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صحراء تبوك
تتماهى التموجات الذهبية بني الكثبان
الرملية يف �صحراء منطقة تبوك ،تدفعها
رياح املكان لت�شكل من متوجات الرمل �أ�شبه
ما يكون لوحات فنية ت�أ�سر النظر.
تصوير :بدر العنزي

7

حول السعودية

الفتنة المزهرة
�أزهار �شجرة امل�شم�ش هي ب�شارة الفاكهة
املو�سمية اللذيذة .على مرتفعات ال�شفا ،يف
مدينة الطائف تتفتح �أزهار هذه ال�شجرة بجمال
�ساحر على �أغ�صان غام�ضة الفتنة.
تصوير :محسن الدعجاني
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السحلية الفيروزية
تبدو هذه ال�سحلية من نوع احلرذون قطع َة فريوز
بني طبيعة خالبة ،يف مدينة الطائف ،وعلى جبالها
تتماهى املزروعات مع كائنات املكان اجلميلة.
تصوير :فواز الشريف
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رمال ذهبية
تتوزع املظالت يف تن�سيق جميل على
الرمال الذهبية يف �شاطئ مدينة
باجنول يف دولة غامبيا .هذا ال�شاطئ
ال�ساحر يقع على طرف �شبه جزيرة
يف املدينة ،حيث ي�صب نهر غامبيا يف
املحيط الأطل�سي ،لي�ستمتع ال�سائحون
بق�ضاء �أوقاتهم يف جتربة مثرية على
�سواحل غرب �أفريقيا.
Photograph By Bobby Haas
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السفينة باونتي
ن�سخة من ال�سفينة ال�شهرية باونتي التابعة
للبحرية الربيطانية ،والتي ثار طاقمها على
القبطان عام  ،1789تر�سو بالقرب من م�سرح
�سيدين للأوبرا يف �أ�سرتاليا .هذه الن�سخة
�شهدت نهايتها � ً
أي�ضا يف عام  2012عندما غرقت
يف �أثناء �إع�صار �ساندي.
Photograph By Richard Nowitz
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معالم

متحف اللوفر
يقع

متحف اللوفر و�سط
العا�صمة الفرن�سية باري�س
على ال�ضفة ال�شمالية لنهر ال�سني.
وهو من �أكرب املتاحف و�أهمها يف
العامل .ويرجع تاريخ �إن�شائه �إىل
القرن الثاين ع�شر ،على يد امللك
فيليب �أوغو�ست الذي �أراد بناء قلعة
يف باري�س حتا�ش ًيا للهجمات املفاجئة
على املدينة ،ثم ما لب�ست �أن حتولت
الح ًقا �إىل ق�صر ملكي حلكام فرن�سا
حتى القرن ال�سابع ع�شر.
�شهد الق�صر عمليات تو�سعة
كثرية بد�أت يف القرن الرابع ع�شر
وا�ستمرت حتى القرن التا�سع ع�شر،
�إذ �شهد الق�صر �إ�ضافات �شكلت
جممل ما و�صل �إليه من مبانٍ يف
الوقت احلا�ضر� .أما حتول الق�صر
�إىل متحف فكان يف عام � 1793إبان
الثورة الفرن�سية ،حيث مت حتويله
�إىل متحف وطني للفن.
يعد الهرم الزجاجي الواقع
يف مدخل املتحف الرئي�س� ،أحدث
�إ�ضافة له ،وقد مت بنا�ؤه عام .1989
وي�سمح الهرم لأ�شعة ال�شم�س
بالو�صول �إىل الطابق ال�سفلي حتت
الأر�ضي .ولكنه �شهد كث ًريا من
االنتقادات لتناق�ضه مع املظهر
الكال�سيكي للمتحف.
ي�ضم اللوفر �أكرث من مليون
قطعة فنية من لوحات زيتية
ومنحوتات� ،إىل جانب جمموعة
رائعة من الآثار الإغريقية،
واليونانية ،والرومانية ،وامل�صرية،
ومن احل�ضارة الفينيقية ،وبالد
الرافدين .ومن املدار�س الفنية
التي ي�ضمها املتحف :الفرن�سية،
والإيطالية ،والهولندية ،والفنلندية،
والإجنليزية� .أما �أ�شهر الأعمال
الفنية املوجودة يف املتحف فهي
لوحة املوناليزا للر�سام الإيطايل
ليوناردو دافين�شي.
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زودنا عمالتك
على حسب سفراتك

وفر أكثر مع بطاقة السفر
ســعر تحويل ثابت لعملــة الــدوالر األمريكي
()SAR 3.75=1$
أول بطاقة متعددة العمالت في المملكة حيث
تحتوي على أكثر من 10عمالت مختلفة
التحكــم والتحويل الفوري برصيــد بطاقتك عبر
الموقع اإللكتروني وتطبيق الجوال
أسعار تحويل منافسة للعمالت األخرى
ســهولة طلب البطاقــة عن طريــق الخدمات
المصرفية باإلضافة إلى إماكنية استخراج البطاقة
فوراً عن طريق زيارة الفرع
بطاقات إضافية ألفراد عائلتك

البطاقات
Cards

800 124 8000
saib.com.sa

 24ساعة

 24ساعة
في

اإلسكندرية
«عروس البحر األبيض المتوسط».
هذا هو أشهر األلقاب التي تعرف
بها مدينة اإلسكندرية المصرية،
العاصمة الثانية للدولة ،والواقعة
على الساحل الشمالي على بعد أكثر
من مئتي كيلو متر من العاصمة
المصرية القاهرة .ترتمي اإلسكندرية
بين أحضان البحر بسواحلها التي
تمتد لمسافة تزيد على  55كيلو
مترًا ،وال تتوقف األمواج عن الهمس
بوجدها لشواطئها.

أين تسكن؟
فندق توليب اإلسكندرية
يقع الفندق على مقربة من كثري من معامل
الإ�سكندرية ال�سياحية ،ومنها ج�سر �ستانلي وم�سرح
ال�سالم .يوفر الفندق �إطاللة متميزة على البحر
واملدينة يف �آن واحد ،ويقدم جمموعة من اخلدمات
الراقية من ناد ريا�ضي ،وناد �صحي ،ومركز �أعمال،
وقاعات اجتماعات ،وناد وملعب للأطفال ،وم�سبح يف
الهواء الطلق مينح النزيل فر�صة مثالية لال�سرتخاء
واال�ستمتاع بالأجواء ال�ساحرة .وعرب ت�سعة منافذ
لتقدمي الطعام يف الفندق يتاح للنزالء اال�ستمتاع ب�شتى
�أنواع امل�أكوالت املحلية� ،أو العاملية ،واختيار املوقع
املنا�سب لال�ستمتاع بوجباتهم.
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أين تذهب؟
تعد قلعة قايتباي من �أ�شهر املقا�صد ال�سياحية
يف الإ�سكندرية ،وتقع يف �أق�صى الغرب من املدينة.
ومن الوجهات ال�سياحية التي ت�شتهر بها املدينة
عمود ال�سواري املقام فوق تل باب �سدرة .وي�صل طول
العمود �إىل حوايل  27مرتًا ومت ت�شييده يف القرن
الثالث امليالدي.
و�سط الإ�سكندرية ميكن زيارة امل�سرح الروماين
الذي يقع يف منطقة كوم الدكة ،و�أقيم يف بداية
القرن الرابع امليالدي .بينما يعر�ض املتحف اليوناين
الروماين جمموعات من الآثار التي عرث عليها يف
الإ�سكندرية وما حولها ،ومعظمها �آثار تنتمي �إىل
الع�صر البطلمي ،والع�صر الروماين .ويف �شارع ف�ؤاد
بو�سط الإ�سكندرية يقع متحف الإ�سكندرية والذي
ي�ضم بني جنباته �أكرث من  1800قطعة �أثرية ت�ؤرخ
لكثري من احلقب التاريخية التي متتد من الع�صر
الروماين حتى الع�صر احلديث.
من الوجهات الأخرى التي ميكن اال�ستمتاع بها
حدائق املنتزه والتي تبلغ م�ساحتها  370فدا ًنا.
وحديقة النزهة ،واحلديقة الدولية� ،إىل جانب ق�صر
املنتزه ،وق�صر ر�أ�س التني.
�أما مكتبة الإ�سكندرية الواقعة على الكورني�ش
فتظل من �أهم املعامل التي ال ينبغي �إغفالها.

ماذا تتسوق؟
من �أهم مواقع الت�سوق يف الإ�سكندرية �شارع
خالد بن الوليد الذى يقع مبنطقة ميامي �شرق
الإ�سكندرية .وال يكاد يخلو ال�شارع من الزحام
لكرثة املحال التجارية واملطاعم .وت�ضم املدينة
�أ�سوا ًقا �شعبية عدة توفر كل �أنواع امل�شغوالت
اليدوية الن�سائية� .أما �شارع فرن�سا فيجد فيه
الزائر اجلواهر واحللي .وت�شتهر منطقة املن�شية
بكرثة حمالت بيع املالب�س� .أما حمطة الرمل
فيوجد بها اجلواكت اجللدية ذات الأ�سعار
الزهيدة .ما مييز الإ�سكندرية تعدد املراكز
التجارية يف خمتلف �أحيائها ،ومنها املراكز
التجارية الفخمة ،ك�سان �ستيفانو جراند بالزا،
الذي يقع يف حي �سان �ستيفانو �أحد الأحياء
الراقية باملدينة ،ومرياج ميني مول� ،إىل جانب
مركز �سيتي �سنرت الإ�سكندرية للت�سوق ،وغريها
من مراكز الت�سوق احلديثة.
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من هنا وهناك

أفضل الجامعات في العالم
ت�صدرت

جامعة �أك�سفورد الربيطانية
ت�صنيف �أف�ضل اجلامعات على
م�ستوى العامل ،وفقًا لت�صنيف م�ؤ�س�سة تاميز
للتعليم العايل ،الذي �أعد قائمة �ضمت 980
جامعة ،متثل فقط ما ن�سبته  %5من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف  79بلدً ا حول العامل.
بالرغم من عدم ت�صدر جامعات �أمريكا
ال�شمالية الت�صنيف �إال �أنها هيمنت ب�شكل وا�ضح
على مراكزه املختلفة ،عل ًما �أنه خالل االثنتي
ع�شرة �سنة الأخرية ،مل تتمكن �أي دولة من خارج
الواليات املتحدة الأمريكية من احل�صول على
املرتبة الأوىل .وكانت غالبية اجلامعات التي
ت�ضمها قائمة الع�شر الأوائل ت�ضم با�ستمرار
م�ؤ�س�سات تعليمية �أمريكية ،وعلى ر�أ�سها معهد
كاليفورنيا للتقنية الذي حل يف املرتبة الثانية.
يف عام  ،2016حلت  63جامعة �أمريكية
�ضمن �أف�ضل  200جامعة على م�ستوى العامل.
�أما اململكة املتحدة وهي الدولة الوحيدة من
خارج الواليات املتحدة ،التي ت�ضم �أكرث من
جامعة �ضمن �أف�ضل  10جامعات يف العامل يف
الت�صنيف ،فقد �ضمت  32جامعة يف القائمة
التي �شلمت  22جامعة �أملانية ،و 13جامعة

هولندية .بينما �شاركت كندا و�أ�سرتاليا
بثماين جامعات لكل منهما ،ثم �سوي�سرا التي
حققت  7جامعات من جامعاتها مراكز �ضمن
الت�صنيف ،منهم جامعة العلوم والهند�سة
والتقنية والريا�ضيات  ETH Zurichالتي
جاءت يف املركز التا�سع عامل ًيا� .أما ال�سويد
فنالت  6جامعات من جامعاتها مراكز يف
الت�صنيف العاملي ،بينما ال�صني وفرن�سا
وكوريا اجلنوبية فكان لكل منهم  4جامعات
�ضمن �أف�ضل  200جامعة على م�ستوى العامل.
يف ظل التطور الذي حتققه اجلامعات
الآ�سيوية ،ظهرت  19جامعة منها �ضمن �أف�ضل
 200جامعة على م�ستوى العامل .حلت جامعة
�سنغافورة الوطنية على ر�أ�سها يف املركز الرابع
تقدما مبركزين.
والع�شرين ،م�سجلة بذلك ً
�أما جامعة بكني ال�صينية فقد حلت يف
املرتبة  29عامل ًيا ،بينما �سجلت جامعة طوكيو
اليابانية ح�ضورها يف الت�صنيف العاملي يف
املركز التا�سع والثالثني عامل ًيا ،يف الوقت الذي
ت�سهم هونغ كونغ بخم�س جامعات �ضمن �أف�ضل
 200جامعة يف العامل على ر�أ�سهم جامعة هونغ
كونع يف املركز  43عامل ًيا.

مدينة الكتب
ال

يتجاوز تعداد �سكان مدينة هاي �أون
واي  Hay-on-Wye -ب�ضعة �آالف ن�سمة
فقط ،وتقع على �ضفاف نهر واي �ضمن
حدود حديقة بريكون بياكونز الوطنية ،يف
منطقة بوويز مبقاطعة ويلز الربيطانية .وتعد
املالذ الأمثل لع�شاق الكتب ،وف�ضاء ال�سياحة
الثقافية مبا متثله من �سوق �صغرية للكتب،
ريا من ع�شاق الكتاب،
باتت ت�ستقطب عد ًدا كب ً
والباحثني عن �أف�ضل الأ�سعار ،وذلك عرب �أكرث
من  40مكتبة ،ت�ستقبل بف�ضلها املدينة نحو
� 500ألف �سائح �سنو ًيا.
بد�أت ق�صة الكتب يف املدينة عام ،1961
عندما افتتح ريت�شارد بوث �أول مكتبة للكتب
امل�ستعملة مبحطة �إطفاء قدمية يف احلي
الذي ي�سكنه باملدينة ،حيث قام ب�شراء الكتب
و�شحنها يف حاويات �إىل مدينته ال�صغرية.
وعندما جنحت فكرته ،قامت مكتبات �أخرى
بتبني هذه املبادرة ،وبد�أت ببيع الكتب على
الأرفف ،ويف املحالت التجارية .كما مت ابتكار
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طرق عدة لبيع الكتب امل�ستعملة يف كل زاوية من
زوايا املدينة ،حتى �أ�صبحت املدينة كاملة حتمل
لقب مدينة الكتب.
منذ عام � 1988أ�صبحت هاي �أون واي مكا ًنا
جدي ًرا بالزيارة ،الحت�ضانها مهرجا ًنا �أدب ًيا
يجذب �أكرث من � 80ألف زائر من القراء ،ل�شراء
الكتب وح�ضور �أن�شطة �إطالق الكتب اجلديدة
من الأ�سماء الأدبية الالمعة التي ت�شارك من
خمتلف �أنحاء العامل.
ت�ضم املدينة عددًا من املعامل التاريخية
�أهمها قلعة هاي ،وبرج ال�ساعة ،والأزقة
القدمية اجلميلة ،واملباين التي تتزين بالفتات
املكتبات يف كل جهة منها� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
املكتبات على �أر�صفة ال�شوارع .ولعل �أغرب ما
مييز املدينة هو مكتبة الثقة العامة التي تتكون
من رفوف خ�شبية يف الهواء الطلق ،مثبتة يف
العراء على �أحد جدران قلعة هاي بال حار�س،
ويقوم امل�شرتي باختيار الكتب التي يريدها ،ثم
ي�ضع املال يف �صندوق الربيد.

اﻟرﻗﻲ
ﻟﻺﻧﺟﺎز

ﻣﺳﺗﻘﺑﻠك ﯾﺑدأ ﻣﻌﻧﺎ
أول ﺟﺎﻣﻌﺔ أھﻠﯾﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻣﺎذا ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔت ؟

اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت

• ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ﻣن اﻷﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ ً وﺗطوراً ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم
• ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم
• ﺷراﻛﺎت ﻣﻊ أﻓﺿل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
• ﻧوادي طﻼﺑﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ً ﻣن اﻟﮭواﯾﺎت
واﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
• أﻛﺛر ﻣن  ۱٥۰ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ ﺗدرﯾس ﻣن  ۲٥ﺑﻠدا
ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻣﮭم ﻣﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺎت
• أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
• ﻣراﻓق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﺎﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
• ﺻداﻗﺔ ﺗدوم ﻟﻸﺑد
• واﻟﻛﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر

ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻔت ﻟﻸﻋﻣﺎل

ﺳﻧوﻓر ﻟك اﻟدﻋم ﻓﻲ ﻛل ﺧطوة ﻣن ﺧطوات
ﻣﺳﯾرﺗك ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
وﻣن ﺧﻼل ﺷﻐﻔﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗوﺟﮫ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ،ﯾﻌﻣل ﻧﮭﺟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻣل
واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ھو
أﺑﻌد ﻣن ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ.

•
•
•
•
•

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل

• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

ﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻔت ﻟﻠﻌﻠوم واﻟدراﺳــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ

• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر دراﺳﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ

ﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻔت ﻟﻠﮭﻧدﺳــﺔ

• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وھﻧدﺳﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت
• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ھﻧدﺳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ

ﻟﯾــس ھﻧﺎك إﯾﻣــﺎن دون ﺻﺑر وﺗواﺿﻊ،
ﻓﺑﺎﻟﺻﺑــر واﻟﺣــب ﺳــﺗزدھر ﻣﻣﻠﻛﺗﻧﺎ
وﺳــﻧﻣﮭد اﻟطرﯾــق ﻧﺣو اﻟﺗطور
اﻟﻣﻠﻛــﺔ ﻋﻔــت اﻟﺛﻧﯾــﺎن  -رﺣﻣﮭﺎ ﷲ -

ﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻔت ﻟﻠﻌﻣــﺎرة واﻟﺗﺻﻣﯾم

• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣرﺋﻲ واﻟرﻗﻣﻲ
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم
• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣﺿري

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﺟﯾل

اﻟرﺟﺎء زﯾﺎرة  www.effatuniversity.edu.saأو ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل إﻟﻰ

admissions@effatuniversity.edu.sa

أو اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ۹۲۰۰۰۳۳۳۱ :

من هنا وهناك

أكثر الوظائف طل ًبا
�إن

كنت تبحث عن وظيفة جديدة ،فرمبا
�سيفيدك االطالع على قائمة موقع لينكد
�إن ال�شهري ،بخ�صو�ص �أكرث الوظائف التي تطلبها
ال�شركات يف الآونة الأخرية ،وذلك من خالل
تفح�ص نحو � 4آالف �صاحب عمل �شاركوا يف طلب
املوظفني عرب املوقع من جميع �أنحاء العامل.
بلغ عدد الوظائف املتاحة يف جمال
اال�ست�شارات على املوقع نحو � 130ألف وظيفة
خ�صو�صا يف اجلوانب املالية ،يف حني جاءت
ً
فر�ص العمل املتعلقة باجلودة بنحو � 80ألف
فر�صة عمل ،ملنا�صب مثل مدير اجلودة،
ومهند�سي اجلودة .بينما جتاوزت فر�ص العمل
يف جمال املوارد الب�شرية �أكرث من � 100ألف
وظيفة ،ملنا�صب مثل مدير املوارد الب�شرية،
ومتخ�ص�صي املوارد الب�شرية.
�أما وظائف املحا�سبة فقد توافرت بنحو
� 160ألف وظيفة ملنا�صب مثل مدير ح�سابات،
وحما�سب �أول ،بينما بلغت فر�ص العمل يف
جمال �إدارة الإنتاج حوايل � 35ألف وظيفة،
تطلب مديري واخت�صا�صي �إنتاج .بينما ارتفع
عدد الوظائف الإدارية املطلوبة �إىل نحو 250
�ألف وظيفة ،تطلب توظيف �إداريني يف مواقع
خمتلفة من امل�س�ؤولية.

�إدارة الربامج وامل�شاريع بلغت فر�ص العمل
فيها � 4آالف فر�صة عمل فقط ،ملنا�صب مديري
امل�شاريع ،ومنها امل�شاريع الرقمية والتقنية.
�أما يف جمال الت�سويق فبلغت عدد فر�ص العمل
� 390ألف وظيفة منها الت�سويق الرقمي ،ومديرو
الت�سويق .ويف جمال تطوير الأعمال بلغ عدد
فر�ص العمل �أكرث من � 100ألف وظيفة ،ملنا�صب
مثل مدير تطوير الأعمال� ،أو م�س�ؤول تطوير
الأعمال التنفيذية ،ومن�سق تطوير الأعمال.
يف جمال تقنية املعلومات بلغ عدد فر�ص
العمل املتاحة � 70ألف فر�صة عمل ملديري
تقنية املعلومات ونظمها� .أما جمال الهند�سة
فبلغت فر�ص العمل فيها �أكرث من � 300ألف
وظيفة ،لوظائف مثل مدير امل�شاريع الهند�سية،
ومهند�سي الربجميات.
جمال العمليات جتاوزت فر�ص العمل فيه
� 700ألف وظيفة ،ملنا�صب منها مدير عمليات
الزبائن ،ومدير العمليات� .أما فر�ص العمل
التي جتاوزت مليون فر�صة فكانت يف جمالني،
هما جمال الدعم ،لوظائف منها اخت�صا�صي
دعم �أو متخ�ص�ص دعم الزبائن ،وجمال
املبيعات ،يف منا�صب مثل مديري املبيعات� ،أو
م�ساعدي املبيعات� ،أو تنفيذيي املبيعات.

أكثر المدن ازدحا ًما
احتلت

العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا،
ر�أ�س قائمة م�ؤ�شر Magnatec
 ،Stop-Start Indexللمدن الع�شر التي لديها
�أ�سو�أ االختناقات املرورية يف العامل.
اعتمد امل�ؤ�شر على البيانات امل�شرتكة
التي يتبادلها املاليني من م�ستخدمي موقع
 TomTom navigationلتحديد املواقع يف جميع
�أنحاء العامل ،والتي �شملت  78بلدً ا .وقد �سجل
هذا امل�سح الذي �أجرته �شركة كا�سرتول Castrol
الربيطانية الرائدة عامل ًيا يف زيوت الت�شحيم
عالية الأداء� ،أن ال�سائقني يعانون اال�ضطرار �إىل
التوقف ب�سياراتهم جراء االزدحام ،لأكرث من
� 33ألف مرة يف ال�سنة ،ما يعني �أنهم يق�ضون
�أكرث من ربع �إجمايل وقت التجوال  ،%27.22يف
انتظار انفراج االختناقات املرورية.
املدينة الثانية الأ�سو�أ يف قائمة املدن التي
لديها �أ�سو�أ االختناقات املرورية يف العامل هي
�إ�سطنبول ،التي يق�ضي ال�سائقون فيها ما يقرب
من  %29من وقت تنقالتهم عاجزين عن
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التقدم خطوة واحدة نتيجة لالزدحام اخلانق.
�إال �أن ما يثري الده�شة يف هذا امل�سح،
غياب العا�صمة الفلبينية ،مانيال ،التي مل
ي�شر �إليها امل�ؤ�شر على الإطالق ،على الرغم
من �سمعتها املعروفة يف هذا ال�سياق� ،إذ
ت�شري درا�سة منف�صلة �أجرتها وكالة التعاون
الدويل اليابانية جايكا �إىل �أن البلد يفقد
�أكرث من  5.2مليار دوالر من دخله املحتمل
�سنو ًيا ،ب�سبب االختناقات املرورية يف مدينة
مانيال الكربى.
جاءت مدينة مك�سيكو �سيتي يف املرتبة
الثالثة ،يف حني حلت مدينة �سورابايا
الإندوني�سية يف املرتبة الرابعة ،بينما جاءت
مدينة �سان بطر�سبريغ الرو�سية يف املرتبة
اخلام�سة ،وتلتها العا�صمة مو�سكو يف املركز
ال�ساد�س .وحلت العا�صمة الإيطالية روما يف
املرتبة ال�سابعة ،ومن بعدها بانكوك ،يف املرتبة
الثامنة ،ثم مدينة غواداالخرا الرو�سية تا�سعة،
و�أخ ًريا العا�صمة الأرجنتينية بوين�س �أير�س.

الحج
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ل َّبيك
اللهم
ل َّبيك
يقصد المسلمون البيت
العتيق ،ويحجون إليه كل عام
تحرسهم عناية اهلل تعالى.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

يف

كل عام ت�شرئب الأعناق ،وت�شتاق النفو�س امل�ؤمنة
�إىل الرحلة املباركة� ،إىل امل�سرية الفريدة الآمنة،
حيث الكعبة امل�شرفة ،والقبلة املعظمة� ،إىل قلب مكة
املكرمة .فهناك �أعظم امل�ساجد ،و�أ�شرف الأماكن،
أجلها امل�سجد احلرام ،تتو�سطه الكعبة امل�شرفة،
و� ُّ
و�ضع على وجه
قبلة امل�سلمني يف �صلواتهم ،و�أول بناء ِ
الأر�ض� ،إىل تلك البقاع الطاهرة ،واملعامل اخلالدة،
والآيات البينات ال�شاهدة ,قال َج ّل وعزّ} :ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯴ{
(البقرة ،)125 :وقال تعاىل} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﯞ{ (�آل عمران 96 :و.)97

(وا�س)

هذا البيتُ ّ
املعظم ،والبلد املح ّرمَ ،من تع ّر�ض
لقا�صديه ب�سوء� ،أو ر ّوع فيه �آم ًنا� ،أو �أخاف عنده
عابدًا ،فهذا عقابه} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ{ (احلج.)25 :
ً
ما زال البيتُ العتيقُ
�شاخما �آم ًنا ,و�سيظل البلد
احلرام ،مب�شيئة اهلل تعاىل ،مو�ضع تعظيم النا�س
ُ
له ،و�إجاللهم لقد�سيته و�شرفه ،لأن اهلل ،تعاىل،
تع ّبدهم بالتوجه �إىل امل�سجد احلرام يف �صلواتهم،
والطواف حول الكعبة ،وت�أمني النا�س عندها .فهم
يلتقون يف رحابها من كل مكان ،ويفدون من كل فج
عميق من �سائر البلدان ،يطوفون ويتعارفون ،وتت�آلف
قلوبهم ،وتطمئن نفو�سهم ،و َتقـَ ُّر �أعي ُنهم بالنظر
�إليها .فهي مو�ضع احرتامهم وتقدي�سهم على مر
الع�صور والأزمنة.
يق�صد امل�سلمون هذا البيت العتيق ،ويحجون �إليه
وتوعد ،جل وعال،
كل عام حتر�سهم عناية اهلل تعاىلَّ .
كل من ق�صده ب�سوء �أو �أذى �أن يذيقه �أ�شد العذاب،
و�أق�صى العقاب و�أفظعه} ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ{ (احلج� ،آية.)25 :
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م�شهد جلموع احلجيج يف عرفة( .وا�س)

2
�أمر اهلل ،تعاىل ،خليله �إبراهيم ،عليه ال�سالم ،ب�أن
ينادي يف النا�س �أن يحجوا بيت اهلل احلرام ،قال ابن
عبا�س ،ر�ضي اهلل تعاىل عنهما« :ملا فرغ �إبراهيم من
بناء البيت� ،أوحى اهلل �إليه �أن �أَ ِّذن يف النا�س باحلج،
وعلي البالغ.
فقال :رب وما يبلغ �صوتي؟ قال� :أ ّذن ّ
فنادى� :أيها النا�س� ،أال �إن ربكم قد اتخذ بيتًا ،و�أمركم
أرحام
�أن حتجوهَ ،ف�أَ ْ�س َم َع َمن يف � ِ
أ�صالب الرجال و� ِ
ممن �سبق يف علم اهلل،
الن�ساء ،ف�أجابه َمن �آمن ّ
تعاىل� ،أن يحج �إىل يوم القيامة :لبيك اللهم لبيك،
فلي�س �أح ٌد يحج �إىل يوم القيامة �إال ممن �أجاب نداء
�إبراهيم ،عليه ال�سالم».
ح ُّج بيت اهلل احلرام هو الركن اخلام�س من
�أركان الإ�سالم ،وهو فر�ض عني على كل مك ّلف
م�ستطيع ،قال تعاىل} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ{.
(�آل عمران.)97 :
ال ي�صح للم�سلم املريد احلج �أن يتجاوز املواقيت
املحددة حتى يحرم منها ،وهي تكـتنف مكة وحتيط بها
من جميع جهاتها ،فلو جتاوزها ومل ُي ْح ِرم ،وجب عليه
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(وا�س)

ال يصح للحاج أن يتجاوز
المواقيت المحددة حتى يحرم منها،
فلو تجاوزها  ،وجب عليه الرجوع ل ُي ْح ِرم
		
من الميقات الذي تجاوزه
				
الرجوع ل ُي ْح ِرم من امليقات الذي جتاوزه� ،سواء كان
عامدًا �أو نا�س ًيا �أو جاه ًال .ف�إن عاد فال �شيء عليه ،و�إن
مل يعد ،ف�إن كان عامدًا فهو �آثم وعليه الفدية ،و�إن كان
جاه ًال فعليه الفدية وال �إثم عليه .ف�إذا و�صل احلاج �أو
املعتمر �إىل ميقاته ي�ستحب له �أن يغت�سل ،ويتطيب مبا
معه من جيد الطيب ،وذلك كلُّه �سنة ،ثم يلب�س مالب�س
لب�سه قرب �صالة الفري�ضة� ،صالها،
الإحرام ،ف�إن كان ُ
و�إال �صلى ركعتني ينوي بهما �سنة الو�ضوء ،ثم بعد
ال�صالة ،ينوي الدخول يف الن�سك ،فيقول :لبيك عمر ًة،
حجا وعمر ًة ،ف�إن كان خائ ًفا
حجا� ،أو لبيك ً
�أو لبيك ً
ا�شرتط يف �إحرامه ،وي�سن له �أن يكرث من التلبية،
ويرفع الرج ُل بها �صوته ،والأف�ضل فيها ما ثبت عن
ر�سول ،اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «لبيك اللهم لبيك،
لبيك ال �شريك لك لبيك� ،إن احلمد والنعمة لك وامللك،
حاجا �أو معتم ًرا عن غريه قال:
ال �شريك لك» .ف�إن كان ً
حجا �أو عمر ًة عن فالن.
لبيك ً
املحرم بعد ِنية الإحرام� ،سواء كان
على
يحرم
ِ
ذك ًرا �أو �أنثى� ،أن يفعل �شي ًئا من حمظورات الإحرام،
وهي املمنوعات ب�سبب الإحرام ،وهي :حلق ال�شعر
من الر�أ�س و�إزالته ب�أي طريقة كانت ،وكذا �إزالته من
�أي مو�ضع كان من اجل�سد .ويجوز له �أن يحك ر�أ�سه
بيده برفق ،ف�إن �سقط منه �شعر بال تع ّمد فال �شيء
عليه ،ولو نزل بعينه �شع ٌر فت�أذى منه فله �إزالته وال
�شيء عليه .وال يجوز له ق�ص الأظفار من اليدين �أو
الرجلني .ويجوز للمحرم عقد الإزار وربطه بخيط
ونحوه ,ويحرم عليه ا�ستعمال الطيب يف بدنه وثيابه،
�أو يف م�أكوله �أو م�شروبه .وال يجوز لب�س القفازين،
املعروفني ب�شرابي اليدين ،لأنهما م�صنوعان على
هيئة �أحد الأع�ضاء .كما يحرم عليه املبا�شرة ب�شهوة،
كاللم�س ب�شهوة� ،أو التقبيل� ،أو النظر ب�شهوة� ،أو
املبا�شرة فيما دون الفرج� ،أو اال�ستمناء .ويحرم عليه
اجلماع ،وهو �أ�شد املحظورات �إث ًما ،و�أعظمها ت�أث ًريا
يف الن�سك ،قال تعاىل} :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭲ{ (البقرة.)197 :
ويحرم عليه قتل �صيد الرب املتوح�ش ،ويحرم عليه
لب�س املخيط ،وهو كل ما خيط على قدر البدن� ،أو
على جزء منه� ،أو ع�ضو من �أع�ضائه ،كالقمي�ص،
وال�سروال ،والعمامة ،واجلبة ،واجلوربني ونحو ذلك.
ويجوز له �أن يلب�س اخلامت ،والنظارة ،وال�ساعة،
ووعاء النفقة ونحو ذلك ،وال يجوز له تغطية ر�أ�سه
مبال�صق ،كالطاقية والعمامة وما �أ�شبههما� .أما غري
املت�صل وغري املال�صق ،كاخليمة ،وال�شم�سية ،و�سقف

ال�سيارة ،فال ب�أ�س به .كما يجوز له �أن يغطي ر�أ�سه،
مبا ال يق�صد به التغطية وال�سرت ،كحمل العف�ش واملتاع
على ر�أ�سه �إذا مل يق�صد بذلك تغطية ر�أ�سه.
ال تغطي املر�أة وجهها على �أي �صفة كانت ،فال
يجوز لها لب�س الربقع �أو النقاب ،لقوله ،عليه ال�صالة
وال�سالم« :ال تنتقب املر�أة وال تلب�س القفازين» .رواه
البخاري ،ف�إن م ّر بها رجال �أجانب ،وجب عليها �سرت
وجهها وتغطيته .ويباح لها �سدل خمارها على وجهها،
م�س وجهها فال �شيء عليها .ومن ارتكب �شي ًئا
و�إن ّ
من هذه املحظورات بال عذر وال حاجة فهو �آثم وعليه
الفدية ،و�إن فعله حلاجة فعليه الفدية وال �إثم عليه،
و�إن كان معذو ًرا جلهل �أو ن�سيان �أو �إكراه� ،أو كان
نائ ًما فال �إثم عليه وال فدية .لكن متى زال عذره فعلم
باملحظور �أو ذكره� ،أو زال �إكراهه� ،أو ا�ستيقظ من
نومه ،وجب عليه التخلي عنه.
يق�صد احلاج امل�سجد احلرام عند و�صوله مكة
املكرمة ،ويقد ُّم رجله اليمنى ،ويقول الذك َر الوارد
عند دخول امل�سجد ،ثم يبد�أ بالطواف ،جاع ًال البيت
عن ي�ساره ،ويقطع التلبية قبل �شروعه يف الطواف
ويطوف �سبعة �أ�شواط ،و�إن �شك يف العدد بنى على
اليقني .وي�سن له �أن ي�ضطبع يف طوافه هذا وهو
طواف القدوم ُمن �أول الطواف �إىل �آخره ،ب�أن يجعل
َ
و�سط ردائه داخل �إبطه الأمين ،وطرفيه على كتفه
الأي�سر .ف�إذا فر َغ من الطواف �أعاد الرداء �إىل
حالته قبل الطواف .وي�ستحب �أن يرمل يف الأ�شواط
الثالثة الأوىل فقط ،وهو �أن ي�سرع يف امل�شي ويقارب
خطاه ،ف�إذا �أمت �سبعة �أ�شواط �صلى ركعتني خلف
مقام �إبراهيم ،عليه ال�سالم ،ثم ي�سعى مبتد ًئا
بال�صفا ومنته ًيا باملروة ،يفعل ذلك �سبع مرات،
ويرك�ض ً
رك�ضا �شديدً ا بني العلمني ،حتى �إذا �أكمل
�سبعة �أ�شواط ذهابه من ال�صفا �شوط ،ورجوعه
من املروة �شوط تمَ َّ �سع ُيه ،ثم يحلق ر�أ�سه ،وهو
�أف�ضل من التق�صري ،و�إن َق َّ�ص َر وترك احللق للحج
فح�سن .و ُت َق ِّ�ص ُر املر�أة من �شعرها ب�أن ت�أخذ من كل
�ضفرية قدر �أمنلة ف�أقل ،وال تزيد على ذلك .ف�إذا
فعل املحرم ذلك من :الطواف ،وال�سعي ،واحللق �أو
التق�صري ،فقد متت عمرته ،وح ّل له كل �شيء حرم
عليه بالإحرام.
ُي ْح ِر ُم املتمت ُع باحلج يف اليوم الثامن من ذي
احلجة ،وهو يوم الرتوية ,ومن �أراد احلج من �أهل
مكة يحرم من مكانه الذي هو فيه ،ف�إن ال�صحابة،
ر�ضي اهلل تعاىل عنهم� ،أقاموا بالأبطح ،ثم �أحرموا

باحلج منه يوم الرتوية ب�أمره ،عليه ال�صالة وال�سالم.
وي�ستحب �أن يغت�سل عند �إحرامه ويتنظف ويتطيب،
كما فعل عند �إحرامه بالعمرة من ميقاته ،ثم ينوي
حجا ،لبيك
الدخول يف ن�سك احلج ،قائ ًال :لبيك ً
اللهم لبيك ،لبيك ال �شريك لك لبيك� ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال �شريك لك.
ثم يتجه بعد �إحرامه باحلج �إىل منى �إن �أحرم
من غريها ،وي�صلي بها ال�صلوات اخلم�س ويق�صر
الرباعية منها ،وي�صلي كل �صالة يف وقتها بال جمع.
يف اليوم التا�سع من ذي احلجة ي�سري احلاج
�إىل عرفة بعد طلوع ال�شم�س ،ملب ًيا مك ًربا ,ويخطب
الإمام ،بعد الزوال ،خطبة يبني فيها للنا�س �أحكام
احلج وغريه .ي�صلي احلاج الظهر والع�صر ق�ص ًرا
وجم ًعا يف وقت الأوىل منهما ،ي�ؤذن لهما �أذا ًنا واحدًا،
ويقيم لكل منهما �إقامة منفردة ،ي�سر فيهما بالقراءة.
ف�إذا �صلى النا�س وقفوا بعرفة ،ويجزئ الوقوف يف �أي
مكان منها �إال بطن وادي عرنة .ويجب على احلاج �أن
وحدُودُها وا�ضح ٌة،
يت�أكد من �أن وقوفه داخل عرفاتُ ،
و�ضعَتْ عالمات و�أمارات تبني للنا�س حدّها من
حيثُ ِ
كل جهة من جهاتها.
يف هذا اليوم العظيم يكرث احلاج من الذكر
والدعاء ،واخل�ضوع والتذلل هلل تعاىل .وي�ستحب
حال وقوفه ا�ستقبال القبلة وجبل الرحمة �إن تي�سر له
ذلك ،و�إال ا�ستقبل القبلة .وال يزال م�شتغ ًال بالذكر
والدعاء و�س�ؤال اهلل تعاىل �إىل �أن تغرب ال�شم�س.
وال يجوز له �أن ين�صرف منها قبل ذلك ،فيجمع يف
وقوفه بعرفة بني النهار والليل ،ثم يدف ُع �إىل مزدلفة
بهدوء و�سكينة.
يبادر عند و�صوله �إىل مزدلفة ،في�ؤذن ثم يقيم
في�صلى املغرب ،ثم يقيم في�صلى الع�شاء ركعتني،
فيجمع بني ال�صالتني �سواء كان و�صوله �إىل مزدلفة
يف وقت املغرب� ،أو بعد �أن دخل وقت الع�شاء.
يبيت احلاج يف مزدلفة ،وليكن نومه مبك ًرا حتى
ي�ستيقظ ً
ن�شيطا ي�ؤدي �أعمال يوم النحر دون م�شقة.
ويجوز َ
لل�ض َع َفة من الن�ساء وال�صبيان �أن يدفعوا من
مزدلفة �إىل منى �آخر الليل ,ف�إذا طلع الفجر �صلى
احلاج �صالة الفجر �أول وقتها ،ثم ي�ستقبل القبلة
ويذكر اهلل تعاىل ويدعو ،ويبقى كذلك حتى ي�سفر
جدًا ،ثم ين�صرف من مزدلفة �إىل منى قبل طلوع
ال�شم�س ،ويكرث من التلبية يف �سره ،ف�إذا و�صل وادي
محُ َ ِّ�سر �أ�سرع قلي ًال ،وي�ستمر يف تلبيته حتى ي�صل
جمرة العقبة فيقطع التلبية ثم يرميها ب�سبع ح�صيات
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إذا طاف الحاج طواف الوداع فال يجوز له أن يبقى في مكة،
وال أن يتشاغل بشيء ،إال ما يتعلق بأمر سفره
من شراء بعض ما يحتاج إليه في الطريق،
أو أن ينتظر بقية رفقته المسافرين معه
			
متعاقبات ،واحد ًة بعد الأخرى ،ك ُّل جمرة �أكرب من
احل ّم�صة قلي ًال ،يرفع يده عند رمي كل ح�صاة ويكبرّ .
وي�ستحب �أن يرميها من بطن الوادي ،ويجعل الكعبة
ُّ
عن ي�ساره ،ومنى عن ميينه لفعل النبي ،عليه ال�صالة
وال�سالم ،و�إن مل يتي�سر �أجز�أه رميها من �أي جهة من
جهاتها �إذا وقع احل�صى يف احلو�ض امل�ستدير حولها،
ثم بعد الرمي ينحر هديه ،ثم يحلق ر�أ�سه ،ثم يتحلل
ويتجه بعد ذلك �إىل مكة ليطوف طواف الإفا�ضة ،ثم
حلجه وال�سعي
ي�سعى �إن كان متمت ًعا .وهذا ال�سعي ِّ
الأول لعمرته ،ثم يعود �إىل منى ويبقى فيها.
يف اليوم احلادي ع�شر ،وهو �أول �أيام الت�شريق،
وزالت ال�شم�س من ذلك اليوم ،ابتد�أ وقت الرمي ،وال
يجوز الرمي قبل الزوال .ويبتدئ برمي اجلمرة الأوىل
وهي ال�صغرى التي تلي م�سجد اخليف ،يرميها ب�سبع
ح�صيات متعاقبات ،يكرب مع كل رمية .ف�إذا رماها
ي�سن له �أن يت�أخر عنها ،ويجعلها عن ي�ساره ،وي�ستقبل
القبلة ،ويرفع يديه ويدعو ،ويكرث من دعائه وت�ضرعه
هلل تعاىل ،ثم يتجه �إىل اجلمرة الو�سطى فريميها،
ثم يدعو عندها كما فعل يف الأوىل ،ثم يرمي اجلمرة
الثالثة ،وهي جمرة العقبة ،وال يقف للدعاء عندها
لعدم ثبوت ذلك عن النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
يف اليوم الثاين من �أيام الت�شريق ،وهو اليوم
الثاين ع�شر ،يبقى احلاج يف منى ،ف�إذا كان
الزوال رمي اجلمرات الثالث كما رماها بالأم�س،
26
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مبتد ًئا باجلمرة ال�صغرى التي تلي م�سجد اخليف،
فالو�سطى ،فجمرة العقبة.
ف�إذا انتهى من الرمي فهو باخليار� :إن �شاء
ت�أخّ ر ويبقى يف منى يومه هذا ،وبات فيها ليلة
الثالث ع�شر ،ورمى اجلمرات من الغد على نحو
تعجل ،قال
ما رماها يف هذا اليوم .و�إن �شاء ّ
تعاىل} :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭮ{( .البقرة.)203 :
يتعجل ،وغربت عليه ال�شم�س دون
لو �أراد �أن ّ
اختياره ،ك�أن يت�أخر ب�سبب زحمة ال�سيارات� ،أو نقل
الأثاث �أو نحوهما ،ف�إنه ال يلزمه الت�أخر ،لأن ت�أخره
�إىل الغروب بغري اختياره ،وقد �شرع يف التعجل.
ف�إذا خرج احلاج من منى و�أمت � َ
أعمال حجه،
و�أراد �أن يعود �إىل بلده ،وجب عليه واح ٌد من واجبات
احلج ،وهو طواف الوداع ،وال ي�سقط هذا الطواف �إال
عن املر�أة احلائ�ض �أو النف�ساء ،ف�إنه ال وداع عليهما،
ويطوف طواف الوداع �سبعة �أ�شواط حول البيت.
ف�إذا طاف احلاج طواف الوداع فال يجوز له �أن
يبقى يف مكة ،وال �أن يت�شاغل ب�شيء� ،إال ما يتعلق ب�أمر
�سفره من �شراء بع�ض ما يحتاج �إليه يف الطريق� ،أو �أن
ينتظر بقية رفقته امل�سافرين معه.
ي�ستحب له زيارة امل�سجد النبوي ،فزيارته �سنة،
يبتغي بها امل�سلم الأجر والثواب من اهلل ،وزيادة
احل�سنات ،ورفعة الدرجات ،من املتف�ضل الوهاب ،جل

يف عاله ,قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :ال
ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد ،امل�سجد احلرام،
وم�سجدي هذا ،وامل�سجد الأق�صى» متفق عليه.
�إذا زار امل�سلم م�سجد ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم�ُ ،سن له �أن يزور قرب النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،في�أتي ويقف يف مواجهة قرب النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،ب�أدب وخف�ض �صوت ،في�ستدبر
القبلة ،وي�ستقبل القرب ،ويكون �أمام النافذة الدائرية
الي�سرى ،مبتعدًا عنها ،وي�سلم على النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،قائ ًال :ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل،
ال�سالم عليك يا خرية اهلل من خلقه ،ال�سالم عليك
يا �سيد املر�سلني ،و�إمام املتقني� ،أ�شهد �أنك قد ب ّلغت
الر�سالة ،و�أديت الأمانة ،ون�صحت الأمة ،وجاهدت يف
اهلل حق جهاده .ثم ي�أخذ ذات اليمني قلي ًال ،في�سلم
على �أبي بكر ال�صديق ،ر�ضي اهلل عنه ،ويرت�ضى عنه
ويدعو له ،ثم ي�أخذ ذات اليمني قلي ًال � ً
أي�ضا وي�سلم
على عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،ويرت�ضى
عنه ويدعو له ،ثم ين�صرف .لكن ل ُيعلم �أن زيارة قرب
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،ال ارتباط لها باحلج،
فلي�ست ً
�شرطا من �شروطه ،وال واج ًبا من واجباته.
اللهم تقبل من حجاج بيتك احلرام حجهم،
واجعل حجهم مربو ًرا ،وذنبهم مغفو ًرا ،و�سعيهم
م�شكو ًرا ،وجتاوز عن هفواتهم ،وا�صفح عن زالتهم.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

مــدائن صالح

مــدائن صالح

جبال تلتحف أسارير التاريخ
تقع اآلثار في شمال غرب
المملكة ،بالقرب من محافظة
العال التاريخية ،وتعد أول موقع
تاريخي سعودي يتم تسجيله
في اليونسكو.

عبدالعزيز الدمجاني
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حينما

ت�شاهد مدائن �صالح (احلِ جر) ت�ستعيد
من ذاكرتك �أنا�شيد الأماكن التاريخية
ومالمح �صمودها يف وجه ت�صاريف الزمن .وتنجذب
ثري حافل بالعراقة ،وبروعة �شواهد الع�صور
لـتاريخ ّ
الغابرة ومعاملها .فـي موقع مدائن �صالح تتوقف
الأعني �أمام حيز مكاين ت�ضاري�سي ي�أبى �أن ينك�شف
للزائر منذ �أول وهلة لينجلي رويدً ا رويدً ا ،على مهل
ويف ا�ستحياء �شديد ،كا�شفًا يف كل مرة من جتلياته
عن معامل باهرة ومفاتن جديدة ،ت�شعرك حقًا �أنك
�أمام معلم ا�ستوفى من الأ�سرار ما ال تكفي الأيام
ل�سرب كنهه� ،أو الغو�ص يف �أعماقه وا�ستجالء �أ�سراره.
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مــدائن صالح

1

.2

جت�سد الواجهات ال�صخرية النبطية املنحوته تناغ ًما وجما ًال
خ�صو�صا التفا�صيل يف �أعلى الأبواب.
هند�س ًيا،
ً

.3

�أ�ضرحة نبطية يف منطقة اخلرميات يف مدائن �صالح.

2
تقع �آثار مدائن �صالح يف �شمال غرب اململكة
العربية ال�سعودية ،بالقرب من حمافظة العال
التاريخية التي تقع �إىل ال�شمال من منطقة املدينة
املنورة على بعد  350كيلو مرتًا تقري ًبا ،وميكن
الو�صول �إليها ب ًرا عرب طرق معبدة من جميع
االجتاهات ،وكذلك ج ًوا من خالل مطار الأمري
عبداملجيد بن عبدالعزيز مبدينة العال .تتوافر
اخلدمات كافة من فنادق ،و�أجنحة ،و�شقق مفرو�شة،
ومطاعم ،و�أ�سواق ،وحمطات وقود بالقرب من املوقع.
أسارير الزمن وشموخه | يف موقع احلجر
التاريخي تلتحف �أ�سارير الزمن ب�شموخ اجلبال
املتوح�شة باللون الزاهي والذي �سرعان ما يكت�سب
�ألوا ًنا �أكرث زه ًوا بعد �أن تغت�سل ب�أ�شعة ال�شم�س ،تلك
لتق�ص على الناظرين
اجلبال التي تقف ب�سفوحها ّ
ما ّ
�سطره �إن�سان اجلزيرة القدمي .ولت�ص ّور
تفـ ّرد تلك احل�ضارة احلافلة بالنبوغ يف املناحي
العمرانية ،والثقافية ،والتجارية.

3
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تعد مجموعة قصر البنت من أجمل المعالم النبطية
في مدائن صالح ،لثرائها بالعناصر
			
الجمالية والفنية التي تشهد ببلوغ درجة متقدمة في فنون
		
النحت واألسس المعمارية الراقية
التاريخ منتشيًا | عندما تزور مدائن �صالح،
ف�إنك �ستق ِّلب ناظريك يف املكان لتحتار بني الواقع
واخليال ،عندها �ستطلق العنان ملخيلتك �ضاربة نحو
�آفاق مفتوحة ،فق ّلما جند مدينة حتتوي ما حتتويه
مدائن �صالح بني ثناياها ويف �أنحائها من خ�صائ�ص
متفردة ،متتزج فيها �أ�سرار التاريخ بالأنرثوبولوجيا،
ودهاليز املا�ضي التليد ،وتختلط بخ�صو�صية غرائبية
امل�شاهد وبانورامية ال�صور .ولـذا ،ف�إن ال�شواهـد
الأثرية املاثلة للعيان واملنت�شرة يف املوقع بكثافة وعلى
الأخ�ص الواجهات ال�صخرية املنحوتة يف جبال مدائن
�صالح ت�ش ّكل جما ًال خ�ص ًبا للت�أمل ،وللبحث وللحكايات،
ووقودًا يحرك اخليال ،والأ�ساطري والق�ص�ص.
متحـف مفـتوح | عندما ت�سري بني �آثار هذا
املوقع ،جتد �أنك تقر�أ ملحمة تاريخية كبرية تعود
�إىل �آالف ال�سنني ،ميتزج فيها احللم باحلقيقة،
ثم يتحرك امل�شهد نف�سه �أكرث لتتداعى ال�صور مرة
�أخرى� ،صورة بعد �أخرى تتهادى حل�ضارة �إن�سانية

ال تزال �شواهدها قائمة من �آثار ،وقبور ،و�سدود،
ونقو�ش ،وكتابات ،وزخارف ،وفنون متنوعة ت�ص ّور
بكل تفرد تلك احل�ضارة احلافلة بالنبوغ يف املناحي
العمرانية والثقافية.
نقـطة جذب سياحي | يف هذا املكان �ستقابل
ال�سياح والزائرين من �شتى البقاع ،حيث يجد ه�ؤالء
يف غرف التاريخ ما ي�ؤجج ذاكرتهم ،ف�أ�صبحت نقطة
جذب وا�ستقطاب �سياحي .وكان ملقوماتها دور يف
و�ضعها على قائمة جلنة الرتاث العاملي مبنظمة
اليون�سكو ،ك�أول موقع تاريخي �سعودي يتم ت�سجيله
يف اليون�سكو .يعد ق�صر ال�صانع ،وجمموعة ق�صر
البنت ،والق�صر الفريد ،من �أبرز الواجهات النبط ّيـة
الأثرية اجلميلة يف مدائن �صالح.
مجموعة قصر البنت | تعد هذه املجموعة من
�أجمل املعامل النبطية يف مدائن �صالح ،فهي حافلة
بالعنا�صر اجلمالية والفنية التي ت�شهد لأولئك
31

مــدائن صالح

�سمي الق�صر الفريد بهذا
اال�سم النفراده بجبل
م�ستقل بذاته ،ويعد الق�صر
من �أهم املعامل البارزة يف
مدائن �صالح.
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تقع منطقة قصر الصانع في الجنوب من موقع
مدائن صالح ،إلى الشمال من منطقة الخريمات،
			
وتتكون من كتلتين صخريتين إحداهما شرقية تحوي
				
ست مقابر نبطية تنزع إلى البساطة في عملية النحت
القوم ببلوغ درجة متقدمة يف فنون النحت والأ�س�س
املعمارية الراقية .وتقع غرب ما يعرف بـ«الديوان».
ت�ضم هذه املجموعة  31مقربة نبطية تتوزع
على جبلني �أحدهما كبري .حتتل املقابر الواجهات
الغربية واجلنوبية وال�شرقية منه .ويف اجلهة
ال�شمالية الغربية منه يقع اجلبل ال�صغري الذي
نحتت يف واجهته ال�شرقية مقربتان متوازيتان .يف
اجلهة الغربية من هذه املجموعة توجد مقربة غري
مكتملة ،حيث بد�أ النحات بنحت الـجزء الـعلوي
وهي ال�شرفات ومل يكمل بقية الواجهة .ولو �أكملت
هذه الواجهة لكانت �أ�ضخم واجهة يف احلجر،
وذلك النحدارها املهيب من علو يقرتب من �سفح
اجلبل ،حيث ال يف�صل ال�شرفة عن قمته �سوى �أمتار
قليلة .كما تنتظم يف هذه اجلهة ثالث واجهات
ملقابر مت�ساوية ومت�شابهة يف �سماتها الفنية لتتناغم
يف م�شهد �أخّ اذ وبديع.
ت�ش ّكل هذه الواجهة وثيقة حية للدار�سني
وللبحث الأركيولوجي على نحو خا�ص ،نظري ما
تزخر به من نقو�ش نحتت على مداخل املقابر
وواجهاتها ت�شري �إىل �أن �أغلب املقابر يف هذه
املنطقة متيزت بوجود كتابة �أعلى املدخل حتمل
ا�سم �صاحب املقربة ،ومن يحق لهم الدفن فيها،

وتاريخ نحتها ،والنحات الذي نحتها .وت�شي هذه
النقو�ش بكثري من اجلوانب التي تعك�س حياة
الأنباط وممار�ساتهم وملوكهم وما �إىل ذلك.
على الرغم من �أن هذه املجموعة لي�ست الأكرث
ريا من
من حيث عدد املقابر� ،إال �أنها تختزل كث ً
معامل اجلمال النبطي الذي و�صل لدرجات متقدمة
يف فنون النحت .ف�إىل جانب ال�شرفة بدرجاتها
اخلم�س والعار�ض النبطي ميكن م�شاهدة الت�أنق
يف ت�صميم الواجهة املثلثة التي نحت على زواياها
�آنيتان ويف املنت�صف طائر الن�سر� .إ�ضافة �إىل ذلك
ميكن �أن تلمح نحتًا دائر ًيا لوجه ب�شري يجاوره
ثعبانان من جهتيـه اليمنى والي�سرى ،وكذلك نحت
لأ�سدين متحاذيني ومتقابلني تف�صلهما عن بع�ضهما
زهرة واحدة� ،إىل جانب الأ�شكال الزخرفيـة
الأخرى كالتاج النبطي.
مقابر هذه املجموعة متفاوتة يف حـ ّيـزها ،وت�أخذ
�أبعادًا خمتلفة �أغلبها مربعة ال�شكل ،حتتوي على
�أرفف حجرية على عدة طبقات ،وتتوزع بع�ض املدافن
على �أر�ضيـات املقابر .ويالحظ �أن بع�ض املدافن
املحفورة يف ال�صخر عميقة بحيث يجعلنا نرجح
�أنها حفرت لتت�سع لأكرث من �شخ�ص ،كما �أن القبور
تختلف يف �أحجامها � ً
أي�ضا.

قـصـر الصـانع | تقع هذه املنطقة الأثرية يف
اجلنوب من موقع مدائن �صالح� ،إىل ال�شمال من
منطقة اخلرميات ،وتتكون من كتلتني �صخريتني
�إحداهما �شرقية حتوي �ست مقابر نبطية تنزع
�إىل الب�ساطة يف عملية النحت� .أما الكتلة
ال�صخرية الغربية فتتفرد مبقربة ق�صر ال�صانع
فقط ،والتي يعود تاريخها بح�سب النق�ش املوجود
عليها �إىل �شهر �أبريل من العام امليالدي الثامن.
والواجهة مرتعة بعنا�صر الزخرفة والت�صميـم
اجلمالية .وتتوزع املدافن من الداخل على �أر�ضية
املقربة وجوانبها.
القـصر الفـريد | �سمي بهذا اال�سم النفراده
بجبل م�ستقل بذاته ،ولتميزه بالأعمدة النبطية
الأفقية والر�أ�سية .وهو من املعامل البارزة ،ومن
خ�صو�صا
�أجمل الواجهات ال�صخرية النبطية
ً
من اخلارج .عند م�شاهدة �آثار مدائن �صالح
ميتزج الواقع باخليال ,فتتداعى ال�صور ,وتنهال
الأ�سئلة ,وتختلط احلقيقة باخلرافة من كرثة
ما يرت�سم يف املخ ّيلة من عالمات التعجب ,عن
ق�صة ح�ضارة �إن�سانية خالدة وم�ضيئة ,وقدمية
قدم التاريخ نف�سه.
33

بكين

بكين

موطن العجائب
تضم كثيرًا من المعالم
الفريدة ،ومنها سور
الصين العظيم ،األعجوبة
التي استغرق بناؤها قرو ًنا
طويلة.
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رمبا

يكون االنطباع الأول الذي يتبادر �إىل
الأذهان حينما تذكر دولة ال�صني هو ذلك
التعداد الهائل من ال�سكان الذي يتجاوز مليا ًرا
ون�صف املليار ن�سمة ،وما يخلفه ذلك من تخيالت
حول الزحام ال�شديد يف تلك الدولة ذات امل�ساحة
ال�شا�سعة .هذا االنطباع �سرعان ما يتغري بزيارة
تلك الدولة حا�ضنة ال�سور الأ�شهر عامل ًيا�( ،سور
ال�صني العظيم) ،وذلك ب�سبب النظام املتبع واحلياة
الب�سيطة يف بلد عرف �أقدم احل�ضارات الب�شرية،

ومتيز على الدوام مبناظره الطبيعية اخلالبة ،وكرثة
املعامل ال�سياحية فيه.
املقومات ال�سياحية الكبرية التي توفرها ال�صني،
وموقعها كقوة اقت�صادية متعاظمة على ال�ساحة
الدولية ،و�إنتاجها الذي غزت من خالله العامل،
�إ�ضافة �إىل انفتاحها فيما يتعلق بحركة التجارة بينها
وبني دول العامل الأخرى ،وتنامي اال�ستثمار الأجنبي،
كلها عوامل �أ�سهمت يف حتقيق منو كبري يف املجال
ال�سياحي ،الذي يواكب ما تعي�شه الدولة من تطور

اقت�صادي ،د�شنت من خالله ع�ص ًرا جديدً ا من
االزدهار ،جعل من ال�صني رابع دولة على م�ستوى
العامل ا�ستقبا ًال لل�سياح وفقًا لت�صنيف ال�سياحة
العاملي لعام � .2015إذ بلغ عدد ال�سياح الذين توجهوا
�إىل ال�صني حوايل  57مليون �سائح من خمتلف �أنحاء
العامل ،بينما حلت عا�صمتها بكني يف املرتبة 31
وفقًا للم�ؤ�شر العاملي للمدن كوجهات �سياحية ،بعدد
زائرين جتاوز �أربعة ماليني �سائح ،قرروا خو�ض
هذه التجربة الفريدة يف بكني ال�ستك�شاف احل�ضارة
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بكين

1

.2

يقع الق�صر ال�صيفي على تلة مرتفعة
مط ًال على بحرية كومننغ.

.3

يعد ميدان تيان �آن من واحدً ا من
�أكرب امليادين يف العامل ،وميثل رمزً ا
لل�صني اجلديدة.

2
ال�صينية العريقة ،من خالل �أمنوذج متميز توفره
العا�صمة برثائها ال�سياحي ،ومنطها املعماري الفريد
الذي خلفه القدماء يف �إبداعات ال تزال �شاهدة على
هذه احل�ضارة حتى اليوم ،لتقدم ملحات من تاريخ
وثقافة را�سخة يف هذه املدينة التي يبلغ تعداد �سكانها
نحو  25مليون ن�سمة.
يف حال قررت االن�ضمام �إىل ماليني ال�س ّياح
الذين اختاروا بكني وجهة لهم ،ف�إن هناك قائمة
من املعامل واملناطق املبهرة تنتظرك ال�ستك�شافها،
وعلى ر�أ�سها �سور ال�صني العظيم ،واملدينة املحرمة،
وغريهما من املعامل ال�شهرية.
سور الصين العظيم | يف بداية الرحلة من
العا�صمة بكني يجدر بك �أو ًال اكت�شاف �أهم معلم
يف ال�صني ،وهو �سور ال�صني العظيم� .ستكون تلك
التجربة مليئة باملفاج�آت ،فهو �أحد �أهم مواقع
الرتاث العاملي ويعد من عجائب العامل ،الذي
درعا حام ًيا
ا�ستغرق بنا�ؤه نحو  1800عام ،ليكون ً

3
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.1

ي�ضم �سور ال�صني العظيم �أكرث من
� 10آالف برج مراقبة ،ويعد �أهم
املزارات ال�سياحية يف بكني.

 -أغسطس 2017

تصنف حديقة بيهاي واحدة من
أقدم الحدائق اإلمبراطورية وأروعها بمعالمها القديمة،
		
وتاللها الخضراء ،وأشجارها وزهورها النادرة
للحدود ال�شمالية من الأعداء والغزاة .ويوجد على
امتداده �أكرث من � 10آالف برج للمراقبة ،لكنه اليوم
ي�شكل مزا ًرا �سياح ًيا لي�س �إال ،ويق�صده �سنو ًيا ماليني
الزائرين من جميع �أنحاء العامل.
يعد ال�سور �أطول بناء يف التاريخ� ،إذ ميتد
لنحو  6400كيلو مرت على احلدود ال�شمالية
وال�شمالية الغربية لل�صني ،من ت�شنهوانغداو على
خليج بحر بوهاي (البحر الأ�صفر) يف ال�شرق
�إىل منطقة غاوتاي يف مقاطعة غان�سو يف الغرب.
كما مت بناء �سور �آخر �إىل اجلنوب ،ميتد من
منطقة بكني �إىل هاندن.
ال�سور يتكون من جمموعة من اجلدران ولي�س
جدا ًرا واحدً ا مت�ص ًال ،ومير بت�ضاري�س متنوعة
وخمتلفة ،فيقطع ال�صحراء واجلبال والأنهار .ويبلغ
طول اجلدران � 21ألف كيلو مرت متقطعة ،فيما
تتفاوت ارتفاعاتها ما بني ثالثة �أمتار �إىل ت�سعة �أمتار
يف مناطق متفرقة ،وكذلك يتفاوت عر�ضه ما بني
�أربعة �أمتار �إىل ت�سعة �أمتار يف الأ�سفل� ،أما اجلانب
العلوي منه فيبلغ عر�ضه � 3أمتار .وقد �شارك يف
بنائه عدد كبري من العمال ،مات كثري منهم يف �سبيل
�إكماله ودفنوا يف املوقع نف�سه ،ما جعله مقربة كربى.
القصر الصيفي | يقع الق�صر ال�صيفي على
م�سافة  15كيلو مرتًا من و�سط بكني .وقد اعتاد حكام
الإمرباطورية ا�ستخدامه مق ًرا لهم يف فرتة ال�صيف.
مت بناء الق�صر يف القرن الثاين ع�شر ،ومتت تو�سعة
حدائقه ب�شكل كبري يف القرن الثامن ع�شر.
يقع الق�صر بني جمموعة من البحريات ال�شا�سعة
على تلة مرتفعة مط ًال على بحرية كومننغ .وي�ضم
الق�صر غر ًفا رائعة و�سرادقات ،وقد مت ت�سجيله �أحد
مواقع الرتاث العاملي من قبل منظمة اليون�سكو.

حديقة بيهاي | ت�صنف حديقة بيهاي واحدة
من �أقدم احلدائق الإمرباطورية و�أروعها مبعاملها
القدمية .تقع هذه احلديقة ال�ساحرة على مقربة من
املدينة املحرمة .وت�ضم بحرية كبرية ،وت�صنف من
�أجمل حدائق ال�صني ،مبا حتتويه من تالل خ�ضراء
و�أ�شجار ،و�أنواع كثرية من الزهور النادرة .كانت
ميا حك ًرا على الأ�سرة احلاكمة يف ال�صني
احلديقة قد ً
لكنها افتتحت يف الع�صر احلديث للعامة.

المدينة المحرمة (القصر الفريد)
تعرف � ً
أي�ضا بالق�صر الإمرباطوري ،وتقع يف
قلب العا�صمة ال�صينية بكني ،وتعد من �أكرب
الأبنية فيها و�أهمها .ويعود �سبب ت�سميتها
ميا
باملدينة املحرمة �إىل �أنها كانت قد ً
حمرمة على ال�شعب ،ثم �أ�صبحت من �أهم
املناطق ال�سياحية التي يفد �إليها ماليني
الزوار �سنو ًيا .ويحتوي الق�صر الإمرباطوري
على حتف فنية فريدة من نوعها ،زيادة على
مت ّيزه بالفن املعماري القدمي.

ميدان تيان آن من | يقع هذا امليدان و�سط
بكني ،وتبلغ م�ساحته نحو � 440ألف مرت مربع ،ويعد
واحدً ا من �أكرب امليادين يف العامل .وي�شتهر � ً
أي�ضا
با�سم ميدان ال�سماء .يخ�ص�ص امليدان للمنا�سبات
الر�سمية ،وفيه �أعلن الزعيم ال�صيني الراحل ماو
ت�سي تونغ عام  1949قيام جمهورية ال�صني ال�شعبية،
ومن وقتها �أ�صبح امليدان رمزً ا لل�صني اجلديدة.
يحتوي منت�صف امليدان على الن�صب
التذكاري لأبطال ال�شعب ،بينما يقع متحف الثورة
يف �شرقه ،ويف غربه تقع قاعة ال�شعب الكربى،
واملتحف التاريخي.
الحياة في بكين | لي�س على زائر بكني �أن يقلق
ب�ش�أن الطعام ،فهناك مطاعم عدة تقدم الأكل
احلالل .و�سيجد الزائر خمت�صني يف تقدمي الأطباق
املميزة التي حتمل املذاق العربي ،واملطاعم الغنية
بالأكالت ال�شعبية ال�صينية التي جتعل من الأكل متعة
وراحة .كما تنت�شر الأ�سواق ال�شعبية التي تتوافق مع
ميول ال�س ّياح� .أما و�سائل النقل ،فهناك موا�صالت
خمتلفة من مرتو ،و�سيارات �أجرة ،وقطارات،
وو�سائل �أخرى تعمل على مدار ال�ساعة .وهي و�سائل
مريحة واقت�صادية.
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أنشطة نادي الفيفا كٔاس العالم

مواهب من حول العالم

عرض توم وجيري  -رحلة
العثور على قطع الكريستال

 22-20يوليو
مسرح شاطىء الراحة ،أبوظبي

 8-6يوليو
 5-3أغسطس
بوادي مول ،العين

 29-27يوليو
مسرح بلدية العين ،العين

 31-9يوليو

عرض ألعاب الخفة مع
أحمد البايض

 30-13أغسطس
بوادي مول ،العين

ماشا والدب على الجليد

افتح ياسمسم

 5-3أغسطس
مسرح شاطىء الراحة ،أبوظبي

سالحف النينجا
 29-27يوليو
مدينة زايد الرياضية ،أبوظبي

ياس مول ،أبوظبي
 5-3أغسطس
 12-9أغسطس
بوادي مول ،العين

توم وجيري
متاهة الجبن

سوبرستار الكوميديا
نامستي أبوظبي

 19-13أغسطس
دلما مول ،أبوظبي

 18أغسطس
قصر اإلمارات ،أبوظبي

 18أغسطس
مسرح شاطىء الراحة ،أبوظبي

موسم صيف أبوظبي ينطلق مجددًا
 20يوليو  20 -أغسطس

برنامــج حافــل بالعــروض واألنشــطة الترفيهيــة .مجموعــة متنوعــة مــن الحفــات
الموســيقية والعــروض المســرحية والكوميديــة .مهرجــان فريــد يحمــل عروضــً
ـات عالميــة
ترفيهيــة لجميــع أفــراد العائلــة فــي شــتى أنحــاء أبوظبــي ،ويقــدم فعاليـ ٍ
ـروض ترويجيــة وجوائــز قيّمــة.
مميــزة فــي عــدد مــن أرقــى معالمهــا إلــى جانــب عـ
ٍ

تنظيم

الطيران الرسمي

الشريك اإلستراتيجي

شركاء الفعاليات

الفندق الشريك

شوارد

أكبر لص تحت
قبة السماء
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

إنَّ العيونَ التي في َطرْ فِهَ ا حَ َو ٌر
َق َت ْل َن َنا ُثمَّ لَ ْم يُح ِيينَ َق ْتال َنا
ي َْصرَعْ نَ َذا الُّلبِّ حَ َّتى ال حِ َ
			
راك ِب ِه
ُ
هلل إ ْن َسا َنا
وهنَّ أَ ْضع َُف َخ ْل ِق ا ِ
			

هكذا

تغنى ال�شاعر الأموي جرير بالعيون وح�سنها ،وقدراتها
اخلارقة الطبيعية .وما �أكرث الأبيات ال�شعرية يف خمتلف
لغات العامل والتي راحت ت�صف العيون مبختلف الأو�صاف من النجوم
الالمعة ،واملاء العذب الزالل ،واملوج الأزرق ،وغابتي نخيل �ساحة ال�سحر،
�أو �شرفتني راح ين�أى عنهما القمر ،والتي �أجمعت كلها على قوة �سهام
النظرات التي ترمي �أفئدة العا�شقني!
مل تقت�صر قدرات العيون الب�شرية على هذه الناحية العاطفية .ففي
كتاب «العقد الفريد» ورد الو�صف التايل عن القدرات اخلارقة لعيون

زرقاء اليمامة ،والتي كانت ت�ستطيع ر�ؤية الرجل من على ُب ْعد م�سرية
ثالثة �أيام« :زرقاء بني نمُ ري :امر�أة كانت باليمامة تب�صر َ
ال�ش ْعر َة
البي�ضاء يف اللنب ،و َت ْن ُظر الراكب على م�سرية ثالثة �أيام ،وكانت تُنذر
قومها اجليو�ش �إذا َغزَ تهم ،فال ي�أتيهم َج ْي ٌ�ش �إال وقد ا�ستعدوا له ،حتى
احتال لها ُ
بع�ض َمن غزاهم ،ف�أمر �أ�صحا َبه فقطعوا �شج ًرا و�أم�سكوه
�أمامهم ب�أيديهم ،ونظرت الزرقاء ،فقالت� :إين �أرى ال�شجر قد �أقبل
�إليكم ،قالوا لها :قد خَ ِرفْت و َرقّ عق ُلك َ
وذهَ ب ب�ص ُركَّ ،
فكذبوها،
ُ
اخليل ،و�أغارت عليهم».
َو�ص َّبحتهم
لكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هو :كيف �سيكون امل�ستقبل التقني
للعيون الب�شرية؟ قد ال تف�صلنا �سوى �سنوات معدودات لرنى ال�شركات
ال�صناعية ت�س ِّوق لعيون الب�شر امل�ستقبلية ،والتي �ستكون خمتلفة عن عيون
الب�شر منذ هبط �آدم وحواء ،عليهما ال�سالم ،على كوكب الأر�ض قبل
ع�شرات الآالف من ال�سنني .يف العام املا�ضي  2016قامت �شركة جوجل
بتقدمي طلب لرباءة اخرتاع تتمثل يف حقن �سائل خا�ص يف العني .يحتوي
هذا ال�سائل ،الذي يتجمد الحقًا ،على جهاز �صغري جدً ا مينح العيون
الب�شرية قدرات خا�صة ،حيث �سيتمكن �أ�صحاب هذه العيون الذكية من
التقاط ال�صور ،ولقطات الفيديو ملا ي�شاهدونه وتخزينها يف ذاكرة خا�صة
ً
مرتبطا بالهواتف الذكية وبياناتها لنقلها
بهذا اجلهاز .كما �سيكون
وا�ستعرا�ضها بحيث ميكن �إ�صدار الأوامر �شفه ًيا.
هنا قد يت�ساءل بع�ضنا :كيف �سيتم �شحن هذا اجلهاز داخل العيون؟
يف الواقع من املخطط �أن ت�شحن البطارية ال�صغرية املوجودة داخل
اجلهاز ال�سلك ًيا من املوجات املتطايرة يف الهواء .وعليه فال حاجة �إىل
القلق يف مد �سلك �إىل داخل العني! وطب ًعا من التطبيقات املتوقعة القدرة
على تكبري ال�صورة ،وتركيز ال�ضوء على ال�شبكية ،والنظر �إىل م�سافات
بعيدة قد تناف�س زرقاء اليمامة.
لكن ما الذي سيترتب على ذلك مستقبالً؟
يف جمال التعليم� ،سينتهي ع�صر تلقني العلوم ،و�ستنتهي االختبارات
التي تعتمد على مهارات احلفظ ،لأن الطالب �سيجد كل ما يريد من
معلومات �أمام عينيه وقتما يحتاج �إليها .فرب�ؤية �صورة �أي �شخ�صية
معا�صرة �أو قدمية ف�سيمكن قراءة كل ما يتعلق عنها من معلومات،
ناهيك من �سور القر�آن الكرمي كاملة ،والأحاديث النبوية ال�شريفة.
باخت�صار �سيرتكز التعليم على الأخالقيات ،واملهارات العملية ،والتوا�صل
الإن�ساين الب�شري ،و�أف�ضل الطرق ال�ستخراج املعلومات.
يف املجال االقت�صادي وال�صناعي ،لك �أن تتخيل كم قيمة الإعالن
عن مطعم �أو مقهى يف عيون جميع من مير يف �أحد ال�شوارع الرئي�سة يف
مدينة كربى؟ ويف الوقت الذي ت�أخذ فيه �شركات الإعالنات مبالغ كبرية
على الإعالنات يف الربامج التلفازية واملطبوعات واملواقع الإلكرتونية،
ف�ستكون الإعالنات املوجهة لعيون الب�شر الذكية منج ًما اقت�صاد ًيا،
ودائرة تناف�س قوي بني ال�شركات و�إمرباطوريات الإعالن والت�سويق.
يف جمال الأمن� ،سنواجه خطر التهكري على بيانات العيون ،واخرتاق
املعلومات ،وانعدام اخل�صو�صية .فلن يحتاج الأمر �إىل وجود جهاز هاتف
ذكي لأخذ �صورة �أو مقطع فيديو ،بل �سيكون كل �شيء موثقًا وم�سج ًال ،ما
قد يخلق م�شكالت اجتماعية يف غاية اخلطورة .لكن الفائدة الأمنية �أنه
�سيكون بالإمكان ا�ستخدام عيون جميع الب�شر والبحث يف بياناتها الكبرية
جدً ا للعثور على �أي �أدلة� ،أو �صور عن �أي جمرم �أو �إرهابي .وهذا املعمول
به حال ًيا يف عدد من دول العامل با�ستخدام الكامريات يف �سيارات
الأجرة ،والطرق العامة للأغرا�ض الأمنية.
بقدر ما قد تكون احلياة عملية ومريحة للأجيال القادمة يف امل�ستقبل،
�أ�شفق �أحيا ًنا على حالهم �إذا ما انت�شرت تقنيات العيون الذكية ،و�صاروا
ينظرون �إىل بع�ضهم عرب العد�سات ال�صناعية والدوائر الكهربائية
فلن ي�ستطيعوا فهم كلمات د .جونز�« :أكرب ل�ص حتت قبة ال�سماء ..هو
اجلمال الكائن يف عيني املر�أة».
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ريادة أعمال

من تمثل
الشركات؟

ُترى بلسان َم ْن تتحدث الشركات؟
حس ًنا ،إنها في الواقع تمثل األعمال.
ولكن السؤال هو:
ما المقصود هنا باألعمال؟
ريكاردو هاوسمان •

ال

ينفك هذا الت�سا�ؤل يطرح م�س�ألة ملحة �أكرث
ف�أكرث .يف حني غريت ال�شركات �أ�سلوبها
ريا جذر ًيا ،ال يزال على
يف مقاربة نف�سها تغي ً
احتادات الأعمال �أن تلحق بركبها� .أما ت�أخرها
عن ذلك �إىل الآن ،ف�إنه يق ِّو�ض �شرعية الر�أ�سمالية
�أكرث ف�أكرث يف كثري من الدول.
تتلخ�ص النظرة التقليدية ملفهوم ال�شركة والتي
يتقا�سمها كل من كارل مارك�س وميلتون فريدمان
يف عدّها م�ؤ�س�سة ميتلكها ر�أ�سماليون ،م�ساهمون،
وتُدار نيابة عنهم .تتوىل ال�شركة ا�ستخدام العمال
و�شراء مدخالت �أخرى بهدف زيادة العائدات �إىل
احلد الأق�صى ل�صالح من ي�ساهمون باملال .فبح�سب
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تتحدث اتحادات األعمال غال ًبا باسم المصالح الضيقة للمالكين الرأسماليين.
وفي مختلف الدول تمنح مؤسسات األعمال
			
ً
صوتا سياس ًيا ألرباب العمل ،وليس لشبكة من أصحاب المصلحة
			

project Syndicate

©

فريدمان ،تتمثل امل�س�ؤولية االجتماعية امللقاة على
عاتق ال�شركة يف زيادة الأرباح .بل �إن �أي هدف
ال يعود مبنفعة مبا�شرة على امل�ساهمني ُيعد فقط
�ضريبة ت�شويه �أخرى.
لكن ما الذي يجعل �أ�صحاب امل�صلحة
كلهم يف �أي �شركة يت�صرفون على نحو يخدم
االرتقاء بقيمتها �إىل احلد الأق�صى؟ الواقع �أن
ال�شركات احلديثة تنا�ضل يف �سبيل ن�ش�أة ح�س
جمتمع تعا�ضدي بني املوظفني ،واملديرين،
واملوردين ،واملقر�ضني ،واملوزعني ،ومقدمي
اخلدمات ،والزبائن ،وامل�ساهمني ،مبا ي�ضمن
تعاون ه�ؤالء جميعهم على ا�ستحداث قيمة ما
لل�شركة من خالل تلبية احتياجات الزبائن
وتطلعاتهم على نحو �أف�ضل.
�إن هذا حتديدًا هو ما يجعل �شركة اخلطوط
اجلوية يونايتد تف�ضل �أن يتعامل موظفوها مع
الركاب بكيا�سة� ،أو ما يجعل م�ؤ�س�سة غولدمان
�ساك�س امل�صرفية تتمنى �أن ميتنع امل�صرفيون
لديها عن امل�ساعدة والتحري�ض على جرائم
الف�ساد الكربى .باملثل ،تتوقع �شركة �أبل من
مورديها التعامل مع زبائنهم بطريقة �إن�سانية،
وت�أمل �شركة يونايتد هيلث كري للرعاية ال�صحية
�أن يدير موظفوها ملفات التعوي�ضات بنزاهة،
فيما يتخوف امل�ساهمون يف �شركة �أوبر �أن يت�سبب
�أي �سلوك �سيئ من ِق َبل كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني
يف توجه امل�ستهلكني �إىل مقدم خدمات �آخر ويف
ا�ستقالة العاملني القيمني منها.
بهدف �إن�شاء م�ؤ�س�سات تعا�ضدية ناجحة،
طور الب�شر حِ �س الـ«نحن»� ،أي ال�شعور باالنتماء
�إىل ما �أطلق عليه امل�ؤرخ والعامل ال�سيا�سي
بنديكت �أندر�سون و�صف «املجتمع املتخيل».
نحن مدينون ِملثل هذه املجتمعات بوالئنا،
ونفخر بالإجنازات التي حتققها ،ونت�أمل �إذا
تعرثت ،ونتمنى لها النجاح امل�ستمر .كما �أننا
نتعاون مع الآخرين يف �إطارها ،لي�س لأن الأمر
أي�ضا
ي�صب يف م�صلحتنا املالية فح�سب� ،إمنا � ً
متنوعا من امل�شاعر الأخالقية ي�شمل
مزيجا
ً
لأن ً
الوالء ،والفخر ،والذنب ،واخلجل ،والغ�ضب،
والغبطة يجعلنا نعمل من �أجل الفريق الذي
ننتمي �إليه ويجعلنا نوفر له الدعم.
ان�صب تركيز �أندر�سون على نه�ضة القومية.
ولكن ال�شركات حتاول �إر�ساء ح�س مماثل بالوالء
عرب اللجوء �إىل م�صطلحات مهيبة لتحديد
مهمتها ،ور�ؤيتها ،وقيمها .عندما ابتاع م�صرف
ت�شايز مانهاتن م�ؤ�س�سة دجاي بي مورغان يف عام
 ،2000افرت�ض مديروه �أنهم ا�ستحوذوا � ً
أي�ضا على
احلق يف �إعادة ت�سمية امل�ؤ�س�سة .لكنهم �سرعان ما
اكت�شفوا �أن دجاي بي مورغان كانت ت�شكل جمتم ًعا

متخي ًال �أعلى �ش�أ ًنا يف �أنظار زبائنها وموظفيها
مقارنة بحال ت�شايز مانهاتن.
من ال�سهل �أن نلحظ الأ�سباب التي جتعل حتديد
ر�ؤية ال�شركة كونها جمتم ًعا تعا�ضد ًيا يتفوق على
غريه يف كليات �إدارة الأعمال وال�شركات الأكرث
جناحا .يتلخ�ص �أحد هذه لأ�سباب يف واقع �أن
ً
امل�ساهمني يف �أغلب ال�شركات املتداولة عل ًنا
ي�شكلون م�ستثمرين ال دور ً
ن�شطا لهم يف الإدارة،
وجل ما يريدونه هو معرفة ما يكفي من املعلومات
عن ال�شركة ،لكي يقرروا ما �إذا كان ينبغي لهم �أن
ي�شرتوا �أو يبيعوا فيها .هم ال يريدون االنخراط يف
م�سار �صنع القرارات.
مبوازاة ذلك ،ي�سمح توجه �أ�صحاب امل�صلحة
�إىل �إر�ساء ح�س الوالء والثقة بت�سهيل �إدارة
العر�ض .فالرتكيز يف �إطار �ضيق على م�صالح
امل�ساهمني من �ش�أنه �أن يفر�ض على �أ�صحاب
امل�صلحة الآخرين كلهم �أن ي�سعوا هم � ً
أي�ضا
�إىل حتقيق م�صاحلهم ال�ضيقة ،فتزداد كذلك
املنازعات وترتفع تكاليف املعامالت .وقد يتم
تعيني الرئي�س التنفيذي من ِق َبل جمل�س �إدارة
يختار �أع�ضاءه امل�ساهمون ،يف حني ُيفرت�ض به �أن
ميثل ويحفز �شبكة من �أ�صحاب امل�صلحة الذين
ي�ستند �إليهم جناح ال�شركة .على �سبيل املثال،
يعني الزمالء يف م�ؤ�س�سة هارفارد رئي�س امل�ؤ�س�سة
التي �أعمل لديها ،ولكنهم يحاولون اختيار
�شخ�ص قادر على �أن يجعل �أ�صحاب امل�صلحة
جميعهم فخورين.
بالرغم من ذلك كله ،يت�شابه التمثيل
االجتماعي وال�سيا�سي لعامل الأعمال ب�شكل
�أوثق مع منوذج فريدمان اجلوهري .فغال ًبا
ما ت�سرف احتادات الأعمال يف النطق با�سم
امل�صالح ال�ضيقة للمالكني الر�أ�سماليني فح�سب.
ويف دولة تلو الأخرى �سواء �أكان ذلك يف
الأرجنتني� ،أم �شيلي� ،أم كولومبيا� ،أم فرن�سا،
�أم املك�سيك� ،أم اململكة املتحدة متنح م�ؤ�س�سات
الأعمال �صوتًا �سيا�س ًيا لأرباب العمل ،ولي�س
ل�شبكة من �أ�صحاب امل�صلحة.
الواقع �أن التمثيل ال�سيا�سي مل�ؤ�س�سات
الأعمال ُيعد بالغ القيمة بحد ذاته يف حال كان
ت�صوره متق ًنا .يف نهاية املطاف ،يقت�ضي التطور
االقت�صادي التن�سيق بني اليد اخلفية لل�سوق واليد
املرئية للدولة .فقطاع الهواتف املحمولة مث ًال
يفر�ض تطوير حقوق امللكية على الطيف الرتددي،
وقطاع العقارات يحتم �إقناع الزبائن ب�أن املبنى
ال�سكني الذي يقطنونه لن يحرتق ،فيما قطاع
تقنية املعلومات �سيحقق منفعة �إذا تعلم الأطفال
كتابة برامج احلا�سوب وهم على مقاعد الدرا�سة.
كما تبني هذه الأمثلة وغريها� ،أنه من املمكن

�أن ت�صبح الأعمال �أكرث فاعلية �إذا وفرت
احلكومات لأجل ذلك الرتكيبة ال�صحيحة
من منافع عامة ت�شكل يف الأ�صل جمموعة
نوعا ما ،وقيد التطور.
متباينة �إمنا حمددة ً
ومن ال�ضروري �أن تتفاعل احتادات الأعمال مع
احلكومة من �أجل حتديد هذه املنافع العامة
الكفيلة ب�أن جتعل البيئة االقت�صادية �أكرث
�إنتاجية ،ما ميكنها �إذ ذاك من تعزيز قيمة
ال�شركات �أكرث لأ�صحاب امل�صلحة.
لكن ثمة ما يرهق هذه املهمة ،وهو حتديدًا
اعتقاد مفاده �أن �أولئك الذين يجل�سون �إىل
طاولة االجتماعات ال هدف لوجودهم هناك غري
متثيل امل�صالح ال�ضيقة لأرباب العمل ،كما ت�شري
بو�ضوح �أجنداتهم ال�سيا�سية التي تركز يف غالب
الأحيان على حتويل العبء ال�ضريبي �إىل �آخرين.
ونتيجة لذلك ،غال ًبا ما ت�شرتط احلكومات �أن تتم
االجتماعات يف ح�ضور االحتادات العمالية ،حتى
يكون للموظفني � ً
أي�ضا �صوت يعرب عنهم.
ي�ؤدي ترتيب الطاولة ،يف العادة ،على هذا
النحو الثالثي �إىل تغيري طبيعة املحادثات تغي ًريا
جذر ًيا ،وذلك عرب جعلها تتمحور حول العمال،
وغري ذلك من الق�ضايا القائمة على التوزيع،
والتي ميكن حلها داخل �شبكة الأعمال ،الأمر الذي
يحدث على ح�ساب معاجلة كيفية توفري املنافع
العامة املعززة للإنتاجية ،والتي ميكنها �أن تعود
بالفائدة على جميع �أ�صحاب امل�صلحة .الواقع هو
�أن هذا يحدث لأن التغري يف �إدراك ماهية عامل
الأعمال ملا ينعك�س بعد كما هو مطلوب يف فهم ما
ينبغي �أن يكون عليه احتاد الأعمال.
بطبيعة احلال ،ي�ؤدي هذا الت�أخر الزمني �إىل
املواجهة مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين الذين
يجدر بهم اال�ستجابة للم�ؤ�س�سات التي ينتمون
�إليها .ولكن �إذا متكنت احتادات الأعمال من
تغيري نف�سها على النحو الذي يجعلها متثل �شبكة
�أ�صحاب امل�صلحة الذين تقوم عليهم فعل ًيا �شركات
الأعمال ،ويجعلها تعرب عن �صوتهم ،ف�إنها قد
ت�صبح قادرة على امل�ساهمة �إىل حد كبري يف ن�ش�أة
جمتمع �أكرث تعاو ًنا و�شمولية.
* ريكاردو هاو�سمان ،هو وزير �سابق ل�ش�ؤون
التخطيط يف فينزويال ،ورئي�س �سابق
للخرباء االقت�صاديني يف بنك التكويل
.Inter-American Development Bank
�أما اليوم ،فهو ي�شغل من�صب مدير مركز
التطوير الدويل يف جامعة هارفرد ،ويعمل
� ً
أ�ستاذا يف مادة العلوم االقت�صادية يف كلية
هارفرد كينيدي.
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إدارة استراتيجية

بيئة عمل إنسانية

بناء شركة أكثر تبص ًرا
يبتكر القادة ،من خالل «االستعالم»
بانتظام عن أحوال الموظفين،
شركات سليمة عاطفيًا ،وقادرة
على المساهمة في تحفيز التغيير
المؤسسي.

لويك سادوليه  -غيرليند سيلفيس •

انبثقت

�شركة رابوبنك  Rabobankالهولندية
متعددة اجلن�سيات للخدمات املالية عن
بدايات متوا�ضعة �إمنا حمط فخر� ،إذ كانت يف الأ�صل
م�ؤ�س�سة تعاونية للم�صارف الزراعية ال�صغرية التي
توفر التمويل للمزارعني الهولنديني .ومن ثم ،عندما
وجدت رابوبنك نف�سها ،بفعل ال�ضغوطات من �أجل
�إحداث منو �سريع عرب عقود امل�شتقات املالية واالجتار
يف الأ�سواق الثانوية ،غارقة يف وحول ف�ضيحة التالعب
ب�أ�سعار الفائدة املعرو�ضة بني امل�صارف يف لندن� ،أو
ما بات ُيعرف بف�ضيحة ليبور � ،LIBORأحدثت عواقب
هذا الواقع �ضر ًرا بالغًا طال عمق ال�شركة .فقد تردت
احلالة املعنوية يف ال�شركة ،و�شعر �أ�صحاب امل�صلحة
بالقلق ،واملوظفون باخلزي من بيئة عملهم� .آنذاك،
ت�ساءل كثريون عن القيم اجلديدة للم�صرف ،وعن
ال�سبيل التي �ست�سلكها امل�ؤ�س�سة ال�ستعادة احرتام
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�أ�صحاب امل�صلحة لها� ،إن كان من �سبيل �إىل ذلك.
بعد �أن خيم التوتر على بيئة العمل وا�ستحال امل�ضي
قدماُ ،طرح برنامج ثقايف يهدف �إىل �إعادة �إحياء
ً
الثقافة الداخلية من خالل قلب احلالة املعنوية ال�سائدة
ر� ًأ�سا على عقب ،وتغيري الأ�سلوب الذي كانت امل�ؤ�س�سة
تعتمده يف جمال ن�شاطها .ف�إذ �أقر امل�صرف ب�أن ثقافة
ال�شركة تنبع من ال�سلوك اجلماعي ،عزم على تغيري
«فكر املجموعة» عرب التقرب من الأفراد ،وم�ساعدتهم
على النظر عن كثب يف قيمهم وحمفزاتهم و�سلوكهم.
من خالل �سل�سلة من الوحدات التدريبية التي
امتدت طيلة يومني وتخللها � ً
أي�ضا عمل ميداين ،حث
برنامج التحول الثقايف املوظفني عرب امل�ستويات كافة
على التدقيق مبزيد من العمق يف �أفعالهم ،والطريقة
التي اعتمدوها يف التفاعل مع زمالئهم ومر�ؤو�سيهم،
والآثار املرتتبة عن ذلك على مظهر امل�ؤ�س�سة .يف

الفرتات التي كانت تف�صل بني الوحدات التدريبية،
كان امل�شاركون يعودون �إىل مكان العمل لتطبيق ما
تعلموه ،يدعمهم يف ذلك مر�شدون جرى اختيارهم
لنزاهتهم ولي�س لأقدميتهم يف ال�شركة.
متثل حمور هذا الربنامج ،واملفتاح الأ�سا�سي
للحث على �إحداث تغيري يف طريقة تفاعل الأفراد،
بطرح مفهوم اال�ستعالم عن الأحوال ،وهو م�سار
يقوم �أع�ضاء الفريق مبوجبه باال�ستف�سار عن ال�صحة
العقلية والبدنية والعاطفية لبع�ضهم ً
بع�ضا يف بداية
كل اجتماع.
بلغ اال�ستعالم عن الأحوال مرحلة متطورة بحق يف
قطاعي الطريان والتعليم� ،إال �أنه ال يزال غري م�ألوف
يف عامل ال�شركات .ويقت�ضي هذا امل�سار �أن يفتتح القادة
اجتماعات الفرق بالطلب من الأع�ضاء طرح ثالثة
�أ�سئلة على بع�ضهم ً
بع�ضا:

• كيف تشعر؟
• هل من أمر يشتت انتباهك على نحو
يعيق حضورك ذهنيًا بشكل كامل
في هذا االجتماع؟
• ما هي نواياك إزاء هذا االجتماع؟

في مسار االستعالم عن األحوال ،يقوم أعضاء الفريق
باالستفسار عن الصحة العقلية والبدنية والعاطفية
		
لبعضهم ً
بعضا في بداية كل اجتماع

يف �سبيل فهم ت�أثريات هذا الإجراء يف عواطف
املوظفني وم�سار �صنع القرارات ب�شكل �أف�ضل� ،أجرت
غريليند �سيلفي�س (وكانت �آنذاك الرئي�سة التنفيذية
للموارد الب�شرية يف �شركة رابوبنك) ،باال�شرتاك
مع �آخرين ،بح ًثا �شمل  14درا�سة حالة ،ودرا�سة
ا�ستطالعية ملا جمموعه  767موظفًا ،ما �شكل الركيزة
الأ�سا�س ملقالها البحثي «مقاربة العواطف با�ستخدام
م�سار اال�ستعالم عن الأحوال» .وبالرغم من �أن نتائج
�إيجابية كانت متوقعة من هذا امل�سار� ،إال �أن البحث
ك�شف عن اال�ستهانة �إىل حد بالغ مبدى ت�أثري الأ�سئلة
الثالثة يف تغيري ثقافة امل�صرف وطريقة عمله.

خيط أحمر يربط المؤسسة بأكملها
اكت�شفت �سيلفي�س �أن تطبيق م�سار اال�ستعالم
عن الأحوال �أثمر عن حالة تركيز عامة يف �أو�ساط
املوظفني وا�ستعدادهم للتعاون .فقد �أبدى املزيد من
انفتاحا جلهة الك�شف عن ال�صعوبات التي
الأفراد
ً
يواجهونها ،ما كان منها �شخ�ص ًيا ومتعلقًا ببيئة العمل
على حدٍّ �سواء ،و�شعروا بالقدرة على �إظهار نقاط
�ضعفهم وتلقي امل�ساعدة �أو تقدميها �إىل غريهم.
�أفاد رئي�س �أحد �أق�سام املقر الرئي�س ل�شركة
رابوبنك يف �سياق رده على �أ�سئلة الدرا�سة
اال�ستطالعية ب�أن «تطبيق م�سار اال�ستعالم عن
الأحوال ميد املرء بالطاقة» ،م�ضيفًا« :هو م�سار
ت�ستهله وتتعلم منه مع تقدمه ،فتغو�ص �أكرث يف العمق
لكي تفهم طريقة عمل الأفراد على نحو �أف�ضل».

وقد ذكر بع�ض امل�شاركني يف الدرا�سة �أن ت�شارك
العواطف وحتديد هدف م�شرتك �أديا �إىل احلد من
املناف�سة وتظهري ا�ستعداد الأفراد مل�ساعدة بع�ضهم ً
بع�ضا
ً
عو�ضا عن االكتفاء مبحاولة معاجلة نقاط املناق�شة
اخلا�صة بهم وفر�ضها .فحاالت التوتر وال�شكوك �شكلت
مثار حمادثات ونقا�شات مفتوحة على امللأ.
كما قال �شخ�ص �آخر« :من �ش�أن طرح الأ�سئلة
�أن يعمق طريقة التفاعل ،ويولد الثقة� .إن م�سار
اال�ستعالم عن الأحوال يوفر م�ساحة لت�شارك
العواطف» .تر�سخ ال�شعور بالتعاطف يف �أو�ساط
الأفراد ،وتعلم ه�ؤالء �أن ينظر الواحد منهم �إىل الآخر
من منظور خمتلف ويتفاعل بع�ضهم مع بع�ض وفقًا
لذلك .كما �أتاح امل�سار توافر فهم متبادل للمواقف
والأ�سئلة الفردية .وقد و�صف �أحد امل�شاركني يف
الدرا�سة م�سار اال�ستعالم عن الأحوال بعبارة «خيط

�أحمر» ميتد عرب �أق�سام امل�ؤ�س�سة لريبط بني الأفراد،
ما يولد نقطة انطالق للنقا�ش.
املثري لالهتمام هو �أن حوايل  %60من الأفراد
الذين �شاركوا يف الدرا�سة اكت�شفوا �أن اال�ستعالم
عن الأحوال قبل اجتماع ما ال ي�سمح ب�إن�شاء روابط
عاطفية �أوثق فح�سب ،بل �إنه يولد � ً
أي�ضا حلظات من
الت�أمل ت�ساعد الأفراد على �أن ي�صبحوا «حا�ضرين
ذهن ًيا بالكامل» ،ويتيح للمجموعة ككل طي �صفحة
امل�سائل التي ُطرحت يف االجتماع ال�سابق والرتكيز
على املو�ضوع قيد التداول يف االجتماع احلايل.
باخت�صار� ،ساعدهم اال�ستعالم عن الأحوال على
العودة �إىل �أر�ض الواقع معز ًزا وعيهم �إىل ما يحدث
«يف تلك اللحظة يف قاعة االجتماع».
تعديل مسار االستعالم عن األحوال بحسب
الحاجة | ا�ستخدم املديرون م�سار اال�ستعالم عن
الأحوال ب�أ�ساليب خمتلفة .فقد اعتمده بع�ضهم مرة
واحدة يف الأ�سبوع ،فكان �أول ما يقومون به يف �صباحات
�أيام الإثنني ،بينما طبقه �آخرون يف بداية كل اجتماع،
مكررين الإجراء نف�سه حتى ثالث مرات يوم ًيا .وبينما
متاما كما هي
طرح الأفراد بغالبيتهم الأ�سئلة الثالثة ً
مذكورة �أعاله ،غيرّ �آخرون يف �صيغة الأ�سئلة لتتنا�سب
مع الفريق .وقال �أحد القادة يف هذا ال�سياق« :ال ينبغي
�أن ي�سبب هذا امل�سار ال�ضياع ،بل ينبغي له �أن يكون
فعا ًال» .ب�صورة عامة� ،أقر القادة ب�أن فعاليتهم تكمن يف
مقدرتهم على �أن يكونوا مثا ًال ُيحتذى به ،وامتالكهم
ال�شجاعة لت�سليط ال�ضوء على نقاط �ضعفهم اخلا�صة.
ع ّد  %63من الأفراد الذين �أجريت معهم املقابالت يف
�سياق الدرا�سة �أن اال�ستعالم عن الأحوال ي�شكل �أداة
قيمة ،فيما �أفاد  %34منهم ب�أن قيمته حمدودة.

مصرف متحول | من الإن�صاف �أن نقول �إن
اال�ستعالم عن الأحوال �أثمر عن ن�ش�أة �أ�سلوب �إدارة
جديد يف �شركة رابوبنك ،وهو �أ�سلوب ال ي�ستند �إىل
العقالنية فح�سب ،بل يقوم � ً
أي�ضا على العواطف بدرجة
معينة .فقد تعززت نوعية املناق�شات املطروحة يف
االجتماعات وت�شجع القادة على الإ�صغاء �أكرث للأفراد،
ما �أدى �إىل ن�ش�أة م�سار �أكرث تواز ًنا ل�صنع القرارات.
�أثمر برنامج التحول الثقايف اخلا�ص بامل�صرف عن نتائج
ا�ستثنائية .ففي �أقل من � 18شه ًرا ،جنح امل�صرف يف
التوا�صل مع � 45ألف موظف .ومل يقت�صر التغيري امللمو�س
على الفرق فح�سب ،بل �إنه برز � ً
أي�ضا يف كامل نطاق
امل�ؤ�س�سة .باتت املعنويات �أكرث �إيجابية على نحو ملحوظ
بعد �أن بات ملوظفي ال�شركة يف اخلطوط الأمامية �صوت
م�سموع ،ما جعلهم ي�شعرون ب�أن قياداتهم ت�صغي �إليهم،
وب�أن قيمهم باتت على متا�س �أكرب مع امل�ؤ�س�سة.
لقد ن�ش�أت ثقافة م�ؤ�س�سية جديدة مبجرد طرح
ثالثة �أ�سئلة ب�سيطة.
* لويك �سادوليه� ،أ�ستاذ يف مادة االقت�صاد لدى �إن�سياد.
* �شغلت غريليند �سيلفي�س �سابقًا من�صب الرئي�سة
التنفيذية للموارد الب�شرية يف �شركة رابوبنك،
وهي اليوم تقدم خدمات ا�ست�شارية يف موا�ضيع
تتعلق بالقيادة والتغيري امل�ؤ�س�سي.
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صحة

أمراض الحجاج
سبل الوقاية
والعالج
تزيد مناطق التجمعات
المزدحمة من احتماالت
نقل األمراض المعدية،
لذا يتوجب اتباع
اإلرشادات للوقاية من
العدوى.

(وا�س)

د .محمد حسن الزهراني
استشاري نواقل األمراض ،وزارة الصحة

تعد

مناطق امل�شاعر املقد�سة من �أكرب التجمعات
املزدحمة يف مو�سم احلج ،ما يزيد من
احتماالت نقل الأمرا�ض املعدية بني احلجيج،
خ�صو�صا كبار ال�سن .لذا ين�صح احلجاج باالبتعاد
ً
قدر امل�ستطاع عن مواقع االزدحام كنوع من الوقاية
الأولية من الإ�صابة بالعدوى والأمرا�ض التي تنت�شر
يف هذه الفرتة ،والتي نعر�ضها يف ال�سطور التالية ،مع
�سبل الوقاية منها.
األمراض التنفسية | تعد �أمرا�ض اجلهاز
�شيوعا ،وحتدث حينما
التنف�سي من �أكرث الأمرا�ض ً
ت�صاب الق�صبات الهوائية ب�أمرا�ض جرثومية �أو
فريو�سية ،تنتقل �إليها بالعدوى عن طريق ا�ستن�شاق
الهواء امللوث .وت�شمل تلك الأمرا�ض كذلك التهاب
احلنجرة واللوزتني .تنق�سم �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
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�إىل نوعني ،الأول� :أمرا�ض اجلهاز التنف�سي العلوي،
�شيوعا وانت�شا ًرا الإنفلونزا .ينتج هذا
ومن �أكرثها ً
املر�ض عن فريو�س� ،أو عدة �أنواع من الفريو�سات
تنتقل من �شخ�ص لآخر .و�أبرز �أعرا�ضه احتقان
وثقل يف الر�أ�س ،وان�سداد يف قنوات الأنف ،ي�صحبه
عط�س م�ستمر ،و�صداع و�سيالن خماطي ،واحمرار يف
العينني ،وارتفاع يف درجات احلرارة قد يبلغ  39درجة
مئوية �أو �أكرث �أحيا ًنا.
العالج الناجع للزكام هو الراحة والإكثار من �شرب
ال�سوائل ،ثم �أخذ حمام حار لتن�شيط دوران الدم يف
الأماكن امل�صابة من اجل�سم ،و�إزالة االحتقان ،ويتبعه
حمام بارد .وعلى املري�ض تناول امل�سكنات وخاف�ضات
احلرارة .ويف حاالت ال�سعال ال�شديدُ ،يعطى املري�ض
الأدوية املو�سعة لل�شعب الهوائية� ،أو �أدوية طاردة للبلغم
لتخفيف حدة ال�سعال ال�شديد .يف حال حدوث التهابات

يف البلعوم ،ميكن ا�ستخدام بع�ض امل�ضادات احليوية
بعد ا�ست�شارة الطبيب.
�أما النوع الآخر فهو �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
ال�سفلي (االلتهابات الرئوية) .فاملعروف �أن التهابات
الرئة من االلتهابات احلادة التي ت�صيب الأ�شخا�ص
الذين يعانون الوهن العام ،وامل�صابني ب�أمرا�ض
املجارى الهوائية املزمنة ،والأ�شخا�ص الذين يعانون
�سوء التغذية ونق�ص املناعة ،وبع�ض �أمرا�ض الدم.
كما �أن تقلبات الطق�س ال�سريعة واحلادة غال ًبا
ما تلعب الدور املبا�شر يف ن�شوء هذه االلتهابات.
و�أعرا�ضها الوا�ضحة هي ال�شعور بالربودة الذي
ي�ستمر لدقائق معدودة و�أحيا ًنا ل�ساعات ،وارتفاع
درجات احلرارة ب�صورة �سريعة لت�صل �إىل ما بني 39
درجة و 40درجة مئوية مع التعرق .ي�صاحبها �صداع
و�أمل يف ال�صدر ،يزداد يف �أثناء ال�شهيق وال�سعال.

شيوعا في مناطق التجمعات المزدحمة،
أكثر األمراض
ً
أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي،
			
واألمراض الجلدية ،وأمراض العيون ،إضافة إلى الحمى
					
الشوكية التي تعد من األمراض الخطيرة التي 					
		
		
تستوجب الحذر والوقاية العالية
							
ويكون ال�سعال جا ًفا ملدة يومني تقري ًبا ،ويتحول بعدها
�إىل �سعال قد ي�صاحبه بلغم ممزوج بالدم.
عالج مثل هذه احلاالت يبد�أ بالراحة ،واالبتعاد
عن م�سببات االلتهاب ،ثم ا�ستخدام الأدوية
اخلاف�ضة للحرارة ،وكذلك ا�ستخدام الأدوية الطاردة
للبلغم .مع �إعطاء املري�ض امل�ضادات احليوية حتت
�إ�شراف الطبيب .و ُين�صح احلجاج باتباع بع�ض
الن�صائح كي ال يعر�ضوا �أنف�سهم ملثل هذه الأمرا�ض.
و�أهم الإر�شادات عدم املكوث يف الأماكن الرطبة
وامللوثة ،وقليلة التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،واحلر�ص
على تنظيف مكان وجودك الدائم من الغبار
ب�شكل دوري ومنتظم ،وعدم االختالط بالأ�شخا�ص
امل�صابني بالزكام �أو االقرتاب منهم .وال تن�س
االعتناء بالتغذية العامة ،و�شرب ال�سوائل املحتوية
على فيتامني ج كع�صري الليمون احلام�ض والربتقال.
وعليك جتنب التعب وال�سهر الطويل ،وكل ما ي�ؤدي
�إىل �إرهاق اجل�سم و�إ�ضعاف مناعته ،واالمتناع عن
التدخني نهائ ًيا.
الجهاز الهضمي | ت�أتي �أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي التي قد يتعر�ض لها احلاج يف املرتبة
إزعاجا م�ستم ًرا
الثانية .وت�سبب ب�أعرا�ضها املتنوعة � ً
لل�شخ�ص ،تتمثل يف احلرقة ،والتج�ش�ؤ واالمتالء،
والأمل يف البطن .من هذه الأمرا�ض اله�ضمية
املزعجة الإم�ساك ،وهو �أحد اال�ضطرابات التي
يتعر�ض لها اجلهاز اله�ضمي .وميكن و�صفه بالإخراج
ال�صعب وغري املتكرر باملعدل الطبيعي ،ي�صاحبه
�أمل البطن وانتفاخها .ويكون العالج بتناول كمية
كبرية من اخل�ضراوات والفواكه الطازجة ،واختيار
الفواكه التي حتتوي على ن�سبة عالية من الألياف
التي ت�ساعد على عالج الإم�ساك� ،إ�ضافة �إىل �شرب
ال�سوائل وبخا�صة املياه مبعدل  2لرت يوم ًيا تقري ًبا.
ي�ستثنى من هذا مر�ضى هبوط القلب والف�شل
الكلوي ،فيتبعون تعليمات الطبيب املعالج .كما ُين�صح
مر�ضى الإم�ساك بتناول امللينات عند ال�ضرورة وبعد
ا�ست�شارة الطبيب.
ثاين الأمرا�ض اله�ضمية هو الإ�سهال ،وقد
ي�صاحبه مغ�ص وتقل�صات وقيء ،وارتفاع يف درجة
احلرارة .وينبغي الإ�سراع يف عالجه بالإكثار
من ال�سوائل حتى ال يتعر�ض اجل�سم للجفاف،
واالبتعاد عن الوجبات التي حتتوي على الدهون،
وتناول بع�ض العقاقري عند ال�ضرورة بعد ا�ست�شارة
الطبيب .ومن ال�ضروري � ً
أي�ضا تناول حملول
اجلفاف �إذا لزم الأمر ،وكذلك تناول امل�ضاد
احليوي املنا�سب بعد ا�ست�شارة الطبيب �إذا كانت

الإ�صابة بالإ�سهال نتيجة ت�سمم غذائي.
من الأمرا�ض اله�ضمية املغ�ص والغثيان� ،إذ
حتدث تقل�صات معوية نتيجة اال�ضطرابات اله�ضمية
ت�ؤدي �إىل حدوث غثيان وقيء .والأعرا�ض الأخرى
امل�صاحبة هي �أمل يف البطن ،و�إم�ساك �أو �إ�سهال،
وحمو�ضة� ،إ�ضافة �إىل ا�ضطرابات يف اجلهاز
اله�ضمي .يبد�أ العالج بعدم تناول �أي �شيء عن
طريق الفم حتى يتوقف القيء والغثيان .وبعد توقف
الغثيان ،يتم تعوي�ض ال�سوائل املفقودة نتيجة القيء
املتكرر .ويكون التعوي�ض بكميات قليلة ،ثم يبد�أ
املري�ض بتناول الأدوية امل�ضادة للغثيان� ،أو الأدوية
امل�سكنة للمغ�ص ،وذلك بعد ا�ست�شارة الطبيب
خ�صو�صا مع الأطفال و�صغار ال�سن.
ً
الحمى الشوكية | من الأمرا�ض اخلطرية
التي تنت�شر يف الأماكن املزدحمة ،مر�ض احلمى
املخية ال�شوكية .وهي التهاب �سحايا املخ واحلبل
ال�شوكي ،ما ي�ؤثر يف اجلهاز الع�صبي .ولهذا فهي
ت�ستوجب احلذر الكبري ،والوقاية العالية .و�أبرز
�أعرا�ضها ارتفاع درجات احلرارة ،وال�صداع ،مع
ت�صلب الرقبة �أو تيب�سها ،والتقي�ؤ ،وفقدان الوعي.
وعند ال�شعور بهذه الأعرا�ض يجب على احلاج
مراجعة امل�ست�شفى فو ًرا.
األمراض الجلدية | تعد الأمرا�ض اجللدية،
ومنها الفطرية �أو الطفيلية ،من الأمرا�ض التي
يتوجب احلذر منها خالل مو�سم احلج� .أما
الأمرا�ض اجللدية الفطرية فهي كثرية ومتنوعة
ت�صيب الأ�شخا�ص يف خمتلف الأعمار والأجنا�س،
وتنت�شر ب�شكل كبري يف كل بلدان العامل املتقدمة
منها والنامية ،الباردة منها واحلارة ،و�إن كانت
نوعا ما يف البلدان احلارة ،ب�سبب كرثة
تكرث ً
التعرق .ومن �أنواعها ال�سعفة احللقية ،وهي تتميز
بظهور بقع خمتلفة الأ�شكال ،وذات حدود ظاهرة
جدً ا وحمراء اللون ،فيما مييل لون اجللد �إىل اللون
الطبيعي يف منت�صف البقع ،نتيجة لقلة نظافة
اجل�سم والتعرق ال�شديد .ومن �أعرا�ضها احلكة ،وقد
ت�صل العدوى �إىل جلد الر�أ�س.
�أما الوقاية منها فتتطلب احلذر وعدم ا�ستعمال
�أدوات الآخرين ،واال�ستحمام با�ستمرار ،وعدم النوم
يف الأماكن غري النظيفة .ويتم عالجها با�ستخدام
م�ضادات الفطريات بعد ا�ست�شارة الطبيب .من
الأمرا�ض اجللدية التي تنت�شر بني احلجيج الت�سلخات
اجللدية (ت�سلخ ما بني الفخذين) .وتكرث مثل هذه
احلاالت عند الأ�شخا�ص امل�صابني بال�سمنة ،وتكون

عادة �سطحية على اجللد .والوقاية منها تكون
�شرعا .وهو �سروال
باال�ستعانة ب�سروال احلج املجاز ً
يغطي اجلزء ال�سفلي من البطن �إىل �أ�سفل الفخذين،
وغري خميط ،ميكن ارتدا�ؤه للحاج واملعتمر حتت
الإحرام ،ملنع االحتكاك بني الفخذين والأع�ضاء
التنا�سلية واملنطقة املحيطة بها.
�أعرا�ض الت�سلخ وا�ضحة ،وهي �شعور بالأمل
واحلكة واحلرقان واالحمرار .ما ي�ؤدي �إىل احتقان
يف اجللد ،وي�سبب �صعوبة يف امل�شي .وعالجها �أب�سط
من غريها من الأمرا�ض اجللدية� ،إذ حتتاج �إىل
التهوية اجليدة للمنطقة امل�صابة ،وامل�شي بتو�سيع
اخلطى ،وا�ستخدام م�سحوق التلك وغريه من
الكرميات �أو الفازلني.
يختلف الأمر ودرجة اخلطورة مع الأمرا�ض
اجللدية الطفيلية املعدية ،والتي تنت�شر يف معظم
البلدانُ .ي�صنف اجلرب من �أ�صعب الأمرا�ض
اجللدية املعدية .وهو مر�ض جلدي �شديد العدوى،
و�سريع االنتقال من �شخ�ص �إىل �آخر عن طريق
اللم�س� ،أو عن طريق تبادل الأدوات ال�شخ�صية،
كاملنا�شف �أو �أغطية ال�سرير� .أبرز �أعرا�ضه ،احلكة
خ�صو�صا بني الأ�صابع والكعب
ال�شديدة يف الليل،
ً
والكف وظاهر البطن .مع ظهور التهابات جلدية
ب�شكل حبوب وحوي�صالت وبثور وق�شور �سميكة.
وي�ستوجب عالج اجلرب غ�سل اجل�سم جيدً ا وب�شدة،
لإزالة البي�ض من اجللد وتكرار العملية يوم ًيا.
كما نو�صي با�ستعمال الرتاكيب واملراهم واملحاليل
اخلا�صة بهذا املر�ض لدهن اجل�سم ،على �أن يتم
ذلك حتت �إ�شراف الطبيب املخت�ص.
أمراض العيون | تتعدد �أ�شكال �أمرا�ض العيون
ودرجاتها ب�شكل ملحوظ .و�أكرث احلاالت انت�شا ًرا هي
جفاف العني .يحدث جفاف العني ب�سبب نق�ص يف
دموع العني نتيجة خلل يف الغدة الدمعية ،و�أحيا ًنا ب�سبب
تعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة يف الأجواء اجلافة
والغبار .وتظهر �أعرا�ض اجلفاف من خالل تهيج
بالعني ،واحمرارها وانتفاخها ،ونق�ص الدموع .ويكمن
عالج جفاف العني يف االبتعاد عن ا�ستخدام العد�سات
الال�صقة ،و�ضرورة ارتداء النظارات ال�شم�سية حماية
ووقاية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام الدموع ال�صناعية على
�شكل قطرات ،وا�ستخدام مرطبات العني.
تلك هي �أبرز الأمرا�ض املعدية ،والأوبئة التي
تكرث وتنت�شر يف �أماكن التجمعات الكثيفة واملزدحمة،
ومنها امل�شاعر املقد�سة .وها نحن نعر�ضها ل�ضيوف
الرحمن ملعرفة �أعرا�ضها و�آثارها ونتائجها ،ونقدم
لهم الن�صح والإر�شاد و�سبل عالجها.
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غذاء

الغذاء والحج

الخيارات األمثل
السلوك الغذائي السليم
خالل موسم الحج يمد
الجسم بالطاقة الالزمة ألداء
المناسك ،ويقي من اإلصابة
باألمراض الشائعة.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

ها

قد �أقبل مو�سم احلج ،وبد�أ حجاج بيت اهلل
احلرام بالتح�ضري لت�أدية املنا�سك التي ت�صادف
أي�ضا ف�صل ال�صيف الذي ي�شكل عب ًئا على
هذا العام � ً
احلجاج من حيث درجات احلرارة املرتفعة ،بينما
يتطلب �أداء فري�ضة احلج قدرة ج�سدية على حتمل
اجلهد يف الطواف ،وال�سعي ،ورمي اجلمرات .تلعب
التغذية ال�سليمة يف مو�سم احلج دو ًرا كب ًريا يف احلفاظ
على �سالمة احلجاج ال�صحية والغذائية .فالأطعمة
املُغذية متدهم بالطاقة الالزمة ،وبالن�شاط واحليوية
ال�ستكمال املنا�سك ،وتقيهم من الأمرا�ض التي قد
متنوعا
تعيقهم يف ت�أديتها .فيجب �أن يكون غذاء احلاج ً
و�صح ًيا ومتكام ًال ،ويوفر االحتياجات الالزمة من
ال�سعرات احلرارية ،والربوتينات ،والكربوهيدرات،
والفيتامينات ،واملعادن ،وال�سوائل .ومن ال�ضروري
عدم الإهمال يف عدد الوجبات للحفاظ على الطاقة
على مدار اليوم .قد يجد بع�ض احلجاج يف تطبيق هذا
الأمر م�شقة لعدم توافر خيارات �صحية يف كل الأوقات.
ولكن ال بد من وجود البدائل التي ت� ِّؤمن �سعرات
حرارية كافية دون �أ�ضرار على اجل�سم .فالهدف هو
تنظيم الغذاء يف احلج ولي�س �إ�ضافة عقبة جديدة.

أشياء
ال يجب
أن
تهملها
في
الحج
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1

جتنب حدوث الت�سمم
خ�صو�صا ذلك
الغذائي،
ً
النوع من الت�سمم الناجم عن
ال�ساملونيال ،والذي يظهر بكرثة يف
مو�سم احلج ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل
التهاب حاد يف الأمعاء والقولون،
وينطوي على �أعرا�ض مثل �آالم املعدة
وال�صداع ،وارتفاع درجة احلرارة،
والإ�سهال ،والقيء .وبالإمكان جتنبها
باتباع الطرق والإر�شادات ال�صحية
ال�سليمة ،وحت�ضري الأطعمة و�إعدادها
بنظافة� ،إذ �إن كث ًريا من الأمرا�ض
تنتقل عن طريق الطعام �أو ال�شراب
امللوثني� ،أو قلة النظافة ال�شخ�صية.

2

ت�أمني العنا�صر الغذائية
الالزمة الحتياجات اجل�سم
وهي الربوتينات مثل:
اللحوم والأجبان .والكربوهيدرات
مثل :اخلبز واملعكرونة والبطاط�س
والأرز .والدهون مثل :الزيوت
اجليدة واملك�سرات .والفيتامينات،
واملعادن واملاء .من الأف�ضل تق�سيم
هذه الأطعمة على ثالث وجبات
رئي�سة �إ�ضافة �إىل وجبات خفيفة.

3

كمية الطعام املتناولة بحيث
تكون كافية دون نق�ص �أو
�إفراط� ،أي �أن تكون بالكمية
الالزمة الحتياج الفرد وما يبذله من
طاقة� ،إذ حتدث م�شكالت طبية عدة
من �سوء التغذية ،ب�سبب النق�ص
يف كمية الغذاء ،ومن ثم فقدان
احلجاج القدرة على تكملة املنا�سك.
ومن ناحية �أخرى ف�إن الإفراط يف
ا�ستهالك الطعام ي�ؤدي �إىل تخمة
وا�ضطرابات معوية وغثيان ،وهي
أي�ضا حتول دون اال�ستمرار يف
� ً
املنا�سك بال�شكل املنا�سب.

 15نصيحة ذهبية للحجاج
•

•

•

•
•

•

تناول الفواكه واخل�ضراوات
الطازجة :فهي توفر امل�صدر
اجليد للفيتامينات ،واملعادن،
والطاقة ،والألياف الطبيعية،
وال�سوائل التي ت�ساعد على تزويد
احلاج بالطاقة ،وت�ساعد على جتنب
الإم�ساك .من املهم غ�سل الفواكه
واخل�ضراوات جي ًدا قبل تناولها،
وتناول ذات الق�شور ال�سميكة
واملغلفة كالربتقال واليو�سفي.
تناول التمر مع منتجات
الألبان :فهذه الوجبة اخلفيفة
متد الإن�سان بقيمة غذائية
عالية و�سهلة اله�ضم ويف متناول
اجلميع .وينبغي �شراء عبوات
احلليب �أو اللنب ال�صغرية
املب�سرتة وطويلة الأجل جتن ًبا
للإ�صابة مبيكروبات البكترييا
العنقودية و�سمومها ،وعدم
االحتفاظ بالعبوة بعد فتحها
دون تربيد.
تناول الغذاء بكميات معتدلة ودون
�إفراط ،وجتنب تناول الأطعمة
�صعبة اله�ضم والد�سمة واملحتوية
على كمية دهون عالية ،لتجنب
�إرهاق اجلهاز اله�ضمي والتثاقل يف
احلركة يف �أثناء �أداء ال�شعائر.
تناول ع�سل النحل :فهو من
الأغذية املفيدة التي تزود اجل�سم
بطاقة �سريعة ،ومن ال�سهل حفظها
ونقلها من مكان لآخر.
تناول الأطعمة الغنية بفيتامني
�سي :وذلك ملا فيها من فوائد،
فهي ت�ساعد نظام املناعة على
مقاومة العدوى ،وتخفف ال�شعور
بالتعب ،وت�ساعد على �سرعة التئام
اجلروح ،وتزيد من امت�صا�ص
احلديد .وجندها يف اجلوافة،
والربتقال ،والليمون ،واجلريب
فروت ،والطماطم ،والقرنبيط،
واخل�ضراوات الورقية الطازجة.
اال�ستهالك امل�ستمر للمياه
وال�سوائل :وذلك لتعوي�ض ما
يفقده اجل�سم من ال�سوائل،
خ�صو�صا يف حالة العرق ال�شديد
ً
نتيجة الرتفاع حرارة اجلو .هناك
بع�ض امل�شروبات التي حتتوي على
مياه ومعادن ،وي�ستخدمها عادة
الريا�ضيون .ومن املمكن تناولها
أي�ضا يف احلج.
� ً

•
•
•

•

•
•
•

•

•

جتنب القهوة وامل�شروبات الغازية،
وبخا�صة ال�صودا ،لأنها حتتوي على
مادة الكافيني املدرة للبول ،والتي
ت�ؤدي �إىل اجلفاف يف �أثناء احلج.
�شراء الأطعمة من �أماكن موثوقة،
وعدم تناولها من الباعة اجلائلني
يف الطرقات.
جتنب الأطعمة �سريعة الف�ساد
التي ال يجب تركها فرتة طويلة
بعد الطهي ،مثل الأ�سماك� ،أو
الدجاج� ،أو التونة� ،إذ تكون
�أكرث عر�ضة للتلوث �أو الف�ساد،
واالبتعاد عن تناول ال�سلطات
املح�ضرة م�سبقًا من املايونيز،
و�سلطات البي�ض.
ينبغي الت�أكد من تاريخ �صالحية
املعلبات ،وعدم وجود ثقوب
�أو انتفاخ �أو انبعاج بها ،لأن
تلك العالمات هي م�ؤ�شر لعدم
�صالحيتها.
دائما من �أن مياه
الت�أكد ً
ال�شرب واردة من م�صدر �صحي
و�سليم ،وكذلك جتنب تناول
الثلج غري النظيف.
من الأف�ضل جتنب الطهي
ريا للوقت،
خالل �أيام احلج توف ً
ولتجنب احلرائق.
جتنب تخزين الطعام املطبوخ
يف احلافالت لفرتة طويلة تزيد
على ال�ساعتني عند االنتقال من
موقع يف احلج �إىل �آخر ،لأن ذلك
من الأ�سباب الرئي�سة للت�سمم
الغذائي .فتخزين الطعام املطبوخ
لأكرث من �ساعتني يف الغرفة �أو
احلافلة مع ارتفاع درجة احلرارة
قد ي�ؤدي �إىل تنامي البكترييا التي
ت�سبب الت�سمم الغذائي.
اتباع �أ�ساليب النظافة ال�شخ�صية
ال�سليمة ،مع �ضرورة غ�سل اليدين
باملاء وال�صابون غري املعطر
با�ستمرار خالل اليوم قبل �أي
وجبة طعام وبعدها ،والت�أكد من �أن
املائدة و�أدوات الطعام نظيفة.
يجب على احلجاج الذين يعانون
أمرا�ضا مزمنة �أن ي�ست�شريوا
� ً
�أطباءهم واخت�صا�صيي التغذية
قبل الذهاب لت�أدية املنا�سك،
للح�صول على جدول منتظم
للأدوية والأطعمة املنا�سبة
لكل حالة.

الحج والسعرات الحرارية
جهدا وطاقة �إ�ضافيني خالل ال�سعي
يبذل احلجاج ً
والطواف .وهذا يعني �أن بع�ضهم يحتاج �إىل زيادة
ال�سعرات احلرارية عن الأيام العادية نتيجة احلركة،
ولكن دون الإفراط يف ذلك .فال بد من الأخذ يف احل�سبان
�أن الأطعمة املتناولة خالل احلج تكون غنية بالزيوت
والدهون ،لأنها حت�ضر بكميات كبرية ال تراعي النظام
ال�صحي لكل �شخ�ص .لذلك ال بد من االعتدال يف تناول
الوجبات املقدمة وتق�سيمها خالل اليوم ،مع احلر�ص
على عدم �إ�سقاط الوجبات وتناول ثالث وجبات رئي�سة،
ووجبتني خفيفتني يوم ًيا تكون مكونة من الربوتينات،
والن�شويات الكاملة والدهون اجليدة.

حل مشاكل اإلمساك واإلسهال
نتيجة تغري النظام الغذائي والطق�س احلار الذي ي�ؤدي
�إىل خ�سارة كبرية للمياه يف اجل�سم تظهر م�شكلة الإم�ساك
لدى كثري من احلجاج ،وتت�سبب يف انزعاجهم نتيجة
البوا�سري .من احللول املفيدة لتجنب الإم�ساك وعالجه،
احلر�ص على تناول الألياف من م�صادرها الطبيعية كاحلبوب
الكاملة ،واخلبز الرب ،وال�شوفان ،واخل�ضار والفاكهة كالتفاح
والبطيخ والإجا�ص� ،إ�ضافة �إىل الفاكهة املجففة وبخا�صة
اخلوخ .ومن ال�ضروري �شرب كمية جيدة من املياه من لرتين
�إىل ثالثة لرتات ،وجتنب الأطعمة الدهنية واملقلية ،وتلك التي
تزيد من الإم�ساك كاملوز واجلزر.
�أما الإ�سهال في�صيب احلجاج نتيجة الت�سمم الغذائي،
والذي من �ش�أنه �أن يعيقهم عن �أداء احلج .لعالج الإ�سهال
ينبغي االبتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون ،وجتنب �شراء
امل�أكوالت من الباعة املتجولني .ويجب احلر�ص على تناول
الأطعمة الغنية بالبوتا�سيوم كاملوز ،والبطاط�س امل�شوية،
�أو الأطعمة امل�سلوقة ،و�شرب كمية عالية من املياه لتعوي�ض
خ�سارة املعادن وال�سوائل ،وجتن ًبا للجفاف.
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صداقات األبناء

دور الوالدين وضوابط
االختيار
رغم أنه من الخطأ فرض الوالدين
الوصاية الكاملة في اختيارات
أبنائهم ألصدقائهم ،إال أنه من
الضروري توجيه أبنائهم في بناء
هذه العالقات.

محمود الديب

الإن�سان

اجتماعي بطبعه ال ي�ستطيع احلياة
مبفرده ،لذا تدفعه فطرته للبحث
عن الأ�صدقاء والأقران من �أجل �أن ي�أن�س �إليهم،
ويق�ضي �أوقاتًا طيبة معهم .وتعد ال�صداقة من �أ�سمى
العالقات الإن�سانية ،وجت�سد ً
رابطا اجتماع ًيا ذا عرى
خ�صو�صا �إذا ما كانت ال�صداقة قائمة على
وثيقة،
ً
الإخال�ص واملحبة.
�أبنا�ؤنا يف مقتبل العمر ُيك ِّونون كث ًريا من
ال�صداقات� ،سواء يف حميط املنزل� ،أو املدر�سة،
�أو النادي .ولكن حداثة �أعمارهم وقلة خرباتهم
رمبا ال ت�ساعدهم على و�ضع معايري �سليمة الختيار
الأ�صدقاء .وهنا يربز دور الأ�سرة يف توعية �أبنائها
وتوجيههم يف بناء العالقات ال�سليمة ،وم�ساعدتهم
على تكوين ال�صداقات املنا�سبة.
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أصدقاء اإلنترنت أشد خط ًرا من األصدقاء التقليديين
ألنهم مجهولون لدى الوالدين
		
وربما يتخفون خلف أسماء غير حقيقية
			

الرفاق والتنشئة االجتماعية | يرى
االخت�صا�صي االجتماعي ال�سريري بوزارة ال�صحة،
�شاجع الدو�سري� ،أن الأ�صدقاء ميثلون �أحد �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف التن�شئة االجتماعية للأبناء.
ورعاية الوالدين لأبنائهما تكون من ال�شمولية
والإحاطة بكل �صغرية وكبرية فيما يعرف بالدائرة
الرتبوية� ،إال �أن �صداقات الأبناء متثل عام ًال تربو ًيا
مه ًما يقع خارج هذه الدائرة .فما �أن يلتحق ال�صغري
باملدر�سة حتى يبد�أ تدريج ًيا يف تكوين �صداقات
يق�ضي معها وقتًا �أطول مما يق�ضيه مع �أفراد �أ�سرته.
لذلك تكون لل�صداقة �آثارها يف �أي �إن�سان �سلبية كانت
�أم �إيجابية ،لأن الإن�سان يت�شرب كث ًريا من �سلوكيات
رفاقه الذين يخالطهم .ومن هنا حر�ص الدين والقيم
االجتماعية على ت�أكيد �أهمية ال�صداقة.
تدخل الوالدين | الرتابط الأ�سري يعد من
�أقوى العوامل املحددة ملدى ت�أثر الطفل ب�أ�صدقائه.
فالعالقة القوية بني الطفل و�أفراد �أ�سرته ميكنها
احلد من ت�أثري ال�ضغوط ال�سلبية التي ميار�سها
الأ�صدقاء عليه .كما �أنه من ال�ضروري �أن يحر�ص
الوالدان على معرفة �أ�صدقاء �أبنائهم .وبالرغم من
�أنه من اخلط�أ فر�ض الوالدين الو�صاية الكاملة يف
اختيارات �أبنائهم لأ�صدقائهم� ،إال �أن هذا ال مينع
من تو�ضيح وجهة نظرهم يف �أ�صدقائهم ب�شكل
غري مبا�شر ،ومن هو ال�شخ�ص اجلدير بال�صداقة،
ومن هو ال�شخ�ص الذي رمبا ميثل خط ًرا ينبغي
جتنبه ،وكيفية اختيار الأ�صدقاء ،وحقوق ال�صداقة
املتبادلة بني ال�صديقني.
من املهم �أن تهتم كل �أ�سرة بتقوية الوازع الديني
يف املجاالت احلياتية كافة لأبنائها �صغا ًرا وكبا ًرا.
فال�شعور بطعم الطاعة والعبادة يجعل الأبناء يف
ا�ستقرار نف�سي وتوافق مع الفطرة النقية ،ما يجعلهم
يف حر�ص دائم على �إر�ضاء اهلل �سبحانه .كما �أن
تعويد الأبناء املراقبة الذاتية للنف�س واخلوف من
املوىل ،عز وجل ،قبل كل �شيء ،هو ال�شعور ال�صحي
النبيل الذي يقوي الفرد وقت ال�ضعف ،ويعينه وقت
ال�شدة ،ومينعه وقت التهور ،فيكف �صاحبه عن
اقرتاف املحظور عندما ينفرد به �أو يدعوه �إليه � ٌّأي
من �أ�صدقائه.
صداقات اإلنترنت | ينبه االخت�صا�صي
االجتماعي �شاجع الدو�سري �إىل ظهور �أنواع غري
تقليديني من الأ�صدقاء بفعل و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،والدرد�شة عرب الإنرتنت ،ودور ه�ؤالء
الأ�صدقاء يف الت�أثري يف حياة الأبناء و�سلوكياتهم .يعد
هذا النوع من الأ�صدقاء �أ�شد خط ًرا من الأ�صدقاء
التقليديني ،وذلك لأن �أ�صدقاء الإنرتنت يظلون
جمهولني للوالدين ،وغري ظاهرين يف احلياة اليومية
للأبناء ،بل يقبعون خلف ال�ستار ورمبا ب�أ�سماء غري
حقيقية ومن �أنحاء خمتلفة من العامل ،وبثقافات
و�أفكار وعادات غري م�ألوفة .لذلك يتوجب �أن يحذر
الآباء والأمهات �أبناءهم من ت�أثري �أ�صدقاء الإنرتنت،
ويحر�صوا على متابعة �أبنائهم على و�سائل التوا�صل
االجتماعي وما يلفت الأبناء ملتابعته على هذه
الو�سائل ،مع حتذيرهم من خماطرها و�أخذ املفيد
واالبتعاد عن كل مريب.
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دراسات :الصداقة تمنح اإلنسان الصحة النفسية والجسدية
ك�شف الباحث وليام بيكو�سكي ،من جامعة كونكورديا يف كندا �أن ال�صديق املقرب
ي�ساعد الإن�سان على �أن يتمتع بال�صحة النف�سية واجل�سدية .فوجود �صديق مقرب
للطفل وقت الأزمات يدعم اجل�سم يف التفاعل مع ال�ضغوط النف�سية التي ميكن �أن
وحيدا ،يحدث لديه نق�صان
تع�صف به .وعندما يواجه الطفل م�شكلة ما بينما يكون ً
جدا،
يف ال�شعور بالقيمة الذاتية .فال�صداقة يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي مهمة ً
خ�صو�صا �أنها الفرتة التي يطور فيها الطفل النمط ال�شعوري الذي يظل معه حتى
ً
فرتات الحقة من حياته.
يف ال�سياق ذاته �أكد الطبيب النف�سي بجامعة برايتام يوجن يف يوتا بالواليات املتحدة
الأمريكية ،جوليان هولت� ،أنه تو�صل �إىل دليل قاطع على �أن العالقات ت�ؤثر يف ال�صحة
بطرق �شتى ،وعلى ر�أ�سها امل�ساعدة على التعامل مع ال�ضغوط الع�صبية التي قد يكون
لها ت�أثري قاتل .فحينما مير الإن�سان ب�أوقات ع�صيبة يف حياته ،يدرك �أن هناك من ميكنه االعتماد عليهم �أو التوجه �إليهم ،وهو ما يجعل الأمر �أقل �إجها ًدا ،لأن
خ�صو�صا �أن عالقات ال�صداقة ت�ستمد من الثقة املتبادلة بني الطرفني،
ال�صديق يوفر الدعم االجتماعي من جهة ،والإر�شاد وامل�ساعدة املادية من جهة �أخرى،
ً
�إ�ضافة �إىل �أن الروابط امل�شرتكة بني الأ�صدقاء جتعلهم يق�ضون وقتًا مات ًعا حتى يف الأوقات الع�صيبة.

ضوابط اختيار األصدقاء | يحدد امل�ست�شار
الأ�سري والرتبوي� ،أحمد �سليمان النجار� ،ضوابط
اختيار الأ�صدقاء من خالل نقاط عدة� .إذ يتوجب
يف البداية �أن حتر�ص الأ�سرة على تن�شئة �أبنائها
وتربيتهم ليخرجوا �إىل احلياة �شبا ًبا �صاحلني واعني
مبتعدين عن مواطن ال�سوء وال�سلوكيات ال�شاذة.
فمثلما حتر�ص �أنت كوالد �أو حتر�صني كوالدة على
البحث عن �أ�صدقاء �صاحلني لأوالدكم وبناتكم،
فكذلك بقية الأ�سر لديها احلر�ص نف�سه نحو �أبنائهم.
لذلك ينبغي �أن يحمل �أبنا�ؤكم ال�صفات ال�صاحلة
التي تتمنونها يف �أ�صدقائهم من الأ�سا�س.
من ال�ضروري التنبه �إىل �أن تطبيق ال�ضوابط
ال�سليمة الختيار الأ�صدقاء وتن�شئة الأطفال وتعويدهم
�إياها ،البد �أن تكون يف �سنٍ ُمبكرة ,و�إال فلن تكون
هناك �أي جدوى من حماولة تطبيقها يف �سن متقدمة.
هناك �ضوابط عامة الختيار الأ�صدقاء ,تعد
خطوط حمراء م�شرتكة بني كل الأ�سر ,مثل احلر�ص
على اختيار الأ�صدقاء املتدينني ،واالبتعاد عن
ال�شذوذ الأخالقي والفكر املُنحرف ،ويف�ضل �أن
يكون ال�صديق جمته ًدا يف درا�سته ،ويحظى وعائلته
ب�سمعة طيبة .وهي �ضوابط عامة حتر�ص عليها �أغلب
الأ�سر� .أما ال�ضوابط اخلا�صة فتختلف من �أ�سرة
�إىل �أخرى ,وحتددها الأ�سرة نف�سها ح�سب ظروفها
وفكرها ور�ؤيتها اخلا�صة .فبع�ض الأ�سر على �سبيل
املثال تف�ضل �أن يكون �أ�صدقاء �أبنائهم من امل�ستوى
االجتماعي واملادي نف�سه ,حتى ال ي�ؤثر ذلك �سل ًبا يف
نظرة الطفل للأ�سرة ،وحلالته املادية فتن�ش�أ لديه
م�شاكل كثرية.
عواقب وخيمة | �سوء اختيار الأ�صدقاء من
قبل الأبناء تنتج عنه �آثار �سلبية جمة على الأبناء
و�أ�سرهم .ومنها على �سبيل الذكر ال احل�صر،
�أن رفقاء ال�سوء يكونون �سب ًبا يف �إف�ساد الأخالق.
فعندما يحاط االبن برفقة �سوء يت�أثر بهم ب�شكلٍ
كبري ب�سبب حثهم امل�ستمر له على ارتكاب املعا�صي.
كما �أن النف�س الإن�سانية بطبعها تت�أثر ب�شكل كبري
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مبا يطرق م�سامعها ويداعب تطلعاتها و�شهواتها
من الكالم الذي يزين الباطل ،والعبارات املنمقة
التي ت�ؤثر فيها .وقد ت�ؤدي رفقة ال�سوء بالإن�سان
�إىل الهالك وال�ضياع .فكثري من رفقاء ال�سوء
يجعلون الإن�سان يرتكب �أمو ًرا قد تنعك�س �آثارها
�سل ًبا عليه يف حياته .فاملخدرات ،على �سبيل املثال،
هي من نتائج رفقة ال�سوء ،وقد ت�ؤدي �إىل تدمري
م�ستقبل ال�شخ�ص ،و�شيوع ال�سمعة ال�سيئة يف حياته،
وت�ؤدي رفقة ال�سوء �إىل تدمري احلياة ال�شخ�صية
واالجتماعية .فالنا�س عندما يرون الإن�سان يتتبع
طرق ال�سوء وي�سلكها ،وي�صاحب الأ�شخا�ص ال�سيئني
تراهم يبتعدون عنه وينفرون منه ،ما ي�ؤدي �إىل
عزلته يف املجتمع الذي يعي�ش فيه.
اتساع دائرة األصدقاء | لعل التحدي الذي
يجابه الأ�سرة يف التدخل يف اختيار �أ�صدقاء الأبناء �أن
دائرة الأ�صدقاء ات�سعت ج ًدا ،وبات لدى االبن واالبنة
دائرة وا�سعة من الأ�صدقاء .بل �إن الأمر قد جتاوز
ذلك �إىل الأ�صدقاء االفرتا�ضيني الذين ميكن الو�صول
�إليهم ب�سهولة تامة عن طريق و�سائل التوا�صل
احلديثة والألعاب الإلكرتونية املختلفة ،والتي تعتمد
يف لعبها على االت�صال ب�شبكة الإنرتنت .فتجد االبن
�أو االبنة يف بيته قد ولج �إىل مدينة عربية يف �أق�صى
ال�شرق ُي�صادق �شا ًبا �أو فتاة يف مدينة �أوروبية يف
�أق�صى الغرب .وكل هذا يجعل تدخل الأ�سرة �صع ًبا,
ولذلك ينبغي ت�أكيد �أمرين مهمني:
الأول :تنمية احل�س الديني ،وت�أديب االبن واالبنة
وتربيتهما وتهذيبهما ,لتطبيق مبد�أ الرقابة الداخلية،
فيبتعد من تلقاء نف�سه عن الأمور امل�شينة ورفقاء
ال�سوء من اجلن�سني ,بل وي�ؤثر فيهم �إيجا ًبا بد ًال من
�أن ي�ؤثروا هم فيه �سل ًبا.
الآخر :البدء يف وقت مبكر لتعويد الأبناء املبادئ
ال�سليمة الختيار الأ�صدقاء ,وعلى الوالدين �إذا الحظا
تغ ًريا �سلب ًيا ،ولو طفيفًا ،يف �سلوك �أبنائهم� ،أن يقوما
بفتح قناة حوار تعتمد على املواجهة وامل�صارحة
وال�شفافية واحلكمة يف العالج ,ويف حاالت متقدمة

البد من اللجوء �إىل �أحد املخت�صني من ذوي اخلربات
ليقدم لها ا�ست�شارات تربوية ت�ضيء لهم الطريق.
مصادقة األخيار | تُعرف ع�ضو هيئة التدري�س
بق�سم ال�شريعة بجامعة �أم القرى ،الأ�ستاذة الدكتورة
�أفنان تلم�ساين ،ال�صداقة ب�أنها ال�صحبة عن حمبة.
ي�ص ُدق
وهي م�أخوذة من ال�صدق ،لأن ال�صديق ْ
�صدقه .وقد حث ال�شرع على م�صادقة
�صديقه َو ُي ِّ
الأخيار والبعد عن م�صادقة الأ�شرار ،فقال �صلى اهلل
عليه و�سلم« :املرء على دين خليله فلينظر �أحدكم من
يخالل» .رواه �أحمد و�أبو داود والرتمذي ،وقال �صلى
اهلل عليه و�سلم« :مثل اجللي�س ال�صالح وجلي�س ال�سوء
كحامل امل�سك ونافخ الكري» رواه م�سلم .ف�إذا كان
ت�أثري اجللي�س الذي قد ال تطول مع الإن�سان �صحبته
بهذا الأثر ،فكيف يكون ت�أثري ال�صديق امل�صاحب
الذي قد تطول �صحبته ال�سنوات تلو ال�سنوات .وقد
�أوىل اال�سالم عناية فائقة بال�صديق وال�صاحب،
لأن ت�أثري ال�صديق ميتد حلياة الإن�سان احلقيقية يف
الآخرة .فكل �صداقة ال يكون �أ�سا�سها التقوى تنقلب
عداوة يوم القيامة .قال تعاىل} :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ{( ،الزخرف .)67 :وال �شك
يف �أن �أكرث ما ينبغي �أن يوليه الوالدان من االهتمام
متابعة �أبنائهم فيمن ي�صادقون ويرافقون ،لأن ت�أثري
ال�صديق قد يفوق ت�أثري الوالدين �أحيا ًنا .وهذا حق
من حقوق �أوالدهم عليهم ،فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته .وهذه من امل�س�ؤوليات التي يلتزم بها
�شرعا وعرفًا .وقد قال ال�شاعر:
الوالدان ً
عَنِ المر ِء ال َت ْس ْ
أل َو َس ْل َعن َقرِي ِن ِه
َف ُك ُّل َقرِينٍ بال ُم َقارَنِ َي ْق َت ِدي

ومن ال�صفات التي ينبغي �أن يتحلى بها ال�صديق
حتى يكون �صديقًا �صا ً
حلا :الوفاء ،والأمانة،
وال�صدق ،والبذل ،والثناء ،واحلياء ،وح�سن اخللق،
وبر الوالدين ،والبعد عن املحرمات ،والبعد عن كل
ما ينايف الف�ضيلة.

ً
آﻓﺎﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة
اﻛﺘﺸﻔﻮا

ﻓﻨﺪق ﻓﺨﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﻴﺘﻲ ووك ،وﺟﻬﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ﻓﻨﺪق وأﺟﻨﺤﺔ ﻻﻓﻴﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﻨﺪق ﻓﺨﻢ ﻣﻤﻴﺰ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺳﻴﺘﻲ ووك .ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻔﻨﺪق
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻨﺎدق أوﺗﻮﺟﺮاف ﻛﻮﻟﻴﻜﺸﻦ ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم ﺷﻤﻮﺧﻪ ﻋﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻃﺤﺎت ﺳﺤﺎب دﺑﻲ
وﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ أﻧﻴﻘﺔ وﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ أﺟﻮاء ﻣﻤﺘﻌﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻠﻘﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ .ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ وﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮّ ق واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻓﻲ دﺑﻲ ،ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻔﻨﺪق ﻟﻠﻀﻴﻮف ﺧﺪﻣﺔ
ودودة وﻣﺨﺼﺼﺔ وﺗﺠﺎرب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻓﻲ ﻓﻨﺪق وأﺟﻨﺤﺔ ﻻﻓﻴﻞ ،ﺗﻨﺒﺜﻖ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﻀﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﻌﺔ أو اﻟﻀﻴﻒ
اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﺴﻔﺮ أو اﻟﻀﻴﻒ اﻟﻤﺮﻣﻮق اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺼﺮي ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻪ.
ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ص.ب ،٤١٤٤٣٣ :.دﺑﻲ ،اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
LIVELAVILLE.COM

/lavilledubai

عالم الرجل

جسور تالق
حت ّولت

�أقالم ماي�سرت�شتوك من مون بالن،
منذ طرحها للمرة الأوىل يف عام ،1924
�إىل رمز لثقافة الكتابة يجمع بني الأناقة والطابع
العملي والإتقان احلريف .ومتا�ش ًيا مع احلالة الثقافية
التي مت ّثلها هذه الأقالم� ،أطلقت الدار جمموعة
 Masters for Meisterstuckجاعلة منها ج�سر
تالق بني خربتها احلرفية ك�صانع لأدوات الكتابة
الفاخرة وبني التقاليد الفنية الأ�صيلة ل�صناعة
اجللود التي تتم ّيز بها مدينة فلورن�سة الإيطالية.
تطرح مون بالن الإ�صدار الثاين م�ؤخ ًرا �ضمن هذه
املجموعة متمث ًال يف قلم من طراز ماي�سرت�شتوك
يحتفي بحا�ضر املدينة وما�ضيها ،ويك ّرم كبار حرفيي
ال�صناعة اجللدية فيها .يف �سياق ابتكار قلم Masters
� ،for Meisterstück Firenzeأوكلت �إىل حرفيني
يف فلورن�سة مهمة ك�سوة الأ�سطوانة والغطاء بجلد
التما�سيح الثمني الذي �أثرته زخارف ُ�شكلت برباعة
لت�ستح�ضر يف الأذهان تفا�صيل �أزقة املدينة العتيقة
املر�صوفة باحل�صى� .أما النقو�ش التي تز ّين اجلزء
فتج�سد ج�سر بونتي
املخروطي يف �أ�سطوانة القلمّ ،
فيت�شيو ال�شهري بقناطره الثالث.
www.momtblanc.com

متعة ترحال
ا�ستلهمت

دار �إرمنيجيلدو زينيا ،ملو�سم ربيع 2017

و�صيفه ،ابتكاراتها من �سحر الأجواء
الإيطالية ومتعة عي�ش �صيفي �سمته الت�أنق بغري تك ّلف �أو
مبالغة .و�إن كانت ت�صاميم الأزياء قد عك�ست �إذ ذاك ذوقاً
�إيطال ًيا يليق ب�صورة رجاالت يجمعون بني الأ�سلوب الأنيق
واحل�ضور الآ�سر دون االبتعاد عن روح الب�ساطة والطيبة،
ف�إن هذه الروحية الإيطالية نف�سها مل تغب عن مك ّمالت
الأناقة التي طرحتها زينيا لهذا املو�سم ،ومنها احلقائب التي
جاءت فخمة وعملية يف �آن .حقيبة عطالت نهاية الأ�سبوع
والأ�سفار الق�صرية  Canvas Chevron Holdallالتي �صيغت
من قما�ش الق ّنب املعالج واملط ّبع بالنقو�ش ،واملعزّز بتفا�صيل
من جلد العجول ،تتم ّيز مث ًال بفخامة مظهرها وحياكتها
املتقنة ،ف�ض ًال عن طابعها العملي الذي ينعك�س يف م�ساحة
�أق�سامها الداخلية واجليوب التي ت�شتمل عليها.
www.zegna.com
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عالم المرأة

ياقوت وألماس
ت�صوغ

دار معو�ض ،على قيا�س امر�أة ت�شبه الورد يف
عذب فتنته� ،أحدث ابتكاراتها فرائد جواهر
تتلألأ بوهج الأملا�س والياقوت .يف عقد Blue Empress
ً
امل�شغول من الذهب الأبي�ض عيار 18
قرياطا واملر�صع
بالأملا�س ،جمع احلرفيون يف الدار بني تقنيات حديثة
و�أخرى غارقة يف القدم لي�صوغوا بكثري من الت�أين والإتقان
بتالت ورد غفا بع�ضها على بع�ض خف ًرا فيما ي�شبه لوحة
تعبريية �ساحرة عن رقي �أنوثة للخفر ن�صيب حتى من
ح�ضورها الآ�سر كح�ضور ورد يت�ضوع عبقه هنا حلظة �إبهار
تنبعث من بريق حجارة ياقوتية زرقاء بالقطع الوردي
(زنتها  5.14قرياط) ا�ستقرت فوق خلفية من الروديوم.
ويكمل العقد قرطان للأذنني مر�صعان مبا جمموعه 1.26
قرياط من الياقوت و 1.71قرياط من الأملا�س ،وخامت ي�شع
بربيق  1.01قرياط من الأملا�س يف حميط حجارة ياقوتية
زرقاء زنتها  0.56قرياط.
www.mouawad.com
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تقنية

ال بعد مع التقنية

تواصل مرئي في
السفر
يوفر كثير من التطبيقات
إمكانية إجراء االتصاالت المرئية
مجا ًنا عبر االتصال باإلنترنت.

خلدون غسان سعيد

مع

حلول ف�صل ال�صيف الذي يعد مو�س ًما
للعطالت وال�سفر ،تتزايد حاجة النا�س �إىل
البقاء على توا�صل مع الأهل والأ�صدقاء خالل تلك
الفرتة .و�سن�ستعر�ض جمموعة من التطبيقات التي
ت�سهل عملية التوا�صل بال�صوت وال�صورة مل�شاركة
�أجمل اللحظات.
ت�ستطيع التوا�صل مع الآخرين من خالل
تطبيق  Skypeاملجاين على احلا�سبات ال�شخ�صية
والهواتف اجلوالة .وي�سمح  Skypeللم�ستخدم
بالدرد�شة بال�صوت وال�صورة �أو بال�صوت فقط،
وهو �سهل اال�ستخدام للجميع ،حيث يكفي ت�سجيل
ا�سم م�ستخدم جديد لأول مرة وا�ستخدامه بعد
ذلك للتوا�صل مع الآخرين بجودة عالية� ،أو ت�سجيل
الدخول با�سم امل�ستخدم يف في�سبوك� ،أو ح�سابه يف
�إحدى خدمات مايكرو�سوفت .يذكر �أن هذا التطبيق
ي�سمح للم�ستخدم بالدرد�شة جماع ًيا� ،أي مع �أكرث من
جهة يف �آن واحد ،وهو مفيد يف حال رغب امل�ستخدم
يف التوا�صل مع جمموعة من الأقارب �أو الأ�صدقاء.
كما ميكن �شراء نقاط خا�صة بالتطبيق لالت�صال
عو�ضا عن ا�ستخدام
برقم هاتف جوال �أو ثابت ً
الإنرتنت بني الطرفني للتوا�صل.
ي�سمح لك تطبيق Facebook Messenger
بالتوا�صل مع الآخرين حول العامل من خالل
الإنرتنت ،وهو متوافر لأي �شخ�ص ي�ستخدم �شبكة
في�سبوك ،ولذلك ف�إن احتمال العثور على �شخ�ص
جدا .التطبيق الآخر هو مكاملات
ي�ستخدمه كبري ً
 WhatsAppالتي ت�سمح للم�ستخدمني بالتوا�صل مع
تطبيق الدرد�شة املف�ضل للجميع حول العامل .ويقدم
تطبيق  Google Hangoutsالقدرة على �إجراء
املكاملات ال�صوتية واملرئية مع الأفراد واملجموعات
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عرب الإنرتنت باملجان طاملا كانت جميع الأطراف

ت�ستخدم التطبيق نف�سه ،مع توفري تطبيق Hangouts
 Dialerلالت�صال بالهواتف املوجودة يف الواليات

املتحدة وكندا جمانًا .ويتطلب التطبيق وجود ح�ساب
مع جوجل لبدء اال�ستخدام .كما ميكن ا�ستخدام
تطبيق  Facetimeللدرد�شة مع الآخرين ،ولكنه
ح�صري بالأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل iOS
اخلا�ص بهواتف �آيفون ،و�أجهزة �آيباد اللوحية،
و�أجهزة ماك� ،أي �أنك ال ت�ستطيع التوا�صل مع �أي
�شخ�ص بغ�ض النظر عن هاتفه �أو حا�سبه ،على
خالف �أغلب التطبيقات الأخرى املذكورة.
�أما تطبيق  ،TextNowفيقدم مكاملات جمانية
عرب الإنرتنت من خالل رقم خا�ص يوفره التطبيق
للم�شاركة مع الآخرين ،مع القدرة على االت�صال مع
امل�ستخدمني يف الواليات املتحدة وكندا جمانًا ،وهو
منا�سب ملن ي�سافر �إىل تلك البلدان بحيث ي�ستطيع
�أهله و�أ�صدقا�ؤه االت�صال به باملجان يف �أثناء وجوده
هناك� .أما تطبيق  ،Slackفي�سمح للم�ستخدم ب�إيجاد
جمموعات لتبادل الر�سائل الن�صية �أو مرا�سلة
الأفراد ب�سهولة ،مع �سهولة �إجراء املكاملات ال�صوتية
مع �أي �شخ�ص يف �أي مكان.
�إن كنت تبحث عن حماية خ�صو�صية مكاملاتك،
ف�سيعجبك تطبيق  Signal Private Messengerالذي
يقوم بت�شفري جميع البيانات املتبادلة� ،سواء كانت
مكاملات �صوتية �أو ر�سائل ن�صية .وي�سمح لك تطبيق
 GrooVeIPب�إيجاد رقم هاتف خا�ص بك يف الواليات
املتحدة الأمريكية حتى لو مل تكن تقطن هناك،
وم�شاركة ذلك الرقم مع الآخرين واالت�صال بهم
ومرا�سلتهم� ،أو تلقي االت�صاالت والر�سائل الن�صية
منهم بكل �سهولة .ويقدم لك التطبيق ً
نقاطا تزداد

مع كمية اال�ستخدام ،والتي ميكن ا�ستخدامها الحقًا
لالت�صال بالأرقام الأخرى املوجودة يف الواليات
املتحدة وكندا.
�إن كنت تبحث عن توفري كمية بيانات الإنرتنت
امل�ستخدم لالت�صاالت ال�صوتية ،فنذكر التطبيقات
التالية بالرتتيب وفقًا لكمية البيانات امل�ستخدمة
لكل دقيقة ات�صال  318 ( :KakoTalkكيلوبايت
يف الدقيقة) و333 ( Facebook Messenger
كيلوبايت يف الدقيقة) و 367 ( Nimbuzzكيلوبايت
يف الدقيقة) و 375 ( Lineكيلوبايت يف الدقيقة) و
 493 ( Magic Jackكيلوبايت يف الدقيقة) وViber
(  497كيلوبايت يف الدقيقة) و615 ( Tango
كيلوبايت يف الدقيقة) و681 ( Google Hangouts
كيلوبايت يف الدقيقة) و 741 ( WhatsAppكيلوبايت
يف الدقيقة) و 875 ( Skypeكيلوبايت يف الدقيقة)،
مع ا�ستهالك  Facetimeلنحو  3ميغا بايت يف
الدقيقة للمكاملات املرئية ،و 1ميغابايت يف الدقيقة
لتطبيق ( Skypeيرتفع املعدل �إىل  2.9ميغابايت لدى
ا�ستخدام الو�ضوح املرتفع) .يذكر �أن انخفا�ض معدل
كمية بيانات الإنرتنت يف الدقيقة للتطبيقات املذكورة
لي�س بال�ضروري �أن يعني �أنها �أف�ضل من غريها ،ذلك
�أنها قد تخف�ض من جودة ال�صوت للو�صول �إىل قيمة
�أقل من غريها.
كما يذكر �أن بع�ض الدول حول العامل حتجب
ميزة املكاملات ال�صوتية �أو املرئية عرب الإنرتنت،
و�أن عدم عمل ميزة االت�صال ال�صوتي �أو املرئي
لي�س نتيجة خط�أ تقني من التطبيق .و ُين�صح بتجربة
التطبيق مع الآخرين قبل ال�سفر ،والت�أكد من �أن هذه
اخلدمات تعمل يف وجهتك ،وذلك للت�أكد من �سال�سة
االت�صال مع الآخرين خالل الرحلة.
ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

تطبيقات مختارة

اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة من
التطبيقات المختلفة لألجهزة الجوالة:

ACE

كاميرات المراقبة وتأمين المنازل

يوفر

كثري من ال�شركات تقنيات ملراقبة
املنازل خالل ال�سفر من خالل
كامريات مراقبة بتقنيات متنوعة .من بني
هذه الكامريات كامريا «هانيوويل لرييك
�سي  Honeywell Lyrics C1 »1التي توفر
القدرة على مراقبة منزلك خالل وجودك
بعيدا عنه ،وبكل �سهولة ،ذلك �أنها �سرت�سل
ً
حتذيرات �إىل هاتفك اجلوال يف حال
ا�ست�شعارها حلركة �أو �صوت ما خالل فرتة
غيابك .فالكامريا ذكية لتتعرف على احلركة
الدورية ،مثل مراوح ال�سقف� ،أو �أقفا�ص

الطيور املنزلية ،مع توفري القدرة على اختيار
منطقتني لتجاهل احلركة فيهما.
ت�ستطيع الكامريا التقاط عرو�ض
الفيديو بالدقة العالية وب�سرعة � 30صورة
يف الثانية يف ظروف الإ�ضاءة العادية،
والت�صوير يف حال عدم وجود �أي م�صدر
�ضوء ب�سبب ا�ستخدام م�ست�شعرات الأ�شعة
حتت احلمراء .كما حتتوي الكامريا على
ميكروفون و�سماعة مدجمني لإجراء
احلوارات مع من يوجد يف الغرفة.
وميكن تثبيت الكامريا على �سطح ثابت
�أو مغناطي�سي �أو على �أي جدار ،مع عدم
احلاجة �إىل دورانها لت�صوير ما يدور يف
الغرفة ،وذلك بفعل عد�ستها العري�ضة التي
تلتقط ال�صور بزوايا ت�صل �إىل  135درجة.
كما متكنك الكامريا من ت�سجيل ال�صور
وعرو�ض الفيديو يف حال انقطاع االت�صال
بالإنرتنت ،وذلك من خالل منفذ بطاقة
مايكرو �إ�س دي املحمولة� ،أو ميكن اختيار
حفظ الت�سجيالت على خدمات التخزين
ال�سحابي املختلفة وحذف ت�سجيالت اليوم
ال�سابق �آل ًيا .وت�ستطيع الكامريا تفعيل
عملها �آل ًيا فور ابتعاد امل�ستخدم عنها
مل�سافة حمددة ،وفقًا ملوقع هاتفه اجلغرايف
وامل�سافة م�سبقة الإعداد ،مع قدرتها على
ت�شفري البيانات املر�سلة �إىل هاتفه.

ت�ستطيع احل�صول على جتربة ت�صفح متقدمة
با�ستخدام مت�صفح  Aceاملجاين على الأجهزة التي تعمل
بنظام الت�شغيل �آندرويد ،والذي ال يتجاوز حجمه  4ميغا
بايت� ،أي �أنه خفيف على الذاكرة و�سريع العمل ،بحيث
يعر�ض املحتوى �أ�سرع بنحو  %60مقارنة باملت�صفحات
الأخرى .ويدعم املت�صفح كث ًريا من التقنيات ،من بينها
م�شغل فال�ش ،مع قدرته على �إيقاف حتميل ال�صور
وعرو�ض الفيديو يف ال�صفحات لتوفري البيانات يف �أثناء
ال�سفر �أو عند احلاجة ،وعلى العمل على ال�شا�شة ككل.
يدعم املت�صفح حتميل �أي ملف من الإنرتنت و�إدارة عملية
التحميل ومراقبتها بكل �سهولة ،وحتويل واجهة اال�ستخدام
�إىل تلك امل�ستخدمة يف �سطح املكتب على احلا�سبات
ال�شخ�صية ،وحفظ ال�صفحات التي يختارها امل�ستخدم
للقراءة الحقًا عند عدم وجود ات�صال بالإنرتنت .ي�ستطيع
املت�صفح كذلك ترجمة ال�صفحات بني كثري من اللغات،
كما يدعم تقنية ال�شبكة ال�شخ�صية االفرتا�ضية Virtual
 Private Network VPNللت�صفح الآمن واملوثوق .يدعم
التطبيق كذلك عر�ض املحتوى بالنمط الليلي بهدف زيادة
راحة العني يف امل�ساء ،وتخ�صي�صه بالكامل من حيث حجم
الأحرف امل�ستخدمة والألوان ،وعر�ض �أهم الأخبار التي
تثري اهتمامك� ،سواء كانت ن�صية� ،أم عرو�ض فيديو .ميكن
حتميل التطبيق من متجر غوغل بالي الإلكرتوين.

Holo

ميكن �إ�ضافة املج�سمات ثالثية الأبعاد احلية �إىل
عرو�ض الفيديو يف �أثناء ت�سجيلها للح�صول على لقطات
طريفة وماتعة للجميع من خالل تطبيق هولو  Holoاملجاين
على الأجهزة التي تعمل بنظامي الت�شغيل �آندرويد و�آي �أو
�إ�س .تتنوع املج�سمات التي يقدمها التطبيق بني النجوم
وامل�شاهري ،واحليوانات ،والأ�شكال املخيفة والطريفة .كما
ي�ستطيع التطبيق �إ�ضافة ال�صوتيات املرتبطة �إىل املج�سمات
املختارة ،مع توفري القدرة على حفظ عر�ض الفيديو النهائي
وم�شاركته مع الآخرين عرب ال�شبكات االجتماعية املختلفة.
يكفي ت�شغيل التطبيق للبدء بت�سجيل عرو�ض الفيديو املختارة
�إىل جانب املج�سمات التي تعجب امل�ستخدم ،مع توفري
القدرة على التقاط �صور ثابتة دون احلاجة �إىل �إ�ضافة
املج�سمات بعد االنتهاء من ت�سجيل العرو�ض �أو التقاط
ال�صور ،الأمر الذي يزيد من �سرعة امل�شاركة ودقة �إ�ضافة
املج�سمات بطرق مبتكرة وطريفة .ميكن حتميل التطبيق من
متجري غوغل بالي ،و�آي تيونز الإلكرتونيني.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

وس
ال ِف ْر َد ُ

�أبو الطيب املتنبي ي�صف ُح َّمى �أملَّت به:

جاء

يف معجم ل�سان العرب:
عربي.
ال ِف ْر َد ُ
و�س :ال ُب�ستان ،قال الف َّراء :هو ٌّ
قال ابن �سيده :هو الوادي اخل�صيب عند العرب
كال ُب�ستان ،وهو بل�سان الروم ال ُب�ستان .والف ْر َد ْو�س
و�س خُ ْ�ضرة ال ْأعناب.
ال َّرو�ضة عن ال�سريايف .وال ِفر َد ُ
قال الزجاج :وحقيقته �أنه الب�ستان الذي يجمع ما يكون
و�س
يف الب�ساتني ،وكذلك هو عند �أهل كل لغة .وال ِفر َد ُ
حديق ٌة يف اجلنة .وقوله تعاىل وتق َّد�س} :الَّذِ ينَ َيرِ ُثونَ
ا ْل ِف ْر َد ْو َ�س ُه ْم ِفي َها خَ ا ِلدُونَ { ،قال الزجاجُ :روي �أن
اهلل ،عز وجل ،جعل لكل امرئ يف اجلنة بيتًا ويف النار
بيتًا ،فمن َعمِ ل َع َمل �أهل النار َورِثَ بيتَه ،ومن َعمِ ل
رومي
َع َمل �أهل اجلنة َورِث بيتَه ،وال ِفر َد ُ
و�س �أَ�صله ٌّ
ُع ِّرب ،وهو ال ُب�ستان ،كذلك جاء يف التف�سري .والعرب
و�سا.
تُ�س ِّمي املو�ضع الذي فيه َك ْرم ِفر َد ً
و�س مذكَّر ،و�إمنا �أ ِّنث
وقال �أهل اللغة :ال ِفر َد ُ
ِ
ون{ ،لأنه َعنى به
}ه ْم ِفي َها خَ ال ُد َ
يف قوله تعاىلُ :
ِ
و�س الأعلى» .قال
د
ر
ف
ال
ألك
س�
«ن�
احلديث
اجلنة .ويف
َ
َ
ِ
و�س بالعربية قول ح�سان:
�أبو بكر :مما يدل � َّأن الفر َد َ

وزائ������رت������ي ك����������أنَّ ب���ه���ا َح����ي����ا ًء
ب َ���ذل���تُ ل��ه��ا ا َمل����ط����ار َِف واحل�����ش��اي��ا
اجل��ل�� ُد ع��ن َن َف�سي وعنها
ي�ضيقُ ِ
ك�����أنَّ ال���ُّ��ص��ب َ��ح ي��ط�� ُر ُده��ا فتجري
��ي�ر َ���ش��وقٍ
�������ب وق��تَ��ه��ا ِم����نْ غ ِ
�أرا ِق ُ
و َي�����ص��د ُُق وع�� ُده��ا وال���ِّ��ص ُ
��دق َ���ش�� ٌّر
����ت ال���� َّده ِ����ر ع��ن��دي ك���� ُّل ِب��ن ٍ��ت
�أ ِب����ن َ

طبقات الشعراء
ملحمد بن �سالم اجلمحي (ت231هـ)

وإن ثوابَ اهلل َّ
َّ
كل ُموَحِّ ٍد
ِجنانٌ من الفِردَوس فيها ي َُخل ُدَّ

وذهب مث ًال
الحُ ْس ُن ْأح َم ُر

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
«موت � ْأح َمر» �أي
قالوا :معناه من قولهم ٌ
�شديد ،ومنه « ُكنَّا �إذا ْاح َم َّر الب� ُأ�س ا َّت َق ْينَا بر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم» �أي ا�شتد .ومعنى املثل َم ْن
طلب اجلَ مالَ احت َم َل امل�شقَّة.
َ
وقال �أبو ال�سمح� :إذا َخ َ�ض َبت املر�أ ُة يديها
و�ص َب َغت ثوبها قيل لها هذا ،يريد �أن ا ُ
حل ْ�س َن يف
َ
احلمرة .وقال الأزهري :الأحمر الأبي�ض ،والعرب
ت َُ�س ِّمي املوايل من عجم الفر�س والروم «ا ُ
حلمر» لغلبة
البيا�ض على �ألوانهم ،وكانت عائ�شة ،ر�ضي اهلل
عنها ،ت َُ�س َّمى «ا ُ
حلمَيرْ َ اء» لغلبة البيا�ض على لونها.
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���ظ�ل�ام
�����س ت�������زو ُر �إال يف ال
ف��ل��ي َ
ِ
َ�����ت يف ِع��ظ��ام��ي
ف���ع���ا َف��� ْت���ه���ا وب�����ات ْ
���ام
ف���ت ِ
ُ���و����س���ع��� ُه ب�������أن������وا ِع ال َّ
�������س���ق ِ
���ام
َم����دَ ِام���� ُع����ه����ا ب�����أرب����ع���� ٍة ِ����س���ج ِ
ُم����راق����ب���� َة ا َمل ُ
���ام
���������ش ِ
����وق املُ�������س��� َت���ه ِ
�إذا �أل���ق َ
��ام
���اك يف ال��� ُك��� َر ِب ال�� ِع��ظ ِ
��ام
ف��ك��ي َ��ف و���ص��ل ِ��ت �أن ِ
����ت م��ن ال��زِّ ح ِ

ُي َع ُّد

حممد بن �سالم اجلمحي من علماء
�أواخر القرن الثاين من الهجرة و�أوائل
القرن الثالث ،وهو من الإخباريني والرواة
وعلماء النحو� ،أخذ النحو عن حماد بن �سلمة،
كما �أنه من علماء اللغة� ،إذ عدَّه الزبيدي
الأندل�سي �صاحب طبقات النحويني واللغويني
من الطبقة اخلام�سة من اللغويني الب�صريني،
و ُي َع ُّد � ً
أي�ضا من كبار نقاد ال�شعر العربي .كان ابن
ً
�سالم ب�صر ًيا ،فعرف يون�س وخلفا و�أبا عبيدة
والأ�صمعي واملف�ضل ال�ضبي ،عرف كل ه�ؤالء
معرفة علمية وتربى يف بيئتهم .اطلع ابن �سالم

على كثري من الأفكار الأدبية التي كانت �سائدة
ف�ضم �أ�شتاتها َّ
ونظمها وعرف كيف
يف ع�صره َّ
يعر�ضها ويربهن عليها وي�ستنبط منها حقائق
�أدبية يف هذا الكتاب� .شارك ابن �سالم معا�صريه
حم�صها وحققها
يف كثري من الآراء ولكنه َّ
و�أ�ضاف �إليها و�صبغها ب�صبغة البحث العلمي
و�أودعها كتابه ،وهي خال�صة ما قيل حتى عهده
يف �أ�شعار اجلاهلية والإ�سالم.
ُ
ُيع ُّد هذا الكتاب من �أهم ما كتب يف النقد
العربي عند العرب ،كما �أنه من �أقدم وثائق النقد
املدونة� ،إذ ي�شتمل على كثري من �آراء الأدباء
واللغويني التي ا�ستفاد منها فيما بعد من كتبوا يف
النقد الأدبي.
جعل ابن �سالم ال�شعراء طبقات ،وكان
املقيا�س الذي يُقدِّ م فيه طبق ًة على �أخرى كرثة
ال�شعر وجودته عند ال�شاعر ،فبقدر ثروته و�إجادته
تكون منزلته والطبقة التي تنا�سبه .وعلى هذا
ق�سم ال�شعراء ق�سمني ،الق�سم الأول يف ال�شعراء
َّ
اجلاهليني �إذ و�ضعهم يف ع�شر طبقات ،وقد
جاء امر�ؤ القي�س والنابغة وزهري والأع�شى يف
الطبقة الأوىل� .أما الق�سم الآخر ،وهم ال�شعراء
الإ�سالميون ،فقد و�ضعهم � ً
أي�ضا يف ع�شر طبقات،
وع َب ْيد بن ُح�صني
وجاء جرير والفرزدق والأخطل ُ
الراعي يف الطبقة الأوىل .وكان ابن �سالم يذكر
�أ�سماء ال�شعراء و�أن�سابهم و�أخبارهم ويورد كث ًريا
من �أ�شعارهم.
إعداد :محمد التجاني رملي

استمتع ببيانات تجوال بالحدود
مقابل  35درهمًا في اليوم
طريقك لعالم بيانات التجوال
�خلدمة متوفرة يف �أكرث من  100بلد.

ملعرفة �ل�ضركاء �ملف�ضلني ،زر etisalat.ae/preferredroamingpartners

لال�ضرت�ك:
�طلب  *177#جمان ًا من د�خل �لإمار�ت �أو باخلارج
استمتع بما يناسبك

+9718002300
etisalat.ae/roaming
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 18-1أغسطس

 7-3أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة – تبوك
يعد من أهم المهرجانات بالمنطقة بما يضمه
من أنشطة متميزة هدفها إبراز التنمية.
تشمل هذه األنشطة عرض إنتاج الورد
والفاكهة .ويصاحب المهرجان كرنفال احتفالي،
وسجادة الورد وخيمة العارضين ومزاد
الفواكه ،إلى جانب عروض مسرحية وترفيهية.

مهرجان طيبة  38الشبابي – المدينة المنورة
يصنف المهرجان من فئة المهرجانات
الترفيهية المخصصة لفئة الشباب،
ويشمل ذلك عروض الدراجات النارية
والسيارات المعدلة ،وغيرها من األنشطة
التي تجذب الفئات العمرية الصغيرة ،ومن
بينها ألعاب الفيديو.

مهرجان العسل الدولي – الباحة
تشهد غابة رغدان في منطقة الباحة،
احتضان هذا المهرجان الدولي الذي
يجمع المتخصصين في صناعة العسل
والنحل ،والجمهور صاحب االهتمام
بمنتجات العسل .يشهد المهرجان ً
أيضا
عارضين محليين ودوليين ،وبرامج علمية
وترفيهية لألسرة والطفل.

 14-7أغسطس

 16-7أغسطس

 17-8أغسطس

www.frtabuk.com

madinah2017.com

مهرجان حائل الدولي للفنون
التشكيلية – حائل
يتضمن هذا المهرجان الرسوم
ً
معرضا تشكيليًا
والمنحوتات ،فيجمع
إلى جانب تنظيم ورش تدريبية،
ً
ومعرضا لبيع األعمال
وأمسيات فنية،
الفنية ،إضافة إلى عروض الديكور.

دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم – تبوك
تمثل هذه البطولة أكبر حدث رياضي يقام
في المنطقة ،إذ تشارك فيه ستة أندية
سعودية وعربية وأوروبية ،كما أنها تحظى
بشعبية كبيرة خصوصً ا مع عشق الجماهير
السعودية لرياضة كرة القدم .يحتضن هذه
البطولة استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

مهرجان تيماء السياحي – تيماء
في ساحة بئر هداج ،على أرض الممشى
تشهد تيماء تنظيم مهرجان سياحي
يتضمن كثيرًا من النشاطات منها األسر
المنتجة ،والخيمة الشعبية وتراثها ،إضافة
إلى المسابقات الثقافية ،ومسرح الطفل،
ومسابقات الهجانة ،والفروسية ،والفنون
الشعبية ،وعروض الطيران الشراعي.

 26-17أغسطس

 27-20أغسطس

 22أغسطس

مهرجان القرية التراثية – المذنب
يقام هذا المهرجان في القرية التراثية الواقعة
في مدينة المذنب التابعة لمنطقة القصيم،
ويضم عددًا من األنشطة والبرامج الترفيهية،
والسياحية ،والتراثية.

مهرجان بريدة للتمور – بريدة
يعد مهرجان التمور في بريدة من أشهر
مهرجانات التمور على مستوى المنطقة،
ويقام في مدينة التمور ،ويعرض فيه محصول
التمور ،بهدف تسويقها أمام مرتادي السوق
من الجمهور والتجار ،فض ًال عن احتضان
المهرجان ألنشطة تراثية متنوعة.
www.qassim.gov.sa
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مهرجان القرية اإلسالمية – المدينة المنورة
تستضيف المدينة المنورة في حديقة الملك
فهد هذا المهرجان الثقافي الذي يقدم إلى
األسرة والطفل بنمط ترفيهي ،يستهدف
توضيح ثقافات الشعوب اإلسالمية.
madinah2017.com

الكلمة الضائعة

تسالي

قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيث يتناسب عدد
األحرف مع عدد المربعات ،ثم استنتج الكلمة المفقودة.
ملحوظة :بعض الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.

حرفان:

من  -رب  -ين  -ما  -اف  -يم  -رل  -دب.

3

أحرف:

رسل  -نار  -امر  -ساد  -كاز  -هرس  -سور.

 4أحرف:

سهام  -غانم  -كوكب  -مدار  -نداء  -ابغى -
مسري  -سامر  -نلهو  -أمني  -مالك.

 5أحرف:

هوامش  -اسامي  -تدنيس  -آكوام  -مراكش.

 6أحرف:

ابتهال  -أليلني  -املساء  -الهيثم.

 7أحرف:

م
ث
ي
هـ
ل
ا

الفرسان.

 9أحرف:

فسيكفيكهم

أشكال مسلية

لألذكياء فقط

حاول معرفة قيمة األشكال التالية من خالل
عالقتها الرياضية بعضها ببعض.

هل تستطيع تحريك عود ثقاب واحد لتصبح
المعادلة الرياضية التالية صحيحة؟

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

29
46
54
62
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إعداد :نور الرشدان

حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

دعاء السفر
«اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب� ،سبحان الذي �سخر لنا هذا،
وما كنا له مقرنني ،و�إنا �إىل ربنا ملنقلبون ،اللهم �إنا ن�س�ألك يف
�سفرنا هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما تر�ضى ،اللهم هون
علينا �سفرنا هذا واط ِو عنا بعده ،اللهم �أنت ال�صاحب يف ال�سفر،
واخلليف ُة يف الأهل ،اللهم �إين �أعوذ بك من وعثاء ال�سفر ،وك�آبة
املنظر ،و�سوء املنقلب يف املال والأهل».

صالة المسافر وصومه
صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني �أن يخرج من بلده �إىل �أن يرجع �إليه ،لقول عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�« :أول ما فر�ضت
ال�صالة فر�ضت ركعتني ،ف�أقرت �صالة ال�سفر و�أمتت �صالة احل�ضر» .ويف رواية زيد يف �صالة احل�ضر ،قال �أن�س بن مالك ،ر�ضي اهلل عنه« :خرجنا
مع النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من املدينة �إىل مكة ف�صلى ركعتني ،ركعتني ،حتى رجعنا �إىل املدينة» .لكن �إذا �صلى مع �إمام يتم ال�صالة �أرب ًعا،
�سواء �أدرك ال�صالة من �أولها� ،أم فاته �شيء منها ،لعموم قول النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا �سمعتم الإقامة فام�شوا �إىل ال�صالة وعليكم ال�سكينة
والوقار ،وال ت�سرعوا فما �أدركتم ف�صلوا وما فاتكم ف�أمتوا» .فعموم قوله« :ما �أدركتم ف�صلوا وما فاتكم ف�أمتوا» ي�شمل امل�سافرين الذين ي�صلون وراء
الإمام الذي ي�صلي �أرب ًعا وغريهم .و�سئل ابن عبا�س« :ما بال امل�سافر ي�صلي ركعتني �إذا انفرد و�أرب ًعا �إذا ائتم مبقيم؟» فقال« :تلك ال�سنة».
ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

وحول ما يلزم لأداء ال�صالة يف الطائرة� ،سواء كانت امل�سافة قريبة �أم بعيدة ،و�سواء كان الوقت ميتد �إىل وقت هبوط الطائرة �أو ال
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول ،ف�إنه �إذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�ستمرة يف طريانها ،وكانت من ال�صلوات التي ال جتمع مع ما
بعدها ،ك�صالة الفجر� ،أو الع�صر �أو الع�شاء ،ويخ�شى امل�سافر خروج وقت ال�صالة �إذا �أخر �أداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها ،ف�إنه ال يجوز
قياما مع الركوع
له ت�أخريها حتى يخرج وقتها ،بل يجب عليه �أدا�ؤها يف الطائرة قبل �أن يخرج وقتها ،ح�سب اال�ستطاعة ،ف�إن ا�ستطاع �أداءها ً
جال�سا ويومئ
وال�سجود يف مكانه �أو يف �أي مكان من الطائرة ،ف�إنه يجب عليه ذلك ،و�إن مل ي�ستطع القيام وكان يف ذلك م�شقة عليه ،ف�إنه ي�صلي ً
بالركوع وال�سجود ،ويكون ال�سجود �أخف�ض من الركوع� .أما االجتاه �إىل القبلة يف �صالة الفري�ضة ف�إنه يجب على امل�سافر االجتاه �إليها يف جميع
ال�صالة ،ح�سب اال�ستطاعة ،ف�إنه �إذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف �أثناء ال�صالة ف�إنه يتوجه للقبلة كلما دارت ،لأن ا�ستقبال القبلة �شرط يف
�صحة ال�صالة ،و�إن مل ي�ستطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة� ،إن �شاء اهلل .وب�إمكان امل�سافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة
وم�ساعديه ،ف�إن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة ف�إنه يجتهد يف حتريها.
وكذلك �إذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها ،وال ميكن للم�سافر �أدا�ؤها بعد النزول من الطائرة يف �آخر وقت الثانية ،بحيث ي�ستمر ال�سفر حتى
يخرج وقت الثانية ،ف�إنه يجب عليه �أداء ال�صالتني ق�ص ًرا يف الطائرة كما �سبق ،ويجوز له اجلمع يف وقت �إحداهما وال يجوز ت�أخريها حتى يخرج
وقت الثانية� .أما �إن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها ،كاملغرب مع الع�شاء والظهر مع الع�صر ،وميكن �أدا�ؤها بعد النزول من الطائرة يف �آخر
وقت الثانية ،ف�إن الأف�ضل ت�أخريها حتى ي�صليهما على الأر�ض ،لأن وقت الثانية وقت للأوىل يف هذه احلالة ،ولأن يف ذلك �أداء لل�صالة بال�صفة
الكاملة .وكذلك �إذا كان ال�سفر ق�ص ًرا ال ي�ستغرق وقت ال�صالة ،بحيث يتمكن من �أداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�سفر ف�إن الأف�ضل ت�أخريها
يف �آخر وقتها حتى ت�ؤدى على الأر�ض ،لكن لو �صلى امل�سافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف �أول وقتها ،ح�سب اال�ستطاعة ،فال ب�أ�س بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�سافر ،لأن اهلل تعاىل �أمر بها يف حال القتال ،فقال} :و�إذا كنت فيهم ف�أقمت لهم ال�صالة ،فلتقم طائفة
منهم معك ولي�أخذوا �أ�سلحتهم ،ف�إذا �سجدوا فليكونوا من ورائكم ولت�أت طائفة �أخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك{ «الن�ساء  .»102وعلى هذا ف�إذا
كان امل�سافر يف بلد غري بلده وجب عليه �أن يح�ضر اجلماعة يف امل�سجد �إذا �سمع النداء� ،إال �أن يكون بعيدً ا �أو يخاف فوت رفقته ،لعموم الأدلة الدالة
على وجوب �صالة اجلماعة على من �سمع النداء �أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل ،ف�إن امل�سافر ي�صلي جميع النوافل �سوى راتبة الظهر واملغرب والع�شاء ،في�صلي الوتر و�صالة ال�ضحى وراتبة الفجر
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�ستثناة� .أما اجلمع ،ف�إن كان �سائ ًرا ،فالأف�ضل له �أن يجمع بني الظهر والع�صر ،وبني املغرب والع�شاء� ،إما
جمع تقدمي �أو جمع ت�أخري ح�سب الأي�سر له ،وكلما كان �أي�سر فهو �أف�ضل .و�إن كان ناز ًال فالأف�ضل �أال يجمع ،و�إن جمع فال ب�أ�س ل�صحة الأمرين عن
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
وأما صوم امل�سافر يف رم�ضان ،فالأف�ضل ال�صوم ،و�إن �أفطر فال ب�أ�س ،ويق�ضي عدد الأيام التي �أفطرها� ،إال �أن يكون الفطر �أ�سهل له .فالفطر
�أف�ضل لأن اهلل يحب �أن ت�ؤتى رخ�صه.

تمارينك الرياضية في أثناء السفر
�إن متعة التحليق يف الف�ضاء ،وروعة اال�سرت�سال ،و�إمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة �أو تلك
التي تكون على بعد� ،أو حتى التفكري الهادئ يف �أغرا�ض تلك الرحالت ،قد ُتفقد ب�سبب ال�شعور ببع�ض
امل�ضايقات النف�سية �أو الآالم اجل�سدية .ولتكون عزيزي امل�سافر م�ستمت ًعا ما عليك �إال �إ�ضافة بع�ض التمرينات
الريا�ضية �إىل جدول رحالتك ،والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك �أو خارجه بكل ي�سر و�سهولة .و�إليك عزيزي
امل�سافر ن�ستعر�ض تلك التمارين:
تمارين الظهر
يقف امل�سافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه �إىل اليمني و�إىل الي�سار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه �إىل الأمام من الو�ضع املعتدل
« »5مرات �أي�ض ًا.
تمارين اليدين
(�أ )

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

توجيه راح��ة الكف �إىل الأ�سفل وم��د الإب��ه��ام نحو الر�سغ
وا�ستن�شاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف
الأخرى.
توجيه راح��ة الكف �إىل الأعلى ومد كل �إ�صبع نحو الأ�سفل
وا�ستن�شاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�سغني ع�شر م���رات ب��اجت��اه ع��ق��ارب ال�ساعة ثم
باالجتاه املعاك�س.
ب�سط اليدين ون�شرهما.

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

�أ • تدوير الكاحلني ع�شر مرات باجتاه عقارب ال�ساعة وباالجتاه املعاك�س.
ب • ب�سط مقدم �أ�صابع القدمني �إىل الأعلى ثم �شدها نحو الأ�سفل وتكرار ذلك ع�شر مرات لكل قدم.
ج • ب�سط القدمني على الأر�ض ورفع العقبني ثم �إرخائهما وتكرار ذلك ع�شرين مرة.
تمارين الرقبة والكتفين
(�أ )

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الر�أ�س وجانبيه.
ا�ستخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني �إىل الفكني.
ال�ضغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �سبابتي الأ�صابع.
ا�ستخدام �إ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى �إىل الأ�سفل على جانبي الأنف.
ا�ستخدام �أطراف الأنامل يف تدليك �أ�سفل الفكني.
تدوير الفكني �إىل الي�سار خم�س مرات ثم �إىل اليمني خم�س
مرات.
�شد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�سفل
و�إىل الأمام واخللف.

(هـ )

(و)

�أ • تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �شدها بقوة.
ب • رفع الكتفني �إىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك و�إنزالهما �إىل الأ�سفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
ج • تدوير الكتفني �إىل اخللف ثم �إىل الأمام خم�س مرات.
د • االلتفات بالر�أ�س �إىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني واالجتاه �إىل الي�سار ثم �إىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما �أن هذه التمارين ت�شعرك بالراحة يف �أثناء �سفرك ف�إنها يف الوقت نف�سه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر ب�أن للتمرينات الريا�ضية فوائد كثرية لي�ست
املتاعب
ً
للم�سافر فح�سب بل للجميع.
ونن�صح عزيزي امل�سافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف �أثنائها:
 • 1التحرك بني �آونة و�أخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �ضيقة.
 • 3ارتداء �أحذية وا�سعة خالل الرحلة ب�سبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�ساعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�شاي بكميات كبرية.
 • 5االعتناء ب�شرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة �أو خاللها.
 • 7االكتفاء ب�أغذية خفيفة قليلة الدهون وال�سكر وامللح.

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

تود «ال�سعودية» �إبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم ،وميكنكم التوا�صل مع �إدارة عالقات ال�ضيوف عرب الو�سائل التالية:
الرقم املوحد ( )+966920003777ملالحظات ال�ضيوف الكرام واقرتاحاتهم ،الفاك�س ()+966126863150
للتوا�صل �إلكرتون ًيا عن طريق موقع «ال�سعودية» على �شبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�ص على الرابط ()www.saudia.com/crform
Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�ضررها ن�أمل منكم �إبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
�أما بريد ًيا فيمكنكم املرا�سلة بالكتابة �إىل ( �إدارة عالقات ال�ضيوف باخلطوط ال�سعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�سعودية).
الطيران الخاص SPA

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

ال�سعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
�أو املزيد من املعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

ال�سعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
�أو املزيد من املعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

خلدمة مبيعات رحالت ال�شحن امل�ؤجرة حتويلة رقم 3 #

من�صة �إلكرتونية متقدمة
ت�ساعد ال�ضيوف على التخطيط
الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وب�أ�سعار تناف�سية من خالل املوقع الإلكرتوين
B747-8Fاخلا�ص بعطالت ال�سعودية  ،holidaysbysaudia.comحيث يوفر املوقع باقة متنوعة
من العطالت واملتوافرة �ضمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان
B747-8Fوالفنادق� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية ا�ستئجار �سيارة� ،أو حجز جوالت �سياحية.
�أرقام االت�صال:

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم 1 #
خلدمة املطالبات حتويلة رقم 2 #

Italy: 06895848
Switzerland: 0848006600
Germany: 01803698888
Spain: 902534444

USA: 1-800-472-8342
Jordan: 065777766
UK: 03712004433
France: 0820200505

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

تقدم «ال�سعودية» ت�شكيلة وا�سعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �سبب �صحي.

• مركز العناية ب�أع�ضاء الفر�سان
Alfursan Care Center

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز و�إ�صدار مكاف�آت تذاكر الفر�سان يف اململكة العربية ال�سعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

تقبل «ال�سعودية» �سفر الأطفال غري امل�صاحبني من �سن اخلام�سة ،والذين مل يبلغوا بعد
�سن الثانية ع�شرة امل�سافرين مبفردهم� ،أو مع �شخ�ص �آخر عمره خم�س ع�شرة �سنة �أو �أقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24ساعة من موعد الرحلة يف �أثناء �إجراءات احلجز.
ضيوفنا الكرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ..تود �أن تنبه ال�ضيوف الكرام،
ً
ب�أن طاوالت الطعام قد �أعدت لغر�ض معني ،وال حتتمل �أوزا ًنا ب�أكرث مما خ�ص�صت له،
حيث درج بع�ض �ضيوفنا الكرام على رفع �أطفالهم عليها للرتويح
عنهم عندما ي�شعرون بامللل.
ننبه �إىل ذلك ً
حفاظا على �أطفالنا وممتلكاتنا ،ونثق متا ًما ب�أن
�ضيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع �أمنياتنا برحلة �سعيدة جلميع �أفراد العائلة.

هاتف• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكاف�آت الفر�سان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
هاتفTel: +966 12 686 1010 :

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

• جلعل �سفرك �أكرث راحة و�سهولة ت�أمل «ال�سعودية» الت�أكد من ا�ستالم
�أمتعتكم اخلا�صة بكم يف حمطة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�شكل واللون.
• يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�ضررها ،ن�أمل منكم �إبالغ موظف خدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٤١٣ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٨٣ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٨١ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ ::ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٥١ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٣٠٥ :ﻣﻘﺎﻋﺪ ٢٤ :ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٥ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٢٩٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٢:ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٥٩ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٧٨٫٨٦ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢١٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٤٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٣ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٣ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(
اﳌﺪى ٧٩٣٠ :ﻣﻴ ًﻼ ) ١٤٫٦٨٥ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً ٢٤ ،ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٨ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٧٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٤١ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٢٧ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢٠٠ :ﻗﺪم ) ٦٠٫٩٤ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٣ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩٠٥ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٢٤٠ :ﻣﻴﻞ ٩٫٧٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٦ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٦٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٢٨٨ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٦ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٥٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٣٣٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٠٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٨ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫٣٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٧٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٣٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٧١ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٨٥٠ :ﻣﻴﻞ ١٠٫٨٣٠) ،ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٢٤ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٧٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٦ :أﻗﺪام ) ٦٢٫٨ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٧ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫١ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ٥٦٧) ،ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٢ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٨٣٠٠ - ٨٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ١٥٫٣٧٢ - ١٤٫٨٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ١٦٥ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٢٠ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،و  ١٤٥ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٤٦ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٤٤٫٥١ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٦٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ١١٦ :ﻣﻘﻌﺪاً  ٢٠ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٩٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً  ١٢ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٢٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٢٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٩٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ١٤٤ :ﻣﻘﻌﺪاً.
ﻣﻘﻌﺪاً ١٢ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٣٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٧ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٥٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٥١٥ :ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٩ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤١٫٠٠٠ – ٣٩٫١٠٠ :ﻗﺪم ) ١٢٫٥٠٠ – ١١٫٩٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٣٠٠ :ﻣﻴﻞ ) ٦٫١٠٠ﻛﻢ(.

FLEET
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

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

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

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

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

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

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
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

اإلذاعة والتلفاز
ت�شرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برامج �إذاعية بعدة لغات ،ف�ض ًال عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر���س��ال التلفازي عرب ت�سع قنوات هي :القنـاة الأول��ـ��ى ،القنـاة
الثانيـة ،ال��ق��ن��اة الريا�ضية ،ال��ق��ن��اة الإخ��ب��اري��ة ،ق��ن��اة �أج��ي��ال ،قناة
االقت�صادية ال�سعودية ،قناة القر�آن الكرمي ،قناة ال�سنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي �إر�سالها �أنحاء اململكة كافة ،ومعظم �أنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�سبوعية� ،إال �أن مرافق الدولة تغلق يوم ال�سبت كذلك.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك عطلتان ر�سميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�ضحى.
العملة السعودية
الوحدة النقدية ال�سعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دوالر الأمريكي حوايل  3٫75ري��ال .وتوجد �أوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�سة رياالت ،ع�شرة رياالت ،خم�سني ريا ًال ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال� .أما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�شر
هلالت ،خم�س وع�شرين هللة ،خم�سني هللة ،مئة هللة.
الخدمات المالية والمصرفية
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
�إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة ،ومرخ�ص لها ،كما توجد
ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات ،م�شرتكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�سديد امل�شرتيات العامة ،بالإ�ضافة �إىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة.
خدمات االتصاالت
مركز العناية بعمالء STC
        900
تتوافر يف اململكة العربية ال�سعودية �أحدث نظم االت�صاالت العاملية ففي
جمال االت�صاالت الهاتفية ميكن االت�صال مبا�شرة ب�أكرث من  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عايل ال�سرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهاتف.
• خدمة الرقم املوحد (.)9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة �إر�سال الربقية التلك�سية عرب
الهاتف مبا�شرة يف �أي وقت ،ولأي مكان عن طريق االت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ( )969للر�سائل العربية ،وعلى الرقم
( )968للر�سائل الإجنليزية.
• خدمة االت�صال املجاين ( ،)800وهي خدمة تقدم للجهات وال�شركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من االت�صال املجاين،
جوا
عدم السماح بحمل السوائل ً

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة،
يحظر حمل املواد ال�سائلة ،والهالمية ،وامل�ضغوطة �ضمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق َبل الركاب ال�ضيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�شمل ذلك
ال�سوائل كافة املعب�أة يف عبوات زجاجية� ،أو بال�ستيكية،
�أو معدنية التي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10
مللرت ،وحتتوى مواد �سائلة �أو غازية م�ضغوطة كاملياه،
وامل�شروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت ب�أنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�ستح�ضرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�شامبو ،ومعجون الأ�سنان،
بالإ�ضاف ًة �إىل العبوات امل�ضغوطة املعدة لال�ستخدام يف
�شكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما �أنه لن يتم رف�ض هذه ال�سوائل،
و�إمنا �سيتم �شحنها �ضمن العف�ش املوزون.
ا�ستعالمات الدليل
�شركة زين  -مركز خدمة ال�ضيوف
ال�ساعة الناطقة
�شركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�ضيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

وسائل النقل والترحال في المملكة

املطارات الداخلية
النقل اجلوي هو �أف�ضل و�أن�سب
و�سيلة للرتحال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�ساحات ال�شا�سعة ،لهذا
�سخرت «ال�سعودية» �شبكة �شاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�ضها ،ف�أ�صبحت
مدينة «الريا�ض» ال تبعد عن
«جدة» �سوى �ساعة ونيف ،بينما
�أ�ضحى الو�صول �إىل �ساحل
اخلليج منها عند مدينة «الدمام»
ال ي�ستغرق �سوى  45دقيقة .ويبلغ
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�سبعة وع�شرين مطارًا.

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�ستوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية� ،إىل جانب
اخلطوط ال�سعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات «الليموزين»
ال�ستئجارها �إىل داخل املدن.

احلافالت
�أدخ��ل��ت ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�ض املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية ب�شبكة �شاملة
من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها
املرتامية الأطراف ،وتعد هذه ال�شبكة من
�أحدث �شبكات الطرق و�أرقاها يف العامل.
خدمات القطار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�ض ،والدمام على �شاطئ اخلليج ،وبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

ت�أجري �سيارات
وتوجد �سيارات للإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�ستخدام الرخ�صة الدولية �أو التي
ا�ستخرجها من موطنه.

رقم الطوارئ الموحد في
المملكة العربية السعودية

911

905
959
1222
0560101100
920005700

USEFUL INFORMATION
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 alAdha, 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.

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.

STC Customer care center
Directory
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

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, operates to a vast network of
domestic and international destinations. A
fleet of various types of
aircraft is also available
for charter flights.

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.
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ARABIA
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.

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-conditioned carriages runs
daily between Riyadh
and Dammam on the
Gulf coast.

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

" 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
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increasingly urgent
It’s anquestion,
because while firms

have radically changed how they
think about themselves, business
associations have yet to catch up. And
the resulting lag is making capitalism
less legitimate in many countries.
The traditional view of the firm –
shared by both Karl Marx and Milton
Friedman – is that it is an organization
owned by capitalists (shareholders), on
whose behalf it is run. It hires workers
and buys other inputs to maximize
returns for those who put up the
money. According to Friedman, the
social responsibility of the firm is to
increase profits. Any goal that does
not directly benefit shareholders is just
another distortionary tax.
But what makes all of a firm’s
stakeholders behave in a way that
maximizes value? In fact, modern
corporations struggle to create a
sense of a collaborative community
of employees, managers, suppliers,
lenders, distributors, service providers,
customers, and shareholders, all
cooperating to create value by better
satisfying customer needs and
aspirations.
That’s why United Airlines
would prefer that its employees
treat passengers with grace. Or why
Goldman Sachs wishes its bankers
would not aid and abet massive
corruption. Apple expects its suppliers
to treat their workers humanely.
UnitedHealthcare hopes its employees
manage reimbursements honestly.
Uber’s shareholders worry that
misbehavior by senior executives may
cause customers to switch service
providers and valuable workers to quit.
To create functioning collaborative
organizations, humans have evolved
a sense of “us,” a feeling of belonging
to what the historian and political
scientist Benedict Anderson famously
called an “imagined community.” We
owe such communities our loyalty, and
we feel pride in their achievements,
pain in their stumbles, and hope for
their continued success. We cooperate
not just because it is in our cold
pecuniary interest to do so, but because
a cocktail of moral sentiments – loyalty,
pride, guilt,shame, outrage, glee – make
us work and root for our team.
Anderson’s focus was the rise of
nationalism. But corporations try to

create an analogous sense of allegiance
by specifying their mission, vision,
and values in lofty terms. When Chase
Manhattan Bank bought J.P. Morgan
in 2000, its managers assumed that
they had also acquired the right to
rename the organization. They soon
discovered that J.P. Morgan was a more
prestigious imagined community than
Chase in the eyes of its customers and
employees.
It is easy to see why the vision of
the firm as a collaborative community
is winning out in business schools
and the most successful companies.
One reason is that in most publicly
traded corporations, shareholders
are passive investors who just want to
know enough about the firm to decide
whether to buy or sell; they do not
want to get involved in decisions.
At the same time, creating a
sense of allegiance and trust by
stakeholders facilitates running the
show. A narrow focus on shareholders’
interests would impel all other
stakeholders to pursue their narrow
interests as well, increasing strife and
transaction costs. The CEO may be
appointed by a board of directors
whose members are chosen by the
shareholders, but he or she is supposed
to represent and motivate the network
of stakeholders that underpin the
corporation’s success. The Fellows of
the Harvard Corporation appoint my
employer’s president, but they try to
choose someone who will make us
stakeholders proud.
And yet the social and political
representation of business more closely
resembles Friedman’s archetype.
Business associations too frequently
speak only on behalf of the narrow
interest of the capitalist owners. In
country after country – whether in
Argentina, Chile, Colombia, France,
Mexico, or the United Kingdom –
business organizations give political
voice to employers, not to the network
of stakeholders.
Political representation of business
per se, if well conceived, is invaluable
for society. After all, economic
progress requires that the invisible
hand of the market be coordinated
with the visible hand of the state.
The cellphone industry requires the
creation of property rights on the
spectrum. The real estate industry

needs to convince customers that
their apartment building will not burn
down. The IT industry would benefit if
kids learned to code in school.
As these and many other examples
show, business can become more
efficient if governments provide
the right combination of a diverse,
relatively specific, and evolving set of
public goods. Business associations
need to interact with government in
order to identify those public goods
that would make economic ecosystems
more productive, so that they can
create more value for stakeholders.
But that task is burdened by the
perception that those at the table are
there to represent employers’ narrow
interests, as their policy agenda – often
focused on shifting the burden of
taxation onto others – clearly suggests.
As a consequence, governments often
require that they meet in the presence
of labor associations, so that employees
also get a voice.
Setting the table in this tripartite
way dramatically changes the nature
of the conversation, by focusing it on
labor and other distributive issues that
could be resolved within the business
network, at the expense of addressing
how to supply productivity-enhancing
public goods that could benefit all
stakeholders. And it happens because
the transformation in the conception
of what a business is has yet to be
reflected in the conception of what a
business association should be.
Naturally, this lag leads
to confrontation with other
stakeholders, who must respond with
their respective organizations. But if
business associations could transform
themselves so that they represented
and gave voice to the network of
stakeholders on which businesses are
actually built, they could contribute
enormously to the creation of
a much more collaborative and
inclusive society.

*

Ricardo Hausmann, a former minister
of planning of Venezuela and former
Chief Economist of the Inter-American Development Bank, is Director of
the Center for International Development at Harvard University and a
professor of economics at the Harvard
Kennedy School.
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Who Does Business
Represent?
On whose behalf do business
associations speak? Well, business. But
who is “business”?
Ricardo Hausmann *
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Fes Jedid, the 13th century
Imperial City built by the Merenids west
			 of the medina, is dominated
by the Royal Palace.

5
lined walks, ornamental watercourses
and a lake. You may also stop for tea at
La Nouria café.
On another evening, when the
sky is filled with egrets, starlings and
alpine swifts, pay a visit to the Merenid
tombs. Set atop a hill, the tombs offer a
splendid vantage point to view the major
monuments, including the Zaouia of
Mouly Idriss II , the Kairouine mosque,
and the Trumpeter’s Tower from
which the end of the Ramadan fast is
announced.
An exceptional place to explore the

city from is Palai Jamai, located just
inside the medina ramparts. Otherwise,
try the stunning Riad Fez, a stylish
Relais et Chateaux boutique hotel
featuring a subtle mix of Andalusian
sumptuousness and Moroccan art de
vivre. The hotel offers rooms and suites
with oriental furnishings, a panoramic
pool-side terrace with views of the Atlas
Mountains, and a restaurant serving
authentic Moroccan cuisine.
Towering above it all is Hôtel Sahrai,
a 50 room Christophe Pillet designed
modern Moroccan resort. Luxurious

and chic, it offers a Givenchy spa with
hammam and an infinity pool with
panoramic views. At the hotel, the
brasserie-style Relais de Paris serves
lunch and dinner, with the possibility of
alfresco dining as well.
Before leaving Fez, be sure to visit the
hydrotherapy resort of Moulay Yacoub,
a favourite sketching place for Mahgrebi
artists. It lies some 14 miles northwest
and can easily be reached by bus or taxi.
Built on terraces above a hot sulphorous
spring, it comes complete with natural
hammams and enclosed pools.
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Fez
3 Timeless Islamic architecture of
Dar El Makhzen or Royal Palace’s gates.
4. Street Market in the old city.
5. Bou Jeloud city gate to old Fez.

3
or Royal Palace, with its stunning
gardens covers more than 80 hectares.
This landmark has been expanded and
rebuilt over the centuries, and here you
can admire the ceremonial gateway
that fronts the Place des Alaouites. On
occasion, the entire square is covered in
a patchwork of carpets to welcome an
official guest. Other highlights of New
Fez include Petit and Old Mechouar,
the Kasbah of Flowers, and Dar Batha
Museum. Don’t miss taking a stroll in
the late afternoon in the Bou Jeloud
Gardens, a delightful park with palm-

4
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Listed as a Unesco World 		
Heritage Site,
the bustling enigmatic area
of Fez el Bali,or Old Fez,
consists of a maze
of car-free narrow streets
with many mosques, madrasas,
		 inns and markets

2
science and philosophy employed by the
craftsmen. On the first floor are cells for
over sixty students.
The Kairouine Mosque is
surrounded by shops and houses, but
its four main gates offer vistas of pure
white colonnades and simple rush
matting with a woven red design. It
is a rectangular space sufficient for
20,000 people to pray simultaneously.
Treasures include the central aisle to
the mihrab, carved with Kufic and floral
script, and the domes which span the

arches. Adjacent is the great library of
the university which has some 30,000
precious volumes including a 9th
century manuscript Qur’an.
Next, the Karaouine University
which is one of the oldest in the world,
dating from 850 CE. Its origins go back
to the teaching of the Holy Qur’an in
the mosque where Allied subjects like
theology, grammar and Qur’anic law
were covered in informal lectures. In
the bustling medina, on a terrace above
the River Fez, lies Chouara, the largest

of the town’s three tanneries. In here,
the honeycomb of vats with different
processes, levels and colors – poppy,
saffron, indigo and mint - is fascinating.
No trip to the city is complete
without touring Fez el Jedid (New Fez),
the French-built imperial city that lies
further west of the medina and is known
for its coffe shops, hotels and restaurants.
Fez el Jedid is actually a planned city
built by the Merenids at the beginning of
their rule in 1276. At the end of Grand
Rue des Merenides, the Dar el Makhzen,
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Fez
1. Karaouine University is the oldest existing
university in the world according to UNESCO.
2. Located to the north of the karaouine Mosque,
the El Atarine Madrasa is considered one of the
most beautifully designed Moroccan schools
despite being small in size.

1
many mosques, madrasas, inns and
markets, including the Dyers’ Souk. This
colourful, bustling enigmatic area is
listed as a Unesco World Heritage Site.
Start exploring Old Fez at Bou
Jeloud city gate. The gate frames the
minarets of Sidi Lezzaz Mosque and
Bou Inania Madrasa. The gold and
blue tracery decoration represents Fez,
whereas the gold green on the far side
is representative of Islam. Beyond is
Kissarat Serrajine, a courtyard lined
with stalls selling an array of leather,
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silverware and slippers. The medina’s
two major arteries start here - Tala
Kabira runs down to the left and Tala
Seghira to the right. Heading left for
about 100 meters, you will come to Bou
Inania Madrasa, the finest and largest
in Fez. Founded in AD 1351–56 by Abu
Inan Faris, it is widely acknowledged
as an excellent example of Marinid
architecture.
At the end of Tala Kebira, the sweet
smell of cumin, cloves and cinnamon
around the arched gateway marks your

entrance to Souk el Atarine (the spice
market) which once constituted the
heart of the city. The major landmark
south of here is the Zaouia of Moulay
Idriss II, one of the holiest buildings in
Fez. Adjacent is the covered market or
kissaria which sells clothes, weddings
shawls and hats. At the eastern end of
this souk lies the Al-Attarine Madrasa
with its entrance hall adorned with
Zellij decoration in a circular pattern.
Its interlace of pentagons and fivepointed stars demonstrates the intricate

150 miles east
Located just
of Casablanca, the

Imperial City of Fez is home to some
of the most important buildings in
the Islamic world including the vast
Karaouine University and the shrine of
Moulay Idriss II, son of Fez founder.
The city’s history goes back to when

Idriss and his regent Rashid were
travelling between Volubilis and Sefrou
looking for a site to build a Muslim
city. They rested at Ras el Ma spring,
then followed it downhill to discover a
wide well-watered valley fringed with
hills. Encouraged by this vista and the
prophetic welcome of a holy man, they

began to build a settlement on the right
bank of the river in 799 CE. During
excavation, a golden axe (a fas) was
unearthed.
With a population of half a million,
the city is divided into three parts. Fez
el Bali, or Old Fez, is the medina. It’s
a maze of car-free narrow streets with
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Fez

The Imperial City

Steeped in history, the Moroccan city enchants its visitors
with its unique cultural charm.
By Veronica Maria Garbutt
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The Red Sea coast of Saudi Arabia
has always been a place of exchange,
trade and of human activity,
			 due to the Red Sea region,
		 being one of the key cradles of human civilization

even fifty years later, and provides an
eerie backdrop to the sunsets of that
area. On weekends, or during holidays,
families can be found picnicking
nearby, and the plane is, as can be
expected, a fairly well-known local
landmark. Sadly, with the wind, tides,
and seawater, its eventual erosion and
disappearance are almost a certainty.
With hazes of purple and red occurring
at sunset, it is possible to scale a nearby
escarpment and have a view of the
islands of Tiran and Sanafir. To find this
location, just head to the Ras Sheikh
Humaid, and turn off the main road,
you will not miss it.
The Nabateans, the people who built
Saudi Arabia foremost archeological
treasure of Mada’in Saleh as well as its

sister city of Petra in the Hashemite
Kingdom of Jordan, were also active in
this part of Saudi Arabia. Being as the
Red Sea was a hotspot of civilizations,
and therefore trade, the Nabateans
had a presence near the coast. Today,
evidence of this presence can be
witnessed in the small site of Bid’a
where a handful of well-preserved
Nabatean tombs are nestled into the
side of a hill.
One final and often visited site is
that of the spring of Moses or ‘Ain
Mousa located just outside of the
city of Magna. Here is the site where
Moses, peace be upon him, is said
to have hit the ground with his staff
causing a spring of fresh water to gush
forth. The source of the spring still

bubbles forth filling a pool with clear
water. Regardless of its history, it is
worth exploring in the palm trees,
towering grasses and streams that
surround the well.
The region of Haql is a place of
unexpected beauty, fascinating history
and glorious scenery. It merits repeated
visits, for once you have seen a sunset
on the seashore, glimpsed the majestic
coast of the Sinai, experienced the thrill
of exploring thousand year old ruins,
and tasted the fresh seafood of the
Red Sea, you will be enraptured and
entranced.

*

Leah Schmidt and William Bauer are travel
writers and photographers.
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of about eighty kilometers, is a wellknown local shipwreck. Found on AlMashi Well Beach, the shipwreck is a
vessel that ran aground in 1973 called
the Georgious G. It has now become a
glorified diving board for thrill-seeking
visitors looking to dive into the crystal
clear waters of the beach. Popular
with families and visitors, the beach
provides ample space to put down a
picnic blanket, and indulge in some
refreshment whilst gazing at the wreck,
or, for the brave, exploring it.
Further along from the shipwreck of
the Georgious G, lies Wadi Tayyib Ism.
A wadi is usually a valley that features
a dry riverbed, which when rains come
fills from the surrounding mountains,
and is channeled away. Wadi Tayyib
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Ism is deeply cut, running from the
coast to several kilometers further
inland. Made up of very steep sides, the
valley of Wadi Tayyib is an incredibly
beautiful spot to sit and relax. Cleaved
into the cliff face, and easily accessible
with your own vehicle, Wadi Tayyib
Ism is an incredible place to visit and
walk into. Replete with trees, running
water in certain spots and some nice
birds, it guarantees a relaxing walk for
all the family. Perhaps more impressive
is the walk out of the wadi, especially
as the sun sets and only the tops of
the rock walls are lit up. As you reach
the exit suddenly the bright blue sea
reappears and the rocks glow gold.
One of the must-see sights of
this coastline is located around one-

hundred-and-forty kilometers south
of Haql. Down on a lonely strip of
beach, with an impressive view over the
Sinai’s distant shores, sits the remains
of a Catalina seaplane built in the late
1930s. How it arrived to this spot, and
the story behind it, are some intriguing
questions one asks. At some time during
the 1960s, and through an unfortunate
series of events, the seaplane was
immobilized by ground fire directed
at it by local security forces. The
passengers, Americans who were intent
on flying around the world, escaped
unharmed and unscathed. However, the
seaplane did not and remains to this day
on that lonely beach.
Over time, the seaplane’s structure
has decayed. But the outline remains,

Cleaved into the cliff face, and easily
accessible with your own vehicle,
Wadi Tayyib Ism is an incredible place 		
			 to visit and walk into
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1. Wreckage of the Catalania Seaplane.
2. Shipwreck of the Georgious G.
3. The beach at the entrypoint of
Wadi Tayyib Ism.

1

2
From almost anywhere along the
coast, the tall cliffs of the nearby Sinai
Peninsula in Egypt are visible and highly
striking. Rising from the sea, tall and
majestic, they make an almost primordial
landscape backdrop to any journey along
this coastline; one that never fails to
dazzle and amaze.
The town of Haql itself is small and
compact, but it sits in an area that makes
for an outstanding visit to this part of
Saudi Arabia. Driving down the coast
you will find beaches, shipwrecks, a
scenic planewreck, an endless scenery
and precipitous cliffs cleaved into the
timeless landscape.
Importantly, for gourmets and food
lovers travelling to Haql, the town is a
culinary treat in terms of seafood. With
a strong fishing industry prevalent in the
region, produce of the sea is immediately
available and always delicious. The best
way to try it, is by ordering from one
of the myriad of small fish restaurants
that dot the urban landscape of Haql.
Then, taking your tasty feast, drive out
along the coast, and camp under one
of the shaded picnic spots built for that
purpose. Nothing beats gazing out at the
maritime scenery and eating fresh fish.
Further south of Haql, at a distance

3
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Saudi Arabia’s western
coast,

bordering the Red Sea, clocks in at almost
eighteen-hundred kilometers in length. It
stretches all the way down from the nation’s
border with the Hashemite Kingdom of
Jordan in the north, to that of Yemen in
the south. Throughout this expansive
distance, the Red Sea coastline of Saudi
Arabia hosts an incredible diversity of

flora, fauna, landscape and history.
It is often said, among travelers to
Saudi Arabia, that one of the most
amazing road-trips to do here is to
drive from North to South along this
very coastline, reveling in the changing
scenery. Equally, the Red Sea coast of
Saudi Arabia has always been a place of
exchange, trade and of human activity,
due to the Red Sea region, being one of

the key cradles of human civilization.
Haql, a town situated on the Gulf of
Aqaba fifteen-hundred kilometers by
road from Riyadh and with a population
of twenty-five thousand, claims the title
the northernmost town on Saudi Arabia’s
western coast.
It is the ideal jumping off point to
explore the pristine coastline and beautiful
landscape of this part of Saudi Arabia.
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Haql

The Pristine Coast of the Red Sea
Driving from northern coast of the Red Sea
to the southern coast is a real
amazing road trip.

Photograph By Khaled Abdo Zaroq

By Leah Schmidt and William Bauer *

89

- August 2017

GREATER CHINA JUST GOT A LOT SMALLER.
With more than 4,190 flights every day, SkyTeam is the leader in Greater China. Our 56 gateways,
including the 5 major international hubs of Shanghai, Beijing, Guangzhou, Xiamen and Taipei,
connect you to more than 169 cities all across China. So now your destination is closer than ever.
For more information, visit skyteam.com
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SkyTeam

Making the Most of Your

Greater China Travels

With

a network of 150+
destinations, four local
members and a further 11 airlines
serving the region – no other alliance
has Greater China covered quite like
SkyTeam.
Our members are working together
to offer seamless connections through
over 40 hubs– including Beijing,
Shanghai, Guangzhou, Taipei and
Xiamen. Meanwhile, intercontinental
flights to North and Central America,
Asia Pacific, Australasia, Europe, the
Middle East and Africa mean you can
get to Greater China from wherever you
are in the world.
Here are a few reasons why
SkyTeam is the leading global alliance
in the region:

Enhanced airport experience | Elite
Plus, First and Business Class customers
can breeze through the airport, from
check in to baggage collection, thanks
to SkyPriority services that are available
region-wide. And, because SkyPriority
signs are easy to recognize the world
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over, you’ll have no problems finding
them along the way.

Whistle-stop tour | Customers
flying via our Beijing, Shanghai and
Guangzhou hubs can enjoy a 72-hour
visa-free stopover. Why not explore
these cities as interesting stopover
alternatives to Bangkok, Singapore or
Hong Kong on the popular ‘kangaroo’
routes between Europe and Australia
and New Zealand?
More time to explore |

Or, if you
are flying to Greater China on a Round
the World or inter-continental ticket,
what about SkyTeam’s Go Greater China
Pass? With three to 16 stops - all on one
flexible, economic ticket – the Forbidden
City is no longer off limits and you can
hike the Great Wall, shop in Shanghai,
sail on Hong Kong’s Star Ferry and
explore Taipei too.

Lounge around |

SkyTeam’s
lounge in Hong Kong and our latest
in Beijing offer an oasis of calm to

enjoy before you fly. Fresh-cooked
noodles and relaxation zones
await you and, if you really want to
unwind, there’s even a dedicated
yoga studio in Hong Kong.

Feel at home wherever you fly |

It’s not where you fly that’s important,
it’s how you fly. From Chinesespeaking flight attendants and locallanguage newspapers to a choice
of traditional cuisine and Chinese
movies – our members offer a ‘home
from home’ experience on all flights to
and from the region.

Better business |

SkyTeam’s China
Corporate Connection is one simple
agreement that includes travel on all 15
SkyTeam members serving the region,
offering companies in the dynamic
Greater China market significant savings
on corporate travel.

Learn more about what’s on offer in
Greater China at skyteam.com

Meet the Beetles
Dogbane beetles in
Frederick, Maryland. You
can spot these iridescent
insects in the early
summer when the flowers
of their namesake plant
bloom.

© 2017 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph By George Grall
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