاحبة، 

منها معر�ض يحوي اأركاًنا متنوعة 

ت�صم املنتجات الزراعية ال�صهرية 

التي تنتجها القرية وعلى راأ�صها املوز 

والكادي، والتعريف مبراحل اإنتاجها. 

ف�صاًل عن ا�صتعرا�ض اأنواع الع�صل 

املختلفة، وا�صت�صافة ركن لالأ�صر 

املنتجة يعر�ض فيه امل�صاركون نتاجهم 

من امل�صغولت اليدوية، والأكالت 

ال�صعبية التي ت�صتهر بها املنطقة.
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أفضل قرية سياحية بالمملكة   |   مت اختيار 
قرية ذي عني اأف�صل قرية تراثية باململكة. واأجريت 

عليها العديد من الدرا�صات عن طريق املخت�صني من 

وكالة الآثار واملتاحف يف حينها، ت�صمنت الدرا�صة 

م�صًحا معمارًيا للمباين وفق معايري وحمددات 

معينة �صملت الرتكيز على ع�صرين منزًل من واقع 

ثمانية وخم�صني منزًل، اإ�صافة اإىل عمل الر�صومات 

الهند�صية، وو�صع اأولويات متطلبات حت�صني القرية 

�صياحًيا، اإذ مت تاأ�صي�ض جمعية تعاونية بالقرية 

حتمل جملة من الأهداف من اأهمها احلفاظ على 

هوية القرية الرتاثية، وا�صتثمار الأرا�صي الزراعية، 

وت�صويق املنتج، اإىل جانب تبني اإدارة امل�صاريع 

ال�صغرية لالأ�صر املنتجة، وكذلك توظيف اأبناء 

املجتمع املحلي.

تعي�ض اليوم قرية ذي عني مرحلة انتقال اإىل 

الزدهار مبا ت�صهده من اأعداد كبرية من الزوار 

يفدون اإليها منذ تاأ�صي�ض اجلمعية التعاونية، بدًءا 

من طالب املدار�ض حتى كبار امل�صوؤولني، وكثري من 

املقيمني ممن يحر�صون على زيارة هذه القرية التي 

متثل معلًما متميًزا على اأر�ض اململكة.

تعمل اجلمعية التعاونية التي مت تاأ�صي�صها على 

تنفيذ العديد من الربامج والن�صاطات داخل حديقة 

ذي عني تارًة، واأخرى داخل القرية الرتاثية، 

م�صتهدفة �صرائح اجلمهور كافة: ومنها مهرجان 

املوز والكادي الذي جاء هذا العام 1438 يف ن�صخته 

اخلام�صة، وبرامج للطفل والأ�صرة، وم�صيافة ذي 

عني، وزيارة مزرعة تراثية، وعادات وتقاليد، عني 

على ذي عني. كل هذه الن�صاطات الهدف منها اأن 

ينب�ض املكان باحلياة.

مزارع ذي عين   |   ت�صتهر القرية باملزارع 
التي يتم �صقايتها من العني التي ت�صب من اجلهة 

ال�صرقية من القرية، حيث توجد م�صبات املياه 

لكل مزرعة، ويتم توزيع ال�صقي بني اأ�صحاب 

املزارع على مدى الأ�صبوع، مبا ي�صمى ال�صرب، 

بحيث ي�صقي كل �صخ�ض ح�صب كرب مزرعته يف 

وقت معني، بالإ�صافة اإىل �صقي املوا�صي التي يتم 

تربيتها يف القرية. وتعد الفواكه املختلفة من اأ�صهر 

ا املوز الذي يزرع  ما تنتجه مزارع القرية، خ�صو�صً

فيها حتى الآن.

هذه هي قرية ذي عني التي �صهدت حديًثا العديد 

من الرتميمات والتح�صينات التي مل تذهب بقيمتها 

التاريخية والأثرية، اإمنا عملت على املحافظة عليها، 

حيث حتولت اإىل قرية اأثرية يرتادها كثري من ال�صياح 

من جميع اأنحاء اململكة ودول اخلليج العربي، لت�صيب 

اجلميع بالعجب من طريقة بنائها وكيف كانت حياة 

اأهلها، لتعك�ض ذي عني وجًها م�صيًئا للمملكة عامة، 

ولتهامة زهران حتديًدا. 

   تقع بالقرية عين مياه من جهة الشرق
      تستخدم في سقاية المزارع التي تشتهر بها ذي عين، 

                  حيث توجد مصاب المياه لكل مزرعة  
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ترجع ت�صمية القرية بهذا ال�صم اإىل وجود املياه 

فيها بغزارة، وهو ما جذب ال�صكان اإليها.

تقع حديقة ذي عني بجانب القرية، وتعد متنزًها 

�صغرًيا للزوار.
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من أفضل المدن جاذبية في ألمانيا، وتضم عدًدا 
كبيًرا من الشركات العاملة في مجال التقنية 

وصناعة السيارات.

ميونخ
مدينة الصناعة واالقتصاد

لبنى ياسين

ميونخ

  -  يونيو  282017
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�صادفك احلظ بزيارة دولة اأملانيا، فال بد اإن 

لك من وقفة مع مدينة ميونخ التي �صترتك 

يف ذاكرتك �صوًرا ل تن�صى، تخلفها ب�صمات هذه 

املدينة ال�صاحرة التي ت�صنف ثالث اأكرب مدن اأملانيا 

وعا�صمة ولية بافاريا، اإذ تقع ميونخ يف جنوب 

اأملانيا على نهر اإي�صار، وعلى بعد �صاعة فقط من 

جبال الألب اإحدى اأجمل معامل الطبيعة يف اأوروبا، 

بالقرب من حدود النم�صا.

تعد ميونخ مركًزا للت�صوق، والثقافة، والأزياء، 

والإعالم، وال�صناعة، اإذ ت�صم عدًدا كبرًيا من 

ال�صركات العاملية العاملة يف جمال التقنية و�صناعة 

ال�صيارات، و�صاحنات النقل الثقيل. كما تتمتع 

ميونخ ب�صهرة وا�صعة داخل اأملانيا كمدينة للبنوك 

و�صركات التاأمني، ما جعلها مدينة ذات قاعدة 

اقت�صادية �صديدة التنوع، لتاأتي بعد فرانكفورت 

مبا�صرة كاأهم مركز مايل للم�صارف وموؤ�ص�صات 

الئتمان يف اأملانيا كلها.

تعد ميونخ من املدن املف�صلة للمعي�صة يف اأملانيا، 

ورغم قدم عمرها تاريخًيا اإل اأن منوها وات�صاعها 

ب�صكل كبري كاإحدى اأكرب مدن اأوروبا الغربية 

كان بدًءا من القرن الثامن ع�صر. مع التطور 

احل�صاري يف اأملانيا حتولت ميونخ اإىل مدينة 

جامعات مهمة ومركزية، وبالرغم من الدمار 

الكبري الذي اأ�صابها يف احلرب العاملية الثانية اإل 

اأن اإعادة بنائها جاء وفق خمطط �صارم اأك�صبها 

تنظيًما متميًزا، لرتفع �صعارها املعروف لكل 

زوارها وهو »ميونخ حتبك«.

ساحة مارين بالتز   |   تعد هذه ال�صاحة قلب ميونخ 
الناب�ض. وفيها يطلع الزائر على النمط املعماري 

املتميز للميدان من خالل ما جت�صده املباين القدمية 

التي ل تزال حتتفظ بطابعها الكال�صيكي. هناك 

يفا�صل الزائر بني ما يتاح اأمامه من املقاهي املنت�صرة 
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ميونخ

يف اأرجاء ال�صاحة، ليحت�صي كوًبا �صاخًنا من القهوة مع 

احللوى الأملانية. كما �صتجربه املحال التجارية على 

دخولها لختيار الهدايا التي يبحث عنها.

قصر نيمفينبورغ   |   يقع هذا الق�صر يف غرب 
مدينة ميونخ. ويتميز بحديقته ذات امل�صاحة الكبرية، 

ونوافري املياه املنت�صرة يف اأنحائه. وي�صنف الق�صر اأحد 

اأكرب الق�صور يف اأوروبا، ويزوره حالًيا اأعداد كبرية من 

ال�صياح. وكان الق�صر يف ال�صابق املقر ال�صيفي حلاكم 

بافاريا يف القرن الثامن ع�صر بعد اكتمال بنائه.

قصر الضيافة   |   يقع ق�صر ال�صيافة، ذو امل�صاحة 
مرتامية الأطراف، يف نهاية املدينة القدمية. وهو 

مبنى كبري جًدا، يتاألف من 130 غرفة موؤثثة على 

الطراز القدمي. يعد الق�صر متحًفا اأملانًيا ي�صتحق 

الزيارة، اإن مل يكن من اأجمل متاحف اأملانيا، اإذ يجد 

فيه الزائر كثرًيا من مقتنيات الع�صر الباروكي. 

فيه �صينجذب الزائر بالطراز القدمي بكال�صيكيته 

املفرطة، واخلزف واملطرزات من ع�صر النه�صة، 

وع�صر الروكوكو، حتى الع�صر الكال�صيكي احلديث. 

اإنه فر�صة للتعرف على اأطالل الأم�ض واآثار املا�صي 

اجلميل التي ل ينبغي اأن ُتفّوت.

متحف بي إم دبليو   |   زائرو املدينة من ع�صاق 
ال�صيارات، لبد لهم من وقفة مع متحف ال�صيارات 

.1
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يتميز ق�صر نيمفينبورغ بحديقته ذات امل�صاحة 

الكبرية، ونوافري املياه املنت�صرة يف اأنحائه.

افتتح امللعب الأوملبي عام 1972، ويقع يف 

احلديقة الأوملبية، ويت�صع لنحو 63 األف م�صاهد.

ت�صم ميونخ مقرات ل�صركات ال�صيارات، ومتحف 

بي اإم دبليو الذي يعرف بتاريخ اإنتاج ال�صركة.

.2
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الفخمة بي اإم دبليو، ميكن اأن يق�صي فيها قرابة 

�صاعتني يطالع خاللها م�صرية تطور هذه ال�صيارة 

ال�صهرية منذ بدء اإنتاجها حتى يومنا احلا�صر. 

ولن تخلو هذه الرحلة من الده�صة والإعجاب 

بتلك ال�صيارات ب�صكلها القدمي، ورحلة التطور 

التي عاي�صتها حتى وقتنا احلا�صر.  اأن�صئ  املتحف 

عام 1973 وهو من اأقدم متاحف العالمات 

التجارية. وقد اأعيد حتديثه يف عام 2008، لي�صم 

نحو 125 �صيارة من اأفخم ما اأنتجته ال�صركة 

واأجمله منذ اإن�صائها. كما ي�صاهد فيه الزائر 

ا جمموعة من الدراجات النارية التي تفخر  اأي�صً

ال�صركة باإنتاجها.

المتحف األلماني   |   يعد املتحف الأملاين يف ميونخ 
واحًدا من اأكرب متاحف العلوم والتقنية يف العامل، اإذ 
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�صراعية، ومناذج نووية، وطواحني هواء، وكب�صولت 

ف�صائية، وقاطرات ديزل، وغريها من املحتويات.

مدينة أفالم بافاريا   |   ت�صنف هذه املدينة 
بو�صفها واحدة من اأكرب ال�صتديوهات يف العامل. 

مت تاأ�صي�صها عام 1919، وتغطي م�صاحة كبرية جًدا. 
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�صفافة من اللونني الأحمر والأزرق، وهما اللونان 

الأ�صا�صيان لناديني رئي�صني يف املدينة هما بايرن 
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اإىل اأملانيا جديدة ودميقراطية ومتفائلة.
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جرت عام 1974، وكاأ�ض الأمم الأوروبية لكرة القدم 

عام 1988. كما جرت على هذا امللعب نهائيات دوري 

اأبطال اأوروبا لثالث مرات متتالية.

الحديقة اإلنجليزية   |   تعد هذه احلديقة رئة 
ميونيخ، وحمور تنف�صها، وهي مكان �صاحر يق�صده 

�صياح ميونيخ ب�صكل مطرد. تبلغ م�صاحتها 3.7 كلم 

مربع. منذ اأكرث من 200 عام ل تزال احلديقة ت�صحر 

زوارها بجمال مداخلها واأماكن الت�صم�ض، اإ�صافة اإىل 

اأماكن اللعب، كما اأن فيها مكاًنا مرتفًعا لروؤية معامل 

املدينة الأملانية، وتدعى تلة مونوبوتر�ض.

التسوق في ميونخ   |   ت�صنف مدينة ميونخ 
وجهة لع�صاق الت�صوق، فما عدا كونها مركًزا 

ا اأكرب م�صانع املالب�ض  لالأزياء، فهي ت�صم اأي�صً

واأهمها يف اأوروبا، وهناك ب�صع وجهات جتارية 

�صهرية، ميكن زيارتها ل�صراء الهدايا والت�صوق 

منها، ياأتي على راأ�صها �صارع ماك�صيميليان الذي 

ي�صم كربى عالمات الأزياء العاملية والبوتيكات 

الفخمة، والفنادق الراقية التي تنت�صر يف اأرجاء 

اجلادة. اأما �صارع تال ففيه ي�صتمتع حمبو الرتاثيات 

والثياب البافارية بوجهات الت�صوق املنا�صبة. 

هناك �صتنتظرهم جمموعة من املطاعم املتنوعة، 

واأ�صهرها املطاعم املك�صيكية.

اأما مركز كار�صتات التجاري فهو مركز 

ع�صري �صخم، ي�صم اأفخم العالمات التجارية 

واأرقاها، ويقع يف �صاحة مارين بالتز التي ت�صكل 

مركًزا جتارًيا مهًما. يف هذا املركز يجد الزائر 

�صالته مهما كانت، عطًرا، اأو كماليات، اأو مالب�ض 

متميزة من عالمات جتارية عاملية، اإ�صافة اإىل 

توافر املطاعم واملقاهي التي يلجاأ اإليها الزائر 

اإن باغته التعب واجلوع لال�صرتخاء وال�صتمتاع 

بوقت الراحة. من املجمعات التجارية الأخرى 

رمي اأركيدن الذي يعد من اأ�صخم مراكز ميونخ 

التجارية، والذي ميكن الو�صول اإليه من خالل 

املرتو. اأما فيكتوالني ماركت، فهو �صوق للمنتجات 

الغذائية الذي يجمع املزارعني لبيع اخل�صراوات 

الطازجة، والفواكه، واحللوى، واخلبز، وغريها من 

املنتجات الغذائية.

بعد هذه اجلولة �صيكت�صف الزائر اأن ميونخ هي 

مدينة كل ال�صياح، تر�صي جميع زوارها مهما تنوعت 

اهتماماتهم يف الريا�صة، اأو الثقافة، اأو يف ع�صق 

الطبيعة ال�صاحرة، اأو الت�صوق. فال ت�صمح لك ميونخ اأن 

تغادرها اإل وقد تركت ب�صماتها وذكرياتها اجلميلة يف 

قلبك لتدعوك اإىل زيارتها جمدًدا. 

      تبلغ مساحة الحديقة اإلنجليزية 3.7 كلم مربع، 
وتعد رئة ميونيخ ومحور تنفسها، وهي مكان             

ساحر يقصده سياح المدينة بشكل مطرد  
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  منذ  وال�سيا�سة  الدين  بني 
حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا حزبًيا، واأن 
ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

فرانك المربت هو اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريدو الأمريكية. من بني 
يف  الدين  ومكانة  املوؤ�س�سون  والآباء  الرببر،  حروب  الأخرى:  موؤلفاته 

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة 
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ 
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا 

حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050
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شوارد

ال�صيخ، اأح�صن اهلل اإليكم، عندي رحلة ا�صتك�صافية ف�صائية »ف�صيلة 

اإىل جمرة قريبة من جمرة درب التبانة. واأريد اأن اأ�صتف�صر 

كيف يجب علّي اأن اأ�صوم رم�صان، واأ�صلي الفرائ�ض املكتوبة واأنا يف حالة انعدام 

اجلاذبية، ويف مناطق بعيدة متاًما عن ال�صم�ض يف اأعماق الكون؟«. ل اأ�صتبعد 

اأن تطرح مثل هذه الأ�صئلة م�صتقباًل بعد ثالث مئة �صنة من الآن عندما تتطور 

ن الب�صر من ال�صفر بني النجوم واملجرات. التقنيات والعلوم ب�صكل ميكِّ

اأعرف اأن عدًدا من القراء الكرام قد يهز راأ�صه م�صتهزًئا باأن ذلك كله �صرب 

من اخليال. ولكي اأقرب اإليكم ال�صورة، تخيل اأن رجاًل �صاأل الإمام اأبا حنيفة اأو 

الإمام اأحمد بن حنبل قبل اأكرث من األف ومئتي �صنة عن حكم ال�صالة على ب�صاط 

ريح، اأو ج�صم يطري يف الهواء ويتنقل ب�صرعة تفوق �صرعة ال�صوت بني الأم�صار؟ 

هذا ما نعي�صه يف زماننا بعد اخرتاع الطائرات وتوافرها باأ�صعار اقت�صادية 

تنا�صب فئات كبرية من امل�صتهلكني.

يف الواقع، لدينا حالتان ح�صلتا يف ع�صرنا ل�صيام رم�صان يف الف�صاء ومت 

التعامل مع كل منهما ب�صكل خمتلف. الأوىل كانت بتاريخ 29 رم�صان لعام 1405هـ 

عندما انطلقت رحلة املكوك الف�صائي دي�صكفري وعلى متنها الأمري �صلطان بن 

�صلمان بن عبدالعزيز اأول رائد ف�صاء عربي م�صلم. قبل الرحلة �صلى الأمري 

�صلطان �صالة الفجر على كوكب الأر�ض وانطلق بعدها اإىل الف�صاء وهو �صائم. 

وبعد ا�صتقرار املكوك الف�صائي يف املدار قدم رائد الف�صاء جون فابيان لالأمري 

�صلطان التفاح والتمر. نظر الأمري �صلطان ل�صاعته واأجابه: »ل يا عزيزي فما زالت 

اأمامي �صت اأو �صبع �صاعات!«. نعم فالفتوى كانت اأن عليه متابعة �صيامه يف الف�صاء 

ح�صب املنطقة التي اأم�صك فيها على كوكب الأر�ض وهي فلوريدا فيكون وقت 

الإفطار بناء عليها.

اأما احلالة الثانية فح�صلت يف رم�صان 1428هـ مع رائد الف�صاء املاليزي 

امل�صلم �صيخ مظفر �صوكور الذي انطلق للف�صاء من قاعدة بايكونور يف كازاخ�صتان 

ليق�صي ع�صرة اأيام يف حمطة الف�صاء الدولية. واللطيف اأن جمل�ض الفتوى 

الوطني يف ماليزيا زود رائد الف�صاء بكتيب فتاوى من ب�صع ع�صرة �صفحة تت�صمن 

اإر�صادات تتعلق بال�صالة يف بيئة انعدام اجلاذبية، وكيفية حتديد اجتاه القبلة 

ومواعيد ال�صالة وال�صيام يف حمطة الف�صاء الدولية. يذكر اأن رائد الف�صاء 

املاليزي قرر اأن يفطر على اأن يق�صي اأيام ال�صيام بعد العودة اإىل الأر�ض. ويف 

املوؤمتر ال�صحفي الذي �صبق الرحلة الف�صائية اأكد قائاًل: »الإ�صالم مرن للغاية، 

اإذا مل اأ�صتطع ال�صوم يف الف�صاء فيمكنني ق�صاء الأيام يف وقت لحق بعد العودة«. 

ومما يجدر ذكره هنا اأن رائدي الف�صاء امل�صلمني، الأمري �صلطان ود. �صوكور، كانا 

يريان �صروق ال�صم�ض وغروبها 16 مرة يومًيا حيث يتواىل الليل والنهار كل ت�صعني دقيقة.

بالعودة اإىل ال�صوؤال يف بداية املقالة حول اأحكام ال�صالة وال�صيام على 

املحطات واملركبات الف�صائية، فل�صت ممن يقومون بالفتوى واإ�صدار الأحكام، 

ولكني وجدت مبحًثا يف الإنرتنت للدكتور عبداهلل امل�صند )بتاريخ 2011/2/24( 

عر�ض فيه ثالثة خيارات عن هذه امل�صاألة وهي:

ال�صلوات اخلم�ض،  مواقيت  يف  املكرمة  مبكة  امل�صلم  الف�صاء  رائد  ارتباط  	•
ومواقيت الإم�صاك والإفطار وطول ال�صهر والليل والنهار. 

رائد الف�صاء مبواقيت ال�صالة وال�صيام اخلا�صة باملنطقة التي  ارتباط  	•
انطلق منها.

املعتمد يف  جرينت�ض  بتوقيت  وال�صيام  ال�صالة  مبواقيت  الف�صاء  رائد  ارتباط  	•
حمطة الف�صاء الدولية.

يذكر اأن هذه اخليارات م�صتندة اإىل ما ورد يف حديث الدجال يف �صحيح 

ْرَبُعوَن َيْوًما: َيْوٌم َك�َصَنٍة، 
َ
ْر�ِض؟ َقاَل: اأ

َ
ِ َوَما َلْبُثُه يِف اْلأ

َّ
م�صلم: »ُقْلَنا: َيا َر�ُصوَل اهلل

اِمُكْم. ُقْلَنا: َيا َر�ُصوَل اهلِل َفَذِلَك اْلَيْوُم  يَّ
َ
اِمِه َكاأ يَّ

َ
َوَيْوٌم َك�َصْهٍر، َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة، َو�َصاِئُر اأ

اَلُة َيْوم؟ َقاَل: َل، اْقُدُروا َلُه َقْدَرُه«. َتْكِفيَنا ِفيِه �صَ
َ
الَِّذي َك�َصَنٍة اأ

من ناحية اأخرى، لن يقت�صر ال�صفر اإىل خارج كوكب الأر�ض على رواد 

الف�صاء، حيث من املتوقع اأن تزدهر برامج ال�صياحة الف�صائية لالأ�صخا�ض 

العاديني. ويف عام 2006 انطلقت اإىل حمطة الف�صاء الدولية اأنو�صة الأن�صاري 

الأمريكية من اأ�صول م�صلمة بعد اأن دفعت مبلغ ع�صرين مليون دولر مقابل 

م�صاركتها يف تلك الرحلة.

واأخرًيا، فاإذا كان م�صجد قباء هو اأول م�صجد بني يف الإ�صالم على كوكب الأر�ض، 

فقد ل يف�صلنا زمن طويل قبل اأن نرى اأول م�صجد يبنى على �صطح القمر اأو املريخ! 

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

أحكام الصيام بعد 
ثالث مئة عام

ٍ





35

مقال

سالمة الزيد

إعالمي وكاتب صحفي سعودي

أنت لنا دار ولك 
بالحشا دار

يا حائَل الَمْجِد َكْم َمْجٍد َشَمْخِت ِبِه

َمْلَحَمًة الَمَجَد  تبتكِريَن  ِزْل���ِت  ما 

َيا َحاِئَل الَمْجِد َمْجِدي أْن أُكوَن ُهَنا

َجاَرَها اليوَم  ُتسلَِم  أن  أََج��ا  أََب��ْت 

ت��ب��ي��ُت لَ���ُب���ون���ي ب���ال���ق���رّي���ِة آِم���ًن���ا

وق���د أراَه�����ا ح��دي��ًث��ا غ��ي��َر م��ق��وي��ِة

ال��َغ��َم��اِر فال إل��ى وادي  ف��ال م��ك��اَن 

لِ����َخ����ْول����َة أط������الٌل ب���ب���رق���َة ث��ه��م��ِد

ب���روض���َة دع���م���ٍي ف��أك��ن��اِف ح��ائ��ٍل

أََرَجا َتْذَكاِرِه  من  َواِهُق  الشَّ َتْنَدى 

لََهَجا ف��ارٌس  أو  َهَزَجا  شاعٌر  إْن 

ؤى وأَجا الرُّ َقْلِبَي في َسْلَمى  أَِنيُخ 

َفَمْن َشاَء َفْلَيْنَهْض لََها ِمْن ُمَقاِتِل

وأس��ّرُح��َه��ا غ��ًب��ا ب��أْك��َن��اِف َح��اِئ��ِل

فالَهْدِم الَجْفِر  َف��َواِدي  منه  ر  السِّ

رهِم فال  فيَد  فال  َسّلَمى  شرقيَّ 

تلوُح كباِقي الَوْشِم في َظاِهِر الَيِد

الغِد إل��ى  وأْب��ِك��ي  أْبِكي  بها  ظللُت 

البعِد تنداِر وعيوُن َسْلَمى له على 

إلى حدِّ سنجاِر رم��اٍن  من خشِم 

داِر بالحشا  ول���ِك  داٍر  ل��ن��ا  وأن����ِت 

هكذا اأحب غازي الق�صيبي ال�صاعر، يرحمه اهلل، اأن يقبل جبني العرو�ض ال�صمالية وهو 

ينيخ ركابه بني جبليها زائًرا.

من اأعلى قلعة اإعريف جتيل النظر طائًفا باأنحاء حائل املدينة متذكًرا بيوتها الطينية 

املزينة بزخارف اجل�ض الأبي�ض، متنقاًل بني لبدة والعليا وعلوا و�صماح )عني تروي ظماأ 

الأهايل مبائها العذب( ومغي�صة والزبارة وعفنان اأبرز اأحيائها قدمًيا. ومن بقايا قلعتي 

برزان والق�صلة تقراأ تفا�صيل تاريخ ميتد اإىل مئات ال�صنني مطرز باملجد والفرو�صية، و�صوًل 

اإىل حا�صرها املو�صى بتقدم ح�صاري مل يرتك من املا�صي �صوى بع�ض اجلدران واحلكايات 

والق�صائد. قال يل �صديق قبل اأكرث من ثالثني �صنة: زرت حائل مع اأ�صرتى ومل تكن ال�صقق 

والفنادق متوافرة. و�صلت ب�صيارتي ظهًرا وا�صتوقفت اأول عابر لأ�صاأله عن �صكن لالإيجار 

فا�صطحبني مرحًبا لفيال جديدة وقال: هذه متوافرة. وبعد اأن فتحها ترك يل رقم هاتفه 

وغادر. بعد �صاعة فوجئنا به ير�صل الغداء مع ابنه، واأتبعه بكراتني معلبات بعد الع�صر ومل 

نره بعدها. كل هذا واأنا ل اأفهم ما يجري.

وبعد اأ�صبوعني قررنا العودة للريا�ض، فكلمته لأ�صلمه الإيجار. وبعد و�صوله قال ىل: اإن 

الفيال تخ�صه، واإنه كان من املفرت�ض اأن ي�صكنها يوم و�صويل، واأق�صم اإنه لن ياأخذ رياًل 

واحًدا. هوؤلء اأحفاد حامت الطائي بكرمهم وروحهم الطيبة.

احلائلي عا�صق لالأناقة واجلمال، فاأثواب املرودن املزرك�صة انطلقت من حائل، ونقو�ض 

اجل�ض التي عرفتها بيوت الطني مزاج حائلي �صميم.

متتد املدينة على �صكل قو�ض حول جبل ال�صمراء، ويحدها من ال�صمال والغرب جبل 

اأجا. و�صمن اأرا�ض ذات من�صوب يرتاوح بني )825 مرًتا اإىل 1050 مرًتا( فوق �صطح 

البحر. وقد حر�ض كثري من امل�صتك�صفني الغربيني على زيارتها والكتابة عنها، اأذكر 

منهم: الفنلندي جورج والن الذي زارها �صنة 1845 واألف عنها كتاًبا �صّماه »�صور من 

�صمايل جزيرة العرب«. والإجنليزي ويليام بالغريف زارها �صنة 1862، واألف عنها كتاًبا 

�صّماه »ق�صة عام من الرحالت عرب و�صط اجلزيرة العربية و�صرقها«. والإيطايل كارلو 

غوارماين �صنة 1864. والإجنليزية الليدي اآن بلنت زارتها �صنة 1879، وو�صعت عنها كتاًبا 

ا�صمه »رحلة اإىل بالد جند«، والأملاين يوليو�ض اأويتنج زار املنطقة عام 1883، والفرن�صي 

�صارك هوبري زارها مرتني عامي 1883 و1884، والإجنليزية جرترود بل م�صاعدة املندوب 

ال�صامي الربيطاين يف العراق، وقد اأوردت م�صاهداتها يف مدينة حائل يف مذكراتها، 

والأمريكي مايكل بارون نال �صهادة الدكتوراه من جامعة ميت�صيغان عن ر�صالته يف »تاريخ 

حائل«. ومن قبلهم، كانت حائل حا�صرة يف �صدر ديوان العرب، اإذ تغزل بها اأ�صهر �صعراء 

املعلقات، مثل امرئ القي�ض الذي اأن�صد:

وقال فيها زهري بن اأبي �صلمى:

وفيها قال طرفة بن العبد:

ولعلنا نختم بال�صعركما بداأناه. قال عنها ال�صاعر اأحمد الفهد العريفى:

في حضِن أَجا نامْت وهي َما ِتداِري

وِرَج���اُل���َه���ا ق���وٍم ت���روى ال��ه��واِري

ِتباِري لِ��ُروِح��ِك  ُروِح��ي  أََج��ا  ِبْنَت  يا 

ِِ



  -  يونيو  362017

اقتصاد

  -  يونيو  362017

من المضلل القول إن الشخص العادي 
اليوم أكثر ثراًء بنحو 20 مرة من سلفه 

في عصر المجتمعات الزراعية، ألن 
الخيارات المتاحة للمستهلك حالًيا تتجاوز 

السلع والخدمات التي كانت متوافرة 
في ذلك الوقت.

دجاي برادفورد ديلونغ • 

واقع نمو اإلنتاجية
بين الماضي والحاضر
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�أ�صبح 
�صكان العامل اليوم اأكرث ثراًء بنحو 20 

مرة كمعدل و�صطي عما كانوا عليه خالل 

الع�صر املديد الذي كانت الغلبة فيه للمجتمعات 

الزراعية. ففي الفرتة املمتدة من �صنة 7000 قبل 

امليالد اإىل عام 1500 بعد امليالد، كانت املوارد 

�صحيحة، وكان التقدم التقني بطيًئا، وال�صغوطات 

التي تناولها توما�ض مالتو�ض يف نظريته ال�صكانية 

اأبقت املجتمعات الب�صرية كافة تقريًبا عند م�صتوى 

اأقرب اإىل الكفاف يف ظل دخل يومي للفرد الواحد ل 

يزيد عما يعادل اليوم 1.5 دولر.

لكن يف هذا العام »2017«، ل يعي�ض عند هذا 

امل�صتوى من الفقر �صوى 7% من �صكان العامل. لنتخيل 

هنا ال�صيناريو التايل: لناأخذ القيمة النقدية الإجمالية 

ملا ننتج حالًيا، ون�صتخدمها يف �صراء اأنواع ال�صلع 

واخلدمات التي ي�صتهلكها اأولئك الذين ت�صاوي كلفة 

معي�صتهم اليومية 1.5 دولر. بح�صب هذا ال�صيناريو، 

ُي�صبح متو�صط قيمة الناجت العاملي اليومي 30 دولًرا 

لل�صخ�ض الواحد )بح�صب قيمة الأ�صعار احلالية(.

هذا هو دخلنا العاملي ال�صنوي اليوم والذي يبلغ يف 

جمموعه نحو 80 تريليون دولر. وبالرغم من اأن ثمار 

الإنتاجية العاملية لي�صت موزعة بالت�صاوي باأي حال 

من الأحوال، اإل اأن حجم ثروة جمتمعنا الإجمالية 

اليوم كفيل باإ�صابة اأ�صالفنا من ع�صر املجتمعات 

الزراعية بالذهول.

عالوة على ذلك، نحن ل ننتج ول ن�صتهلك ال�صلع 

نف�صها التي كان اأ�صالفنا ممن عا�صوا يف حالة �صبه 

كفاف ينتجونها وي�صتهلكونها. يف عام 2017، ل ميكن 

لأربعني األف �صعرة حرارية متوافرة يف هيئة حبوب 

اأ�صا�صية اأن تعود باأي فائدة ُتذكر على اأي �صخ�ض. 

مبوازاة ذلك، فاإن نظائر ال�صلع واخلدمات العامة 

التي ن�صتهلكها اليوم كانت لتكلف ثمًنا باهًظا على 

نحو مناٍف للعقل يف ع�صر املجتمعات الزراعية. يف 

كثري من احلالت، ما كان اأحد ليفكر يف مثل هذه 

النظائر. فما كان تيباريو�ض كلوديو�ض نريو ليتناول 

يف القرن الأول قبل امليالد وجبة ع�صاء مكونة من 

الفراولة والق�صدة، لأن اأحًدا مل يفكر يف اجلمع بني 

هذين املكونني اإىل اأن قدمهما يف القرن ال�صاد�ض 

ع�صر طهاة الكاردينال توما�ض وول�صي الذي كان 

ع�صًوا يف حا�صية بالط تيودور امللكي.

يف عام 1606، كان ثمة �صخ�ض واحد فقط 

ي�صتطيع اأن يجل�ض يف بيته وي�صاهد دراما �صمعية 

ب�صرية دموية عن ال�صحرة. وكان هذا ال�صخ�ض 

هو جون �صتيورات، ملك اإجنلرتا واأ�صكتلندة الذي 

اعتاد اأن يدفع اأجًرا م�صبًقا لويليام �صك�صبري 

وفرقته التمثيلية »رجال امللك« مقابل اأداء العرو�ض 

امل�صرحية يف بالطه متى رغب يف ذلك. اأما اليوم، 

فاإن اأكرث من اأربعة مليارات �صخ�ض لديهم هواتف 

ذكية، واأجهزة لوحية واأجهزة تلفاز ي�صتمتعون عند 

الطلب بو�صيط ترفيهي كان فيما م�صى حكًرا على 

امللوك امل�صتبدين.

لناأخذ هنا مثاًل اآخر عن هذا الواقع. تويف ناثان 

ماير روت�صيلد، وكان الرجل الأ�صد ثراء يف اأوائل 

القرن التا�صع ع�صر، يف اخلم�صينيات من عمره ب�صبب 

اج ملوث. ولو ت�صنى له اأن يختار التنازل  اإ�صابته بُخرَّ

عن كامل ثروته مقابل جرعة واحدة من امل�صادات 

احليوية احلديثة، لفعل ذلك على الأرجح.

ومن ثم، فمن امل�صلل يف الواقع القول اإن 

ال�صخ�ض العادي اليوم اأكرث ثراًء بنحو 20 مرة 

من �صلفه يف ع�صر املجتمعات الزراعية، لأن 

اخليارات املتاحة للم�صتهلك يف اأيامنا هذه تتجاوز 

من بعيد ال�صلع واخلدمات التي كانت متوافرة 

على نطاق وا�صع يف ذلك الوقت. فالنا�ض اليوم 

ا مبجموعة  ل يتمتعون بالوفرة فح�صب، اإمنا اأي�صً

متنوعة وغري م�صبوقة من اخليارات، ما ي�صكل 

زخًما قوًيا للرخاء العام.

ولكن إلى أي حد ُيعد هذا الزخم مهًما؟
جاهد خرباء الإح�صائيات يف مكتب التحليالت 

القت�صادية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، ويف 

الهيئات املماثلة يف خمتلف اأنحاء العامل، يف حماولة 

قيا�ض دور »التنوع« املتزايد يف الإنتاجية. ووفًقا 

لتقديرات قيا�صية، كان منو الإنتاجية ال�صنوية للعمال 

يف منطقة �صمال الأطل�صي يعادل نحو 1% كحد 

و�صطي بني عام 1800 وعام 1870، و2% يف الفرتة 

املمتدة من �صنة 1870 اإىل 1970، ثم ارتفع اإىل %1.5 

منذ ذلك الوقت، علًما باأنه على الأرجح �صهد تباطوؤًا 

يف خالل العقد املن�صرم. ولكن هذه الإح�صائيات 

ُت�صكل اإىل حد كبري عملية تقديرية ملدى التح�صن 

الذي حققناه جلهة توفري ال�صروريات الأ�صا�صية 

لفقراء العامل، اإل اأنها ل تقي�ض معدل الرثاء الذي 

حلق بحياتنا بفعل زيادة معدل الإنتاجية.

نحن مدينون بقدر كبري من هذا الرثاء اإىل 

البتكارات التي اأدت اإىل تغري احل�صارة الإن�صانية 

تغرًيا جذرًيا. وت�صمل هذه البتكارات �صناديق الطرد 

يف دورات املياه، وال�صيارات، والطاقة الكهربائية، 

والت�صالت بعيدة املدى، واأنظمة معاجلة املعلومات 

احلديثة، وما اإىل ذلك.

واأعيد التاأكيد جمدًدا اأن حتقيق قدرات مماثلة 

يف حقبات �صابقة من التاريخ كان ليفر�ض تكاليف 

باهظة، اأو لعله ما كان ممكًنا بكل ب�صاطة. ففي 

اأواخر عهد الإمرباطورية الرومانية، كان الأثرياء 

الأر�صتقراطيون وحدهم ي�صتطيعون �صراء »خبري 

اأ�صماء«، اأي العبد املكلف بحفظ اأ�صماء الأ�صخا�ض 

ووجوههم ليذّكر الأر�صتقراطي بها لحًقا عندما 

تتطلب املنا�صبات الجتماعية ذلك. اأما اليوم، فقد 

بات احل�صول على هاتف ذكي مبوا�صفات احلد 

الأدنى اأف�صل من وجود حا�صية ت�صم ع�صرات اأو اآلف 

امل�صاعدين من مثل خبري الأ�صماء.

عندما نفكر يف م�صتقبل النمو، ويف تلك الفر�ض 

التي يتيحها النمو امل�صتدام للب�صرية جمعاء، يجدر 

بنا اأن نتفكر يف امل�صافات الطويلة التي قطعناها. 

والواقع اأين �صخ�صًيا اختربت الف�صل فيما بذلته 

من م�صاٍع لقيا�ض حجم النمو القت�صادي الذي مت 

حتقيقه على مر القرنني املا�صيني يف منطقة �صمال 

الأطل�صي. ولكني على يقني من اأن الناجت ازداد نحو 

ثالثني �صعًفا اأو اأكرث. ُترى اإىل اأي مدى ن�صتطيع اأن 

نعتمد على املزيد من النمو؟ وماذا �صيعني لنا ذلك 

م�صتقباًل؟ اإذا كان لنا اأن ن�صرت�صد باملا�صي، فلن 

يت�صنى لنا اأن نعرف الإجابة. فنحن مل نبتكر بعد 

منوذج الغد من تركيبة الفراولة والق�صدة.  

اأ�صتاذ مادة القت�صاد يف جامعة كاليفورنيا يف   *

بريكلي، وباحث م�صاعد يف املكتب الوطني لالأبحاث 

القت�صادية. �صغل ديلوغ من�صب نائب م�صاعد 

ل�صكرتري اخلزينة الأمريكية خالل اإدارة كلينتون، 

وكان معنًيا عن كثب باملفاو�صات اخلا�صة بامليزانية 

والتجارة. كما اأن الدور الذي ا�صطلع به يف �صياغة 

م�صروع ال�صمانات اخلا�ض مبك�صيكو خالل اأزمة 

البيزو يف عام 1994 جعله يحتل موقًعا متقدًما 

يف عملية حتول اأمريكا الالتينية اإىل منطقة ذات 

اقت�صاد مفتوح، ووثق مكانته متحدًثا ريادًيا يف 

املحافل املعنية مبناق�صة ال�صيا�صات القت�صادية.
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التعلم الجماعي واالبتكار 

المستخدمون 
أساس التطوير

ُيصغي مطورو التطبيقات إلى 
زبائنهم ومنافسيهم لكي يتعلموا 

كيف السبيل إلى تحقيق النجاح.

جايمن لي، وجايسون ب. ديفيس •

ريادة أعمال
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اأينما 
توافرت »الأنظمة الإيكولوجية لريادة 

الأعمال«، ن�صاأت بوؤر للمدخالت والتجارب 

ال�صريعة. تتاألف هذه الأنظمة الإيكولوجية من 

موؤ�ص�صات �صغرية يف معظمها تت�صارك بنية هيكلية 

تقنية وجمموعة من املعايري. لناأخذ على �صبيل املثال 

برنامج خمزن التطبيقات App Store من اأبل، 

حيث يعتمد مطورو التطبيقات يف اأغلب الأحيان على 

امل�صتخدمني الذين يقدمون اقرتاحات موجزة مرتبطة 

بالتح�صينات، وي�صريون اإىل الأخطاء، ويذكرون يف 

تعليقاتهم املنتجات املناف�صة. فهذه املعطيات ل تزود 

مطوري التطبيقات بوجهة نظر امل�صتهلك فح�صب، بل 

ا �صورة �صاملة يف القطاع عن املناف�صة  توفر لهم اأي�صً

القائمة والتطبيقات املتناف�صة. 

تركز ال�صركات املتوارثة يف العادة على التعلم 

من امل�صتوى الفردي، وذلك من خالل ا�صتطالعات 

الآراء وال�صتفتاءات املتفرقة، ما ينجم عنه بيانات 

خمتلطة عن منتجات ال�صركة وخدماتها، يكون 

م�صدرها يف العادة م�صاركني يف ال�صتطالعات اأو 

ال�صتفتاءات قد ل ي�صكلون رمبا ال�صريحة الأكرث 

متا�ًصا مع املنتج اأو اخلدمة، اأو الأ�صد معرفة بها. 

يف املقابل، ي�صتقي مطورو التطبيقات التعليقات 

من امل�صتخدمني الن�صطني، وي�صعون جاهدين اإىل 

اإحراز الت�صنيف الرقمي املن�صود من فئة خم�صة 

جنوم والذي ي�صع تطبيقاتهم يف اأعلى قائمة خمزن 

التطبيقات. لكن ال�صوؤال هو: هل توؤدي هذه البيانات 

املرتدة �صريًعا والتعلم ال�صريع الناجم عنها اإىل 

حتقيق املزيد على م�صتوى البتكار؟

من اأجل مقالتنا البحثية »الذكاء اجلماعي لفئات 

ال�صوق يف الأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال: دليل 

على التعلم املجتمعي يف التطبيقات الهاتفية«، ويف 

�صياق قيا�ض كم الفائدة املتاأتية عن »التعلم املجتمعي«، 

در�صنا على مر 15 �صهًرا �صبكة ت�صم اأكرث من ثالث 

مئة وت�صعني األف تطبيق مدرجة يف برنامج التخزين 

املو�صيقي iTunes App Store يف ال�صوق الأمريكية، 

وجمعنا بينها وبني البيانات املف�صلة حول الت�صنيفات 

وتعليقات امل�صتهلكني. وقد اكت�صفنا بالنتيجة اختالًفا 

ملحوًظا يف م�صتوى التعلم بني فئات ال�صوق املختلفة 

ويف داخل كل فئة«. 

التعلم من المجتمع   |   تبني درا�صة فئة الألعاب، 
باأن مطوري التطبيقات فيها اكت�صبوا– مقارنة مبا 

هو عليه احلال يف الفئات الأخرى- قدًرا اأكرب من 

التعلم القائم على البتكار، واأجروا عدًدا اأكرب من 

التعديالت بفعل البيانات املرتدة من امل�صتخدمني. 

ي�صتعر�ض الر�صم البياين اأدناه كل فئة مع عدد 

التطبيقات املدرجة فيها، وال�صركات التي طورتها، 

والتطبيقات الأكرث تنزياًل.

تتفوق فئة الألعاب على غريها من الفئات عندما 

يتعلق الأمر بتنزيل التطبيقات. وبالرغم من وجود 

عدد كبري من التطبيقات يف فئة الكتب، اإل اأن م�صتوى 

البتكار والتعلم فيها غري مرتفع. فامل�صتهلكون يعرفون 

اأ�صاًل كيف ي�صتخدمون الكتب الإلكرتونية، ومعظم 

تطبيقات الكتب لي�صت �صوى ن�صخ اإلكرتونية معدلة 

من املوؤلفات التي ميكنهم مطالعتها دون احلاجة اإىل 

الت�صال املبا�صر ب�صبكة الإنرتنت. 

اأما اأولئك الذين يقومون بتنزيل الألعاب، فهم اأكرث 

ا�صتعداًدا لإنفاق املال على التطبيقات، الأمر الذي 

يزيد من احل�ض التناف�صي لدى مطوري التطبيقات 

على نحو بالغ، ويجعلهم حري�صني على التعلم من 

مناف�صيهم لكي يتمكنوا من التغلب عليهم. على �صبيل 

املثال، عندما ُطورت املجموعة الأوىل من الألعاب 

من اأجل خمزن التطبيقات App Store عام 1997، 

برز جدل وا�صع حول الطريقة املثلى لك�صب املال من 

هذه املن�صة التي كانت ُتعد حديثة اآنذاك. وقد احتلت 

الألعاب مركز ال�صدارة يف عمليات ال�صراء، مقدمًة 

خدمة تنزيل جماين يتبعه حت�صينات متاحة لل�صراء. 

اأ�صف اإىل ذلك اأن تعليقات امل�صتخدمني النقدية 

يف فئات الألعاب ُمف�صلة للغاية، ما يعني اأن حلقة 

التعلم قد تطورت على نحو جيد جًدا بني امل�صتهلكني 

الن�صطني والتعليقات الن�صطة. ومبا اأن امل�صتخدمني 

الذين قاموا بتنزيل تطبيق لي�ض هم وحدهم القادرين 

على اإبداء التعليقات، ُتعد البيانات املرتدة املتوافرة 

حول هذا التطبيق �صحيحة و�صاحلة. ومبا اأن تعليقات 

املعقبني تقارن يف غالب الأحيان مزايا التطبيق بتلك 

التي ت�صتمل عليها تطبيقات اأخرى م�صابهة، فتت�صنى 

الفر�صة لدى املطورين للتق�صي عن مناف�صيهم، اأي 

معرفة هوياتهم واملجالت التي يربعون فيها، ليقوموا 

بعد ذلك بتنزيل تطبيقات مناف�صيهم هوؤلء من اأجل 

اإخ�صاعها لعملية هند�صة عك�صية. 

تصنيف التعلم الجماعي   |   بالإ�صافة اإىل ما 
تقدم ذكره، يتبني لنا اأن املعلومات ال�صتق�صائية 

التي يوفرها الزبائن ت�صبح قابلة للدمج كلما ازداد 

عدد التعليقات التي يتقدمون بها. هذا ما يو�صحه 

الر�صم البياين التايل الذي »جمعنا« فيه مقايي�ض 

الأداء املهمة )عدد التطبيقات على مر اأ�صبوع مقارنة 

مبتو�صط عدد التطبيقات( من اأجل ت�صليط ال�صوء 

على الأمناط املتغرية للتعلم �صمن فئتي الألعاب 

والأحوال اجلوية يف التطبيقات.

لدى درا�صة الفئات املختلفة املتوافرة يف خمزن 

التطبيقات App Store وكيفية تفاعل امل�صتخدمني 

معها، نالحظ اختالفات ملحوظة بني الفئات فيما 

يتعلق مبدى حت�صنها مبرور الوقت. يف الر�صمني 

البيانيني اأعاله، واللذين يظهران عامل التعلم 

املُعدل مبا يتما�صى مع عدد التطبيقات يف فئة معينة، 

نالحظ اأن تطبيقات الأحوال اجلوية مل تنطِو �صوى 

على مقدار �صئيل من التعلم على مر الفرتة املحددة، 

يف حني حت�صنت التطبيقات يف فئة الألعاب اإىل حد 

كبري. وُيعزى ال�صبب يف ذلك بجزء منه اإىل تعليقات 

امل�صتهلكني الن�صطني التي حتث مطوري الألعاب على 

اإجراء التغيريات، وامل�صتهلكني على تعلم طرائق جديدة 

يف ا�صتخدام تطبيقاتهم، ما يعزز الذكاء اجلماعي.

ا هذه البيانات  انتشار محدود   |   ت�صاعد اأي�صً
املرتدة الن�صطة مطوري التطبيقات على تو�صيع 

ن�صاطهم اإىل الفئات الأخرى، فيطبقون ما تعلموه من 

فئة واحدة على غريها من الفئات. يف العادة، يو�صع 

مطورو التطبيقات نطاق ابتكاراتهم لتجد مكاًنا لها يف 

فئتني اأو ثالث فئات خمتلفة. لكْن لهذه اخلطوة حدود 

معينة. فقد لحظنا اأن اإمكانية تعلم املطورين من 

البيانات املرتدة ترتاجع مع انت�صار التعلم اجلماعي.

باإيجاز، تبني درا�صتنا اأهمية ت�صهيل م�صار البيانات 

املرتدة الن�صطة بني امل�صتهلكني واملنتجني، عالوًة على 

اأهمية ا�صتخدام هذه البيانات لتعزيز التنوع. ويت�صح 

من نتائجنا اأن توافر نظام اإيكولوجي لريادة الأعمال 

من �صاأنه ت�صهيل التعلم، والبتكار، وت�صارك هذه 

الرحلة مع الزبائن. 

جاميني يل، اأ�صتاذ م�صاعد يف كلية اإدارة الأعمال   *
يف اإمربيال كوليدج. وهو حائز �صهادة الدكتوراه 

يف ريادة الأعمال من اإن�صياد.

جاي�صون ب. ديفي�ض، اأ�صتاذ م�صاعد يف مادة ريادة   *
الأعمال وامل�صاريع العائلية لدى اإن�صياد.
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إسالميات

َجلِّ الو�صائج التي تربط بني اأفراد الأمة من 
َ
اأ

الإ�صالمية، ومن اأبرز الروابط التي جتمع 

بينهم، َوحدُة العقيدة الإميانية، واإخال�ض العبادة هلل 

الواحد الأحد. فالتوحيد اأ�صا�ض ال�صريعة الإ�صالمية، 

واإليه دعت جميع الأديان ال�صماوية، وهو دعوة جميع 

الر�صل والأنبياء، عليهم ال�صالة وال�صالم، قال 

تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} )الأنبياء: 25(.
ُز عقيدة التوحيد كثرًيا من الدللت واملقا�صد  ُترْبِ

الراقية، والقيم النبيلة ال�صامية، من اأعظمها التوحد 

يف الأهداف والغايات، والتالقي يف امل�صري يف 

املجالت كافة.

اإن الدين الإ�صالمي بت�صريعاته النرية، ويف نظرته 

للحياة، يدعو اإىل التاآلف والن�صجام، والرتابط 

واللتئام، والوحدة والجتماع. فهو دين عاملي واحد، 

جاء للب�صرية وفق نظام واحد. ولذلك فاإن الدين وحدة 

ل تتجزاأ يف النظرة اإىل امل�صلمني، من حيث دعوتهم، 

ور�صم طريقة حياتهم، ونظام عي�صهم وتعاملهم.

متثل العبادات يف الإ�صالم ركيزة اأ�صا�صية ومهمة 

يف تعميق روح الوحدة الإ�صالمية، وتر�صيخ قواعدها، 

وتثبيت دعائمها، ومَلِّ �صملها عرب تاريخها النا�صع 

املجيد، فمهما ح�صل من نزاع وخالف، وفرقة 

واختالف، وكيد من الأعداء لت�صتيت الوحدة، وبث 

الفرقة، ومتزيق كيان الأمة، فاإن التوحد والئتالف، 

ثابت يف قلوب امل�صلمني، وهو األزم �صفاتهم، واأقوى 

اأ�صباب ر�صوخهم وثباتهم.

ت�صرق �صم�ض �صهر رم�صان املبارك يف كل عام، 

ويطل باأ�صاريره البهية، واأزاهريه الندية، على الأمة 

الإ�صالمية، ليذّكر اأفرادها بتلك الوحدة ودعائمها، 

وير�ّصخ روابط الأخوة والجتماع يف نفو�صها.

ياأتي �صهر رم�صان لي�صتظل ال�صائمون بظل 

الوحدة والتوحيد للخالق، وي�صبح الت�صامن 

الإ�صالمي واقًعا ملمو�ًصا يف اأيام ال�صيام، وترجمة 

عملية على اأر�ض الواقع، ينتظم فيه امل�صلمون 

جميًعا، اأنى تباعدت بلدانهم، واختلفت لغاتهم، 

واأحوالهم، ومعاي�صهم، واأجنا�صهم، وتباينت 

م�صتوياتهم. فتجدهم جميًعا يف �صيامهم 

ي�صت�صعرون مراقبة اهلل تعاىل، وذلك يت�صح جلًيا 

يف هذه العبادة العظيمة، حيث مت�صك النف�ض عن 

تلبية رغباتها، ومتتنع عن ال�صتجابة مل�صتهياتها، 

مع اأن ما تبتغيه اأمامها، لكن ترتكه طاعة خلالقها، 

واحت�صاًبا ملا اأعده لها من الثواب. ولذلك جاء يف 

إشراقة رمضان
يحجز الصوم النفس عن الوقوع في اآلثام، فهو وقاية من ارتكاب 

المعاصي، وحفظ من مقارفة الذنوب.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

احلديث القد�صي، اأن اهلل، تعاىل، قال: »كل عمل 

ابن اآدم له اإل ال�صيام، فاإنه يل واأنا اأجزي به« 

)متفق عليه(.

، جلَّ ثناوؤه، ال�صيام من بني �صائر 
ُ
فاخت�ض اهلل

الأعمال، ل�صرفه عنده، وحمبته له، فهو من اأعظم 

ه، ل يطلع عليه اإل  العبادات، لأنه �صرٌّ بني العبد وربِّ

اهلل تعاىل، فال يعلم اأحد حال الإن�صان اأهو �صائم اأم 

ل، اإل خالقه جلَّ وعال. فلذلك كان ال�صيام اأعظم 

ا، خللوه من الرياء، و�صالمته من ق�صد  اإخال�صً

ال�صمعة. فكان اجلزاء اأن �صكر اهلل تعاىل لعبده هذا 

الإخال�ض، واخت�ض �صيامه لنف�صه من بني �صائر 

اأعماله، وتوىل اجلزاء عليه لعظم اأجره وثوابه، لأن 

َز عمَله،  الإخال�ض يف هذه العبادة اخلفية قد َميَّ

فا�صتحق اأن يكون ثواُبه ل ح�صر له. ولهذا قال تعاىل 

يف احلديث القد�صي: »يدع طعامه و�صرابه و�صهوته 

من اأجلي« )متفق عليه(.

قال العلماء: اإمنا كان ذلك، لأن ال�صيام �صٌر بني 

العبد وربه، ل يطلع عليه غريه. فهو مركب من نية 

باطنة ل يطلع عليها اإل اهلل، وترك لتناول ال�صهوات، 

وذلك دليل على �صحة الإميان، فاإن التقرب اإىل 

اهلل تعاىل برتك ال�صهوات يك�صر النف�ض، فاإن ال�صبع 

والري ومبا�صرة الن�صاء، حتمل النف�ض على الأ�صر 

ي القلب وتعميه، وحتول بني  والبطر والغفلة، وتق�صِّ

العبد وبني الذكر.

اإن ال�صوم يحجز النف�ض عن الوقوع يف الآثام، 

فهو وقاية لكل ما يخ�صى املوؤمن من الوقوع فيه، 

ة« )متفق  قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »ال�صياُم ُجنَّ

عليه(، اأي يقيه من اأن يتلب�ض باإثم، اأو يرتكب 

مع�صية، ويحفظه من مقارفة الذنوب، ويحجزه عن 

القرتاب منها.

هكذا تعود تلك املقا�صد ال�صامية، وامل�صاعر 

النبيلة، التي تختزنها نفو�ض ال�صائمني، على 

لِّي  املجتمعات باأ�صرها، يف اأيام رم�صان، ومنها: جَتَ

الوحدة باأبرز معانيها، واأ�صمى دللتها، واأظهر 

معاملها، والن�صجام يف اأروع مظاهره، حيث يجوع 

امل�صلمون فيه جوًعا واحًدا، ويعط�صون عط�ًصا 

واحًدا، ثم ي�صبعون �صبًعا واحًدا، ويرتوون رًيا 

    يستشعر المسلمون في صيامهم
مراقبة اهلل تعالى، ويتضح ذلك جلًيا في هذه     

العبادة العظيمة، حيث تمسك النفس     
عن تلبية رغباتها، وتمتنع      

عن االستجابة لمشتهياتها،    
مع أن ما تبتغيه أمامها، لكن تتركه طاعة لخالقها، 

واحتساًبا لما أعده لها من الثواب      

ُ

ُ
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واحًدا، ل ميتاز اأحد على اأحد، بل ي�صعر باجلوع 

والعط�ض الفقراء والأغنياء، والب�صطاء والأثرياء، 

والدهماء والوجهاء، وكل من مل ت�صمح له ثروته 

باجلوع يف غري رم�صان، ويح�ض باآلم الفقر 

واحلرمان، وي�صت�صعر احلاجة والعوز، ومظاهر 

البوؤ�ض والفاقة، ممن كان الرتف والغنى مينعانه 

من الإح�صا�ض به ومعاناته.

يا لها من وحدة عملية، يهديها رم�صان لالأمة 

الإ�صالمية، جوع واحد يف النهار، وحتفز واحد قبيل 

الغروب لالإفطار، اإم�صاك واحد عن املفطرات عند 

اأذان الفجر، واإفطار واحد عند الغروب، نظام فريد 

ل مثيل له يف العامل، ي�صتوي فيه اجلميع، املاأمور 

والأمري، الغني والفقري، احلاكم والرعية، املتعلم 

واجلاهل، الرجل واملراأة، ل متيز فيه لطبقة على 

اأخرى، ول لفرد على فرد.

اإنه النظام الدقيق الذي ر�ّصخه الإ�صالم، و�صّيد 

دعائمه، لياأتي �صهر ال�صيام املبارك يف كل عام، 

فيذّكر امل�صلمني بقواعده ومفرداته، ويحّفز امل�صلمني 

اإىل تعّلم الدقة والنظام يف جميع �صوؤون احلياة 

وجمالتها، وتطبيقها تطبيًقا عملًيا يف تعامالتهم 

وت�صرفاتهم، وغر�ض تلك املعاين البديعة، والدللت 

ال�صامية يف النفو�ض.

اإن ال�صيام يعالج ما يف النفو�ض من النواق�ض يف 

اجلوانب الرتبوية، التي بفقدانها قد تتثاقل عن اأمور 

عديدة. فالإ�صالم دين النظام، يحر�ض على الدقة، 

ويحث على التحري، ويدعو اإىل الن�صباط. فكما اأنه 

حدد مواعيد لبدء اأوقات ال�صلوات ونهايتها، وموعًدا 

حمدًدا لأداء منا�صك احلج وبقية العبادات، كذلك 

يف ال�صيام، حدد موعد بدايته اليومي، والإم�صاك 

عن املفطرات من طلوع الفجر الثاين اإىل غروب 

�صم�ض ذلك اليوم، قال جل وعز: {ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌگڱ} )البقرة: 187(.

اإنه تنظيم حمكم بدقة متناهية، ليعلم الإن�صان 

منهج الإ�صالم الفريد الذي ر�صمه للحياة الإن�صانية، 

لي�صري على نهج موحد، فيعي�ض حياة من�صبطة بعيًدا 

عن الفو�صى والع�صوائية.

اإن ال�صائمني اأحر�ض النا�ض على تطبيق النظام، 

باإم�صاكهم يف وقت حمدد، واإفطارهم يف وقت 

حمدد، فينعك�ض ذلك اللتزام بالتنظيم املحكم 

الدقيق على حياة امل�صلم اخلا�صة والعامة.

وحني ترى جموع ال�صائمني، وهي تتهياأ لالإفطار 

يف احلرمني ال�صريفني، ويف امل�صاجد، وتتاأمل 

اأعدادهم الغفرية على اختالف م�صتوياتهم 

وبلدانهم واألوانهم، تطمئن نف�صك، وتتجدد اآمالك 

يف ت�صامن امل�صلمني، وتاآلفهم وان�صجامهم، واجتماع 

كلمتهم، وترابط �صفوفهم حتت راية الإ�صالم 

لن�صرة هذا الدين.

نعم، اإن الآمال حتدونا باأن يكون �صهر رم�صان 

حمطة ت�صمو بها الأرواح نحو غد م�صرق لالإ�صالم، 

وعز مكني لالأمة الإ�صالمية، وبلوغ الغايات ال�صامية 

لكل م�صلم على وجه املعمورة.

اأن لقي ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه بعد 

و�صلم، مقاومة �صديدة من قري�ض 

لدعوته يف مكة، اأخذ يعر�ض نف�صه على 

زعماء القبائل ووجهائها يف مو�صم احلج، 

حيث كان يبحث عن مكان اآمن ي�صتطيع فيه 

ن�صر الإ�صالم وبيانه للنا�ض. وكان اأهل املدينة 

اأكرثهم جتاوًبا معه، فاأجابه نفر منهم، وحني 

رجعوا اإىل املدينة ذكروا ذلك لقومهم، فذاع 

�صيته، و�صاع ِذكُره يف اأو�صاطهم. ويف املو�صم 

التايل للحج، َقِدم منهم اثنا ع�صر رجاًل 

فبايعوه، واأر�صل معهم م�صعب بن عمري، 

ر�صي اهلل عنه، ليقرئهم القراآن ويعلمهم 

اأحكام الدين اجلديد.

انت�صر الإ�صالم يف املدينة، ودخل كثرًيا من 

دور الأن�صار، فلما �صمع به �صعد بن معاذ، 

ر�صي اهلل عنه، اأخذ حربته، و�صارع اإىل 

جمل�ض م�صعب م�صتنكًرا ما يدعو اإليه. فقال 

له م�صعب: اأو جتل�ض فت�صمع فاإن ر�صيَت 

اأمًرا َقِبلَته، واإن كرهَته كففنا عنك ما تكره؟ 

فقال: اأن�صفَت، ثم جل�ض، فا�صتمع القراآن، 

حتى ُعِرَف يف وجهه الإ�صالم واأ�صلم.

يعد �صعد بن معاذ، ر�صي اهلل عنه، �صيد 

الأو�ض، ذا �صخ�صية قيادية موؤثرة. فقد كان 

اإ�صالمه فتًحا وبركة على املجتمع املدين. 

فبعد اأن اأ�صلم، اجته اإىل نادي قومه، فوقف 

فيهم قائاًل: يا بني عبد الأ�صهل كيف 

تعلمون اأمري فيكم؟ قالوا: �صيدنا، واأو�صلنا، 

واأف�صلنا راأًيا، واأميننا نقيبة. قال: فاإن كالم 

رجالكم ون�صائكم َعَليَّ حرام، حتى توؤمنوا 

باهلل وبر�صوله، فما اأم�صى يف دارهم رجل ول 

امراأة اإل م�صلًما وم�صلمة.

حني هاجر ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، اإىل املدينة، واآخى بني املهاجرين 

والأن�صار، كان ن�صيب �صعد بن معاذ يف 

املوؤاخاة اأمنَي الأمة، اأبا عبيدة بن اجلّراح. 

وقبيل غزوة بدر، ا�صت�صار ر�صوُل اهلل، �صلى 

اهلل عليه و�صلم، اأ�صحابه يف ذلك، تطبيًقا 

ملبداأ ال�صورى يف الإ�صالم، فاأبدى الأن�صار 

راأيهم بكل حما�ض واقتدار، وعلى ل�صان 

�صيدهم �صعد بن معاذ، حيث قال: يا ر�صول 

ّدقناك، و�صهدنا اأن  اهلل، قد اآمنا بك و�صَ

ما جئَت به هو احلق، واأعطيناك على ذلك 

عهودنا ومواثيقنا، على ال�صمع والطاعة، 

فام�ِض يا ر�صول اهلل ملا اأردَت، فنحن معك. 

فوالذي بعثك باحلق لو ا�صتعر�صَت بنا هذا 

البحَر فخ�صَته خل�صناه معك ما تخلف منا 

َنا  رجٌل واحد، وما نكره اأن تلقى بنا َعُدوَّ

ُدٌق يف اللقاء.  رُبٌ يف احلرب، �صُ غًدا، اإنا َل�صُ

لعل اهلل يريك منا ما تقر به عينك، ف�صر 

بنا على بركة اهلل. فكانت هذه الكلمات 

ُملِهَبًة لكلِّ َمن �صمَعها، ورفعت من معنويات 

ال�صحابة، ودفعتهم اإىل التقدم للمعركة 

بكل �صجاعة.

لقد كانت حياة �صعد بن معاذ، ر�صي اهلل 

عنه، يف الإ�صالم حافلًة باملواقف البطولية 

اخلالدة، رغم اأنها مل تتجاوز �صبع �صنوات 

من حياته، اإل اأنه �صّطر خاللها �صوًرا نا�صعة 

من الت�صحية والفداء، واحلكمة يف امل�صورة، 

والراأي ال�صديد ال�صائب، ورجاحة العقل، 

والنظر يف عواقب الأمور، ما جعله يحظى 

عند ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، مبكانة 

عالية، ومنزلة مرموقة �صامية، حتى اإنه قال 

لل�صحابة، ر�صي اهلل عنهم، حني اأقبل �صعد 

اإليهم: »قوموا اإىل �صيدكم«.

تويف �صعد بن معاذ، ر�صي اهلل عنه، 

يف ال�صنة اخلام�صة من الهجرة، باملدينة 

املنورة، وعمره �صبٌع وثالثون �صنة، واهتّز 

عر�ض الرحمن، جّل وعّز، حني موته، فرًحا 

وا�صتب�صاًرا، و�صروًرا بقدوم روحه، و�صهد 

له النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، باجلنة. 

فعن الرباء بن عازب، ر�صي اهلل عنه، قال: 

هديت لر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، 
ُ
اأ

ُحلٌَّة من حرير، فجعل اأ�صحابه يلم�صونها 

ويعجبون من لينها، فقال: »اأتعجبون من لني 

هذه؟ ملناديل �صعد بن معاذ يف اجلنة خرٌي 

ْلنَي« رواه البخاري وم�صلم. 
َ
منها واأ

سعد بن معاذ
سيد األنصـار

كانت حياته في اإلسالم حافلًة بالمواقف البطولية الخالدة، 
رغم أنها لم تتجاوز سبع سنوات.
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مشروبات الطاقة

مخاطر وأضرار 
رغم بعض التأثيرات اإليجابية التي 

ترافق تناول مشروبات الطاقة 
كتحسين األداء الجسدي، إال أنها تخلِّف 

أضراًرا صحية ال يستهان بها.

أ. د. سامي حسين الحجار

استشاري أطفال، مستشفى الملك فيصل التخصصي 

ومركز األبحاث بالرياض

صحة

م�صروبات الطاقة ب�صكل وا�صع يف تنت�صر 

خمتلف الدول، وترتفع معدلت 

ا بني ال�صباب واملراهقني،  ا�صتهالكها، خ�صو�صً

ب�صبب رغبتهم يف ال�صتفادة من الآثار الإيجابية 

الوقتية التي تخلِّفها هذه امل�صروبات على اأدائهم 

البدين ون�صاطهم، متغافلني عما ميكن اأن تخلِّفه 

هذه امل�صروبات وحمتوياتها الغنية مبادة الكافيني 

من اآثار جانبية �صارة.

هناك كثري من الأ�صرار املرتتبة على تناول 

م�صروبات الطاقة، ولكن من ال�صروري تو�صيح 

الفارق بني كل من امل�صروبات الغازية، وامل�صروبات 

الريا�صية، وم�صروبات الطاقة، والتي هي حمور 

احلديث. تختلف م�صروبات الطاقة عن امل�صروبات 

الغازية وامل�صروبات الريا�صية من حيث حمتوياتها 

وتركيباتها. فجميع هذه امل�صروبات حتتوي على 

ال�صكر اأو املحليات ال�صناعية، وبع�ض الأحما�ض 

الأمينية، والفيتامينات، اإل اأن تركيز الكافيني 

اأعلى بكثري يف م�صروبات الطاقة. يف حني 

حتتوي امل�صروبات الريا�صية على ن�صب خمتلفة 

من الأمالح كال�صوديوم والبوتا�صيوم، والتي 

ت�صاعد على تعوي�ض اجل�صم ما يفقده من اأمالح 

وحتميه من اجلفاف.

تعد م�صروبات الطاقة الأكرث تداوًل يف فئات 

املراهقني وال�صباب، اإذ اأظهرت درا�صات عديدة 

اأن ن�صف امل�صتهلكني لهذا النوع من امل�صروبات 

حول العامل هم من الفئات العمرية التي تقل 

عن 25 عاًما.

مكونات ضارة   |   تتمثل اأكرث الأخطار تاأثرًيا 
يف م�صروبات الطاقة يف حمتوياتها املرتفعة من 

الكافيني، والذي ل يظهر ب�صكل وا�صح، نظًرا 

لوجود مركبات اإ�صافية يف هذه امل�صروبات ت�صم 

كميات غري ظاهرة من الكافيني. ومن هذه 

املركبات: مركب غوارانا حيث يحتوي على 40 

غراًما اإىل 80 غراًما من الكافيني، ومركب جوز 

الكول، ومركب املتة، ومركب الكاكاو.

نظًرا لعدم وجود درا�صات دقيقة يف اململكة 

فيما يتعلق بهذا ال�صاأن، فاإننا ن�صتعر�ض بع�ض 
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                تعد األضرار التي تخلِّفها مشروبات الطاقة
  أكثر شدة على األطفال، ومن يعانون أمراض القلب،   

  والكلى، والكبد، والسكري  

الدرا�صات العاملية عن ا�صتهالك م�صروبات الطاقة، 

حيث اأظهرت اإحدى الدرا�صات التي مت اإجراوؤها يف 

الوليات املتحدة اأن 28% من م�صتهلكي م�صروبات 

يف عمر 12 �صنة اإىل 14 �صنة، واأن 31% يف عمر 14 

يف عمر 18 �صنة اإىل  �صنة اإىل 17 �صنة، واأن %34 

24 �صنة، ويتناول هوؤلء م�صروبات الطاقة ب�صكل 
روتيني. اأما يف اأملانيا فبلغت ن�صبة الأ�صخا�ض 

امل�صتهلكني مل�صروبات الطاقة 53%. بينما ترتفع 

ن�صب تناول هذه امل�صروبات من قبل الأطفال يف 

عمر 10 �صنوات اإىل 13 �صنة. ولقد مت ت�صجيل 

ن�صب م�صابهة من ا�صتهالك م�صروبات الطاقة لدى 

الأطفال يف كل من النم�صا ونيوزيلندا.

أضرار اإلفراط   |   على الرغم من بع�ض 
التاأثريات الإيجابية والتي قد ترافق تناول هذه 

امل�صروبات كتح�صني موؤقت لالأداء اجل�صدي 

والتن�صيط الإدراكي، اإل اأن اأ�صرار الإفراط يف 

ال�صتهالك تتجاوز اأي فوائد عابرة. فهذه امل�صروبات 

لي�ض لها اأي قيمة غذائية وتعد من مدرات البول.

تعد الأ�صرار التي تخلِّفها هذه امل�صروبات 

مبختلف م�صمياتها التجارية، اأكرث �صدة على 

ا يف كل  الأطفال، اإ�صافة اإىل من يعانون اأمرا�صً

من القلب، والكلى، والكبد، والداء ال�صكري، 

وا�صطرابات ال�صلوكيات )فرط احلركة(، ومن 

يعانون الغدد ال�صماء. وهناك عدد من الأ�صرار 

مل�صروبات الطاقة مت اإثباتها بالدرا�صات العلمية يف 

خمتلف الدول، نظًرا لحتوائها على ن�صبة متفاوتة 

ومرتفعة من الكافيني.

يف دولة اأملانيا التي تعد من الدول الرائدة يف 

جمال مراقبة التاأثريات ال�صارة مل�صروبات الطاقة، 

مت ت�صجيل بع�ض احلالت املر�صية ملتناويل م�صروبات 

الطاقة، �صملت الف�صل الكبدي، والف�صل الكلوي، 

وا�صطرابات اجلهاز التنف�صي، وال�صطرابات 

النف�صية، ونوبات ال�صرع، وا�صطراب الع�صالت، 

وت�صارع نب�صات القلب، وف�صاًل يف وظائف القلب، 

وارتفاع �صغط الدم.

اأما يف دولة اإيرلندا فهناك العديد من 

ال�صطرابات التي �صاحبت تناول م�صروبات 

الطاقة، والتي مت ت�صجيلها واإثباتها يف مركز مراقبة 

الت�صممات. و�صملت هذه احلالت الت�صنجات، 

وا�صطرابات الرتكيز الفكري، وت�صارع نب�صات 

القلب، وبع�ض الوفيات.

اأما اأغلب احلالت امل�صجلة يف دولة نيوزيالندا 

جراء تناول م�صروبات الطاقة فتمثلت يف ا�صطرابات 

اجلهاز اله�صمي وبخا�صة اآلم البطن والقيء، اإ�صافة 

اإىل نوبات التهيج وا�صطرابات النظم القلبية.

الحد من االستهالك   |   نظًرا خلطورة هذه 
الأعرا�ض قامت الهيئات العلمية العاملية واإدارات 

التعليم بو�صع اأنظمة للحد من ا�صتهالك م�صروبات 

الطاقة وتناولها، والتوعية من اأ�صرارها. لذلك فمن 

املهم تنفيذ عدد من الربامج التي ت�صهم يف احلد من 

تناول هذه امل�صروبات ال�صارة لت�صمل:

واجلامعات،  املدار�ض  يف  توعوية  بحمالت  القيام   •
واحلد من تداول م�صروبات الطاقة داخل 

املدار�ض واجلامعات.

يف الأو�صاط الريا�صية. توعوية  حمالت   •
املجتمع  لتوعية  واملكتوب  املرئي  لالإعالم  حمالت   •

مبختلف فئاته باأ�صرار م�صروبات الطاقة، 

والتاأثريات ال�صارة ل�صتهالك الكافيني املتزايد.

تبني قوانني ولوائح ملراقبة هذه امل�صروبات   •
وحمتوياتها ب�صكل دوري وجدي.

اإ�صافية  �صرائب  فر�ض  اإىل  الدول  بع�ض  جلاأت   •
على بيع هذه امل�صروبات للتقليل من ا�صتعمالها. 

وقد اأثبتت هذه الطريقة جدواها يف احلد من 

انت�صار امل�صروبات ال�صارة بال�صحة. 

دراسات: مشروبات الطاقة تضر 
باألطفال والشباب

اأكدت درا�صة علمية اأمريكية اأ�صدرتها 

جمعية القلب الأمريكية، اأن م�صروبات 

الطاقة ت�صبب م�صاكل �صحية خطرية لدى 

الأطفال. اإذ وجد الباحثون اأن ن�صبة %41 

من اأ�صل 5 اآلف مكاملة وردت اإىل مراكز 

ال�صموم ب�صبب تعر�ض الأطفال حتت �صن 

ال�صاد�صة للت�صمم كانت نتيجة تناول م�صروب 

للطاقة، اأو املعاناة من اآثار جانبية له مثل 

تزايد نب�صات القلب ب�صكل غري طبيعي.

قال امل�صرف على الدرا�صة، ورئي�ض ق�صم 

طب الأطفال يف جامعة )واين �صتايت( 

الأمريكية، الدكتور �صتيفن ليب�صلتز، اإن 

تناول الأطفال كمية من الكافيني تقل عن 

مئة ملليغرام يت�صبب يف اآثار �صحية �صلبية، 

يف الوقت الذي حتتوي فيه بع�ض م�صروبات 

الطاقة على اأكرث من 300 ملليغرام من 

الكافيني. ويف درا�صة اأخرى اأجريت يف 

م�صت�صفى مايو كلينك الأمريكية، اأكد 

الباحثون اأن تناول عبوة واحدة فقط من 

م�صروبات الطاقة ترفع الهرمون امل�صوؤول 

عن التوتر والإجهاد لدى ال�صباب، وت�صبب 

ارتفاًعا مفاجًئا يف �صغط الدم الذي يرفع 

بدوره خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب. 

ر�صد الباحثون تاأثري م�صروبات الطاقة 

على �صغط الدم ومعدل �صربات القلب 

والتوتر لدى 25 �صاًبا يبلغ متو�صط اأعمارهم 

29 عاًما، ول يعانون اأي عوامل مر�صية 
متعلقة بالقلب و�صغط الدم. ووجد الباحثون 

اأنه بعد تناول عبوة واحدة من م�صروب 

الطاقة بن�صف �صاعة ارتفع �صغط الدم 

بن�صبة 6.8%، كما ارتفعت ن�صب اإفراز 

هرمون التوتر بن�صبة 71%، وازدادت معدلت 

�صربات القلب والتنف�ض لدى ال�صباب.
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غذاء

من املمكن اأن نتخيل �صهر رم�صان والعيد هل 

دون حلويات؟ رمبا تكون الإجابة ل. فاجتماع 

العائلة بعد الإفطار ل يكتمل اإل مع وجود احللويات، 

ولكن هل من ال�صروري اأن ن�صع عدة اأ�صناف 

وكميات كبرية يف يوم واحد؟ بالطبع ل! ما ن�صهده 

يف �صهر رم�صان والعيد يعد اإفراًطا يف ا�صتهالك 

احللويات. فكل فرد من العائلة يقوم باإح�صار نوع ما 

اأو حت�صريه، فنجد الكنافة، واللقيمات، والقطايف، 

واملعمول وغريها جمتمعة يف وقت واحد، فيقع 

اجلميع يف حرية من اأمرهم وي�صطر بع�صهم اإىل 

تذوق جميع الأنواع. فالقليل من كل نوع قد ل يظهر 

ككمية كبرية، لأنها تكون جمزاأة، ولكن اإذا اأح�صيت 

كمية الدهون وال�صكريات وال�صعرات احلرارية بعدها 

فرمبا ت�صاب ب�صدمة. فمثاًل اإذا تناولتم ثالث حبات 

من اللقيمات، وحبة من القطايف املقلية بالق�صطة، 

وقطعة �صغرية من الكنافة حت�صلون على ما يقرب 

من 1000 �صعرة حرارية، وهي ن�صف احلاجة اليومية 

من ال�صعرات اأو ثالثة اأرباعها!! فمن اأين نبداأ لتجنب 

الإفراط يف احللويات خالل �صهر رم�صان والعيد؟

احذروا الحلويات في 
رمضان

لتفادي زيادة الوزن

اإلفراط في تناول الحلويات 
الشرقية يسهم في إضافة 

سعرات حرارية كثيرة تترتب عليها 
مخاطر صحية.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

الحلويات الشرقية لذيذة.. ولكن خطيرة
اإن احللويات ال�صرقية غنية جًدا بال�صمن وال�صكر 

واحلليب كامل الد�صم، واأحياًنا تكون مقلية، وهو 

ما يجعلها عالية جًدا بال�صعرات احلرارية والدهون 

امل�صبعة واملتحولة )Trans(، التي ت�صّكل �صرًرا 

للذين يعانون اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

والكولي�صرتول املرتفع يف الدم، وال�صكري، اإ�صافة اإىل 

الأ�صخا�ض الذين يتبعون حمية لإنقا�ض الوزن.

كما ل ين�صح باأكل احللويات مبا�صرة بعد الأطباق 

الرئي�صة على الإفطار، اإذ يوؤدي ذلك اإىل ات�صاع حجم 

املعدة وحدوث م�صاكل يف عملية اله�صم، وال�صعور 

بالنفخة وتغري معدل ال�صكري ما يزيد من اجلوع، 

ويدفع بال�صائم اإىل اإعادة تناول الأطعمة التي حتتوي 

على �صكر بكمية اأكرب. اأما فيما يتعلق مبائدة ال�صحور 

فال يجب اأن تكون احللويات الطبق الوحيد الذي يتم 

تناوله، كالكنافة مثاًل، اأو القطايف. بل يجب تناول 

وجبة خفيفة �صحية ت�صم كل املكونات الأ�صا�صية 

ك�صطرية من الفول ال�صوداين مثاًل، وتتبعه احللويات 

لحًقا كنوع من املكمالت بكمية �صغرية جًدا.
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التمر والفاكهة المجففة   |   تعّد 
م يف �صهر  الفاكهة املجففة، التي تقدَّ

رم�صان املبارك اإىل جانب التمر عند 

الإفطار بدياًل �صحًيا للحلويات. فهي متنح 

اجل�صم العديد من الفوائد ال�صحية، 

وتعو�صه عما فقده من عنا�صر غذائية، 

ومعادن، وفيتامينات يف اأثناء �صاعات 

ال�صيام، وبخا�صة البوتا�صيوم الذي 

ي�صاعد على جتنب العط�ض، اإ�صافة اإىل 

الفو�صفات، والكال�صيوم، واملاغني�صيوم. 

كما تقلل ال�صعور بالإم�صاك واحلفاظ على 

ن�صاط الأمعاء لحتوائها على كميات وفرية 

من الألياف. مثال: املاجنو، والتفاح، 

وامل�صم�ض، والتني، والبابايا، والكرز، 

والزبيب، واخلوخ.

زبدة الفول السوداني   |   تعد زبدة 
الفول ال�صوداين غنية وعالية بال�صعرات 

احلرارية، ولكن من مكونات �صحية 

كالدهون غري امل�صبعة والربوتني. ولذلك 

فهي وجبة خفيفة مثالية.

القمح المسلوق والمزين بالزبيب 
والمكسرات   |   لأن القمح الكامل ي�صاعد 

على ال�صعور بال�صبع، لأنه غني بالألياف. 

كما ي�صفي الزبيب طعًما حلًوا، اإ�صافة اإىل 

ا لالإم�صاك. كونه مفيًدا جًدا خ�صو�صً

الشوكوالته الداكنة   |   حتتوي على 
كمية من ال�صكر اأقل من ال�صوكولته 

باحلليب. وقد اأظهرت الدرا�صات اأن 

تناولها يقلل من خطر الإ�صابة باأمرا�ض 

القلب وال�صرايني.

حلوى البودنغ أو المهلبية أو األرز 
بالحليب   |   م�صِبعة ومفيدة وغنية 

بالربوتني. وهي اأف�صل بكثري من قطعة 

كيك اأو كنافة عند حت�صريها من احلليب 

خايل الد�صم.

الزبادي المثلج   |   من املمكن و�صع علب 
الزبادي بالفاكهة ال�صغرية قليلة الد�صم 

بالثالجة كي تتجمد وت�صبح كالأي�ض كرمي، 

فتعطي طعًما حلًوا وانتعا�ًصا بعد ال�صيام 

يف ف�صل ال�صيف. 

ماذا نتجنب في شهر رمضان؟

على اأن تكون خالية من القطر  الكعكة،  دون  تناولها  ل  ُيف�صَّ الكنافة:   •
اأو ال�صكر ملر�صى ال�صكري.

املك�صرات املقلية على احللويات: يعد الف�صتق واجلوز واللوز من   •
املك�صرات ال�صحية للج�صم اإذا ما مت تناولها نيئة اأو م�صوية ل مقلية.

خفيف،  ب�صكر  عنه  ال�صتعا�صة  اأو  القطر  من  التخفيف  القطر:   •
وا�صتعمال امللعقة ال�صغرية عند �صكبه ولي�ض من الوعاء مبا�صرة، 

وذلك للتحكم يف الكمية.

يف  حت�صريها  والأف�صل  اجلاهزة،  املقلية  احللويات  �صراء  تفادي   •
املنزل، مع حتديد كمية الزيت مبلعقة واحدة.

الكرمية بالقرفة. عن  • ال�صتعا�صة 
اأنه �صحي اإل اأنه يحوي  من  الرغم  على  الع�صل  من  قليلة  كمية  تناول   •

كثرًيا من ال�صكر، و�صعراته احلرارية مرتفعة.

القطايف، واللقيمات، والبقالوة، وحالوة اجلنب، والب�صكويت والراحة،   •
وعي�ض ال�صرايا، واحلالوة، وامل�صبَّك، حتوي كلها كمية كبرية من ال�صكر 

وال�صعرات احلرارية. لذا، ل يجب الإكثار من تناولها.

6
بدائل طبيعية للحلويات 

      الحلويات الشرقية غنّية جًدا 
بالسمن والسّكر والحليب كامل   

الدسم، وهو ما يجعلها عالية السعرات الحرارية         
والدهون المشبعة والمتحولة التي تشكل 

ضرًرا لمرضى القلب والسكري  

الحلويات المنزلية بديالً
التقليدية.  باحللويات  �صبيهة  �صحية  حلويات  حت�صري  ال�صهل  من   •

فمثاًل من املمكن حت�صري كرات من التمر املطحون ونغلفها بال�صم�صم 

املحم�ض، اأو البندق، اأو اللوز املفروم.

لتقليل ال�صعرات احلرارية  باحللويات  الزبدة  ا�صتخدام  جتنب   •
واخلطر على القلب وال�صرايني، مع ال�صتعا�صة عنها بالزيت )من 

املف�صل اأن يكون زيت الكانول الغني بحم�ض الأوميغا 3(.

رم�صان  �صهر  موائد  على  ت�صيطر  التي  املقلية  احللويات  جتنب   •
والعيد. فمن املمكن تناولها م�صوية بالفرن مثاًل، اأو مقلية بزيت قليل، 

ا مع وجود املقالة الكهربائية التي تتطلب القليل من الزيت،  خ�صو�صً

اأو تناولها نيئة كالقطايف مثاًل.

حت�صري حلويات ذات �صعرات حرارية منخف�صة يف املنزل  املمكن  من   •
من خالل ا�صتعمال احلليب قليل الد�صم، والق�صطة قليلة الد�صم، 

وا�صتعمال كمية معتدلة من الزيوت وال�صكر.
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أسرة

الطفل الموهوب
البيئة الحاضنة تعزز اإلبداع

على الوالدين اكتشاف مواهب 
أطفالهم منذ الصغر، كي 

يتمكنوا من رعايتها وتنميتها 
في ظروف مناسبة.

محمود الديب
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الوالدان دائًما بع�ض الت�صرفات التي يف�صر 

يقوم بها طفلهما على اأنها موؤ�صر على 

موهبة تبزغ يف �صن مبكرة. وهو اأمر ن�صبي يعتمد على 

نوع القدرات التي يقوم بها الطفل ن�صبة اإىل عمره، 

وما اإذا كانت هذه الت�صرفات متثل فعاًل موؤ�صرات 

نبوغ يف مقتبل العمر. ولكن تظل احلا�صنة الأ�صرية 

التي ت�صتك�صف هذه املوهبة وت�صعى لحت�صانها 

وتنميتها لتتاألق اإبداًعا يف امل�صتقبل هي عامل احل�صم 

املهم يف م�صتقبل الطفل املوهوب.

استنبات األسئلة   |   ي�صرب د. عبداهلل بن 
ثاين، عميد املوهبة والإبداع والتميز بجامعة الإمام 

حممد بن �صعود الإ�صالمية، مثاًل يف رعاية املوهبة 

مبا فعلته اأم املخرتع العظيم توما�ض اأدي�صون حينما 

قالت لالأ�صتاذ الذي طرده من املدر�صة وو�صفه 

بالفا�صل: »كل امل�صكلة اأن ابني اأذكى منك و�صرتى 

من يكون توما�ض يف امل�صتقبل«. مل تقت�صر الأم على 

هذا التحدي بل غر�صت يف ابنها بذور املوهبة ورعتها 

بالهتمام به من حيث بناء �صخ�صيته، وتطوير قدراته 

بالقراءة والطالع، وامل�صاعدة على التفكري والنجاح 

حتى بلغت اخرتاعاته حوايل 1093 اخرتاًعا، ومن 

اأهمها امل�صباح املتوهج الكهربائي الذي اأ�صاء العامل.

اإن املوهبة بحاجة اإىل رعاية وبخا�صة اأن %90 

من الأطفال يولدون موهوبني ومبدعني، و10% منهم 

ت�صتمر موهبتهم بعد دخول املدر�صة. لذلك كان لزاًما 

علينا اأن نعزز يف ذهنية الطالب حقيقة ا�صتنبات 

الأ�صئلة بال حدود، وو�صع الفر�صيات، ومناق�صة 

احللول، وخلق الفر�ض والبدائل. وعطًفا على ق�صة 

املخرتع توما�ض اأدي�صون فاإنه على الوالدين والأ�صرة 

القيام باكت�صاف هذه املواهب التي يتمتع بها اأطفالهم 

منذ �صغرهم، كي يتمكنوا من رعايتها وتنميتها 

عن طريق اأفراد الأ�صرة واملدر�صة ممثلة يف بيئتها 

املنا�صبة، واأ�صاتذتها املتميزين، ومناهجها املحفزة 

لالبتكار، واأن�صطتها املعززة للتعلم الذاتي وتطوير 

الذات وتنمية التفكري، و�صياغة املوهوب من خالل 

جمتمع كامل يوؤمن بالتما�صك والدفء، والقبول 

واحلرية املن�صبطة، وتعزيز الثقة، وتطوير الذات، 

والتفكري، وفهم املتطلبات النف�صية لهم، واإتاحة بيئة 

للتعلم الأمثل.

سمات الموهبة   |   يرى د. عبداهلل بن ثاين 
اأنه لي�ض هناك اأخطر على �صناعة العبقرية من 

جتاهل الأ�صرة واملجتمع للخ�صائ�ض اجل�صمية 

والعقلية والوجدانية التي مير بها الطفل خالل 

مراحله العمرية املختلفة، علًما اأن ال�صمات الذهنية 

تختلف من طفل اإىل اآخر. ولكن الطفل املوهوب 

يتميز ب�صفات منها: التعلم ال�صريع، والذكاء احلاد، 

والذاكرة املتوقدة، والقدرة على حل امل�صائل والألغاز 

وحفظ الأرقام، والقدرة على احلديث واختيار 

العبارات واجلمل املفيدة يف �صن مبكرة، وعمق 

عاطفي غري طبيعي لأنه يتفاعل مع الأحداث حوله 

بطريقة تختلف عن الآخرين من خالل عاطفة جيا�صة 

متدفقة، و�صعور �صديد احل�صا�صية، والرتكيز على 

منظومات القيم والأخالق، ونبذ العدوانية والظلم، 

كما اأنه حامل يع�صق امل�صتحيل.

وعطًفا عليه فاإن هناك جمموعة من املوؤ�صرات 

التي ت�صاعد على التعرف اإىل املوهوبني واكت�صافهم، 

وهي: امل�صتوى املرتفع يف التح�صيل الأكادميي والعلمي 

واملعريف، والتميز العايل يف القدرة على القيادة 

واملهارات امليكانيكية، كذلك ا�صتخدام مقايي�ض 

القدرات العقلية املختلفة كـ)مقيا�ض �صانفورد بينيه، 

اأو مقيا�ض وك�صلر..(، والرت�صيح من قبل الأ�صرة 

والأ�صاتذة لختبارات القيا�ض النوعي. 

رعاية المواهب   |   اإن تعزيز ال�صمات وك�صف 
العبقرية وفر�ض التحدي قد اأ�صبح منهجًيا وبرعاية 

ر�صمية يف ظل وجود موؤ�ص�صات ُتعنى باملوهوبني 

ودعمهم، وفتح الباب على م�صراعيه لهم يف 

ا  اخلطط التطويرية للرتبية باملفهوم العام، خ�صو�صً

اأن روؤية اململكة 2030 من خالل ثالثية التحول: 

روؤية وطن.. طموح قيادة.. وم�صاركة �صعب.. ت�صعى 

اإىل حتويل املجتمع ال�صعودي اإىل التنمية امل�صتدامة 

واقت�صاديات ما بعد النفط، وتعدد املوارد، وتنويع 

م�صادر الدخل وامليزانية. وهذه تعتمد على التنمية 

الب�صرية ابتداء، وتوظيف اإمكاناتها وقدراتها من 

خالل التعليم النوعي، ما يعزز من مفهوم املوهبة، 

وثقافة البتكار والإبداع، وامللكية الفكرية وال�صتثمار 

فيها من خالل الربامج الإثرائية النوعية، 

وامل�صابقات، واملوؤمترات، واملنتجات مبعايريها 

العاملية، وتاأهيل قدرات املعلمني املتخ�ص�صني يف 

رعاية املوهبة. وقد اأكدت الروؤية ذلك بقولها: 

»�صنحقق ذلـك من خالل اإعداد مناهج تعليمية 

متطورة تركز على املهارات الأ�صا�صية، بالإ�صافة اإىل 

تطوير املواهب وبناء ال�صخ�صية، و�صنعزز دور املعلم 

ونرفع تاأهيله...«. ومن اأهم الأ�ص�ض التي تعتمد 

عليها روؤية 2030 هو اللتزام يف برنامج التحّول 

الوطني بتحقيق معدلت مرتفعة يف موؤ�صرات البحث 

العلمي للو�صول اإىل ت�صجيل 5 اآلف براءة اخرتاع 

بحلول عام 2020.

عملية طويلة   |   موؤ�ص�صة امللك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبة والإبداع توؤكد اأنه ل ينبغي النظر اإىل عملية 

التعرف اإىل املواهب وتنميتها على اأنها عمل يحدث 

يف جل�صة واحدة، وملرة واحدة. فهي عملية طويلة 

املدى يتعرف فيها الآباء واملعلمون والطالب اأنف�صهم 

على مواهبهم. لذا تن�صح الآباء ب�صرورة توفري 

الدعم العاطفي لالأبناء من اأجل تنمية موهبتهم.

هناك بع�ض املميزات امل�صرتكة للبيئات الأ�صرية 

التي يظهر بها طفل موهوب، فكلما �صغر حجم 

الأ�صرة زاد الرتكيز على البن وموهبته، كما اأن 

     الموهبة ليست هي المحك الذي من 
خالله تحدد قيمة الطفل. وقبل أن

  نبحث عن الموهبة علينا أن نوفر بيئة آمنة 
نفسًيا وفكرًيا، ألننا بذلك نوفر تربة خصبة لنمو   

                  الموهبة ونمهد لبزوغها  
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أسرة

الطفل الأكرب اأو الأ�صغر اأو الأقرب للوالدين ودرجة 

احتكاكه بهما عالية، ميكن اأن ي�صهم ذلك يف اإظهار 

قدراته الكامنة للوالدين. امل�صتوى التعليمي واملهني 

لالأبوين له دور اآخر يف موهبة البن. فالأبوان 

املتعلمان اأقدر على اإطالق طاقات ابنهم الإبداعية. 

كما اأن العالقات الأ�صرية اجليدة واملرتابطة تنعك�ض 

اإيجابًيا على اإنتاجية الطفل، ومن ذلك اأ�صاليب 

التن�صئة الأ�صرية، وتوافر احلرية، وت�صاوؤل العقاب، 

والت�صجيع امل�صتمر. وكلها عوامل ت�صجع على الإجناز 

العايل للطفل.

هل ابني موهوب؟   |   جُتيب مالك العبداللطيف، 
معلمة وحا�صلة على ماج�صتري يف تربية املوهوبني 

على �صوؤال مفاده، هل ابني موهوب؟، قائلة: »هذا 

�صوؤال يطرحه الآباء عادة يف قلق، وكاأنه يبحث عن 

كنز داخل ابنه، ولكن هل البن هو الوعاء الذي 

يجب اأن يحتوي املوهبة؟ فالرتبية الفعالة التي تطلق 

مواهب الأبناء، هي اأن يحبهم الوالدان على حالهم، 

ويتقبلوهم بكل ما وهبهم اهلل من خ�صائ�ض و�صمات. 

فاملوهبة لي�صت هي املحك التي من خالله حتدد قيمة 

الطفل. وقبل اأن نبحث عن املوهبة علينا اأن نعتني 

بنمو الطفل منًوا �صليًما متكاماًل، باحرتام �صخ�صيته 

واحلفاظ على كرامته، وتوفري بيئة اآمنة نف�صًيا 

وفكرًيا. اإذا فعلنا ذلك حًقا فنحن نوفر تربة خ�صبة 

لنمو موهبة ومنهد لبزوغها. واأن�صح الآباء والأمهات 

باأن مينحوا اأبناءهم الفر�صة ليكونوا اأنف�صهم، ولي�ض 

ال�صغط عليهم للتفوق على اآبائهم، حتى يتفاخروا 

بهم يف املحافل واملنا�صبات املختلفة«.

بيئة حاضنة لإلبداع    |   رعاية الطفل املوهوب 
لي�صت مناف�صات اأو برناجًما منفرًدا نلحق به اأبناءنا 

ليتحولوا اإىل عباقرة، وهي لي�صت مهمة املدر�صة 

وحدها. كما يجب األ تكون وظيفة املنزل فقط، 

بل ت�صرتك يف ذلك جميع موؤ�ص�صات املجتمع بروح 

تكاملية لتخريج القادة واملوؤثرين يف املجتمع. وقبل 

اأن نعمد لتنمية قدرات الأبناء املعرفية والعقلية علينا 

اأن نوفر كًما منا�صًبا من احلب.. فالرتبية باخت�صار 

هي احلب. ومع ذلك ل نقلل من اأهمية الك�صف عن 

املوهبة يف وقت مبكر لدى الطفل، بل اإن ذلك جزء 

مهم من الرتبية.

اأهم مقيا�ض ميكن التنبوؤ من خالله باإمكانية 

وجود طفل موهوب هو املالحظة من �صخ�ض لديه 

معرفة كافية. لذا يجب على الآباء والأمهات اأن 

ميتلكوا قدًرا كافًيا من املعرفة يف هذا املجال. وهناك 

مقايي�ض كثرية ومتنوعة للك�صف عن املوهبة ول ميكن 

عّدها بالدقة وامل�صداقية نف�صيهما. كما يجب توخي 

احلذر عند تطبيقها بتهيئة الطفل نف�صًيا قبل التطبيق 

وبعده، واحلر�ض على منا�صبتها لعمره وثقافته. 

فما ينا�صب بيئة وثقافة معينة قد ل ينا�صب غريها. 

فاملوهبة قد تظهر مالحمها يف وقت مبكر من عمر 

الطفل يف �صنواته الأوىل، وذلك باأن ميتلك قدًرا 

كبرًيا من املفردات مثاًل على خالف بقية الأطفال 

يف �صنه، وغريها من ال�صمات التي ت�صري اإىل احتمال 

وجود موهبة عقلية. كما اأنها قد تتاأخر قلياًل حتى بعد 

ال�صابعة، اأو رمبا يظهر �صلوك املوهبة يف وقت مبكر 

ثم يطفاأ لحًقا. 

مؤشرات الموهبة
يرصد الخبراء حول العالم، ومن بينهم مجلس األطفال االستثنائيين 
األمريكي )CEC(، بعض المؤشرات على توافر الموهبة في األبناء عبر 

أربعة محاور رئيسة هي:

التعلم
وال�صتيعاب. الفهم  • �صرعة 

عالية من املفردات. • ح�صيلة 
العمري. م�صتواه  من  اأعلى  ا�صتف�صارات  • طرح 

ح�صابية عالية. • قدرات 

العمل
ال�صغوط. مع  التعامل  على  • القدرة 
املطلوب. الوقت  يف  الأعمال  • اإجناز 

والإتقان. • الدقة 
لالإجناز. الداخلي  الدافع  • امتالك 

القيادة
والقيادة. امل�صوؤولية  حتمل  على  • القدرة 

القرار. اتخاذ  على  • القدرة 
• القدرة على الإقناع والتاأثري.

املبادرة. ح�ض  وامتالك  التطوع  • حب 

اإلبداع
•	توليد الأفكار وطرح احللول غري املاألوفة.

واجلمال. الفن  • حب 
• حب ال�صتطالع والرغبة يف التجريب.

الأفكار. بني  الربط  على  • القدرة 

     السمات الذهنية تختلف من طفل إلى آخر، ولكن  
الطفل الموهوب يتميز بصفات منها التعلم السريع،   

والذكاء الحاد، والذاكرة المتوقدة، 
والقدرة على الحديث، واختيار العبارات والجمل   

المفيدة في سن مبكرة  



ST-TROPEZ TM Summer
w a t c h  c o l l e c t i o n
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إصدار خاص

لطاملا 
كان ال�صغف بالكتابة والكلمة �صمة 

متجذرة يف هوية دار مون بالن، 

ولطاملا اأبدت هذه الدار التزاًما را�صًخا باحلفاظ 

على هذه ال�صمة، لي�ض من خالل ابتكارها اأدوات 

ا عرب تكرميها رواد  كتابة راقية فح�صب، اإمنا اأي�صً

هذا الفن باإ�صدارات خا�صة، واإطالقها مبادرات 

داعمة لإعالء �صاأنه. وفيما ي�صبه تاأكيد هذا 

اللتزام، تطرح مون بالن اليوم، يف �صياق اتفاقية 

ال�صراكة التي جمعتها بربنامج اليوني�صف للتعليم 

وحمو الأمية منذ عام 2004، جمموعة جديدة من 

البتكارات التي حتتفي بقيمة الكتابة كم�صدر قوة 

لن�صر اخلري. وحتت �صعار »الكتابة هدية«، تك�صف 

 Meisterstück، الدار �صمن املجموعة عن قلم

 Writing is a Gift Doué Classique Edition
حمدود الإ�صدار الذي ت�صفي تفا�صيله على 

الت�صميم الكال�صيكي لأقالم »ماي�صرت�صتوك« 

ال�صهرية بعًدا ثقافًيا وفنًيا غاية يف التمايز. فاإىل 

اأ�صطوانة القلم التقليدية امل�صغولة من الراتنج 

الأ�صود الثمني، اأ�صاف احلرفيون غطاء معدنًيا 

زخرفت اأناملهم �صطحه بقطع موزاييك م�صتوحاة 

من حجر ر�صيد الذي ُيعد اأحد اأهم الرموز يف 

تاريخ الكلمة املكتوبة. لكن خالًفا للخطوط 

الدقيقة لالأحرف املميزة حلجر ر�صيد الأثري، 

اعتمدت مون بالن يف ت�صكيل زخارف الغطاء 

تقنية النق�ض احلريف لتج�صيد �صتة اأحرف متثل 

احلروف الأوىل التي يتعلم الأطفال كتابتها يف 

�صت لغات خمتلفة من حول العامل. اأما ري�صة 

القلم، ف�صيغت من الذهب املطلي بالروديوم. 

www.montblanc.com   

في الِحل والترحال

اإرمنجيلدو زينيا، يف جمموعتها من الأزياء ملو�صم  احتفت 

ربيع 2017 و�صيفه، ب�صحر العي�ض الإيطايل، 

مبتكرة ت�صاميم بق�صات واألوان ت�صتلهم اأناقة رجالت اإيطاليا يف 

خم�صينيات القرن الفائت. واإن كانت الغلبة يف املالب�ض لإطاللة 

ع�صرية تعك�ض ذوًقا اإيطالًيا بعيًدا عن املبالغة، فاإن هذه الب�صاطة 

يف الأ�صلوب مل تغب باملثل عن كماليات الأناقة، ل �صيما املنتجات 

اجللدية التي حيكت ت�صاميمها، هذه املرة، من مواد تعك�ض طابًعا 

غري مباٍل بل اأنيق يف اآن، وت�صكل خياًرا مثالًيا لعطالت ال�صيف. 

 Canvas Chevron كذا هو حال حقيبة الأ�صفار الق�صرية

Holdall امل�صغولة يف مزيج مبتكر من قما�ض القّنب امل�صقول 
واملطبع بالنقو�ض، وجلد العجول الناعم.

www.zegna.com  

ِّ
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صيف األلوان 

جنحت 
حقيبة C de Cartier مبا يجتمع فيها 

من رقي الت�صميم وبراعة احلياكة 

يف اأن تتحول اإىل ابتكار رمزي بالغ الأناقة يعلو 

فوق توجهات املو�صة الآنية. وبعيًدا عن امل�صاومة 

على ما ي�صي به طابع هذه احلقيبة من مظاهر 

الفخامة، تطرح دار كارتييه النموذج �صغري احلجم 

منها يف تدرجات لونية زاهية تليق مبو�صم �صيفي 

مرح. فاحلقيبة التي �صيغت يف جزئها املركزي 

من جلد متا�صيح النيل، فيما اعُتمد جلد العجول 

الفاخر خامة لقاعدتها واجلانبني واجليب الداخلي 

واملقاب�ض، تزهو هذه املرة بزرقة التورمالني، وحمرة 

املرجان، واأ�صفر املغنزيت الكري�صتايل، وغري ذلك 

من األوان احلجارة النفي�صة. 

www.cartier.com  

إيقاعات شاعرية

�صاغت 
دار فان كليف اأند اآربلز، منذ تاأ�صي�صها 

يف مطلع القرن الفائت، مفردات هويتها 

ال�صاعرية مزيًجا من ح�ض البتكار والرباعة احلرفية، 

فكانت روائعها من اجلواهر وال�صاعات م�صكونة دوًما 

بروحية رومان�صية تليق باأنوثة تراوح بني العذوبة والرقي. 

ول ُيخفى رمبا على اأحد اأن فان كليف ل تنفك ت�صتعري 

اإيحاءات هذا العبق الرومان�صي من مظاهر الطبيعة فتنة 

فرا�صات وطيور طنانة وريا�ض زهور وخملوقات متخيلة. 

فها هي عرو�ض فان كليف الرمزية تعود اليوم لت�صبط 

الوقت على اإيقاع م�صوارها الليلي يف ماأثرة الدار اجلديدة 

Charms Extraordinaire Fée Rose de Nuit. يف ال�صاعة 
التي �صيغت علبتها من الذهب الأبي�ض، �صريت اأنامل 

احلرفيني امليناء امل�صغول بتقنية الطالء املنمنم عباءة ليل 

يطرزها قمر وجنوم تغت�صل ب�صيائه املا�صي. ويف عتمة الليل 

املائل اإىل الزرقة، تطري خملوقة �صاحرة نحت احلرفيون 

تفا�صيلها ور�صعوها بالأملا�ض. تبدو �صاحرة فان كليف 

بح�صن تكوينها وبراعة ت�صكيلها وكاأنها تت�صلل يف غفلة من 

النيام لتوقظ زهرة منحوتة من عرق اللوؤلوؤ يخالها الناظر 

اغت�صلت بالندى. واإذ فا�ض الندى عن البتالت، افرت�ض 

قر�ض ال�صاعة الأملا�صي الذي تبعرثت زرقة الليل فوقه 

حبيبات من ياقوت ان�صلت واحدة منها لت�صكن قلب زهرة 

ترتاق�ض خارج ف�صاء الوقت.

www.vancleefarpels.com   





خلدون غسان سعيد

تتوافر أجهزة مثالية للوصول 
إلى الحقائب، بينما تصدر 

بعض الشركات حقائب ذكية 
بتقنيات مدمجة للتعقب.

عبر ملحقات احترافية

تعقب حقائبك 
المفقودة

َّ
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تقنية

حال فقدان حقيبتك يف مطار ما اأو يف اأثناء يف 

اإر�صالها اإىل الوجهة املرغوبة عرب و�صائل النقل 

اجلماعية املختلفة، اأو �صركات �صحن الطرود، اأو 

ن�صيانها يف فندق ما، فباإمكانك معرفة مكانها بدقة 

عالية عرب ا�صتخدام التقنيات احلديثة.

ميكن ا�صتخدام ما ُيعرف مبلحقات تعقب 

احلقائب Luggage Tracking التي هي قطع 

�صغرية تو�صع داخل احلقيبة وتبث موقعها 

اجلغرايف با�صتمرار، وميكن معرفة مكانها 

با�صتخدام تطبيق على الهواتف الذكية اأو 

احلا�صبات ال�صخ�صية. عرب هذه الطريقة اأ�صبح 

بالإمكان الو�صول اإىل املكان الذي توقفت فيه 

احلقيبة لأي �صبب. وتراوح اأ�صعار هذه امللحقات 

ال�صغرية بني 15 دولًرا و50 دولًرا، مع وجود 

حقائب ذكية حتتوي على تقنية هذه امللحقات 

مدجمة باأ�صعار تراوح بني 300 دولر و450 دولًرا. 

يذكر اأن و�صع هذه امللحقات داخل حقائب معدنية 

قد يوؤثر �صلًبا يف جودة الإ�صارة املر�صلة ودقتها.

ملحقات تعقب الحقائب   |   من هذه امللحقات 
جهاز Trakdot Luggage Tracker الذي ميكن 

و�صعه داخل احلقائب لتتبعها عرب تطبيق خا�ض 

على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الت�صغيل 

»اآندرويد« و»اآي اأو اإ�ض«، فهو يحدد موقع احلقيبة 

بدقة عالية. وي�صتخدم اجلهاز بطاريتني من مقا�ض 

AA للح�صول على الطاقة الكهربائية الالزمة 
لعمله، والتي ميكن تبديلها يف اأي حلظة ومن اأي 

دولة دون احلاجة اإىل النتظار ل�صحن اأي بطارية 

مدجمة قبل ال�صفر. ولن ي�صكل اجلهاز اأي عائق 

لدى فح�ض حقيبتك يف املطارات املحلية اأو الدولية، 

ذلك اأنه اآمن لل�صفر والطريان. وين�صح بتبديل 

البطاريات قبل اأي رحلة تالفًيا لحتمال انتهاء 

عمر البطاريات يف ال�صفرات املتتالية. يذكر اأن 

هذا اجلهاز ل يعمل يف اليابان وكوريا لأ�صباب 

تقنية تتعلق بنوع الإ�صارة التي ير�صلها. ويبلغ �صعر 

امللحق 40 دولًرا، وميكن احل�صول عليه من متجر 

»اأمازون« الإلكرتوين، مع وجود ا�صرتاك بخدمة 

التعقب بقيمة 20 دولًرا �صنوًيا.

اأما ملحق »لغ لوك« LugLoc فيعمل بطريقة 

م�صابهة وت�صتطيع بطاريته العمل ملدة 15 يوًما. 

ويعر�ض تطبيقه خريطة حتدد موقع احلقيبة 

املفقودة. ويبلغ �صعر امللحق 70 دولًرا مع ا�صرتاك 

بخدمة التعقب يبلغ 5 دولرات �صهرًيا، وميكن 

احل�صول عليه من موقع ال�صركة.

اأما ملحق PocketFinder فيمكن من خالله لي�ض 

فقط تعقب احلقائب واإمنا حتى الأطفال يف اأثناء 

الرحالت املدر�صية، وكبار ال�صن الذين ين�صون مكان 

�صكنهم، ذلك اأنه �صغري احلجم وي�صهل و�صعه يف 

جيب اأي م�صتخدم. و�صيخرب التطبيق امل�صتخدم ما 

اإذا كانت احلقيبة اأو ال�صخ�ض �صاكًنا اأم متحرًكا، 

ويقوم بعر�ض املوقع احلايل على خريطة خا�صة 

بالتطبيق، مع اإمكانية اإعادة �صحن البطارية املدجمة 

ب�صهولة. و�صيقوم امللحق بتحديث موقعه اجلغرايف كل 

60 ثانية حتى يعرف امل�صتخدم مكان وجود حقيبته 
ب�صكل فوري. ويبلغ �صعر امللحق 130 دولًرا وميكن 

احل�صول عليه من متجر ال�صركة.

حقائب »ذكية«
اإن �صركات �صناعة احلقائب اأ�صبحت تطور 

نف�صها فعاًل، وت�صيف هذه التقنيات اإىل حقائبها، 

لت�صبح حقائب ذكية. وكمثال على ذلك، نذكر 

حقيبة Bluesmart التي حتوي قفاًل رقمًيا، 

وتعر�ض وزن احلقيبة، وميكن تعقبها اأينما ذهبت 

من خالل تطبيق على الأجهزة الذكية. ويبلغ �صعر 

احلقيبة 300 دولر.

اأما حقيبة Trunkster فتقدم وظائف 

م�صابهة، ولكنها حقيبة دون �صحاب، ذلك اأنها 

ت�صتخدم غطاء ميكن رفعه وخف�صه ب�صهولة. 

وميكن �صحن بطارية احلقيبة من خالل منفذ 

»يو اإ�ض بي«، وميكن من خالل احلقيبة �صحن 

هاتف امل�صتخدم يف اأثناء النتظار. ف�صاًل عن 

اأن احلقيبة مقاومة للمياه وال�صدمات، وت�صتطيع 

العمل ملدة 15 يوًما من ال�صتخدام. وميكن �صحنها 

من خالل مقب�ض كهربائي، اأو لدى و�صلها بحا�صب 

امل�صتخدم. ول تتطلب ا�صرتاًكا باأي خدمة لتعمل. 

ويبلغ �صعر احلقيبة 300 دولر تقريًبا.



تطبيقات مختارة
اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة من 

التطبيقات المختلفة لألجهزة الجوالة:

Pocket Sense
ت�صتطيع حماية هاتفك من ال�صرقة با�صتخدام تطبيق 

Pocket Sense املجاين على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الت�صغيل »اآندرويد«، والذي �صيطلق رنيًنا مرتفًعا جًدا يف 

حال حمل الهاتف ونقله من مكانه، اأو انت�صاله من جيب 

امل�صتخدم، بالإ�صافة اإىل قدرته على تنبيه امل�صتخدم يف 

حال رفع اأحدهم الهاتف من ال�صاحن، اإما على �صكل 

ر�صالة تظهر يف �صريط تنبيهات الهاتف، اأو على �صكل 

�صوت مرتفع. ول بد من فك قفل الهاتف لإيقاف الرنني، 

حتى لو كان الهاتف يف منط ال�صامت. 

Tandem
�صيعلمك تطبيق Tandem املجاين على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي الت�صغيل »اآندرويد« و»اآي اأو اإ�ض«، اللغة 

التي تريدها من خالل التوا�صل والتحدث مبا�صرة مع 

اأ�صحاب اللغة، ذلك اأن املطورين يرون اأن اأف�صل طريقة 

لتعلم اللغة هي التوا�صل مع اأهلها. ويقدم التطبيق 

اآلية لتعلم اأكرث من 120 لغة عرب التوا�صل الن�صي اأو 

ال�صوتي اأو املرئي، اأو عرب الر�صائل ال�صوتية، اأو امل�صورة 

امل�صجلة، مع اإمكانية ت�صحيح الأخطاء اآلًيا. وميكن 

للم�صتخدم اإيجاد مو�صوع حمدد بهدف تلقي الطلبات 

والتحدث مع املهتمني، مع توفري جمموعة من الألعاب 

امل�صلية التي تهدف اإىل تعليم امل�صتخدم اأ�ص�ض اللغة 

بطريقة تفاعلية. وميكن حتميل التطبيق من متجري 

»غوغل بالي« و»اآي تيونز« الإلكرتونيني.

Iflix
اإن كنت من حمبي م�صاهدة امل�صل�صالت وعرو�ض 

الفيديو العربية والإجنليزية عرب الإنرتنت، ف�صيعجبك 

تطبيق »اآي فليك�ض« iflix على الأجهزة التي تعمل 

بنظامي الت�صغيل »اآندرويد« و»اآي اأو اإ�ض«، والذي يقدم 

للم�صتخدمني مكتبة �صخمة من اآلف العرو�ض عند 

الطلب عرب الإنرتنت يف العديد من الفئات، مع توفري 

30 يوًما من التجربة املجانية للخدمة يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا.  

انت�صرت 
تقنية الواقع الفرتا�صي 

Virtual Reality ب�صكل 
كبري يف الآونة الأخرية. وهي تقنية 

ت�صع امل�صتخدم داخل عامل رقمي بهدف 

التفاعل والنغما�ض ب�صكل اأكرب من 

ال�صابق. وتتلخ�ض التقنية يف ارتداء 

خوذة خا�صة حتتوي على �صا�صة تعر�ض 

ال�صورة بطريقة خمتلفة قلياًل اأمام كل 

عني، لي�صعر امل�صتخدم باأن العامل من 

حوله جم�صم، مع قدرتها على ا�صت�صعار 

ميالن راأ�ض امل�صتخدم يف الهواء وحتركه، 

لتعك�ض ذلك داخل البيئة التي ي�صاهدها 

بدقة متناهية. وميكن للم�صتخدم التفاعل 

مع العامل من حوله من خالل اأدوات 

حتكم ل�صلكية يحملها بكل يد. ل يقت�صر 

ا�صتخدام هذه التقنية على الرتفيه 

والألعاب الإلكرتونية، بل ميكن ا�صتخدامها 

يف جمالت التعليم لتدريب الطالب على 

اأمور غري ممكنة يف الواقع العملي )مثل 

تدريب طالب الطب الب�صري على عالج 

الك�صور ال�صعبة(، اأو لدرا�صة بناء اجل�صور 

واملباين وتفح�صها من كل جانب يف اأثناء 

عملية البناء الرقمي، بالإ�صافة اإىل 

ال�صتخدامات الأمنية لتدريب اجلنود على 

حالت القتحام واملداهمة دون املخاطرة 

بحياتهم، وغريها.

انخف�صت اأ�صعار هذه التقنية 

ب�صكل كبري، لت�صبح يف متناول اجلميع 

ومبعدل 350 دولًرا، مع دعم العديد 

من ال�صركات املطورة لتطبيقات واألعاب 

تزيد من انغما�ض امل�صتخدمني. ونذكر 

 HTC Vive »تقنيات »اإت�ض تي �صي فايف

و»اأوكيولي�ض ريفت« Oculus Rift على 

احلا�صوب ال�صخ�صي، و»بالي�صتي�صن 

يف اآر« PlayStation VR للرتفيه على 

اأجهزة الألعاب الإلكرتونية، و»هواوي يف 

اآر« Huawei VR و»�صام�صونغ غري يف اآر« 

Samsung Gear VR لتطبيقات الهواتف 
اجلوالة واألعابها.

ما هي تقنية الواقع االفتراضي؟
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

لغتنا

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعر

اأحمد �صوقي

اإمام 
من اأئمة العربية، وكتابه اأ�صل من 

اأ�صولها، ا�صتهر بابن ال�صجري، ن�صبة 

ه، وقيل هذه الن�صبة اإىل �صجرة،  اإىل جده من اأمِّ

وهي قرية قرب املدينة املنورة على �صاكنها اأف�صل 

ال�صالة وال�صالم. ا�صتفا�صت كتب الرتاجم بالثناء 

عليه وو�صفه بغزارة العلم. قال عنه تلميذه اأبو 

الربكات الأنباري: »كان فريد ع�صره ووحيد دهره 

يف علم النحو، وكان تامَّ املعرفة باللغة، ف�صيًحا، 

حلو الكالم، ح�صن البيان والإفهام«. وقال ياقوت 

عنه: »كان اأوحد زمانه وفرد اأوانه يف علم العربية 

ومعرفة اللغة واأ�صعار العرب واأيامها واأحوالها، اأقراأ 

النحو �صبعني �صنة«.

جاء ابن ال�صجري وقد ا�صتوى النحو العربي 

على �صوقه اأو كاد، فقد فرغ النحاة الأوائل من و�صع 

الأ�صول ومتهيد الفروع، وبداأت مرحلة جديدة من 

الت�صنيف النحوي يعكف فيها النحاة على هذا 

املوروث العظيم، ك�صًفا عن اأ�صراره، ونفاًذا اإىل 

دقائقه، وتنبيًها على غوام�صه. وابن ال�صجري كان 

واحًدا من هوؤلء الذين عرفوا للغتهم حقها من 

دقة النظر، وح�صن الفقه، وكرمي الرعاية، اإذ عكف 

على هذا احل�صاد �صارًحا ومف�صًرا وناقًدا وم�صيًفا 

وم�صتدرًكا. نقل ابن ال�صجري كثرًيا عن اأعالم 

النحو واللغة املتقدمني، وتظهر اأهمية هذه النقول 

فيما حكاه يف كتابه عن كتبهم املفقودة مثل بع�ض 

كتب الأخف�ض، واأبي علي الفار�صي، واملربد. ميثِّل 

ابن ال�صجري ومن معه من نحاة القرنني اخلام�ض 

وال�صاد�ض الهجريني حلقة الو�صل بني املتقدمني من 

النحاة واملتاأخرين، فقد كان لقرب هذا اجليل من 

املنابع الأوىل ف�صل حفظ اآراء املتقدمني.

الأمايل ال�صجرية موؤلَّف عظيم الفائدة، اأودع 

فيه ابن ال�صجري جواهر من اللغة والأدب والبالغة 

والعرو�ض، كما عالج فيه ق�صايا لغوية كثرية 

كامل�صرتك اللفظي، ولهجات القبائل، والأ�صوات 

وخمارج احلروف، وتطور دللت الألفاظ. 

أمالي ابن الشجري
هبة اهلل بن علي بن حمزة العلوي )ت 542هـ(

ليلة ليالء

قال 
الفارابي يف ديوان الأدب: يقال: كان 

ذلك يف اجلاهلية اجلهالء، وهو توكيد 

لالأول ي�صتق له من ا�صمه ما يوؤكد به. ويقال: اإنَّه 

لِهرت اأهتار، اأي داهية من الدواهي. ويقال: ظٌل 

ظليل، اأي دائم. وليٌل األيل، اأي مظلم. ويف اأمايل 

القايل: َعَجٌب عاجب، وعجيب، وُعجاب، يف 

معنى ُمعِجب. ويف اأمايل ثعلب: يقال: ليلٌة ليالء، 

وهي ليلة الثالثني. ويوم اأْيَوم، وهو اآخر يوم يف 

ال�صهر. ويف كتاب »لي�ض« لبن خالويه: يقال: 

هذا ليٌل األيل، ويوم اأْيَوم، اإذا كان �صعًبا �صديًدا 

يف قتال اأو حرب. ويف كتاب الأيام والليايل 

للفّراء: يقال: ليلٌة ليالء، وليٌل ُليَّل، وُظلمٌة 

ظْلماء، ودهٌر داهر.

ــُق ــص يــــا دمــ� ـــُف  ـــفـــَك ـــَك ُي ودمـــــــٌع ل 

ــــِدقُّ جــــالُل الــــــُرزِء عـــن و�ـــصـــٍف َي

ـــــــــًدا وَخــــفــــُق ــــٌت اأب ــــفُّ ــــَل اإلـــــيـــــِك َت

ــِب ُعــمــُق ــل ــق ِجــــراحــــاٌت لــهــا يف ال

َطلُق الَق�َصماِت  �صاِحُك  ووجــُهــِك 

وُوْرُق اأوراٌق  ــــــــاِك  ُرب ــــــــلُء  وِم

ــبــُق ــ�ــصــِل غـــايـــاٌت و�ــصَ لــهــم يف الــَف

ــدُق �ــصُ ُخـــَطـــبـــاُء  عـــطـــاِفـــهـــم 
َ
اأ ويف 

ـــُق  ـــل ــــــِه َخ ــــــروي ــــــٍة َي ــــــلَّ بـــــُكـــــلِّ حَمَ

اأَرقُّ  ـــــــَردى  َب ــبــا  �ــصَ مـــن  �ـــصـــالٌم 

ومــــــعــــــِذرُة الــــــرَياعــــــِة والــــقــــوايف

وذكــــــرى عـــن خـــواطـــرهـــا لــَقــلــبــي

ــايل ــي ــل ـــــتـــــِك بــــه ال وبـــــي ممــــا َرَم

ـــُل لـــه ائـــتـــالٌق ـــي ـــِك والأ�ـــص ـــُت ـــل َدَخ

ــــهــــاُر جتــري ن
َ
وحتــــَت ِجـــنـــاِنـــِك الأ

ـــاٌح ـــب ـــصِ ــــٌة ُغــــــــرٌّ � ــــَي ــــت وحــــــــويل ِف

ــ�ــصــٌن ـــهـــم �ـــصـــعـــراُء ُل ـــواِت ـــَه ــى َل ــل ع

ل�صعٍر  فــاعــَجــب  قــ�ــصــائــدي  ُرواُة 

َضَرب أخماًسا ألسداس

قال 
امليداين يف جْمَمع الأمثال: اخِلم�ُض 

ْد�ُض من اأظماء الإبل، والأ�صل  وال�صِّ

د اإبله  فيه اأن الرجل اإذا اأراد �صفًرا بعيًدا عوَّ

اأن ت�صرب ِخْم�ًصا، ثم �ِصْد�ًصا، حتى اإذا اأخذت 

َرَب مبعنى  يف ال�صري �صربْت عن املاء. و�صَ

َ واأْظَهَر، كقوله تعاىل: {�صرب لكم مثاًل  بنيَّ

من اأنف�صكم}، واملعنى اأظَهَر اأخما�ًصا لأجل 

ْد�ض. اأ�صدا�ض، اأي رقى اإبله من اخِلْم�ض اإىل ال�صِّ

قال �صابق الرببري:

       إذا أراَد امرؤ َهْجًرا جَنى ِعلاَلً
وظلَّ يضِرُب أخماًسا ألسداِس                    

ُي�صرب هذا املثل للمّكار الذي ُيظهر �صيًئا 

ويريد غريه.
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8-12 يونيو
معرض ديوانية رمضان

ينظم هذا المعرض في مركز الرياض 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويعد 

معرًضا عائلًيا للسلع االستهالكية، إذ 
يتضمن عرض األزياء الجديدة، ومشاركة 

المواهب الشابة من الحرفيين، وخبراء 
التصوير. إلى جانب عرض الجواهر، وكثير 

من منتجات الشركات العارضة.

14-17 يونيو
برستيج إكسبو - جدة

تجمع كبير لعدد كبير من التاجرات ومديرات 
األعمال، إضافة إلى الحرفيات، وبعض 

أصحاب المهن اليدوية والمنشآت التجارية 
من داخل المملكة وخارجها، إلقامة صفقات 

وأعمال تجارية بين المشاركين.
www.prestigeexpoksa.com

5-20 يونيو
مهرجان الفانوس العائلي- جدة

مهرجان خاص باألسر المنتجة 
والقطاعات الحكومية الداعمة، يقام في 

فالمنجو مول بمدينة جدة، ويتضمن 
نشاطات ترفيهية لألطفال، وورش عمل 

تدريبية. يستمد المهرجان اسمه من 
نشاطاته الرمضانية التي يقدمها كتراث 

مستمد من فوانيس رمضان.

6-10 يونيو
نهائيات السلسلة العالمية لالسكواش– دبي

تستضيف »دبي أوبرا« للمرة األولى حدًثا 
رياضًيا عالمًيا، هو نهائيات السلسلة العالمية 

لالسكواش 2017«. تستضيف النهائيات 
8 العبين والعبات مميزين تأهلوا للمرحلة 

الحاسمة، للتنافس على لقب نهائيات 
الموسم الجديد والفوز بالمراكز األولى.

www.worldseriesfinals.com

6-15 يونيو
حجازيات - الرياض

ُيحيي المهرجان موروًثا تاريخًيا قديًما عند 
أهل الحجاز الذين توارثوا المهن التقليدية 

والعادات القديمة، ليجسد منصة تربط 
الماضي بالحاضر، عبر إحياء تراث كامل من 

العادات والتقاليد الحجازية.

1-3 يونيو
مهرجان أيام زمان– الرياض

تنظم هذه النشاطات في قاعة الفريدة 
بمدينة الرياض، وتعد مناسبة عائلية ترفيهية 

تقدم فرق الرقص الشعبي وكثيًرا من 
النشاطات الشعبية، بتذاكر مدفوعة لحضور 

المناسبة التي تسعى إلحياء عادات وتقاليد 
من الزمن الماضي تعود مجدًدا بشكلها 

األصيل في حاضرنا.

1-4 يونيو
مهرجان عراقة الماضي وإشراقة الحاضر – جدة

يستضيف فندق جدة هيلتون هذا المهرجان 
الذي يهدف إلى إبراز األعمال الحرفية 

والمشغوالت التراثية، ويقدم ألواًنا تراثية متنوعة 
يعود من خاللها المسحراتي، وتقدم فيها 

حكايات وقصص أسطورية في ليالي رمضان.

1-10 يونيو
2017 دبي معرض ليالي رمضان -

يعود معرض ليالي رمضان هذا العام على أرض 
مركز دبي التجاري العالمي بالمزيد من المنتجات 

من األزياء المحلية واإللكترونيات الحديثة، إلى 
جانب العروض والنشاطات المنوعة والمفيدة 

للجميع. يتضمن الحدث منطقة خاصة بترفيه 
األطفال مجهزة بألعاب منوعة.

www.ramadannightmarket.com

25 يونيو 
قادة أمة - المدينة المنورة

في أروقة صالة المناسبات بإدارة التعليم 
بالمدينة المنّورة، يقام معرض قادة أمة، 

الذي يحتوي على أبرز إنجازات قادة المملكة 
العربية السعودية وسيرتهم الذاتية في 

صور تاريخية نادرة تؤّرخ لمسيرة النهضة 
والتنمية في المملكة.



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�ض 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�ض، 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�ض 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�ض: »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�ض 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�ض، 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�ض، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�ض 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�ض، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

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

قــال: »زودك  فــزودين.  اأريــد �صفًرا  اإين  اهلل، 

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

»وي�صر لك  قال:  واأمــي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

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

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

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

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

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

من  العينني  حــول  العظام  لتدليك  واحــدة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

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

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

مرات.

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

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�ض مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

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

خم�ض مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�ض مرات.

اللتفات بالراأ�ض اإىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�ض مرات يف كل جانب.

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

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

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�ض �صيقة.

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

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

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

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�صغ  نحو  الإبــهــام  ومــد  الأ�صفل  اإىل  الكف  راحــة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  راحــة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  عــقــارب  بــاجتــاه  مـــرات  ع�صر  الر�صغني  تــدويــر 

بالجتاه املعاك�ض.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

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

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�ض ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •

ب •

ج •

)جـ ()ب ()اأ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (

)جـ ()ب ()اأ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()اأ (



خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

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

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�ض )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�ض على الرابط

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

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

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

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�ض اآخر عمره خم�ض 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�ض معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�ض �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :ملوقع�

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

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

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

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

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

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

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

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

لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

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

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :ملوقع�

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

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

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�ض بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

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

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

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•
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FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

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

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

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

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

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

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

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

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

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

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

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

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

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

إيرباص ٣٢٠
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

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

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
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)

٣٢٠ceo إيرباص
السعة املقعدية: ١٤٤ مقعداً.

مقعداً: ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats

12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

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

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

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

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

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

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

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

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

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

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

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

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

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

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

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

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

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

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

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

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

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

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

إيرباص ٣٢٠
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

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

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
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)

٣٢٠ceo إيرباص
السعة املقعدية: ١٤٤ مقعداً.

مقعداً: ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats

12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القنـاة  الأولـــــى،  القنـاة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر�ــصــال  ويتم 

قناة  ــال،  ــي اأج قــنــاة  ــة،  ــاري الإخــب الــقــنــاة  الريا�صية،  الــقــنــاة  الثانيـة، 

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

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

الأقمار ال�صناعية.

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

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

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

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ريــال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  الــدولر 

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

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

هلالت، خم�ض 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�ض  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

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

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

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

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

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

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

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

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

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�صيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

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

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

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

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

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

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

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

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

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

واإمنا �صيتم �صحنها �صمن العف�ض املوزون.

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

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

)968( للر�صائل الإجنليزية.

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

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�صادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

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

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

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

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

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

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

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

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

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

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

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�ض ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

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

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة  •	الإف�صاح 

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

ت�صجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدًّ

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

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �صاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�ض، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�ض« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة ونيف، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

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

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

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخــلــت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�ض املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         
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T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

Air
Considering the long 
distances which separate 
the main towns of  the 
Kingdom, air travel 
can often prove to be 
the most convenient 
and practical means 
within the borders. Saudi 
Arabian Airlines, the flag 
carrier of  the Kingdom 
of  Saudi Arabia, oper-
ates to a vast network of  
domestic and interna-
tional destinations. A 
fleet of  various types of  
aircraft is also available 
for charter flights.

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

Buses
A new and efficient bus service has been 
introduced by the Saudi Arabian Public 
Transport Company (SAPTCO) to operate 
within and between all the major towns in  
Saudi Arabia in addition to international 
trips to some of  the neighboring countries.

Rail
Six trains service with 
first-class air-condi-
tioned carriages runs 
daily between Riyadh 
and Dammam on the 
Gulf  coast.

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 

IN SAUDI ARABIA
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Some parents worry when I say the 
word “steroid,” but the doses we use are 
generally too low to cause problems.  
If a child has a severe asthma attack, we 
often have to treat it with higher doses of 
oral steroids to stop the wheezing. These 
are far more likely to cause side effects 
and we can avoid them by consistently 
using lower-dose controller meds. In kids 
with allergies, taking daily antihistamines 
or using a nasal corticosteroid spray 
helps.   It’s the daily part that’s key with 
these kinds of medications, and yet taking 
something every day can be hard. Parents 
may start thinking the medicine’s no 
longer necessary—which is easy to do 
when your child seems totally healthy. I 
often have to remind them that it’s exactly 
because of the controller medications that 
their child is doing so well!

Learn to give medicine correctly. If your 
child uses an inhaler, you should have an 
aerochamber or “spacer.” This is a wide 
tube that attaches to the inhaler and 
funnels the medicine so that it gets into 
your child’s lungs instead of her mouth 
or the air around her. For a younger 
child, it’s best to use one that has a 
mask that fits over her mouth and nose. 
Then all she has to do is take some deep 
breaths, and voilà: The medicine is where 
it needs to be.

A mask is also important when using 
a nebulizer with a little kid. Learn how 
to clean the tubing and how often to 
change it, as well as how to know if 
the machine isn’t working right (usual 
first clue: It takes longer than normal 
for a treatment to finish). Ask your 
pediatrician to demonstrate how to use 
an inhaler or a nebulizer.

See the doctor regularly. Go at least 
every six months, or more often if your 
child’s asthma acts up frequently. That 
way your doctor can monitor symptoms 
and see whether more, less, or different 
medication is needed—and work with 
you to find ways to figure out and manage 
triggers. You can also be sure that your 
child is getting treatments or tests (such 
as spirometry, to measure exactly how 
and how well she breathes) that will help 
her live a normal life. 

After all, that’s the goal. We don’t 
want children to have to worry about 
something as simple and fundamental 
as breathing. We—doctors and parents 
alike—want all kids to be able to be, 
well, just kids. 

Avoid smoking—during 
pregnancy and after—and don’t 
expose your child to smoke.

Breastfeed for at least four to six 
months, and longer if possible, 
to strengthen your baby’s 
immune system.

Know that pets are not 
necessarily a problem. Children 
born into a home with a 
dog—especially more than 
one—or a cat, to a lesser extent, 
appear to be at a lower risk of 
developing asthma. (But if your 
child develops asthma later, 
you’ll need to find another home 
for your animals.)

Wait until at least 4 months 
before you start solids, and begin 
with just a tablespoon of pureed 
food or cereal once a day.

Reduce your child’s exposure to 
allergens in the air, particularly 
dust mites. Use dust-mite covers 
for pillows and mattresses; try to 
limit the  use of rugs and 
curtains because they trap dust; 

and wash bedding well weekly in 
hot water.

Try not to spend time outdoors 
on days when the air quality is 
poor. Children who are exposed 
to high levels of air pollution are 
more likely to have asthma. 

Keep your home free of mold 
and cockroaches.

Minimize the use of 
antibacterial products and 
antibiotics. Many experts 
theorize that our reliance on 
these has caused our immune 
system to develop in ways that 
make allergies and asthma 
more likely. It’s for similar 
reasons that kids who grow up 
on farms are less likely to have 
asthma and allergies. We don’t 
understand this fully, but 
certain germs seem to be good 
for us. I’m not sure that having 
a dirty kid or making regular 
trips to the petting zoo will 
help, but at least you don’t 
have to go nuts about 
sanitizing everything. 

Can You Prevent Asthma?
Although there’s no proven way to steer clear of asthma, there are 
steps you can take to reduce your child’s risk of developing it. 
They are particularly important if there is a history of the disease 
in your immediate family. 
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Know the triggers. For some children, 
it’s the pollen in spring. For others, it’s 
the neighbor’s cat, cold air, or cigarette 
smoke. For many, catching a cold does 
it—and exercise can be a problem too. If 
cats make your child wheeze, ask about 
pets when arranging playdates, and avoid 
houses with them.

It’s not always easy to know what 
your child is allergic to—which is why, 
when I have a patient whose asthma acts 
up frequently, I send him to an allergy 
specialist for testing. The info we get 
from blood tests or skin-prick testing 
is invaluable; in many cases, a child is 
allergic to something nobody expected—
or not allergic at all (which means the 
family doesn’t have to go crazy cleaning 
or get rid of their cat). 

Have an Asthma Action Plan. This written 
plan details exactly which medications 
your child should take, and when. The 
specific plan will depend on your child, 
but the ones I use have three zones: 
Green (she’s breathing normally), 
Yellow (she has a cough or other mild 

symptoms), and Red (she’s having trouble 
breathing or speaking, her rib cage sucks 
in when she breathes, she has a cough 
that won’t stop). Green-zone drugs are 
meds that your child takes every day 
even if she’s well, and they may include 
controller medications. In the Yellow 
zone, we may increase (or add) controller 
meds and use albuterol or some other 
rescue medication. A child in the Red 
zone will usually take more rescue 
medication while you’re getting her 
medical attention. But in my experience, 
when parents are alert to signs that their 
child is in the Yellow zone and follow the 
instructions in that part of the plan, it 
helps stop things from getting worse. 

Use controller medications faithfully. 
These prevent or minimize the body’s 
response to triggers, and they can  
make a big difference. They’re usually 
inhaled corticosteroids taken through 
an inhaler or a nebulizer. (A nebulizer 
is a machine that works sort of like a 
humidifier, putting medication into a 
mist that your young child inhales.) 

When It’s 
Time for a 
Specialist

Your child should meet with a 
pulmonologist  or a specialist 
in allergy and immunology, 

preferably one with pediatric 
training, if:

He has a known lung 
problem—such as one related 

to having been born 
prematurely.

Allergies are suspected and 
not easily controlled with 

antihistamines.
 He often has sinusitis, ear 
infections, or pneumonia.

He needs to use his rescue 
inhaler more than twice a 
week, has either frequent 

symptoms (a few days a week 
or more) or severe attacks, 

even with treatment. 

You want more help learning 
about and managing your 

child’s asthma than your 
pediatrician is able to 

give you.

Health
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Health

Having a kid with the disease can be scary—but this advice 
on managing it, from a pediatrician and mom who’s been 

there, will help you and your child breathe easier.

Fighting 
Back Against 

Asthma

By Claire McCarthy, M.D.

Watching a child with asthma 
struggle to breathe is 

terrifying and heartbreaking. I’ve seen it 
as a doctor more times than I can count, 
and it never gets easier. I’ve experienced it 
as a mother too; my older son had asthma 
and would cough and have trouble 
breathing when he exercised. I worried 
about him every time he went to swim 
practice in elementary and middle school 
and so wished there was something I 
could do to make the problem go away.

About one in ten kids has asthma, 
according to the Centers for Disease 
Control and Prevention, and those 
numbers are higher in urban areas 
and among some ethnic groups. But 
a diagnosis doesn’t have to be a daily 
challenge for your child. In the 20 years 
I’ve been a pediatrician, we’ve come a 

long way in understanding and treating 
asthma. Working with their doctor, 
parents can do a lot to help their children. 

When airways act up   |   To understand 
the condition, you need to know what 
lungs look like inside. They aren’t big bags 
that fill with air when we breathe, as I 
used to think when I was a kid.  
They are more like sponges, solid 
structures made up of lots of tubes, 
called airways. The airways start out big 
with the trachea, commonly known as 
the windpipe, and then branch out into 
smaller airways, called bronchioles. As we 
breathe, the air goes down into the tiniest 
airways, where it gets really close to the 
blood—and the oxygen from the air gets 
transferred into the blood.

When a child has asthma, those 

airways get irritated and swollen, usually 
as a reaction to something,  and the 
air can’t get in. The more irritated and 
swollen they are, the harder it is for him to 
breathe, leading to an asthma attack. There 
are drugs called fast-acting or “rescue” 
medications that relax the muscles that 
constrict the airways, and others known 
as controller medications that try to 
reduce the inflammation. Sometimes the 
symptoms go away easily, with medication 
or rest or avoiding whatever is triggering 
them. But in other cases they persist, and 
kids need additional treatment or even to 
go to the hospital.

Stopping attacks   |   It’s a relief to 
learn there are things that you can do 
to help control this seemingly out-of-
control condition. 
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Where “entrepreneurial ecosys-
tems” exist, there are hot-

beds of rapid entry and experimentation. 
These ecosystems consist of mostly small 
organisations that share a technological 
architecture and a set of norms. Take the 
Apple App Store, where app developers 
often rely on users who make concise 
suggestions on improvements, point out 
bugs and cite competing products in 
their feedback. This not only gives the 
app developer the consumer’s perspec-
tive, but also an industry landscape view 
of the competition and competing apps.
Typically, legacy businesses focus on 
individual-level learning with sporadic 
surveys and polls, which give mixed 
data on their products and services from 
respondents who might not be the most 
engaged or knowledgeable. App develop-
ers, on the other hand, get feedback from 
active users and strive to achieve the 
coveted 5-star ratings, which push their 
apps to the top of the store. But does this 
rapid feedback and learning lead to more 
innovation?
To quantify how beneficial this “popula-
tion level-learning” is, we looked at a 
population of more than 390,000 apps 
listed on the U.S. iTunes App Store mar-
ket over 15 months, combined with the 
detailed data on rankings and consumer 
comments, for our paper, Collective 
Intelligence of Market-Categories in 
Entrepreneurial Ecosystems: Evidence 
of Population-Level Learning in Mobile 
Applications. We find a considerable 
difference in learning across and within 
each category.

Learning from the community
The Games category suggests more 
innovative learning, and gleaned more 
modifications from user feedback than 
other categories. The following chart 
shows each category with the number of 
apps, firms and top downloaded apps:

The Games category surpasses the others 
in terms of downloads. Although there 
are many apps in the Books category 
there isn’t much innovation and learning 
in this space. Consumers already under-
stand how to use electronic books and 
most book apps are electronic modifica-
tions of the offline publications.
Those who download games, however, 
are more willing to spend money on 
apps. This makes app developers hyper-
competitive and keen to learn from their 
competitors to outcompete them. For 
example, when the first games for the 
App Store were developed in 1997, there 
was a lot of debate about the best way to 
earn money out of then-new platform. 
Games were the frontrunner of in-app 
purchases, offering a free download fol-
lowed by enhancements for sale.
Reviews in the Games category are 
highly detailed. The learning loop is very 
well developed between active consum-
ers and active feedback. Because only 
users who have downloaded an app can 
make comments, the feedback is valid. 
As reviewers’ comments often compare 
features with similar apps, developers 
can investigate their competitors – who 
they are and what they are good at, and 
then download competitors’ apps for 
reverse engineering.

Charting group learning
In addition we find that as consumer 
feedback increases, their intelligence 
is able to merge. This becomes clearer 
from the following chart, in which we 
‘combined’ important performance 
measures (the number of apps for a week 
relative to the mean number of apps) to 
highlight the changing patterns of learn-
ing within apps’ Games and Weather 
categories.
Looking at the different categories of-
fered in the App Store and how users 
interact with them, we find considerable-

differences between categories in terms 
of how much they improve over time.

In the above charts, which show learning 
factor adjusted for the number of apps in 
a category, we can see that while weather 
apps experienced very little learning 
over the set period, apps in the Games 
category improved significantly. This 
is thanks, in part, to active consumer 
feedback prompting Games developers 
to make changes and users to learn new 
ways to use their apps, increasing collec-
tive intelligence.

Spreading too thin
This active feedback also helps develop-
ers spread across categories. They apply 
what they learned from one category to 
other categories. App developers gener-
ally spread their creations across two or 
three different categories. But there is a 
limit to this; we found that the potential 
for developers to learn from feedback 
is diluted as the collective learning is 
spread out.
In summary, our study suggests the 
importance of facilitating active feedback 
between consumers and producers as 
well as using that feedback for diversifi-
cation. It is clear from our findings that 
an entrepreneurial ecosystem facilitates 
learning as well as innovation, including 
customers in the journey. 

* Jaemin Lee is an assistant professor at 
Imperial College Business School. He was 
awarded his PhD in Entrepreneurship from 
INSEAD.

* Jason P. Davis is an Associate Professor of 
Entrepreneurship and Family Enterprise at 
INSEAD.
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Entrepreneurship

How Collective Learning
Improves Innovation

App developers listen to their customers and competitors
to learn how to succeed.

Jaemin Lee and Jason Davis *
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Today, the world’s population 
is, on average, about 

20 times richer than it was during the 
long Agrarian Age. Between 7000 BC 
and AD 1500, resources were scarce, 
technological progress was slow, and 
Malthusian pressures kept almost all 
human populations at a near-subsistence 
level, with per capita daily income of less 
than $1.50 in today’s terms.

In 2017, only around 7% of the world’s 
population is that poor. Consider a 
scenario in which we took the total 
monetary value of what we currently 
produce, and used it to purchase the 
types of goods and services that people 
living on $1.50 per day consume. The 
average daily global-output value would 
be $30 per person (at current prices).

That is our roughly $80 trillion of 
annual global income today. And while 
the fruits of global productivity are not 
equally distributed by any stretch, our 
society’s overall wealth today would 
leave our Agrarian Age predecessors 
dumbstruck.

Moreover, we do not produce and 
consume the same things that our 
near-subsistence ancestors did. In 
2017, 40 kilocalories a day in basic 
grains wouldn’t do anyone much good. 
Meanwhile, analogues to common goods 
and services that we now consume 
would have been absurdly expensive 
in the Agrarian Age. And in many 
cases, such analogues couldn’t even be 
considered. Tiberius Claudius Nero 
could not have dined on strawberries 
and cream during the first century BC, 
because nobody thought to put those 
two items together until the Tudor 
courtier Cardinal Thomas Wolsey’s 
cooks served it in the sixteenth century.

In 1606, there was only one person 
who could sit at home and watch a 

bloody audiovisual drama about witches. 
His name was James Stuart, the king of 
England and Scotland. He had William 
Shakespeare and the King’s Men on 
retainer. Today, more than four billion 
people with smartphones, tablets, and 
televisions enjoy a form of on-demand 
entertainment that was once reserved for 
absolute monarchs.

To take one more example, the richest 
man in the early nineteenth century, 
Nathan Mayer Rothschild, died in his 
fifties from an infected abscess. Had 
he been given the option to hand over 
all his wealth for one dose of modern 
antibiotics, he probably would have.

So, it is actually misleading to say 
that a typical person today is 20 times 
richer than his or her Agrarian Age 
predecessor, because consumer choices 
now extend far beyond the goods and 
services that were broadly available 
back then. People today enjoy not just 
abundance, but an unprecedented 
variety of choices, which constitutes a 
significant boost to overall wealth.

But just how significant is that boost?
Statisticians at the US Department 

of Commerce’s Bureau of Economic 
Analysis, and at its sister agencies in 
other countries, have struggled to 
measure the role of increased “variety” 
in productivity. According to standard 
estimates, annual labor productivity 
growth in the North Atlantic region 
averaged 1% from 1800 to 1870, 2% 
between 1870 and 1970, and 1.5% since 
then – with a possible slowdown in 
the past decade. But this is largely an 
estimate of how we have improved at 
making bare necessities for the world’s 
poor; it does not measure how much 
our lives have been enriched by higher 
productivity.

We owe much of this enrichment to 

innovations that have fundamentally 
transformed human civilization. These 
include flush toilets, automobiles, 
electric power, long-distance 
communications, modern information 
processing, and so forth.

Again, it would have been ludicrously 
expensive – or simply impossible – to 
have achieved similar capabilities in 
earlier periods of history. In the late 
Roman Empire, only a wealthy aristocrat 
could have purchased a nomenclator – a 
slave tasked with memorizing names and 
faces, and reminding the aristocrat of 
them when social occasions demanded 
it. Today, having a basic smartphone 
is better than having an entourage 
of a dozen, or even thousands, of 
nomenclator-like assistants.

In thinking about the future of 
growth, and the opportunities that 
continued growth will open up for all of 
humanity, we should reflect on how far 
we have come. I have been stymied in 
my own attempts to measure the sheer 
scale of economic growth in the North 
Atlantic over the past 200 years, but I 
am confident that output has increased 
30-fold or more.

How much more growth can we count 
on, and what will it mean for who we 
will become? If the past is any guide, 
we cannot possibly know. Tomorrow’s 
strawberries and cream hasn’t been 
invented yet. 

* J. Bradford DeLong is Professor of 
Economics at the University of California 
at Berkeley and a research associate 
at the National Bureau of Economic 
Research. He was Deputy Assistant US 
Treasury Secretary during the Clinton 
Administration, where he was heavily 
involved in budget and trade negotiations. 

  People today enjoy not just abundance,
 but an unprecedented variety of choices, 
       which constitutes a  significant boost  
       to overall wealth  
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From the Agrarian Age to the present:

A perspective into the changing 
patterns of growth.
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On the other hand, Aficionados of 
contemporary art should head for the 
Pinakothek der Moderne which houses 
four museums in one, focusing on 20th-
21st century art, architecture, graphic art 
and design.

Built beside a vast artificial lake for the 
1972 Olympic Games, the Olympiapark 
is still an important part of city life. The 
centrepiece is the 290m Olympiaturn 
TV tower. The stadium has three main 
facilities: the Olympic Stadium, the 
Olympic Hall and the Swimming Hall, all 
covered by a vast undulating tented roof. 
The grounds are the site of professional 
sporting events throughout the year, 
and both the Swimming Hall and the 
Skating Hall are open to the public. A 
90 minute Adventure tour,  both on foot 
and by a small train, covers the entire 
Olympiapark.  A one-hour Soccer tour is 
also available.

 Next to the park is the BMW Welt, 
a striking cloud shaped building, a car 
delivery and events centre. At the nearby 
BMW Museum, the world’s largest 
collection of BMW cars is on display. 
You can also take a tour of the factory’s 
assembly line. 

As Bavaria’s former capital Munich 
has a superb architectural legacy, make 
sure to take a tour of Residenz, the 
former town residence of Bavaria’s 
Royal family, the Wittelsbachs. The 
town shelters the Cuvillies Theatre, a 
rococo gem reopened after an extensive 
renovation.

The English Garden – bigger than 
London’s Hyde Park -  is a popular place 
for walking, jogging or just resting in the 
shade of a spreading tree and enjoying 
a picnic, or sample tea at the Japanese 
Teahouse. On the southeastern corner, 
the Bayerisches Nationalmuseum 
showcases the art, folklore and culture of 
southern Germany, particularly Bavaria. 
Further south on an island in the river 
Isar, the Deutsches Museum is a science 
and technology centre on an epic scale 
– six floors, 47,000 square metres and 55 
exhibitions.

Afterwards, take tram No17 to 
Schloss Nymphenburg, the royal family’s 
summer residence on the outskirts of 
the city. The highlight of the visit is the 
graceful rococo resort of Amalienburg 
hunting lodge . 

Overlooking the city and the English 

Garden, the Hilton Munich Park hotel 
has a tranquil setting. It is a good 
choice for families as there are lots of 
fun activities here and the kids will 
enjoy running around the green and 
gorgeous park.. At the hotel’s Tivoli 
restaurant, diners can sample dishes such 
as carpaccio of salmon, fillet steak and 
vegetarian dishes.

For a central location near the train 
station, Sofitel Munich Bayerpost 
is a good choice. Set in an elegant 
Wilhelmian-style mansion, this upscale 
hotel has 339 guest rooms and 57 
suites – all with a contemporary feel 
emphasized with touches of leather, 
chrome, glass and wood. After a hard 
day’s work or sightseeing, head to the SO 
spa, with its heated spiral shaped pool, 
hammam and sauna, for an invigorating 
relaxing treatment. 

Another day trip with a happier 
note this time can be made to the Lake 
District. In summer, head to the hills 
and lakes of the Bavarian countryside to 
cool down. Visit the cosy lakeshore inns, 
and take a ferry to Bernried to see the 
expressionist art  at Bucheim Museum 
der Phantasie. 

  The main town square – and  Munich’s heart and soul –
is Marienplatz. Here, the New Town Hall, known as the

Neues Rathaus, is a masterpiece featuring the
Glockenspeil clock with characters that spring into action  
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1. Siegestor is a three-arched triumphal 
arch crowned with a statue of Bavaria 
with a lion-quadriga.

2. BMW Museum, the world’s largest 
collection of BMW cars is on display.

 3. The Olympic Tower and Stadium,
was constructed for the 1972 Summer 
Olympics. 

4. Schloss Nymphenburg, a Baroque palace 
in Munich.

3

1 2

Munich

The main town square – and  
Munich’s heart and soul – is Marienplatz. 
Here, the New Town Hall, known as the 
Neues Rathaus, is a masterpiece featuring 
the Glockenspeil clock with characters 
that spring into action. The Old Town 
Hall houses the  the city’s Toy Museum 
and the  Fish  Fountain that was used to 
keep river fish alive in medieval markets. 

Known as the salad bowl or white 
cauldron, the silver futuristic BMW 
HQ building was designed by Viennese 
professor Karl Schwanzer The museum 
shows BMW’s technical development 
throughout the company’s history. It 
displays engines and turbines, aircraft, 
motorcycles, and vehicles in a plethora 
of possible variations. The emphasis is 
on technical development and benefits of 
modernity. 

 Munich has not one but three 
Pinakothek art galleries to choose from. 
The Alte Pinakothek has a rich collection 
of old masters Titian, Rubens and Frans 
Hals. The Neue Pinakothek is the one to 
go for if you are interested in19th century 
French or German art, with works by 
Monet, Renoir and Manet along with 
the German romantic Caspar Friedrich. 
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Wealthy and confident, Munich is 
Germany’s favourite city.  

It lies in the shadow of the Alps,  less 
than two hours by train from Frankfurt. 
Formerly the capital of the independent 
kingdom of Bavaria, today it retains the 
air of a capital city, while constituting a 
home for Siemens, Allianz and BMW.  
Exceptionally rich in museums, galleries 
and historic site, Munich is also one of 
Germany’s high tech and media hubs.  
Many film studios and TV stations along 
with some 500 newspaper and book 
publishers are headquartered in town.

When in Munich, a visit to the Islamic 

Centre of Munich on Walnerstrasse 
1 – 5 is a must. It’s one of Germany’s 
largest centers. Along with its mosque, 
it features a small hostel and a library. 
Another alternative is the Munich 
Centre for Islamic Studies, situated not 
far from the Metro station U Bahn no 
6 at Studentstadt. Here you can explore 
various relevant themes, from  the Near 
and Middle Eastern Studies, to the 
anthropology and history of Islamic 
art. Besides, the centre’s public lecture 
series ‘Mosaic: Cultures of Islam’ provide 
insights into the myriad aspects of 
Islamic societies.
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Munich
On the Banks of River Isar

A pleasant journey to the fascinating landmarks of Germany’s favourite city.

By Veronica Maria Garbutt
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carved details with the final flourish at 
the top where the curves are filled with 
colored glass. 

The other top site is the well restored 
Al Qassar village near the gazelle 
preserve. Inside of the mud walls is a 
compound of traditional village houses, 
shops, a mosque and a large palm oasis. 
Each house still bears the name of the 
original occupant and several of them 
have been redecorated inside so that 
visitors can experience a taste of what 
life was like in the past.  If you haven’t 
had your fill of shells and sea life then a 

visit to the Shell Museum is a must. The 
owner has spent many years carefully 
collecting everything from the tiny 
shells that carpet the floor to the huge 
tortoise shells that fill the middle of 
the room. While nothing compares 
to seeing these creatures in the sea 
the museum gives visitors a chance to 
understand just how many species live 
around the islands. 

A well timed visit can coincide with 
the Parrot Fish or Hareed festive. Held 
annually between April and May of each 
year, the Hareed festival celebrates the 

arrival of vast schools of the colorful 
parrot fish. Just after sunrise a large group 
of men run into the waiting pen of parrot 
fish and collect as many as they can. After 
this the fish are shared among friends 
and neighbours, and are apparently quite 
delicious. Due to its ever changing date 
this festival can be hard to witness, but 
those with flexible schedules should try 
to see it happen at least once.  

 

*  Leah Schmidt is a travel photographer 
 based in Saudi Arabia. 
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the chance to see giant whale sharks 
depending on the season. The truly 
lucky will have dolphins chase their 
boat as they play in the wake. 

For such a small place, the Farasan 
Islands have plenty of activities to 
keep visitors busy. The highlight for 
most is a boat trip with stops at several 
uninhabited islands and reefs. As the 
ocean is bath water warm year round 
snorkeling and swimming can be done 
at any point. Due to the extremely 
clear water even the most novice 
of snorkelers can easily explore the 

colorful reefs that teem with life just 
below the surface. For those with scuba-
diving training there are many sites to 
further explore in more depth around 
the various islands. 

If you’re not interested in being 
under the water there are ample 
opportunities to fish or simply wander 
the empty and pristine beaches. Each 
beach has its own treasures, some are 
full of tiny shells, while others hide 
giant clam shells. Though most islands 
lack elevation a few have small vantage 
points where you can climb up and 

fully view the many shades of blue and 
green that surround the island. Some 
of the islands also have areas of coastal 
mangroves where a few endangered 
dugongs still live. 

But not all activities are sea-based. 
On shore, there are several noteworthy 
sites waiting to be explored. One of 
the most striking is the Rifai house. It 
once belonged to a wealthy merchant 
who put a great deal of care into its 
decoration. He finished the building 
with carved plasterwork. One enters the 
house through an ornate archway, full of 

Farasan

   Due to the extremely clear water 
  even the most novice of snorkelers   
 can easily explore the 
 colorful reefs that teem with life 
    just below the surface 
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1.

2.

3.

4.

Islands a protected natural area, 
which has helped to maintain 
the diversity of natural life on the 
islands. The islanders are proud of 
the rich natural life that lives in and 
around the islands and work hard to 
preserve them. 

In addition to the numerous birds 
there is a large wildlife preserve 
that shelters what may be the 
biggest remaining population of 
gazelles in Saudi Arabia. There are 
estimated to be around 500 gazelles 
in the sanctuary. Tourists must get 
permission to drive through the 
preserve to try and find the well-
hidden gazelles. However, these 
tiny mammals blend into their 
surroundings with such precision, 
and are ready to swiftly dart away as 
soon as they spot a visitor. 

Life under the water is no less 
rich. Even a casual snorkeler will be 
able to easily spot dozens of fish in 
multicoloured groups. Those with 
sharp eyes can find rays, moray eels, 
starfish and giant clams. Specially 
adapted warm water corals add to 
the colorful underwater display. 
Visitors with dive training can 
explore deeper and sometimes have 

Farasan

Gazelles in the nature preserve.

Fisherman using traditional net at sunset.

Sunset at a remote beach.

The entry to Al Rifai house.
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The Farasan Islands rise out of the 
impossibly blue waters of the 

Red Sea, roughly 50kms off the coastal 
city of Gizan, situated twelve-hundred 
kilometers South of Riyadh. Each of 
the 84 islands in this mini-archipelago 
is ringed by white sand beaches, coral 
reefs, and hidden coves ripe to be 
explored. Accessible only by public ferry 
from Gizan, or small private boats, they 
remain one of the true hidden, natural 
gems of Saudi Arabia. 

While the islands have many sights, 
both natural and man-made, some 
of the attraction of the islands lies in 
how a visitor even reaches the islands. 
Once having arrived in Gizan, the next 
step is boarding a free ferry for the 90 

minute journey to the main island. 
Covering around 700 square kilometers 
in area and boasting schools, hospitals, 
a university and a number of hotels for 
visitors willing to make the long journey, 
the main island is unexpectedly large. 
Connected by a bridge to the main island 
is the second largest island called Segid. 

This chain of islands has a long 
history stretching back to the Roman 
period, when they were called Portus 
Ferresanus. Latin inscriptions from that 
era show that there was Roman garrison 
during that time. Later, the Ottomans 
built their own forts to protect their 
territory in the 16th century. This fort 
is still intact and is now one of the 
main tourist sites on the island. The 

last country to leave their mark on the 
Farasans was Germany during World 
War II when they built a fort on one of 
the smaller islands. This fort is also still 
standing but is not as easily accessible as 
the Ottoman fort. 

Aided by the low human population, 
wildlife on land and in the sea abounds. 
Because so many of the islands are 
uninhabited, huge numbers of birds 
use them to nest and raise their young. 
Osprey, Sooty Falcon, Pink-Backed 
Pelican, Red-Billed Tropicbird, White-
Eyed Gull, Saunders Little Tern, Crab 
Plover, Flamingos and Pelicans are all 
easy to spot. There are so many birds 
that since 1996 the Saudi Wildlife 
Authority has declared the Farasan 
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Wandering 

the Wonder Islands
A historical archipelago stretching back 

to the Roman period.

Farasan
Wandering 

the Wonder Islands
A historical archipelago stretching back 

to the Roman period.

By Leah Schmidt  *
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SkyTeam

Every journey inspires a story and with a SkyTeam 
members’ flight taking off around the world 

every five seconds, we enable the creation of these stories by 
reuniting millions of colleagues, family and friends every day. 

With this in mind, we are proud to bring you SkyTeam 
Stories – a series of 10 short films that capture the lives 
and travels of some of frequent travelers. These high-fliers, 
influencers from across the worlds of art and fashion to 
food and music, represent the diversity of our alliance and 
our customers. SkyTeam stories offer a new and exciting 
way to discover more about SkyTeam. 

To find out more on SkyTeam stories as narrated by these 
five unique travelers, visit skyteam.com or SkyTeam social 
media channels. These travel enthusiasts stories takes us to  

different cities across the world including Sao Paolo, Paris, 
Milan, Hong Kong and San Francisco – while sharing the 
know-how and insights that have become second nature to 
them along the way. Discover what drives their passion for 
travel, the ease with which they live life across continents 
and how – while they all have different motivations – they 
all have SkyTeam in common. 

Their journeys and yours are all possible through 
the promise we made at the start - to care more about 
our customers. Whether it’s by making it easier to catch 
a connection, breeze through the airport with our 
SkyPriority services, or relax in a SkyTeam lounge - we are 
working to make every trip seamless, so your travel story is 
always a good one. 

Sharing our Stories

SkyTeam’s 17th Anniversary 
Our own story started on June 22, 2000, and in the 17 years since SkyTeam 
was founded, we may have grown from four to 20 members, but along the 
way we’ve never lost our focus on making your travels more seamless - 
wherever you’re going. 
Today, SkyTeam’s network of over 1,000 destinations is making the world a 
smaller place by connecting you to places you’ve always wanted to go more 
easily than ever before and offering thousands of different options as you plan 
your next adventure. 
At SkyTeam we want to hear your story, so follow us on Facebook, Twitter, 
WeChat and Weibo and tell us. Life is a journey, thank you for letting us take 
you on yours. 
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Bear Hug

A polar bear and her cubs in Wapusk National 
Park in Manitoba, Canada. Wapusk National 

Park is famous for its large polar bear 
maternity denning area, where females give 

birth to their cubs.

Photograph By Norbert Rosing
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Around the World

Speak of the Devil

A school of devil rays off Isla 
Mujeres in Mexico. Related 

to sharks, rays are frequently 
bottom dwellers that swim in 

warm waters near land.

Photograph By Mauricio Handler

Sakura Season

A bird on a cherry blossom branch at Tokyo Imperial 
Palace. When cherry blossoms, or “sakura” in 

Japanese, bloom every spring in Japan, festivals and 
flower-viewing parties take place across the country. 

Photograph By Erwin Kusuma
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Fast Flyer

A green-crowned brilliant 
hummingbird feeds on a torch 

ginger flower in Costa Rica. Bigger 
than most hummingbirds, this Latin 

American species can be found 
flitting through mountain forests 

from Costa Rica to Ecuador.

Photograph By Frans Lanting

Around the World
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Fighting Back 
Against Asthma
Having a kid with the disease 
can be scary—but this advice 
on managing it, from a 
pediatrician and mom who’s 
been there, will help you and 
your child breathe easier.
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