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حول السعودية
طائر خاطف الذباب األفريقي
الفردوسي
لقطة نادرة لذكر و�أنثى طائر ي�سمى خاطف
الذباب الأفريقي الفردو�سي مع �أبنائهما.
مت ر�صدهم يف منطقة ع�سري جنوب اململكة
العربية ال�سعودية .فهي طيور مهاجرة
من موطنها الأ�صلي يف جنوبي ال�صحراء
الكربى يف الغابات املفتوحة يف �أفريقيا.
يتميز الذكر بطول الذيل الذي يبلغ � 30سم.
ت�ضع الأنثى بي�ضتني �أو ثالث بي�ضات يف
ع�ش ي�شبه الكوب ال�صغري مبني على فروع
الأ�شجار املتدلية.
تصوير :أحمد نيازي
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تعانق الأمواج ال�صخور القابعة على �شواطئ حقل
�شمال غرب ال�سعودية.
تصوير :بدر العنزي

9

© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

حول العالم

2016  ديسمبر-

10

حتى يسطع الضوء
�أخدود الظبي «�أنتيلوب كانيون يف والية �أريزونا..
على مدى �آالف ال�سنني نحتت املياه مب�ساعدة عوامل
الت�آكل فتحة هذا الأخدود يف احلجر الرملي يف وادي
والية �أريزونا ال�شمايل.
Photograph by Mike Theiss
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حول العالم

ها قد ّ
طل الخريف
�لأيل �لأحمر يف حديقة ريت�سموند يف لندن .يعود
تاريخ حديقة ريت�سموند �إىل عام  ،1625عندما ح ّول
�مللك ت�سارلز �لأول منطقة برية بالقرب من �لق�سر
يف لندن �إىل حديقة لالأيائل� .ليوم تعد هذه �حلديقة
�أكرب �حلد�ئق �مللكية �لثماين يف �ملدينة.
© 2016 NatioNal GeoGraphic iMaGe liBrarY - DistriButeD BY the New York tiMes sYNDicate.

Photograph by Alex Saberi
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معالم

جسر
البوسفور
يربط

ج�سر البو�سفور يف مدينة
�إ�سطنبول بني قارتي
�آ�سيا و�أوروبا ،من البحر الأ�سود من
ال�شمال وبحر مرمرة من اجلنوب،
بطول  1560مرتًا ،وعر�ض  33مرتًا،
�إذ يرتفع عن م�ستوى �سطح البحر
مب�سافة  64مرتًا ،ويحمل اجل�سر
�أعمدة يبلغ ارتفاعها  165مرتًا.
يبد�أ اجل�سر من منطقة بيالر بيه
باجلانب الآ�سيوي يف مدينة �إ�سطنبول،
وميتد �إىل منطقة �أورطا كوي يف
اجلزء الأوروبي من املدينة .مت و�ضع
حجر �أ�سا�س اجل�سر يف  20فرباير
عام  .1970ويف مار�س  1970بد�أ حفر
قواعد �أعمدته ،ويف �أغ�سط�س 1971
مت تركيب الأعمدة املرتفعة .افتتح
اجل�سر يف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س
تركيا يف عام .1973
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 24ساعة

 24ساعة
في
مدريد
مدريد هي عاصمة
المملكة اإلسبانية ،وأشهر
مدنها ،وتستمد تاريخها
العريق من الحضارات
المتعاقبة عليها ،وعلى
رأسها حضارة األندلس في
فترة حكم المسلمين التي
خ َّلفت وراءها كثيرًا من
الشواهد على عظمة التاريخ
اإلسالمي في إسبانيا.

تقع

املدينة على �ضفاف نهر مانثاناري�س و�سط
�إ�سبانيا ،وتعد من �أكرب مدن �أوروبا ،ومن �أكرث
الوجهات ال�سياحية املف�ضلة .حتدها �سل�سلة جبال
�سيريا دي غوادارما من جهة ال�شمال الغربي ،ووادي
�إيناري�س من جهة ال�شرق ،ويف اجلنوب تقع العا�صمة
القدمية واملدينة الأم املعروفة بطليطلة.

أين تسكن؟
Westin Palace Madrid
يقع الفندق يف قلب مدينة مدريد ،مقابل مبنى
الربملان الإ�سباين ،وعلى مقربة من الق�صر امللكي
ودار الأوبرا ،ف�ض ًال عن قربه من متاحف برادو
وتاي�سن وامللكة �صوفيا .ي�شتهر الفندق بنمطه املعماري
الفريد والفخم ،وقبته الزجاجية امللونة اجلميلة.
ي�ضم الفندق جمموعة من اخليارات املميزة
من جانب الغرف والأجنحة املريحة ،واخلدمات
الداخلية الراقية التي حققت كث ًريا من اجلوائز،
�إ�ضافة �إىل اعتماد �أمناط الأثاث العتيق ،و�أحدث
اخلدمات الع�صرية.
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أين تذهب؟
بالرغم من امتالك العا�صمة الإ�سبانية لكل
معامل احلداثة من بنى حتتية� ،إال �أنها ظلت
حمافظة على هويتها التاريخية و�أحيائها العتيقة.
من هذه املعامل املميزة يف املدينة :ق�صر مدريد
امللكي ،وامل�سرح الكبري الذي بني عام ،1850
وحديقة بوين ريتريو التي يعود تاريخها �إىل
القرن ال�سابع ع�شر.
كما تعد املكتبة الوطنية التي �أ�س�ست يف �أوائل
القرن الثامن ع�شر �أحد �أثمن املعامل املدريدية
التي ت�ضم املحفوظات التاريخية الإ�سبانية.
يجتمع يف املدينة عدد من متاحف الفنون ،هي
املتحف الوطني للتجارة ،ومتحف الفن احلديث،
ومتحف تاي�سن ،ومتحف برادو الذي ي�ضم واحدة
من �أجمل املجموعات الفنية يف العامل.
ت�ضم املدينة ملعب �سانتياجو برنابيو معقل
الفريق امللكي ريال مدريد ،وملعب في�سنتي
كالديرون ملعب الفريق املحلي املناف�س �أتليتكو
مدريد .كما حتت�ضن املدينة �ساحة كبرية يلتقي
بها ال�سائحون وال�سكان ،لال�ستمتاع بق�ضاء
الأوقات على املقاهي واملطاعم املحيطة.

ماذا تتسوق؟
يعد �شارع غران فيا �أحد �أ�شهر �شوارع
العا�صمة الإ�سبانية� ،إذ يعرب و�سط مدريد ليمثل
جز ًءا �أ�صي ًال من هذه العا�صمة ،مبا ي�ضمه من
�شارعا
حمال جتارية ومطاعم ومقاهٍ ،جتعله ً
ال ينام .كما يوجد كثري من �شوارع الت�سوق يف
املدينة منها �شارع �سريانو ،و�شارع خو�سيه �أورتيغا
�إي غا�سيت ،و�شارع الغا�سكا ،و�شارع �أياال.
كما يعد �سوق الرا�سرتو �أحد �أ�شهر الأ�سواق يف
مدريد ،مبا ي�ضمه من حمال جتارية� ،إال �أن جتربة
ال�سوق يوم الأحد تعد �أم ًرا فريدً ا مبا ي�ضمه من
خيارات متنوعة لزواره من �أعمال فنية ،وحرف،
ومالب�س ،وحتف ،و�سلع ،وكتب .بينما يعد حي
�ساالمانكا يف �شمال �شرق مدريد موق ًعا مميزًا
يجمع كث ًريا من املحال التجارية احل�صرية عالية
اجلودة ،ويعر�ض �سل ًعا مثل اجلواهر ،واملالب�س،
والفراء .كما يعد �سوق مدريد ماجادا هوندا
�أحد �أكرب �أ�سواق املدينة ،بينما ي�صنف مركز
� ABCسريانو واحدً ا من �أهم املراكز التجارية
الراقية يف مدريد .تعد �سل�سلة �إيل كورتي �إجنلي�س
�إحدى ال�سال�سل التجارية ال�شهرية التي ميكن
من خاللها احل�صول على الهدايا التذكارية،
وامل�شغوالت اليدوية الإ�سبانية ب�سعر منا�سب.

من هنا وهناك

فجوة تقنية المعلومات
على

الرغم من االنت�شار املتعاظم لعدد
م�ستخدمي الإنرتنت حول العامل
عاما بعد عام� ،إال �أن الفارق ال يزال وا�س ًعا
ً
بني الدول املتقدمة والدول النامية من حيث
حجم االنت�شار ومدى النمو .ك�شف تقرير تقنية
املعلومات العاملي لعام  2015ال�صادر عن
املنتدى االقت�صادي الدويل �أن يف عام  2013كان
متو�سط ا�ستخدام الإنرتنت يف  21دولة نامية
واقت�صاد نا�شئ يف حدود  ،%45ثم ارتفعت هذه
الن�سبة يف عام  2015لت�صل �إىل  ،%54وحتقق
هذا االرتفاع يف دول مثل ماليزيا والربازيل
وال�صني .ومع مقارنة هذه الن�سبة مبتو�سط
انت�شار الإنرتنت يف  11دولة ذات اقت�صاد
متقدم ،جند �أن هذه الدول ي�صل فيها معدل
ا�ستخدام الإنرتنت �إىل � ،%87أي �أنه رغم النمو
الكبري للدول النامية �إال �أن الفارق ال يزال .%33
تقرتب ن�سبة الفجوة بني االقت�صادات النامية
والنا�شئة وغريها من االقت�صادات املتقدمة فيما
يتعلق بن�سبة امتالك الهواتف الذكية� ،إذ ي�صل
الفارق �إىل نحو  %31ل�صالح الدول املتقدمة يف
عام  ،2015وذلك على الرغم من التقدم الذي
�أحرزته الدول النامية خالل عامني ببلوغها

ن�سبة  %37بد ًال من  %21يف .2013
�أ�ضاء التقرير الذي تناول ت�صنيف  143دولة
على م�ستوى العامل ،على الفارق الكبري بني بع�ض
الدول الواقعة يف الأقاليم ذاتها� ،إذ ت�صدرت
الإمارات العربية املتحدة وقطر الريادة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،بينما
حققت املغرب �أبرز حت�سن ،فيما ظلت موريتانيا
مت�أخرة يف ت�صنيف الإقليم.
بالرغم من الكثري من ق�ص�ص النجاح التي
حققتها بع�ض الدول يف �آ�سيا مثل ماليزيا� ،إال
�أن هناك بع�ض الدول التي جاءت مت�أخرة يف
الت�صنيف ومنها منغوليا ،و�سرييالنكا ،وتايلند،
كما �أن ثلثي دول �آ�سيا وقعوا يف الن�صف الأدنى
من قائمة الت�صنيف .ويف الوقت الذي حافظت
فيه ال�صني على مركزها الـ  62عامل ًيا ،ت�أخرت
الهند ب�ستة مراكز لت�أتي يف املركز  89بالقائمة.
ي�ؤكد التقرير كيفية م�ساهمة التقنية الرقمية
يف رخاء الدول عرب خلق فر�ص اقت�صادية
مميزة� ،إذ حتتاج الدول �إىل �أنظمة ات�صاالت
وتقنية معلومات متطورة لزيادة الكفاءة ،وتعزيز
الإنتاج واخلدمات ال�صحية والتعليم ،والتفاعل
بني ال�سكان واحلكومات.

نهاية العولمة
�أعلنت

ال�صني �أن العام املا�ضي كان الأول
لها منذ �أن تبنت �سيا�سة االقت�صاد
املفتوح على العامل يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
ً
انخفا�ضا يف �صادراتها ،بالتزامن مع
الذي �شهد
تراجع حركة التجارة العاملية يف عام .2015
ت�ساءل موقع منتدى االقت�صاد الدويل ،يف
تقرير ،عن ال�سبب وراء ذلك ،كون التجارة
العاملية �أحد �أوجه العوملة التي يعي�شها �سكان
الأر�ض ،وما �إذا كان تراجع التجارة هو بداية
النهاية للعوملة؟
متثل التجارة العاملية وج ًها واحدً ا فقط
من �أوجه هذه الظاهرة العاملية التي تتميز
بخ�صائ�ص �أخرى منها ال�سياحة ،والت�أثري
الثقايف ،وتبادل البيانات والن�شاطات االقت�صادية
الأخرى� ،إال �أن �أغلب هذه الأوجه تت�أثر يف النهاية
بالتجارة العاملية والو�ضع االقت�صادي ،الذي �شهد
ركودًا خالل الأ�شهر املا�ضية.
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هناك العديد من الأمارات الأخرى التي
ت�شهد على تراجع م�ستويات التجارة العاملية
ومنها ما ي�سمى مب�ؤ�شر البلطيق للب�ضائع اجلافة
الذي يقي�س تكاليف ا�ستئجار ال�سفن التجارية
الكبرية حلمل الب�ضائع مل�سافات طويلة ،والذي
ً
وانخفا�ضا م�ستم ًرا يف الأ�سعار ،ما
�شهد ركودًا
ي�ؤ�شر �إىل �أن الأ�سواق لن ت�شهد تعاف ًيا قري ًبا،
مع توقع الدخول يف ع�صر جديد من التباط�ؤ
االقت�صادي ،وهو ما يعني �أن ت�أثريات العوملة
التي مل يكن ميكن مقاومتها يف ال�سابق ،بد�أت
تفقد زخمها يف الوقت احلا�ضر.
يرى التقرير �أن ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ي�ؤثر يف
التجارة من حيث احلجم ،لأن ارتفاع �أ�سعار
ال�سلع يجرب الدول ال�صناعية على زيادة حجم
�صادراتها من �أجل تغطية التكاليف اخلا�صة
باملواد اخلام باهظة الثمن التي ت�ستوردها
ال�ستخدامها يف عملية ال�صناعة.

من هنا وهناك

عﻼﺝ اﻷﻣﺮاﺽ في 2100
رمبا

بحلول عام � 2100سيتمكن �لب�سر من
معاجلة كل �لأمر��ش �لتي تو�جههم
حال ًيا و�لتي يعد بع�سها ع�س ًيا على �لعالج.
هذ� هو �لإعالن �لذي ك�سف عنه موؤ�س�ش موقع
�لفي�ش بوك مارك زوكربريغ وزوجته بري�سيال
ت�سان حينما تعهد� بتخ�سي�ش مبلغ ثالثة
مليار�ت دولر خالل �لعقد �لقادم لتمويل
�لأبحاث �لطبية يف �لعامل.
كان �لزوجان قد �أ�س�سا �لعام �ملا�سي
مبادرة زوكربريغ ت�سان ،و�لتي �ست�سرف على
توزيع هذه �لأمو�ل ،و�ستبد�أ باإن�ساء م�سروع
بايوهاب « »Biohubوهو مركز �أبحاث �سيتكلف
نحو  600مليون دولر� ،سيجتمع فيه �لعلماء
و�ملبتكرون ليبا�سرو� �لعمل على م�سروعني
�أ�سا�سيني ،هما �إن�ساء خمطط تو�سيحي للخاليا
«�أطل�ش �خلاليا»� ،لذي ميثل خارطة ت�سف
�أنو�ع �خلاليا �ملختلفة �لتي تتحكم يف �أع�ساء
�لإن�سان ،وم�سروع �آخر هو مبادرة ت�ستهدف

�لق�ساء على �لأمر��ش �ملعدية من خالل تطوير
�ختبار�ت جديدة و�أم�سال ملعاجلة مر�ش
نق�ش �ملناعة «�لإيدز» ،وفريو�سات زيكا و�إيبول
وغريها من �لأمر��ش �جلديدة.
هذه �لأفكار �لتي ي�سعى زوكربريغ لتطبيقها
دفعته لأن يتوقع بلوغ متو�سط �لأعمار �لب�سر
�إىل ما فوق  100عام بحلول عام  ،2100موؤكدً �
�أن �لوقت �حلايل �سهد �إنفاق �أمو�ل ملعاجلة
�لأمر��ش تزيد  50مرة عن �لإنفاق على �لتعامل
مع �لأمر��ش ،وهو �جلانب �لأهم �لذي من
�ساأنه �أن يحول دون �إ�سابة �لنا�ش باملر�ش.
ت�سهد �سركات �لتقنية موؤخ ًر� توج ًها كب ًري�
نحو �لهتمام بالعمل �ل�سحي� ،إذ �أعلنت
�سركة مايكرو�سوفت عن �جتاهها لإيجاد حلول
ملر�ش �ل�سرطان با�ستخد�م �أدو�ت �لذكاء
�ل�سطناعي ،بينما تعمل �سركة غوغل على
بحث �سبل �لتو�سل لطريقة ت�سخي�ش �أكرث دقة
لالأمر��ش با�ستخد�م �حلا�سوب.

ﻃﻔﻞ جامعي
على

غري �ملعتاد قبلت جامعة كورنيل يف
نيويورك �أن يلتحق بها طفل يف عمر
�لثانية ع�سرة ،بعد �أن �جتاز �ختبار �للتحاق
باجلامعة �لعريقة.
غريمي �سولر هو �لطفل �لعبقري كما و�سفه
كثري من و�سائل �لإعالم ،وهو �بن ملهند�سة
طري�ن ومهند�ش ف�ساء .بد�أ �لطفل �لقر�ءة
منذ كان عمره عامني ،وبحلول �لعام �خلام�ش
من عمره كان يقر�أ كت ًبا باللغتني �لكورية
و�لإجنليزية ،ف�س ًال عن در��سته �لتفا�سل
و�لتكامل يف �سن مبكرة.
ويف �لوقت �لذي يذهب فيه �أقر�نه �إىل
�ملدر�سة �لإعد�دية ،يدخل �سولر �إىل �جلامعة
بعد نبوغه يف مر�حل عمره �لأوىل� ،إذ تقول عنه
متقدما ج�سد ًيا منذ �لبد�ية،
و�لدته �إنه كان
ً
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وعرف �لأبجدية يف عمر � 15سه ًر� وبد�أ �لقر�ءة
يف عمر � 21سه ًر� ،ومن ذلك �لقر�ءة باللغة
�لكورية ،وهي لغة و�لدته �لأ�سلية .قر�أ �سولر
�لنظريات �لكربى يف �لريا�سيات ،ف�س ًال عن
هو�ياته يف �حلا�سوب وقر�ء�ت �خليال �لعلمي.
�أكد عميد كلية �لهند�سة بجامعة كورنيل
لور�ن�ش كولينز �أن �سولر م�ستعد ذهن ًيا وفكر ًيا
للدر��سة �جلامعية ،وقد ي�سبح �أحد عباقرة
�لريا�سيات� ،إذ رمبا ياأتي �ليوم �لذي يتو�سل فيه
هذ� �لطفل �إىل حل بع�ش �مل�سائل �لتي مل يكن
هناك �أي ت�سور عن حلها يف �لوقت �حلا�سر.
�سيحتاج �لأبو�ن لعامني حتى يتمكنا من
�لنتقال �إىل نيويورك للعي�ش بجانب �بنهما �لذي
يدر�ش باجلامعة هناك ،للعناية به و�لهتمام
ب�سوؤونه خالل �سنو�ت �لدر��سة.

الجوف

دومة الجندل
تاريخ يتدثر بجمال الطبيعة
تحفل بكثير من المعالم
األثرية ،وتعد وجهة مالئمة
لسياحة الشتاء.
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ت�صنف

حمافظة دومة اجلندل مبنطقة
اجلوف ب�أنها من �أجمل الوجهات
�شمال ال�سعودية لق�ضاء الإجازات و�أجمل الأوقات،
وا�ستك�شاف الرتاث الثقايف املتنوع واملبهر الذي
ي�سافر بالفكر �إىل ما�ضي املنطقة احل�ضاري ،وي�أ�سر
�ألباب زوارها بجماليات الطبيعة ال�ساحرة ،ومواردها
اجلميلة من الزيتون والتمور� ،إىل جانب التعرف �إىل
طبيعة احلرف اليدوية املتقنة� .إنها بلدة متعددة
الأطياف متنوعة الت�ضاري�س ،جعل منها موقعها
اال�سرتاتيجي موط ًنا للمعامل الأثرية املبهرة ،التي تطلق
العنان لف�ضول زائريها للغو�ص يف تفا�صيلها والتمتع
مب�شاهدة �إرثها احل�ضاري ،الذي يرتبع على قمته كل
من قلعة مارد ،وم�سجد عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل
عنه ،الذي يتميز مبئذنته ال�صامدة� .شهدت املحافظة،
خالل ال�سنوات الأخرية ،كث ًريا من امل�شاريع التطويرية
التي نفذتها كل من الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث

الوطني وبلدية دومة اجلندل .ف�إ�ضافة �إىل ما متلكه
دومة اجلندل من تاريخ عريق ,فهي تتمتع � ً
أي�ضا مبواقع
�سياحية متميزة ذات طابع فريد مت ت�أهيلها على النمط
احل�ضاري املعا�صر ،فتتيح جتربة التمتع بال�سياحة
البحرية �إىل جانب الطبيعة اخل�ضراء .وكونها موط ًنا
ل�سياحة ال�شتاء �ش�أنها �ش�أن منطقة اجلوف ،فقد
خ�صو�صا لع�شاق
�أهَّ لها ذلك لأن تكون وجهة لل�سياحة،
ً
التخييم وحمبي املغامرات املائية ،مع تنظيم م�سابقة
الدبابات البحرية التي احت�ضنتها املحافظة م�ؤخ ًرا.
بطولة المملكة للدبابات البحرية | يف بحرية
دومة اجلندل �أقيمت بطولة اململكة للدبابات البحرية
والتي انطلقت حتت �شعار �أبحر �شما ًال ومب�شاركة
فرق من اململكة ،تناف�سوا يف عدد من ال�سباقات منها
�سباق فئة الوقوف ,و�سباق فئة اجللو�س ،والنمط
احلر فري �ستايل.
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.2

احت�ضنت دومة اجلندل م�سابقة
الدبابات البحرية باململكة م�ؤخ ًرا.

.3

يبلغ طول حميط البحرية نحو  4700مرت،
ً
كورني�شا جمي ًال يحظى
وميثل �أحد جوانبها
ب�إقبال كبري من قبل املتنزهني.

.4

يتدفق فائ�ض مياه الري من مزارع
دومة اجلندل �إىل بحريتها التي تتمدد
على م�ساحة تتجاوز مليون مرت مربع.

2 1

3
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تقع قلعة مارد على مرتفع �صخري يطل
على البلدة القدمية.
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�شهدت البطولة �إقبا ًال كب ًريا من الزوار مل�شاهدة
العرو�ض التي برع خاللها املت�سابقون يف تقدمي ما
لديهم من مهارات يف ا�ستخدام الدبابات البحرية،
حيث ُكرم الفائزون يف نهاية فعاليات البطولة.

ملكة تدمر ال�سيطرة على دومة اجلندل وتيماء .كذلك
حتدث ياقوت احلموي عن القلعة ،وذكر �أن ح�صن
دومة اجلندل ي�سمى ماردًا ،و�أن املدينة ُ�س ّميت دومة
اجلندل ،لأن ح�صنها ُ�ش ّيد من حجر اجلندل ال�صلب.

المواقع األثرية
حتفل املحافظة بكثري من املواقع الأثرية التي
مق�صدا للزوار من �أنحاء اململكة.ي�أتي على
تعد
ً
ر�أ�س هذه املواقع:

مسجد الخليفة عمر بن الخطاب،
رضي اهلل عنه | ين�سب امل�سجد �إىل اخلليفة
عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،ويقع يف دومة
اجلندل ،وقد بني عام 17هـ ،يف �أثناء عودة اخلليفة
من فتح بيت املقد�س .بني امل�سجد من احلجر
املهذب والطني ،و�سقفه من اخل�شب واجلريد و�شكله
م�ستطيل� ،أعيد ترميمه عدة مرات .تبلغ م�ساحته
نحو  600مرت تـقري ًبا ،ويتميز مبئذنته ال�شهرية
ال�شاخمة التي ما زالت قائمة على و�ضعها ال�سابق،
وتعد �أقدم مئذنة قائمة حتى الآن.

قلعة مارد | تقع مارد يف الطرف اجلنوبي
للبلدة القدمية بدومة اجلندل ،وقد �شيدت فوق مرتفع
�صخري يطل على البلدة القدمية من اجلهة اجلنوبية،
�إذ يرتفع م�ستوى �أر�ضيات القلعة عن م�ستوى مباين
البلدة القدمية بنحو  25مرتًا تقري ًبا .يعود تاريخ بناء
القلعة �إىل ما قبل الع�صر الإ�سالمي� ،إذ ورد ذكرها
يف ثنايا بع�ض الأخبار التي حتدثت عن حماولة امللكة
«زنوبيا» �إخ�ضاع القلعة ل�سلطتها ،حيث مل ت�ستطع

حي الدرع | يت�ألف هذا احلي من �أطالل تقع
يف و�سط دومة اجلندل �ضمن املنطقة الأثرية بجوار

م�سجد عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،وبيوته
حجرية متال�صقة ،و�أزقته مت�صلة بع�ضها ببع�ض،
وبع�ضها مغطى ب�أقوا�س .مت ر�صف هذه الأزقة
باحلجارة عام 1413هـ .بع�ض بيوته تت�ألف من دورين
وم�سقوفة بالأثل و�سعف النخيل.
يتميز احلي مببانيه احلجرية ،و�أزقته الواقعة
بني الب�ساتني وم�سارب املاء التي كانت ت� ِّؤمن
احلياة ل�ساكنيه من عيونها القريبة� ،إذ �إن
يعرف الزائر بقايا هذا
التجوال يف هذا احلي ِّ
تنق�ض �آثاره ،لتخ ِّلف �شواهد
الزمن الذي مل ِ
تفي�ض بعبق التاريخ الذي يت�سرب يف ثنايا البنيان
املرتا�صف يف جتربة ال يعي�شها ال�شخ�ص �إال يف
مدينة تاريخية .ي�ضاف �إىل هذا كله موقع ديوانية
القلعة ذات الوجبات الرتاثية و�سط بيت الن�صار
الأثري الذي بني على الطراز ذاته ال�ستح�ضار
حلظات جميلة تقع بني احلا�ضر واملا�ضي ,يعزز
ح�ضورها عدد من املحالت التي تبيع منتجات
اجلوف الرتاثية والأ�سر املنتجة.
25
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سياحة شتوية
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جزء من منطقة اجلوف من االمتداد ال�شمايل ل�صحراء
النفود مبا يحويه من كثبان خمتلفة االت�ساع ،وقد يبلغ عر�ض
الكثيب الواحد 100م .ويوفر ذلك بيئة مالئمة لريا�ضات :ركوب اجلمال،
واخليل ،و�سباق ال�سيارات ،وقيادتها على الرمال (�أو ما ي�سمى حمل ًيا
بالتطعي�س) �أو ما ُيعرف ب�سياحة ال�صحاري.
ت�ضم حمافظة دومة اجلندل «نفود اليجة» �أحد املواقع التي تغطيها
الرمال ,وتعد منا�سبة لرحالت املك�شات ،وهي الرحلة ال�سياحية التي
يع�شقها ال�سعوديون .يعد �شمال اململكة من �أجمل اجلهات التي يق�صدها
ع�شاق ال�شتاء ,بف�ضل مالءمتها ل�سياحة التخييم� ،أحد الأن�شطة املعروفة
عموما ويف منطقة اجلوف خا�صة ،و�إن كانت تن�شط
على م�ستوى اململكة ً
يف مواقع حمددة �أكرث من غريها ,مع تنوع بيئات املنطقة من �سهلية،
ورملية ،وجبلية ،وه�ضابية ،و�صحراوية ،وهو ما مينح املنطقة كل املقومات
الطبيعية الزدهار �سياحة التخييم وتو�سعها.
ت�ضم املنطقة عددًا من املخيمات اجلاهزة للت�أجري هناك لق�ضاء �أجمل
الأوقات مع دخول ف�صل ال�شتاء ،وانخفا�ض درجات احلرارة ومالءمتها
للمك�شات ،ف�ض ًال عن اال�ستمتاع ب�أجواء احلياة البدوية التي ال تزال
حتتفظ منطقة اجلوف ب�إرث كبري منها وال يزال ً
خ�صو�صا على
را�سخا
ً
الأطراف ال�صحراوية من املنطقة� ،إذ يحيا بع�ض ال�سكان يف تقاليدهم
اليومية على منط حياتهم البدوية الب�سيطة التي تغري كثريين لال�ستمتاع
بها ،ومعرفة كثري حولها عرب زيارة خميماتهم ،ومواقع �سكان البادية.
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خصوصا مع
متنزها،
ً
اتخذ األهالي وزوار المنطقة بحيرة دومة الجندل ً
تأهيل المنطقة المحيطة بها الستقبال الزوار ووقوعها
			 على مقربة من مسجد عمر بن الخطاب ،رضي اهلل عنه
مزارع النخيل والزيتون | ي�ستمتع زوار
دومة اجلندل بنمط خمتلف من التنزه يف مزارع
الزيتون والنخيل التي ت�شتهر بها حمافظة اجلوف،
التي تُ�سقى من الينابيع ال�صافية .تعيد هذه
التجربة �إىل الأذهان مزارع الأجداد القدمية التي
خ�صو�صا �أن
دثرتها �آالت الزراعة احلديثة اليوم،
ً
هذه املزارع حتفها من بع�ض اجلوانب �أ�سوار طينية
ميا.
وحجرية بنيت قد ً
بحيرة دومة الجندل | حتتل بحرية دومة
م�سطحا قدره مليون مرت مربع ،وهي نتاج
اجلندل
ً
لتجمع املياه الفائ�ضة عن ري الأرا�ضي الزراعية ،يبلغ
عمقها نحو  15مرتًا ،ومكمن جمالها يف وجودها و�سط
ال�صحراء� ،إذ اتخذها الأهايل وزوار املنطقة متنزهً ا،
خ�صو�صا مع وقوعها على مقربة من م�سجد عمر بن
ً
اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،وق�صر مارد التاريخي .كما
ي�شرف عليها من جهة الغرب نخيل دومة اجلندل،

نواح .تعد
�إىل جانب اجلبال التي حتيط بها من عدة ٍ
البحرية ت�أكيدًا لل�سري القدمية واحلديثة التي ت�ؤكد
كرثة عيون دومة اجلندل و�آبارها اليدوية ،وثراءها
باملياه .يبلغ طول حميط البحرية الذي يت�ألف على
�شكل غري منتظم نحو  4700مرت ،وتقدر كمية املياه
املخزنة بها من �ستة ماليني �إىل ثمانية ماليني مرت
مكعب .مت جتهيز حميط البحرية للمتنزهني لال�ستمتاع
بتجربة اخلروج �إليها مع توافر اخلدمات التي يبحث
عنها الزوار كافة ،من دورات املياه ،وامل�سجد ،و�ألعاب
الأطفال� ،إىل جانب مقهى ،ومر�سى للقوارب وللدبابات
البحرية ،ف�ض ًال عن امل�ساحات اخل�ضراء الوا�سعة.
تت�أكد فر�ص اال�ستثمار ال�سياحي يف هذه البحرية مع
خ�صو�صا يف
ما حتظى به من �إقبال كبري من قا�صديها
ً
موا�سم الإجازات ونهايات الأ�سبوع.
متنزهات | ت�ضم املحافظة عددًا من املتنزهات
�أبرزها متنزه اليجة الربي ,الذي مت جتهيزه على

م�ستوى متميز يليق بزواره ،ويقع على الطريق
الرابط بني طريق حائل اجلوف .تبلغ �إجمايل
م�ساحة املتنزه � 300ألف مرت مربع ،وحتتوي على
م�سطحات خ�ضراء ،وجل�سات ذات مظالت� ،إ�ضافة
�إىل مناطق خم�ص�صة للأطفال والألعاب .كما يحوي
املتنزه عددًا كب ًريا من �أ�شجار الزيتون والنخيل,
وممرات للم�شاة ،ف�ض ًال عن مواقع لل�شواء ،وال�شاي،
والقهوة و�ضعتها بلدية دومة اجلندل� ,إ�ضافة �إىل
�سيارات خا�صة لكبار ال�سن واملعاقني.
المأكوالت الشعبية | ي�صاحب تنظيم
بطولة اململكة البحرية تنظيم �سوق للأ�سر املنتجة
تقدم الأكالت ال�شعبية ال�شهرية ,مثل املرقوق،
واملليحي ،واجلري�ش ،وبكيلة التمر ،وكب�سة الأرز،
وخبز ال�صاج .وهي �أكالت يندر وجودها باملطاعم،
و�إن وجدت فهي تقل جودة عن �صناعتها ب�أيدي
�أهلها من �أ�سر اجلوف.
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فيينا

فيينا

سحر أوروبا القديمة
تعد فيينا من أجمل مدن العالم
وأفضلها لإلقامة ،وتتميز بمبانيها العريقة
وطبيعتها الخضراء.

جوسلين إيليا
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يقت�صر متيز فيينا عا�صمة النم�سا على روعة
مبانيها وعراقتها التي جتعلها من بني �أجمل مدن
العامل� ،إذ توفر املدينة الكثري من الفر�ص الرتفيهية،
وفر�ص الت�سوق .ت�شتهر هذه املدينة الأنيقة مببانيها
التاريخية ،وا�ستعرا�ضات اخليول يف مدر�سة
الفرو�سية الإ�سبانية ال�شهرية عامل ًيا.
مت اختيار فيينا للمرة ال�سابعة على التوايل �أف�ضل
مدينة يف العامل للإقامة فيها وفق ت�صنيف �شركة
مري�سر لال�ست�شارات الدولية .جاءت النتيجة ا�ستنادًا
�إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ونوعية العناية ال�صحية
املتوافرة ،وم�ستوى التعليم ،وجودة و�سائل النقل
ومرافق الرتفيه.يتمتع �سكان العا�صمة النم�ساوية،
الذين يبلغ عددهم نحو  1.7مليون ن�سمة ،بثقافة

عالية ،وتنت�شر فيها املتاحف والأ�سواق الأنيقة.
تتميز فيينا بكرثة املقاهي التي تنت�شر يف �أنحاء
املدينة ،والالفت هو حب النم�ساويني للجلو�س يف
الهواء الطلق ،وتناول احللويات النم�ساوية والقهوة
وال�شوكوالته ال�ساخنة ،والطبق الأ�شهر «ال�شنيتزل».
�أف�ضل طريقة الكت�شاف فيينا هي نزهة على الأقدام،
لأن هذه الو�سيلة �ستعرفك على فيينا احلقيقية
وخباياها ومبانيها التي تعرب من داخلها من �شارع
�إىل �آخر عرب قناطر جميلة و�أر�ضية رخامية .ميكن
اال�ستعانة بدليل �سياحي ،لي�س فقط للتعرف على
تاريخ املدينة العريق ،و�إمنا � ً
أي�ضا للتعرف على �أف�ضل
الأماكن التي يزورها ال�سكان املحليون من مطاعم،
و�أ�سواق ،ومتنزهات.
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فيينا

.2

ت�صنف حديقة مالهي براتر من �أ�شهر معامل
املدينة ،وفيها تقع عجلة فيينا التي تتيح
م�شاهدة املدينة من ارتفاع كبري.

.3

غرف ق�صر �شونربون الإمرباطوري  1441غرفة ،ويعد
�أكرب الق�صور و�أهمها يف النم�سا.

2 1
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تعد اجلوالت يف العربات التي جترها الأح�صنة
«الفياكر» من �أكرث الأن�شطة ال�سياحية اجلاذبة للزوار
للتجول يف �شوارع مدينة فيينا.
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تقع أفضل أماكن التسوق في المدينة القديمة
في شارع كيرتنر ،وجرابن ،وتوخالوين ،بينما يعد
		
كافيه سنترال من أشهر مطاعم المدينة وأقدمها
عاما
					 بعمره الذي يتجاوز مئة وخمسين ً
أفضل الزيارات والنشاطات | ال ميكن �أن
تبد�أ زيارتك �إىل فيينا دون الذهاب �إىل Innere
 Stadtوهي املدينة القدمية يف فيينا حيث املربع
الذهبي ،و�أول حمطة ميدان املتاحف ،وبرج
الدانوب ،ومدر�سة الفرو�سية الإ�سبانية ،وعجلة فيينا
التي تتيح م�شاهد بانورامية من ارتفاع  200قدم.
ويبقى ق�صر �شونربون من �أهم معاملها� ،إ�ضافة �إىل
متحف ليوبود والق�صر الإمرباطوري (هوفبورج).
قصر شونبرون |
دقيقة بو�ساطة ال�سيارة من قلب فيينا ت�صل �إىل
ق�صر �شونربون وهو الق�صر الإمرباطوري ال�سابق
وامل�ؤلف من غرف عددها  1٫441غرفة .يعد الق�صر
من املعامل الأثرية والثقافية الأكرث �أهمية يف البالد
التي ت�صل �إىل داخلها عرب بوابة عمالقة ليطالعك
املبنى بلونه الأ�صفر الالفت.
بني الق�صر املخ�ص�ص للقي�صرة «�إليونورا
غونزاجا» بني عامي  1638و  ،1843وحلق به تدمري
كبري يف �أثناء احل�صار الرتكي الثاين لفيينا يف عام
 .1683يف عام  1743يف عهد الإمرباطورة ماريا
تريزا اكتمل الق�صر و�أ�صبح بحديقته على �شكله
احلايل .كان الق�صر املبني ،مطابقًا لفن الروكوكو
منذ �أوا�سط القرن الثامن ع�شر حتى احلرب العاملية
الأوىل ،املقر ال�صيفي للقيا�صرة النم�ساويني.
يعد ق�صر �شونربون �أكرب الق�صور و�أهمها يف
النم�سا ،ويزوره كثري من ال�سياح كل عام .يقع
الق�صر على م�ساحة قدرها  160هكتا ًرا ويعد ،طبقًا
على م�سافة حوايل 30

لليون�سكو ،موق ًعا تراث ًيا عامل ًيا منذ عام  .1996من
معامله املهمة� ،أنه ي�ضم �أقدم حديقة حيوان يف
العامل ،وال تزال تعم باحلياة وهي «حديقة حيوان
�شونربون» على م�ساحة  16هكتا ًرا .ميكن التجول
بداخله عن طريق قطار ي�أخذك يف رحلة يف حدائقه
التي حتتل م�ساحة �إمارة موناكو نف�سها ،وتوجد
بالداخل مقا ٍه جميلة مطلة على البحرية.
حديقة مالهي فيينا � | Praterإذا كنت
ب�صحبة ال�صغار يتعني عليك زيارة حديقة املالهي
«براتر»  ،Praterالتي ت�ضم عجلة فيينا .ميكن
حجز كب�سولة فيها للقيام بجولة خا�صة تقدم فيها
امل�أكوالت اخلفيفة وال�شاي والقهوة ،وتدور بك العجلة
مرتني ،وترى من خاللها روعة فيينا من فوق� ،إذ تعد
العجلة ال�سياحية الأوىل يف العامل.
جولة على األحصنة «فياكر» | يف كل �شارع
من �شوارع فيينا جتد عربات جترها اخليل ،لت�أخذك
يف رحلة يف �شوارع املدينة العتيقة .تعد هذه الرحلة
من �أكرث ما يجذب ال�سياح �إىل املدينة .ويطلق على
العربة واخليل ا�سم «فياكر» ( ،)Fiakerواال�سم م�شتق
من الفرن�سية تيم ًنا ب�شارع «فياكر» الباري�سي .منذ
�أن انت�شرت العربات واخليل يف �شوارع فيينا منذ عام
 1720فال تزال من �أهم نقاط اجلذب ال�سياحي فيها.
التسوق والتنزه | �أف�ضل �أماكن
وحتديدا
الت�سوق تتمركز يف املدينة القدمية
ً

يف �شارع كريترن ،وجرابن ،وتوخالوين ،و�شارع
ماريا هيلفر ،ونا�شماركت ،وبروننماركت،
وكارميليرتماركت ،ورخو�سماركت .يعد كافيه
�سنرتال  Café Centralمن �أقدم مطاعم
ؤخرا مبئة
املدينة و�أ�شهرها ،واحتفل م� ً
عاما على ت�أ�سي�سه ،وهو معروف كونه
وخم�سني ً
عنوان الذواقة والأدباء واملثقفني ،ويقدم �أ�شهر
طبق من�ساوي «ال�شنيتزل» بلحم العجل� ،إ�ضافة
�إىل احللوى التقليدية ،وامل�شروبات ال�ساخنة.
�أما مطعم هوريغر زميرمان Heuriger
 ،Zimmermanويقع على ه�ضبة على تخوم
فيينا تبعد حوايل ن�صف �ساعة بو�ساطة
ال�سيارة فهو مكان ريفي جميل يقدم امل�أكوالت
املحلية ال�شهية.
�أما مقهى زاخر ،الواقع يف املدينة القدمية
بالقرب من �شارع كارنترن ال�شهري باملحالت
التجارية ،فهو تابع لفندق زاخر الأثري .و�أهم ما
ميكن �أن تتذوقه يف املقهى ال�شوكوالته ال�ساخنة،
وكعكة زاخر التي حتتوي على املربى ،وتعد من
�أ�شهر الأطباق احللوة يف فيينا .وميكن �أن ت�شاهد
كيفية �صنعها يف املقهى .الرحلة �إىل فيينا جت�سد
متعة خا�صة لعا�شقي الطبيعة� ،إذ ي�ستمتعون بها
كمدينة خ�ضراء تك�سو امل�ساحات اخل�ضراء �أكرث
من ن�صف م�ساحتها ،لتجمع فيينا بني طبيعتها
احلاملة وجمال بنيانها ومعمارها التاريخي ،وتظل
�إحدى �أكرث الوجهات الأوروبية تف�ضي ً
ال للزوار
من �أنحاء العامل.
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مقال

عندما

أبها مليحة
عاشقاها العطر
والمطر
أحمد عسيري

ت�ستيقظ �أبها يف ال�صباحات امل�شم�سة يت�سلل �إىل
�أذنيك �إيقاع فرا�شة هربت من حقل م�سحور،
وترى قم ًرا حاف ًيا يت�سلق �أ�سوارها وميد كفوفه للمطر املت�ساقط
من �أكمام الريح ،وت�شعر �أن موالك اجلبلي حتول �إىل �أ�شرعة
بي�ضاء يقهقه كاملوج الراع�ش يف حلق الغدران .فهمومك ت�صبح
فرحا يتدىل كوريد الفجر،
�آنية لزهور احلب ،وجراحك ت�صبح ً
وحنينك نافذة �أرقها خفق الأحالم ،فيفي�ض ال�صدر بدفء العمر
بدفء الأر�ض� .أبها قرية كبرية ت�صب نعا�س براءتها قارورة عطر
و�شعر وع�شق �أبهاوي ال ميوت� .إنها حتول ال�صخر �إىل غابة ،وتوقظ
الع�شب النائم ليدون بيا�ض الأزمنة فوق عروق �ضبابها ،وطل
موا�سمها ،ون�سغ �أ�شجارها ،و�ضحكة �أطفالها ،و�أطواق نعناعها،
وحبق �سفوحها ،فجعلت اجلمال نق ًيا كوجه بالدي ،عذ ًبا كرع�شة
النجوم ،رقيقًا كبوح ال�سنابل ،بل عندما ت�ضحك �أبها ي�صعد الأفق
كالرحيق ،وتفي�ض الع�شيات ب�أ�سراب النحل ،وترك�ض امل�سرات بني
«املفتاحة والقرى» فتب�صر الورود وهي تط�أطئ تيجانها للمليحات
العابرات كخ�ضرة الأر�ض وقطيع النوار�س.
عندما ت�سهر �أبها حت�س �أنفا�س اجلدران تذوب يف الطرقات،
طرقات «البديع» ذلك احلي املبتل باحلكايات التي ال ت�شيخ على
�ضوء القناديل امل�سهدة ،وثرثرة املمرات الوا�سعة ال�ضيقة ،وفتات
البخور املن�سرب من قمي�ص ال�سقوف اخل�شبية.
عندما تكتب �أبها ب�أ�صابعها اللوزية تزهر الأقالم بني يديها،
ويع�شب الورق فوق خديها فرت�سل �شعرها املجدول ليغطي نوافذ
«نعمان» و�شرفاته ،الفاحت �أبوابه لل�صبح الطالع من حديقة امل�ساء،
فال تغادرك نكهة ال�شيح والبعيرثان ،و�ضحكة حورية تغمرك
كقطرة طل و�أن�سام �شذى .عندما تبت�سم �أبها تزهو �سدرة العمر
في�ضيء الطيبون من «القابل» ،فقد علمتهم �شم�س الغروب التي
تك�سو مالحمهم املبهجة كل يوم �أن الزمن الراحل ال يبقيه �إال طعم
العطاء ،ففا�ضت الأرواح ب�أباريق احلب ،و�أ�سرار القلب ،وذاكرة
الوجد ،ودبيب احلنني الدافق ك�أ�شواق العذارى .عندما تتكلم �أبها
تغ�سل الب�ساتني واملداميك من بقايا الليل فتب�صر العني اجلمال
املوزع يف الكائنات ال�ضوئية الداخلة واخلارجة من حي «الربوع»،
ذلك احلي الذي ال يهد�أ حني يكتظ باخلطى ،ون�ضارة احلياة،
وهمهمات الغبطة ،والوجوه املنقوعة بال�ضوء والغيم ،وقطرات
الندى الدافئ .حت�س يف هذا احلي �أن ال�سيول �أكرث زرقة ،و�أن
�أ�شجار الرمان �أكرث ور ًقا .يف هذه الأحياء ويف �أحياء �أخرى ي�سفح
تراب هذه املدينة فوا�صل من ف�ضاءات الكالم ،و�سالل احلكايات
املدفونة حتت �ضلوع احل�صى ،ودفاتر الأ�سفار ،وعيون املها ،و�أزهار
الروح ،و�أنا�شيد الب�سطاء ،وغيول الذاكرة ،ودكاكني امل�سك ،و�أوراق
احلنا ،ورغيف املوقد احلاين املعجون بال�صرب والتعب .لأبها �شفتان
من زعفران تفوح �أطيابها حني ي�أتي امل�ساء ويرك�ض يف �أزقتها،
فت�صبح اللحظات �شهية عذبة ك�أغاين الرعاة وطرق «املول�ش» على
ذرى اجلبال امل�ؤتزرة بالطل وب�شارات الغيث وقلوب ال�شعراء .حني
و َّقعنا �صك حمبة هذه املدينة يف حمكمة التاريخ كان �شهود احلال
يحلفون �إنهم مل يروا مدينة تكحل عينيها بثلج الع�شيات الرعدية،
ويخ�صب الطني حتت خطاها القمحية وترمتي حبات «بردها»
على �أجنحة احللم ،ويوم�ض ال�سنا يف �صوتها املخملي �إال هذه
املدينة املدعوة �أبها املحتفلة بالنا�س واحلياة املفعمة بالغمو�ض،
املت�شحة باخ�ضرار املوا�سم وحلون العبق الفاتر يف عر�س الأ�ساطري،
والرتانيم الطازجة بالأ�سرار وعفة الإزار كظبي ع�سريي يتمايل فوق
حرير الروح� ..إنها �أبها حرب القلب ،ونافذة ال�صباح التي نطل من
خاللها على بوابة الوطن ومدائن الكون.
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اقتصاد

ي�شكل

استثمار
لنمو مستدام
المسار الوحيد لنمو
االقتصاد العالمي ورفع
فرص العمل.
جيفري د .ساكس•

36

 -ديسمبر 2016

انخفا�ض معدل اال�ستثمار خيبة �أمل
كبرية يف االقت�صاد العاملي اليوم .يف
ال�سنوات التي �سبقت الأزمة املالية لعام  ،2008ارتفع
النمو يف البلدان مرتفعة الدخل بف�ضل الإنفاق على
ال�سكن وعلى اال�ستهالك اخلا�ص .وعندما حلت
الأزمة ،انخف�ض كال النوعني من الإنفاق ،ومل تتحقق
اال�ستثمارات التي كان ينبغي �أن تتجاوز الركود قط.
وهذا يجب �أن يتغري.
بعد الأزمة ،حاولت امل�صارف املركزية الكربى
يف العامل �إحياء الإنفاق والتوظيف من خالل خف�ض
�أ�سعار الفائدة .وجنحت اخلطة� ،إىل حد ما .ولإغراق
�أ�سواق املال بال�سيولة وخلف�ض �أ�سعار الفائدة� ،شجع
�صناع ال�سيا�سة امل�ستثمرين للمزايدة على �أ�سعار
الأ�سهم وال�سندات .وخلق هذا التوجه ثروة مالية
هائلة من خالل الأرباح الر�أ�سمالية ،بينما مت حتفيز
اال�ستهالك وبع�ض اال�ستثمار من خالل االكتتابات
العامة الأولية.
مع ذلك فقد و�صلت هذه ال�سيا�سة �إىل حدودها،
وفر�ضت تكاليف ال ميكن �إنكارها .وعند بلوغ �أ�سعار
الفائدة ال�صفر �أو حتت ال�صفر ،اقرت�ض امل�ستثمرون
لأغرا�ض امل�ضاربة ال�صرفة .ونتيجة لذلك ،انخف�ضت
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جودة اال�ستثمارات ،بينما ارتفعت النفوذ .وعندما
تفر�ض امل�صارف املركزية االئتمان ال�شديد ،تكون
النتيجة خطر االنخفا�ض الكبري لأ�سعار الأ�صول.
مع دفع ال�سيا�سة النقدية �إىل حدودها ،اختفت
اال�ستثمارات طويلة الأجل يف ال�سكك احلديدية
عالية ال�سرعة ،والطرق ،واملوانئ ،والطاقة منخف�ضة
الكربون ،واملياه النقية ،والرعاية ال�صحية،
وال�صحة ،والتعليم .وكبح التق�شف يف امليزانية جماح
اال�ستثمارات العامة ،ما �أثار �شكو ًكا كبرية فيما
يتعلق بال�سيا�سة العامة وال�ضرائب الدولية التي تعيق
اال�ستثمار اخلا�ص ،و�أدى ذلك �إىل انخفا�ض هذا
عموما يف البلدان ذات الدخل املرتفع.
الإنفاق ً
على الرغم من وعود الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما لال�ستثمار يف ال�سكك احلديدية عالية ال�سرعة
وغريها من البنى التحتية احلديثة ،مل يتم بناء ميل
واحد من ال�سكك احلديدية ال�سريعة خالل ال�سنوات
الثماين التي ق�ضاها يف من�صبه .لقد حان الوقت
لرتجمة الأقوال �إىل �أفعال ،يف الواليات املتحدة
و�أماكن �أخرى ،والدخول يف حقبة جديدة من ارتفاع
معدالت اال�ستثمار يف التنمية امل�ستدامة.
هناك ثالثة حتديات تواجه هذه اال�سرتاتيجية:

في المناطق الحضرية سريعة النمو

حتديد امل�شاريع املنا�سبة ،و�ضع خطط معقدة تنطوي
على كل من القطاعني العام واخلا�ص (وغال ًبا ما
تهم �أكرث من بلد واحد) ،وهيكلة التمويل .ولكي
تنجح ،يجب �أن تكون احلكومات قادرة على التخطيط
الفعال على املدى الطويل ،وو�ضع امليزانيات ،وتنفيذ
امل�شاريع .وقد �أثبتت ال�صني هذه القدرات يف
ال�سنوات الع�شرين املا�ضية (على الرغم من ف�شل
ال�سيا�سة البيئية الرئي�سة) ،بينما مت �إحراج الواليات
املتحدة و�أوروبا .ويف الوقت نف�سه ،كث ًريا ما قيل من
قبل �صندوق النقد الدويل وغريه من امل�ؤ�س�سات لأ�شد
البلدان فق ًرا �أال تقوم ب�أي حماولة.
على احلكومات ،اليوم ،امل�ساعدة على التغلب
على واحدة على الأقل من التحديات الرئي�سة.
و�ست�ساعد �أهداف التنمية امل�ستدامة واتفاق باري�س
حول املناخ على توجيهها نحو امل�شاريع ال�صحيحة.
يحتاج العامل �إىل ا�ستثمارات �ضخمة يف �أنظمة
الطاقة منخف�ضة الكربون ،و�إىل و�ضع حد لبناء
حمطات جديدة لتوليد الكهرباء امل�شتغلة بالفحم.
ويحتاج �إىل ا�ستثمارات �ضخمة يف ال�سيارات
الكهربائية (والبطاريات املتقدمة) ،جن ًبا �إىل جنب
مع انخفا�ض حاد يف ال�سيارات ذات حمرك االحرتاق
خ�صو�صا� ،إىل
الداخلي .كما يحتاج العامل النامي،
ً
ا�ستثمارات كبرية يف م�شاريع املياه والرعاية ال�صحية
يف املناطق احل�ضرية �سريعة النمو� .أما البلدان ذات
الدخل املنخف�ض ،على وجه اخل�صو�ص ،فهي يف
حاجة �إىل تو�سيع نطاق النظم ال�صحية والتعليمية.
مبادرة ال�صني «حزام واحد ،طريق واحد»-
التي تهدف �إىل ربط �آ�سيا ب�أوروبا مع �شبكات
البنية التحتية احلديثة� -سوف ت�ساعد على حتقيق
هذه الأهداف ،على افرتا�ض �أن هذه امل�شاريع يتم
ت�صميمها مع �أخذ م�ستقبل الطاقة ذات معدالت
الكربون املنخف�ضة يف احل�سبان .وتعزز هذه املبادرة
خ�صو�صا يف
فر�ص العمل ،والإنفاق ،والنمو،
ً
اقت�صادات البلدان غري ال�ساحلية يف جميع �أنحاء
�أورا�سيا� .ست�شكل هذه اال�ستثمارات حرا ًكا جديدً ا
للعالقات االقت�صادية والدبلوما�سية بني االحتاد
الأوروبي ورو�سيا وال�صني.
هناك حاجة �إىل برنامج مماثل على وجه ال�سرعة
يف �أفريقيا .على الرغم من �أن البلدان الأفريقية قد
حددت بالفعل اال�ستثمارات ذات الأولوية كالكهرباء
والنقل ،ف�سوف يظل التقدم بطي ًئا �إذا مل ترافقه
موجة جديدة من الإنفاق اال�ستثماري.
ينبغي � ً
أي�ضا رفع �إنفاق الدول الأفريقية جمتمعة
يف التعليم وحده بع�شرات املليارات من الدوالرات
�سنو ًيا .كما يجب رفع الإنفاق على البنية التحتية
جمتمعة مببلغ  100مليار دوالر على الأقل يف ال�سنة.
يجب تغطية هذه االحتياجات يف الغالب على املدى
الطويل ،من طريق قرو�ض منخف�ضة الفائدة من

ال�صني و�أوروبا والواليات املتحدة ،ف�ض ًال عن تعبئة
املدخرات طويلة الأجل يف الدول الأفريقية (من
خالل اعتماد �أنظمة جديدة للتقاعد مث ًال).
كما حتتاج الواليات املتحدة و�أوروبا �إىل برامج
جديدة للبنية التحتية الرئي�سة .وينبغي على الواليات
املتحدة -حيث مت �إجناز م�شروع �ضخم للبنية التحتية
 ،هو نظام الطرق ال�سريعة الوطني ،يف ال�سبعينيات-
ت�أكيد اال�ستثمار يف الطاقة منخف�ضة الكربون،
وال�سكك احلديدية عالية ال�سرعة ،واال�ستثمار ال�شامل
يف ال�سيارات الكهربائية.
�أما �أوروبا ،فيجب �أن تكون اخلطة اال�ستثمارية
للمفو�ضية الأوروبية– يف �إطار برنامج �أهداف التنمية
امل�ستدامة لالحتاد الأوروبي– والتي �أطلق عليها ا�سم
«خطة يونكر» ن�سبة �إىل رئي�س املفو�ضية الأوروبية جان
كلود يونكر .وينبغي �أن تركز هذه اخلطة ،مث ًال ،على
�إن�شاء �شبكة نقل على م�ستوى �أوروبا للح�صول على
الطاقة منخف�ضة الكربون ،وعلى الزيادة الهائلة يف
جمال توليد الطاقة املتجددة.
للم�ساعدة على متويل مثل هذه الربامج ،على
م�صارف التنمية متعددة الأطراف -مثل امل�صرف
الدويل وم�صرف التنمية الآ�سيوي ،وامل�صرف
الأفريقي للتنمية -رفع كمية الديون طويلة الأجل يف
�أ�سواق ر�أ�س املال ب�أ�سعار منخف�ضة الفائدة .ومن
ثم ينبغي �أن تقر�ض تلك الأموال �إىل احلكومات
والكيانات اال�ستثمارية يف القطاعني العام واخلا�ص.
�أما �أفقر البلدان يف العامل ،ف�إن كث ًريا من
اال�ستثمارات املطلوبة يجب �أن ت�أتي من خالل زيادة
امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية .هناك عدة طرق لتوليد
هذا املال من �أجل م�ساعدات �إ�ضافية عن طريق
خف�ض الإنفاق الع�سكري ،مبا يف ذلك و�ضع حد
للحروب يف منطقة ال�شرق الأو�سط .والوقوف بحزم
�ضد اجليل القادم من الأ�سلحة النووية ،وتقلي�ص
القواعد الع�سكرية الأمريكية يف اخلارج ،وجتنب �سباق
الت�سلح بني الواليات املتحدة وال�صني من خالل تعزيز
الدبلوما�سية والتعاون .وينبغي توجيه عوائد ال�سالم
نحو الرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والبنية التحتية يف
املناطق الفقرية والتي مزقتها احلروب اليوم.
لي�ست التنمية امل�ستدامة رغبة و�شعا ًرا فقط ،بل
هي امل�سار الواقعي الوحيد لنمو االقت�صاد العاملي
ورفع فر�ص العمل .لقد حان الوقت لإعطائها االهتمام
واال�ستثمار اللذين ت�ستحقهما.
* جيفري �ساك�س� ،أ�ستاذ التنمية امل�ستدامة،
و�أ�ستاذ ال�سيا�سات ال�صحية والإدارة ،ومدير
معهد الأر�ض يف جامعة كولومبيا .وهو � ً
أي�ضا
م�ست�شار خا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الأهداف الإمنائية للألفية.
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ح�سنت
ّ

�لتقنية �لرقمية حياتنا ب�سكل كبري
د�خل �أماكن �لعمل وخارجها على ح ّد
�سو�ء ،غري �أن تاأثريها لي�ش د�ئ ًما �إيجاب ًيا .عندما
كنت �أدير ور�سة عمل موؤخ ًر��� ،سطر �أحد �مل�ساركني
�إىل �خلروج بانتظام من �لغرفة .ظننت للوهلة
�لأوىل �أنه يعاين �سعفًا يف �ل�سيطرة على �ملثانة
�أو ��سطر� ًبا يف �ملعدة� .كت�سفت لحقًا �أنه يعاين
��سطر�ب �لإدمان �لرقمي� ،أو بالعبار�ت �لعادية،
عدم �لقدرة على �لتوقف عن �لنظر �إىل �لأيفون
�أو �لأيباد� .تّ�سمت ور�سة �لعمل بطابع تاأملي وكنت
قد طلبت عدم ��ستخد�م �لأجهزة �لإلكرتونية يف
�ل�سف .غري �أن �ساحبنا كان عاجزً � عن �نتظار
�ل�سرت�حة ،وكان يغادر �لغرفة كلما �سعر ب�سرورة
�لتحقق من �لر�سائل �لتي ترده و�لرد عليها.
باحلديث معه ،عرفت �أنه يق�سي وقتًا طوي ًال
على �سبكات �لتو��سل �لجتماعي ،و�لألعاب على
�لإنرتنت ،ومو�قع �ملز�يدة على �لإنرتنت� .إ�سافة
�إىل ذلك ،كان مدم ًنا على م�ساهدة مقاطع فيديو
على �ليوتيوب .عندما ُ�سئل عن �سبب ق�سائه كل هذ�
�لوقت على �ل�سبكات �لرقمية ،قال� :إن كونه «مت�س ًال»
مريحا .لكن كحال كثري
بالإنرتنت ي�سفي عليه تاأث ًري� ً
من �مل�سابني با�سطر�ب �لإدمان �لرقمي� ،أ�سبح
��ستخد�م �ساحبنا �ملفرط للحا�سوب متعذر �ل�سيطرة
عليه وي�ستحوذ بجدية على حياته �ليومية.
اإلدمان الرقمي | ت�سبه �أعر��ش ��سطر�ب
�لإدمان �لرقمي باأ�سكال كثرية ��سطر�بات
�ل�سيطرة على �لدو�فع �أو ��سطر�بات �لو�سو��ش
�لقهري .بالرغم من كون هذ� �ل�سطر�ب منت�س ًر�
يف �ملجتمع ،ونا�س ًئا كظاهرة �إ�سكالية� ،إل �أنه ما
ز�ل بحاجة �إىل مقد�ر كبري من �لبحوث .تف�سل
�لدر��سات حول هذ� �ل�سطر�ب يف حتديد ما �إذ�
كان ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي ��سطر� ًبا بح ّد
ذ�ته� ،أو �أحد �أعر��ش �حلالت �ملر�سية �لأخرى
مثل ��سطر�ب �ل�سيطرة على �لدو�فع� ،أو ��سطر�ب
�لو�سو��ش �لقهري .و�أ ًيا كانت طبيعته ،فهو يعك�ش
ً
منطا �سلوك ًيا قهر ًيا قاد ًر� على �ل�سيطرة بالكامل
على حياة �ملدمن.
مع �أن فكرة �لإدمان على �لإنرتنت مثرية للجدل
ومل ُيعرتف بها ر�سم ًيا بعد كا�سطر�ب عقلي ،فاإنها
تتحول �إىل تهديد حقيقي لل�سحة ،وحان �لوقت
لالعرت�ف به �إدما ًنا �سلوك ًيا من طبيعة م�ستقلة
وخمتلفة� .أظهرت �ل�ستطالعات يف �لوليات
�ملتحدة و�أوروبا �لو�سول �إىل معدلت �نت�سار مقلقة،
تر�وح بني  %1.5و %8.2لدى عامة �ل�سكان .حتى
�إن �لتقدير�ت �أعلى يف �آ�سيا حيث � %30أو �أكرث من
�ل�سكان يختربون �ل�ستخد�م �لإ�سكايل لالإنرتنت.
ُف�سر �لختالفات �ملتغرية �لو��سعة بني �لن�سب
(ت ّ
�ملئوية بو�قع عدم وجود معايري موحدة لقيا�ش هذ�
�لإدمان حتى �لآن) .للتو�سيح ،ل بد من �لإ�سارة
�إىل �أن ��ستخد�م �لإنرتنت ب�سكل مكثف ل يعني �أن
�ملرء مدمن �أو يعاين ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي،
فهو يتحول فقط �إىل ��سطر�ب حقيقي عندما يبد�أ
بالتاأثري جد ًيا على �لتوظيف �ل�سحي للحياة �ليومية.

يقوم �لتوظيف �ل�سحي على فر�سية �لتو�زن.
ميكن مقارنة �لإدمان �لرقمي بالإدمان على �لطعام
�أو �ملخدر�ت مث ًال من ناحية طبيعته �ل�ستحو�ذية.
وكما �حلال مع �أنو�ع �لإدمان كافة ،فاإنها توؤثر يف
�لدماغ ،وحتديدً � يف �سعيد �لتو��سل بني �خلاليا ويف
مناطق �لدماغ �لتي ت�سيطر على �لنتباه و�لت�سرفات
ومعاجلة �لعو�طف .يدفع �لإدمان �لرقمي �إىل
�إفر�ز �لدوبامني �لذي يوفر «ن�سوة» موؤقتة ي�سبح
�لفرد مدم ًنا عليها .تتفاوت م�ستويات �لدوبامني
و�ل�سريوتونني (ناقل ع�سبي �آخر ي�ساعد على تنظيم
�ملز�ج) من �سخ�ش �إىل �آخر .ي�سعنا �لفرت��ش �أن
�لأفر�د �لذين يعانون �إدما ًنا رقم ًيا ميتلكون عددً�
�أقل من م�ستقبالت �لدوبامني يف مناطق معينة
أنو�عا �أخرى من �ل�سعف يف عمل
من �لدماغ� ،أو � ً
�لدوبامني .ومن ثم ،يختربون �سعوبة يف �ختبار
م�ستويات �ل�ستمتاع �لعادية يف �لأن�سطة �لتي يجدها
�لنا�ش جمزية عادة.
لزيادة �ملتعة ،يبحث �مل�سابون با�سطر�ب
�لإدمان �لرقمي �إىل م�ساركة �أعلى من �ملتو�سط
يف �لأن�سطة �لرقمية �لتي حتفّز �لزيادة يف �إفر�ز
�لدوبامني ،وتقدم �إليهم مزيدً � من �ملكا�سب �إمنا
تخلق حالة من �لإدمان يف �لوقت نف�سه.
حياة سرية | �أي نوع من �لأ�سخا�ش هم �أكرث
عر�سة لالإدمان �لرقمي؟ وما هي �لأعر��ش �لتي
يظهرها �مل�سابون با�سطر�ب �لإدمان �لرقمي؟
ي�سكل �ل�سعور بالإجهاد �أو �ختبار �لقلق و�لكتئاب
عام ًال م�ساعدً � على تطوير �لإدمان� .إ�سافة �إىل
ذلك ،يخترب يف �أغلب �لأحيان �أولئك �لذين يعانون
أنو�عا �أخرى من �لإدمان
��سطر�ب �لإدمان �لرقمي � ً
مثل �لإدمان على �لكحول ،و�ملخدر�ت ،و�جلن�ش،
و�ألعاب �ملي�سر .كما يبدو �أن �لأفر�د �لذين يعانون
م�ساكل يف عالقاتهم مع �لآخرين �أكرث عر�سة لتطوير
�لإدمان على �لإنرتنت ،ويلجوؤون �إىل «�لتو��سل»
�لرقمي لتعزيز معنوياتهم و�لفر�ر من �مل�ساكل� .أما
�لوقت �ملخ�س�ش للتو��سل مع �لأفر�د على �لإنرتنت
في�سبح على ح�ساب �لوقت �لذي يق�سونه مع �لأفر�د
�حلقيقيني يف حياتهم .من خالل �لرتباط بعامل
�فرت��سي خيايل ،فاإنهم يجدون بدي ًال لتعقيد�ت
�لعالقات �لب�سرية يف �حلياة �حلقيقية.
حتى �إن بع�ش هوؤلء �ملدمنني يبنون حياة �سرية،
أ�سخا�سا بديلني على �لإنرتنت يف حماولة
فيبتكرون �
ً
لتغطية �ل�سلوك �لبغي�ش على �لإنرتنت .وي�سبح
عدد كبري منهم (و�ساحبنا خري دليل على ذلك)
ع�سبيني ومتقلبي �ملز�ج ،وقلقني ،ومكتئبني ،و�سريعي
�لنفعال �إذ� ما ُمنعو� عن �أن�سطتهم �لرقمية .وقد
يعاين م�سابون �آخرون با�سطر�ب �لإدمان �لرقمي
� ً
أعر��سا ج�سدية مثل �ل�سطر�بات يف �ملعدة،
و�ل�سد�ع ،و��سطر�بات �لأكل ،و�آلم �لظهر ،وقلة
�لنظافة �ل�سخ�سية ،ومتالزمة �لنفق �لر�سغي ،و�آلم
�لرقبة ،وجفاف �لعينني ،وم�ساكل �لروؤية �لأخرى،
و�ل�سطر�بات يف �لنوم .وما يثري �لهتمام عند �سوؤ�ل
هوؤلء �ملدمنني عن �نخر�طهم يف جمال �لإنرتنت،
�إخفاوؤهم مدى م�ساركتهم فيه .لكن يف �سياق حاجتهم

�إىل «�لتو��سل» مع �لغرباء ،يهملون �لتز�ماتهم
�لعائلية ،ويدمرون حياتهم �لجتماعية ،ويفوتون
وفر�سا تعليمية ومهنية مهمة.
فر�ش عملً ،
إيجاد التوازن | لالأ�سف« ،عالج» هذ� �لإدمان،
كما هو �حلال مع معظم �أنو�ع �لإدمان �لأخرى،
مهمة �ساقة .ل يت�سم �لعالج بب�ساطته مبا �أن
معظمنا م�سطر �إىل ��ستخد�م �لإنرتنت قلي ًال (�أو
ري�) على �أ�سا�ش يومي .بهذه �لطريقةُ ،يقارن
كث ً
��سطر�ب �لإدمان �لرقمي بالإدمان على �لطعام
حيث ي�ستحيل �لتخلي عن م�سبب �لإدمان ودون
م�ساعدةً .
وعو�سا عن ذلك ،يجدر باملدمنني �أن
يتعلمو� �أمناط �لأكل �ل�سحية ،وكيفية �بتكار تو�زن
�أف�سل� .أ�سار بع�ش �ملتخ�س�سني �إىل �أن �لأدوية قد
تكون ف ّعالة يف معاجلة ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي.
ويقوم برهانهم على �أن �ملعر�سني لهذه �حلالة
يعانون على �لأرجح �لقلق و�لكتئاب .و�إن كانت
هذه هي �حلالة (من منظور �لعالج �لنف�سي) ،فاإن
��ستخد�م �لأدوية �ملكافحة للقلق و�لكتئاب حل
و�عد .من وجهة نظر نف�سية ،فاإن �أ�سكال �لعالج
�لإدر�كية �ل�سلوكية هي عالجات من �ختيار خا�ش.
كما يت�سنى للمدمنني تع ّلم كيفية تبديل �لأفكار
و�لأمناط �ل�سلوكية �ملدمرة �لتي تزعجهم باأخرى
�أكرث �سحية و�إنتاجية� .إ�سافة �إىل ذلك ،برهن
�لتدريب على �حلد من �لإجهاد �لقائم على �لذهن
و�لعالج �لنف�سي �جلماعي �أنه مفيد .ويقرتح �آخرون
�عتماد نهج عالجي متعدد �لو�سائط ،وتنفيذ
�أنو�ع خمتلفة ومتعددة من �لعالجات (بالأدوية،
وعالجات نف�سية فردية وجماعية ،و�مل�سورة
�لأ�سرية) يف �آن م ًعا.
�سبق ور�أينا كيف حتول �لن�سغال بالإنرتنت �إىل
�ملبد�أ �ملنظم حلياة بع�ش �لأفر�د .غري �أنه من �ملهم
معرفة �أن �سلوكهم هو �إ�سارة حتذيرية :يرمز �إىل
نوع معني من �لأمل �لذي ي�ستجدي �لفهم .من خالل
م�ساعدة �لذين يعانون ��سطر�ب �لإدمان �لرقمي
على فهم طبيعة �أملهم ،ميكننا م�ساعدتهم على
�ل�سفاء و�لتعايف.
* يعمل مانفريد كيت�ش دو فر�ي�ش � ً
أ�ستاذ� عالج ًيا
متميزً � لتطوير �لقيادة و�لتغيري �لتنظيمي
لدى �إن�سياد ،و�أ�ستاذ كر�سي ر�وؤول دي فيرتي
د�فوكورت لتطوير �لقيادة يف �إمرييتو�ش .هو
موؤ�س�ش مركز �لقيادة �لعاملية �لتابع لإن�سياد،
ومدير برنامج حتديات �لقيادة �لذي يعد �أحد
�أهم �لرب�مج �لتطويرية �لتنفيذية لإن�سياد.
�أحدث كتبه «�ستلتقي برجل غريب طويل ود�كن
�لب�سرة :حتديات �لتدريب �لتنفيذي» You Will
Meet a Tall، Dark Stranger: Executive

 ،Coaching Challengesوكتاب «�سرد �حلكايات
يف جمل�ش �لإد�رة :كيف ت�سمن �ل�سعادة يف
منظمتك �إىل �لأبد؟» Telling Fairy Tales in
the Boardroom: How to Make Sure your
.Organization Lives Happily Ever After
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إسالميات

المجتمع
المتآلف

تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالمية ينقل المجتمع من التفرق واالختالف،
إلى االجتماع واالئتالف ،والمحبة والتآلف.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

حر�صت

ال�شريعة الإ�سالمية على حتقيق
احلياة الآمنة لأفراد املجتمع،
أ�س�سا وقواعد لإيجاد جمتمع �آمن مطمئن،
وو�ضعت � ً
قوي متما�سك ،مرتابط مت�آلف.
و�أحاط الإ�سالم النف�س الإن�سانية ب�سياج متينة
ت�صونها من االعتداء عليها ،وحتميها من الهالك
وال�ضياع ،وجتنبها الأذى والأ�ضرار ،ونهت عن
تخويف الإن�سان وترويعه ،وحذرت من �إدخال
الرعب عليه ب�أي و�سيلة من الو�سائل ،ح�سية كانت
�أو معنوية ،و�أكدت �سالمة جميع الأفراد ،واحلفاظ
على مقدرات املجتمع وممتلكاته ,و�صيانة مكت�سباته
الوطنية املتنوعة.
�أبرزت �أحكام الت�شريع الإ�سالمي دعائم الأخوة
الإميانية ال�صادقة ،وح�ضت على �أهمية التم�سك
بالآداب الفا�ضلة ،والقيم النبيلة ال�سامية ،والتعامل
بخلق التوا�ضع والرحمة ،واللطف وال�شفقة ،والعمل
على التئام ال�شمل ،واحلر�ص على متا�سك وحدة

املجتمع ،ونبذ كل ما ي�ؤدي �إىل زعزعتها� ،أو خلخلة
�صفوفها .وبينت �أن تطبيق هذه املبادئ النبيلة
ينقل املجتمع من التفرق واالختالف� ،إىل االجتماع
واالئتالف ،ومن التباغ�ض والتنافر� ،إىل املحبة
والت�آلف ،ومن القطيعة والتهاجر �إىل التوا�صل
والتزاور ،في�صبح جمتم ًعا متحدة �أهدافه ،منتظمة
�صفوفه ،ي�سوده الأمن واالطمئنان ،واال�ستقرار
والأمان .و�أو�ضحت تلك الت�شريعات �أن تقوية
العالقات االجتماعية ،بحيث تقوم على الأركان
والثوابت التي �أ�س�س عليها امل�صطفى� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،املجتمع الإ�سالمي ،من �ش�أنها �أن تر�سخ
و�شائج التعاون والت�آلف ,والرتابط والتعاطف بني
�أفراد املجتمع ،بحيث يظهر فيه الإيثار واملحبة،
وت�سوده الألفة واملودة ،وتنح�سر فيه �أ�سباب احل�سد
والقطيعة ،ومظاهر ال�ضغينة.
�إن الإ�سالم وهو يربي النفو�س على تلك القيم
العظيمة ،والأخالق الكرمية ،وي�شيع ال�سالم يف

أبرزت أحكام التشريع اإلسالمي
		
دعائم األخوة اإليمانية الصادقة ،والتعامل
		 بخلق التواضع والرحمة،
والحرص على تماسك وحدة المجتمع،
ونبذ كل ما يؤدي إلى زعزعتها،
أو خلخلة صفوفها
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املجتمعات الإن�سانية� ،إمنا يدعو �إىل احرتام كيان
الفرد ،وتوفري �أمن املجتمع ،الذي ال يتحقق �إال ب�أمن
الإن�سان داخل نف�سه ،ف�إذا امتلأ بالإميان والتقوى،
وال�سكينة والطم�أنينة ،ابتعد عن اال�ضطراب والقلق،
والعدوانية والأذى ،واجته �إىل الرفق والإح�سان،
ودفع ال�شكوك والأوهام التي تو ِّلد القلق والتخويف،
وجتلب الأحقاد واملنازعات.
قد امنت اهلل ،تعاىل ،على عباده بهدايتهم �إىل
هذا الدين ،ليعي�شوا يف ظالله الآمنة الوارفة ،ورحمة
اهلل ،تعاىل ،الوا�سعة ،قال جل وعز} :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻ{ (الن�ساء.)175 -174 :

�إال �أن الو�صول �إىل ذلك الهدف ،ال ميكن
لأي واحد �أن يحققه بكل �سهولة ،بل البد من
جد واجتهاد ،وعمل ومثابرة ،و�صرب د�ؤوب على
�أداء الطاعات ،والقيام بالتكاليف والعبادات،
وااللتـزام التام بجميع الأوامر ،واالجتناب الدائم
جلميع املحرمات ،واالبتعاد عن �سائر املحظورات،
التي حذر الإ�سالم من الوقوع فيها ،والعمل
على كبح جماح النف�س عن ال�سقوط يف مهاوي
ال�شهوات وال�شبهات.
نف�س امل�سلم و�إن كانت حري�صة على االلتـزام
بكل ما ذكر� ،إال �أن ال�شيطان �أخذ على نف�سه العهد
ويح�سن لها
�أن يوقع الأمة جميعها يف املحظوراتِّ ،
املعا�صي واملنكرات ،وي�صدها عن فعل اخلريات،
ويزين لها القبيح ،ويريها احلق باط ًال ،والباطل
حقًا ،والتـزم �أن يغوي هذه الأمة جميعها ،قال
تعاىل حكاية عنه} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕ{ (الأعراف  .)17: 16وقال جل
�ش�أنه} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ{ (احلجر.)39 :

من هنا تبد�أ النف�س الإن�سانية ،وتفكر يف

�خلروج عن جادة �ل�سو�ب �لتي ر�سمها �ل�سارع
جل وعال ،فتتو َّلد فيها �لنزعة �إىل �ل�سر و�لف�ساد،
فت�سرع يف �لنحر�ف و�لزيغ ،ويظهر فيها �مليل
�إىل �لعنف ،و�إذكاء نار �لفتنة ،وحب �لت�سلط
و�لقهر .فاإذ� �ت�سفت بهذه �ل�سفات �نحرفت
عن �لطريق �مل�ستقيم ،وخرجت عن �لوظيفة
�لأ�سا�سية �لتي خلقت من �أجلها ،فتوجد يف
�ملجتمع ظاهرة مل تكن فيه ،وهي زرع �لقلق
و�ل�سطر�ب ،و�إظهار عدم �ل�ستقر�ر بني �أفر�ده.
فمتى وقعت �ل�سرقة ،و�نت�سر �لقتل ،وف�ست
�لفاح�سة بجميع �أنو�عها ،و�رتكبت �ملحرمات
نوعا من
كبريها و�سغريها� ،أحدث ذلك كله ً
وفزعا بني �أفر�ده،
�خللل يف �ملجتمع ،وهل ًعا ً
فيقوم �خلوف مقام �لأمن ،و�لفو�سى بدل �لهدوء
و�ل�ستقر�ر ،و�لقلق مكان �لطماأنينة.
كما �أن وجود �ملغريات ب�ستى �سورها ،وتو�فرها
�أمام �ل�سخ�ش ،وعدم وجود ر�دع مينع من �لوقوع
فيها ،كل ذلك ي�سهل على �لفرد� ،لذي �سعف
�لو�زع �لديني يف نف�سه �أن يقع يف �ملخالفات ،وي�سبع
رغبته ،ويحقق مق�سده �ل�سيئ �لذي عقد �لعزم
على �لو�سول �إليه.
�ل�سريعة �لإ�سالمية مل تغفل عن هذ� كله ،بل
نبهت �أفر�دها ،وحذرتهم حتى من �لتفكري يف
مقارفة �ملحرمات ،و�أو�سحت �أن �إر�دة �رتكاب
�ملحرم فقط توجب �لعقاب يف بع�ش �حلالت ،قال
تعاىل{E D C B A @ ? > = <} :
(�حلج :من �لآية .)25
قال �بن م�سعود ر�سي �هلل عنه :لو �أن رج ًال هم
بخطيئة مل تكتب عليه ،ما مل يعملها ،ولو �أن رج ًال
هم بقتل رجل مبكة وهو بعدن �أو ببلد �آخر �أذ�قه
�هلل من عذ�ب �أليم.
لز�ما على �لعلماء ،و�أ�سحاب
لذلك كله ،كان ً
�لفكر و�لر�أي ،وحملة �لقلم ،حتذير �لنا�ش من
�لوقوع يف �لنحر�فات �لفكرية ،و�ل�سلوكية،
و�لأخالقية ،و�لجتماعية وغريها ،وتنفريهم
من �لوقوع يف �ملخالفات ،وبيان �أن �ملوؤمن وق ٌ
َّاف
عند حدود �هلل تعاىل ،يوؤمن �إميا ًنا كام ًال ،باأن
�لإ�سالم يف جميع ت�سريعاته ،و�سائر مقا�سده
يهدف �إىل حماية �لنف�ش �لإن�سانية ،وحتقيق
م�ساحلها .لذ� ،فهو ل يخالف �أ ًيا من �أو�مره،
ول يعرت�ش على �سيء من �أحكامه ،بل يخ�سع
وينقاد ،وينفذ ما كلف به .فاأهد�ف �ل�سريعة
وغاياتها �إمنا جاءت خلري �لإن�سانية و�سعادتها،
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(�لأحز�ب.)36 :
�إن �لإقر�ر بوحد�نية �هلل ،تعاىل ،وربوبيته،
ي�ستدعي �ل�ستقامة يف �لقول و�لعمل .فلي�ش بعد
�لإميان باهلل جل وعز� ،إل �إلز�م �لنف�ش بالعمل
�ل�سالح.ومن �أعلى مر�تب �ل�ستقامة �أن يظل
ً
ملتزما
حمافظا على فر�ئ�ش �لدين،
�مل�سلم
ً
ب�سعائر �لإ�سالم ،بعيدً � عن كل ما يخد�ش �إميانه،
�أو يجره �إىل �لزيغ و�لنحر�ف� ،أو يزج به يف طرق
�ل�سيطان وحزبه ،ومن يزينون لالإن�سان فعل
�ملحرمات ،و�رتكاب �جلر�ئم و�ملنكر�ت.

الحافﻆ ابن الصالﺡ
اإلمام المفتي

أحد العلماء الذين أسهموا في إثراء حركة
التﺄليف والكتابة ،وقدم للقراء عشرات
المؤلفات في شتى الفنون.

ُعني

علماء �مل�سلمني ومفكروهم
�هتماما
بالتاأليف و�لكتابة ،و�هتمو�
ً
كب ًري� بتوثيق �لعلوم و�ملعارف من خالل
موؤلفاتهم �ملتنوعة ،و�أ ْثرو� �ملكتبة �لإ�سالمية
مبا ل ح�سر له من �مل�سنفات ،يف خمتلف
�لفنون و�لتخ�س�سات .وقدمو� لالأجيال
�ملتالحقة ثروة علمية �سخمة ،وكنو ًز�
ومو�سوعات دقيق ًة منظمة،
معرفية هائلة،
ٍ
ل يز�ل كثري منها حبي�ش رفوف �ملكتبات،
يحتاج �إىل همم �لباحثني ،وعز�ئم �ملحققني
لإخر�جه و�لإفادة منه.
يعد �حلافظ �بن �ل�سالح ،و�حدً � من
إ�سهاما بار ًز� يف
�أولئك �لعلماء �لذين �أ�سهمو� � ً
�إثر�ء حركة �لتاأليف و�لكتابة ،وقدم للقر�ء
ع�سر�ت �ملوؤلفات يف �ستى �لفنون ،وترك �آثا ًر�
خالدة تدل على �سعة علمه ،وطول باعه،
وغز�رة فقهه ،وعلو مكانته.
يف �سنة �سبع و�سبعني وخم�ش مئة من
�لهجرة يف بلدة �سرخان �سمايل �لعر�ق،
ولد �أبو عمرو عثمان �بن �ملفتي �سالح
�لدين عبد�لرحمن بن مو�سى �لكردي،
�ل�سهرزوري� ،ل�سافعي �ملذهب� ،ملعروف بـ
تقي �لدين �بن �ل�سالح .ن�ساأ يف بيئة علمية
مميزة� ،ساعدته على تكوين �سخ�سيته
�لعلمية ،وظهور مو�هبه ،و�سرعة نبوغه
وجنابته .وترعرع يف كنف و�لده �لذي كان
عاملًا متبح ًر� يف �لفقه �ل�سافعي فاعتنى
بولدهَّ ،
ون�ساأه على حمبة �لعلم و�لعلماء.
بعد �أن حفظ �لقر�آن �لكرمي وج َّوده ،تلقى
�بن �ل�سالح علومه �لأوىل على يد و�لده،
ثم لزم كبار علماء ع�سره ،وتنقل بني
�لآفاق يجوب �ملر�كز �لعلمية �لكربى يف
�لبلد�ن و�لأقاليم ،حيث رحل �إىل �ملو�سل،
وبغد�د ،وخر��سان ،وني�سابور ،وحلب،

ودم�سق ،وبيت �ملقد�ش ،فتلقى فيها �أنو�ع
�لفنون عن كبار م�سايخ ع�سره ،و�سمع
من خلق كثري ،وجم غفري� .أخذ من علماء
تلك �لبلد�ن ما يروي ظماأه ،حتى �نتهى
به �ملطاف �إىل �أن �سكن يف دم�سق و��ستقر
أكب على ن�سر �لعلم ،وتوىل �لتدري�ش
بها ،و� َّ
مبد�ر�سها ،وذ�ع �سيته ،وبرز علمه وفقهه،
وظهرت دقته و�إتقانه ،وكرث تالميذه
وطالبه ،حتى تبو�أ مكانة عالية ،و�سهرة
علمية و��سعة.
برع �بن �ل�سالح يف �لتاأليف ،حيث قدم ملن
نتاجا علم ًيا غزي ًر� و�ف ًر� ،يك�سف عن
بعده ً
�سخ�سيته �لعلمية �لفذة ،وع ْمق فهمه ،ودقة
حتقيقه ،وجودة تاأ�سيله ،و�سرعة بديهته.
فمن موؤلفاته�« :آد�ب �ملفتي و�مل�ستفتي»،
«�سلة �لنا�سك يف �سفة �ملنا�سك»« ،معرفة
علوم �حلديث»« ،فو�ئد �لرحلة»« ،طبقات
�لفقهاء �ل�سافعية».
�أثنى عليه معا�سروه ومن بعدهم ،فقالو�
عنه� :أحد �لأئمة �مل�سهورين ،و�لعلماء
�لعاملني ،و�حلفاظ �ملذكورين ،جمع بني
بارعا ،حجة،
إماما ً
علوم متعددة .كان � ً
متبح ًر� يف �لعلوم �لدينية ،ب�س ًري� عار ًفا
باملذهب ووجوهه ،خب ًري� باأ�سوله ،جيد
�ملادة من �للغة �لعربيةً ،
حافظا للحديث،
متفن ًنا فيه ،ح�سن �ل�سبط ،كبري �لقدر،
عدمي �لنظري يف زمانه ،مع �لدين ،و�لعبادة،
و�لن�سك ،و�ل�سيانة ،و�لورع ،و�لتقوى.
بعد حياة حافلة بالتعلم و�لتعليم،
و�لتدري�ش و�لإفتاء ،و�لتاأليف و�لكتابة ،تويف
�لإمام� ،ملفتي� ،لعالمة� ،لفقيه� ،لأ�سويل،
�ملحدث� ،ملف�سر� ،حلافظ �بن �ل�سالح يف
مدينة دم�سق ،بتاريخ 643/4/25هـ� ،ملو�فق
1245/9/18م ،رحمه �هلل رحمة و��سعة.
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غذاء

كيف تتغلب
على األرق
بالغذاء؟
تؤثر نوعية المشروبات واألغذية
التي يتناولها الشخص في جودة
النوم ومدته.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

كلما

�أ�صبنا بالأرق نتهم القهوة وال�شاي ب�أنهما
ال�سبب وراء ذلك ،لذا يتجنب كثريون هذه
خ�صو�صا يف امل�ساء .ولكن ما ال يعرفه
امل�شروبات
ً
بع�ضنا هو �أن الئحة الأطعمة التي ت�سبب الأرق ال
تقت�صر على القهوة وال�شاي .فمادة الكافيني لي�ست
موجودة بالقهوة وال�شاي فقط ،كما �أنها لي�ست وحدها
امل�س�ؤولة عن الأرق .فهل الحظتم �صعوبة يف النوم بعد
تناولكم كو ًبا كب ًريا من ع�صري الربتقال مث ًال؟
بع�ض الأطعمة ،وبخا�صة الد�سمة وعالية الدهون
وال�سكريات ،ت�ؤدي �إىل �سوء اله�ضم ،ومن ثم زيادة
الغازات� ،أو التلبك املعوي ،ومن ثم اال�ستيقاظ املتكرر
يف �أثناء النوم .كما قد تزيد الوجبات الكبرية قبل
النوم من احتمال ارجتاع حم�ض املعدة �إىل املريء
والذي يزيد من �صعوبة النوم وا�ضطراباته .وقد
�أظهر العديد من الدرا�سات �أن جميع املنبهات �إذا مت
تناولها قبل النوم ت�ؤثر يف جودة النوم حتى عند الذين
يظنون �أن املنبهات كالقهوة ال ت�ؤثر يف نومهم.

ما هي األطعمة التي يجب االبتعاد عنها
للتمتع بنوم صحي؟ وهل فع ًال لبعض
األطعمة تأثير إيجابي في النوم؟ لنكتشف
سرًا جديدًا من أسرار الغذاء.
ما أسباب األرق؟
• مادة الكافيني املوجودة يف القهوة ،وال�شاي،
وال�شوكوالته ،وم�شروبات الطاقة ،وامل�شروبات
الغازية ال�سوداء (ال�صودا) ،وبع�ض �أدوية التنحيف
وحرق الدهون التي ي�ستخدمها � ً
أي�ضا الريا�ضيون.
تعد مادة الكافيني من �أكرث املواد املن ّبهة للجهاز
الع�صبي ،كما �أنها مادة مدرة للبول ،لذا فمن
الأف�ضل جتنب هذه امل�أكوالت وامل�شروبات قبل �أربع
�ساعات من موعد النوم على الأقل لتفادي الأرق
والنوم املتقطع الناجت عن كرثة التبول لي ًال.
• فيتامني «�سي» املوجود يف احلم�ضيات ،والكيوي،
والفلفل الرومي ،والفراولة وبع�ض �أدوية الزكام.
�إن تناول كمية كبرية من فيتامني «�سي» قبل النوم
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قد ي�ؤدي اىل الأرق لأنه من املنبهات ،لذا يف�ضل
جتنبه بكميات كبرية لي ًال.
•	امل�أكوالت املاحلة واحللويات ،وذلك لأنها ت�سبب
العط�ش ،الأمر الذي يجعل النوم متقط ًعا ب�سبب
الذهاب املتكرر �إىل دورة املياه.
•	الأطعمة ذات الدهون العالية ،لأنها ت�ستلزم وقتًا
�أطول من �سواها لكي تُه�ضم.
ارجتاعا
•	الأطعمة احلارة قد ت�سبب لدى بع�ضنا
ً
بحم�ض املعدة ،ومن ثم تزيد من ا�ضطرابات
النوم لي ًال.
• قد ت�سبب ممار�سة الريا�ضة قبل النوم الأرق لدى
�صباحا،
بع�ض الأ�شخا�ص ،لذا يف�ضل ممار�ستها
ً
�أو قبل النوم بعدة �ساعات.

اضطرابات النوم والسمنة
كاف من
�إن عدم احل�صول على ق�سط ٍ
النوم له العديد من التبعات على اجل�سم لي�س
فقط ب�سبب الإرهاق �أو قلة الرتكيز ،بل � ً
أي�ضا
ب�سبب ا�ضطراب الهرمونات الذي ينتج عن
ذلك .وكذلك الأمر الختالف توقيت النوم.
فالنوم النهاري ال يعو�ض �أبدً ا النوم لي ًال حتى
و�إن فاقه بعدد ال�ساعات .هذا والبد �أال نغفل
�أم ًرا مه ًما وهو اختالط ال�شعور بالنعا�س مع
ال�شعور بال�شبع عند حدوث ا�ضطراب بالنوم
نتيجة �أن املركز الع�صبي املتحكم بكليهما هو
نف�سه (الهيبوتاالمو�س) .فكلما اختلف توقيت
النوم �شعرمت باجلوع �أكرث ،و�أ�صبحتم �أكرث
عر�ضة لل�سمنة وزيادة الوزن! وهذا بدوره يزيد
من احتمال ظهور كثري من ا�ضطرابات النوم
املتعلقة بال�سمنة كال�شخري ،وتوقف التنف�س يف
�أثناء النوم.وقد يتكرر توقف التنف�س يف �أثناء
النوم ،وهو ا�ضطراب خطري له م�ضاعفات
ع�ضوية كثرية وخطرية.

األطعمة الدسمة وعالية الدهون والسكريات،
تؤدي إلى سوء الهضم ،وزيادة الغازات،
أو التلبك المعوي ،ومن ثم االستيقاظ 					
المتكرر في أثناء النوم

اكتشف بعض األطعمة التي تساعدك على تنظيم النوم

اللوز والكاجو
�إ�ضافة �إىل الفوائد العديدة
لهذه املك�سرات ف�إنها حتتوي
على املغني�سيوم الذي يعمل
خمد ًرا طبيع ًيا .البد من
نق�صا ً
ب�سيطا
الإ�شارة �إىل �أن ً
باملغني�سيوم قد ي�ؤدي �إىل املزيد
من ا�ضطرابات النوم.

الهليون
تعد العيدان اخل�ضراء امل�شهية
و�سيلة ممتازة للم�ساعدة على
النوم ،فهي حتتوي على حم�ض
الفوليك ال�ضروري للقلب وللأوعية
الدموية ،وارتبط تناولها مع
تخفيف القلق وتنظيم املزاج التي
بدورها ت�ؤثر يف النوم.

الموز
�إ�ضافة �إىل كونه من الفاكهة
املحببة عند كثريين ف�إن
املوز يحتوي على امليالتونني،
وهو ما يعرف بهرمون
النوم ،وكذلك يحتوي على
البوتا�سيوم الذي ي�ساعد على
تنظيم �ضربات القلب.

البابونج
�إىل جانب نعومة زهرة البابوجن
وجمالها ف�إنها تقدم نكهة خفيفة
ومهدئة ،وتعد و�سيلة قدمية
للتخل�ص من الأرق .وي�صر بع�ض
العلماء على �أنها �أكرث فعالية من
�أدوية النوم.

األجبان
وبخا�صة اجلنب ال�سوي�سري �أو
ال�شيدر .فالأجبان م�صدر جيد
للرتيبتوفان ،وهو من الأحما�ض
الأمينية التي ت�شجع على �إفراز
هرمون امليالتونني الذي يعد
هرمون النوم الذي ي�ساعد على
تقليل الوقت الذي ت�ستغرقه لتغفو.
كما �أنه يزيد من ال�شعور بالنعا�س،
وقد يزيد � ً
أي�ضا من مقدار الوقت
الذي تق�ضيه نائ ًما.

الفشار
مثلما ت�سهل الأجبان
عمل الرتيبتوفان ت�سهم
الكربوهيدرات يف ذلك � ً
أي�ضا.
الف�شار هو من احلبوب الكاملة
وغني جدً ا بالألياف ما يجعله
وجبة مثالية خفيفة لي ًال.

السلمون ،والجوز،
والخضراوات الورقية الداكنة
حتتوي على �أوميغا  3الذي
يعد من الأحما�ض الدهنية
الأ�سا�سية ل�صحة الدماغ،
وت�ساعد على حماربة االكتئاب،
وحت�سني النوم واملزاج.

كما �أن عالقة الإن�سان
بالطعام مهمة جدً ا ،ف�إن
النوم على عالقة بالغذاء
� ً
أي�ضا وي�ؤثر فيه �إيجا ًبا �أو
�سل ًبا .البد من احل�صول على
كاف من النوم ال يقل
ق�سط ٍ
عن �سبع �ساعات �إىل ثماين
�ساعات يوم ًيا على �أن تكون
يف الليل كي ي�ستفيد منها
اجل�سم ،والعقل ،والقلب.
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صحة

األلعاب اإللكترونية

وعظام األطفال
اإلدمان على األجهزة الذكية واأللعاب اإللكترونية بشكل يومي سبب
في تعاظم إصابات الجهاز العظمي والعضلي.

د .محمد عامر حداد
اختصاصي جراحة العظام
مستشفى األمير سلطان بن عبدالعزيز
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انت�شرت

الألعاب الإلكرتونية وو�سائل
االت�صال احلديثة يف كل العامل
ب�شكل متزايد ،فلم يعد يخلو منها بيت يف ال�سنوات
الأخرية ،ب�سبب ما حتتويه هذه الأدوات من فوائد
يف التوا�صل� ،إىل جانب الألعاب امل�سلية ،واخليال
والتحدي ،واملغامرة وامل�سابقات املثرية ازدادت معها
نوافذ الت�سلية والرتفيه ،ومن ثم ازداد هو�س ال�صغار
والكبار وتعلقهم بهذه الأجهزة.
�إذا كان لهذه الأجهزة والأدوات كثري من
الفوائد ،من خالل ما تقدمه من خدمات ع�صرية
مل�ستخدميها ،كتح�سني بع�ض املهارات االجتماعية
والعملية والأكادميية ،ومهارات التفكري وحل
امل�شكالت بفاعلية ،واكت�ساب اللغات والثقافات،
ف�إنها يف املقابل لها �آثارها ال�سلبية ،و�أ�ضرارها
الأخالقية ،واالجتماعية ،وال�سلوكية ،والأمنية،
وال�صحية .ما يعنينا هنا هو الأ�ضرار ال�صحية
املتعلقة باجلهاز العظمي ،والع�ضلي ،والع�صبي.

من مضار األلعاب اإللكترونية على األطفال
شكوى العديد منهم من آالم الرقبة،
نتيجة سرعة استخدام اليد وما يصاحبه من شد في 		
عضالت الرقبة ،وعظمة اللوح،
والجلوس غير الصحيح أمام الحاسب أو التلفاز
آثار سلبية | مع التو�سع يف ا�ستخدام هذه
الأجهزة وانت�شارها ،ظهر العديد من الإ�صابات
اجلديدة يف اجلهاز العظمي والع�ضلي لدى خمتلف
الأعمار ،وذلك نتيجة احلركة ال�سريعة املتكررة
للأ�صابع واليدين ،واجللو�س الطويل يف و�ضعية
معينة ،حيث �إن اجللو�س ل�ساعات طويلة �أمام
ال�شا�شات �أو الألعاب الإلكرتونية يت�سبب يف �آالم
مربحة يف �أ�سفل الظهر� ،إ�ضافة �إىل �أن زيادة احلركة
ال�سريعة للأ�صابع على لوحة املفاتيح ،ت�سبب �ضر ًرا
بال ًغًا لإ�صبع الإبهام ومف�صل الر�سغ ،نتيجة ثنيهما
ب�صور متكررة .وقد لوحظ يف ال�سنوات الأخرية
بني مراجعي عيادات جراحة العظام ،ظهور العديد
من حاالت التهاب الأوتار ،والتهاب الوتر امل�ضيق،
والكي�سات املف�صلية ،وان�ضغاط الأع�صاب املحيطة
يف ر�سغ اليد عند الكبار والأطفال ،و�أحيا ًنًا حتتاج
حاالت كثرية منها �إىل تدخالت جراحية.
من م�ضار الألعاب الإلكرتونية على الأطفال،
والتي مت ر�صدها يف عيادات العظام ،هو ما ي�شتكي
منه العديد من الأطفال من �آالم الرقبة يف الناحية
الي�سرى �إذا كان الطفل ي�ستخدم يده اليمنى ،ويف
اجلانب الأمين �إذا كان الطفل �أع�سر ،وذلك نتيجة
ل�سرعة ا�ستخدام اليد وما ي�صاحبه من �شد يف
ع�ضالت الرقبة وعظمة اللوح ،وكذلك اجللو�س غري
ال�صحيح �أمام احلا�سب �أو التلفاز ،وعند القيام ب�أي
متارين ريا�ضية ،ولو خفيفة ،خالل وقت اجللو�س
الطويل لتليني الع�ضالت� .إ�ضافة �إىل ما ي�سببه
اال�ستخدام الطويل لألعاب احلا�سب االهتزازية
للأطفال من �إمكانية الإ�صابة مبر�ض ارتعا�ش
الأذرع والأكف.
سوء التغذية | من الأ�ضرار امل�ؤكدة على
الأطفال نتيجة ا�ستخدام الأجهزة وال�شا�شات
لفرتات طويلة� ،إ�صابتهم ب�سوء التغذية والبدانة لعدم
م�شاركة الطفل لأ�سرته يف الطعام ،وبخا�صة وجبتا
الغداء والع�شاء ،فيتعود الأكل غري ال�صحي ،وي�أكل
يف الأوقات غري املنا�سبة ،ويعتاد اخلمول فت�ضعف
لياقته البدنية .وح�سب درا�سة جلمعية ال�سمنة
الأمريكية ،ف�إن ن�سبة  %16من الأطفال يف الواليات
املتحدة الأمريكية يعانون البدانة ،وهو ثالثة �أ�ضعاف
املعدل امل�سجل قبل عقدين من الزمنُ .يعزى ذلك
لعدة �أ�سباب ميكن اخت�صارها يف العادات اخلاطئة

يف تناول الطعام وال�شراب ،ونوعيتها كاعتياد
الوجبات ال�سريعة ،وامل�شروبات الغازية ،بالإ�ضافة
�إىل قلة احلركة ،وعدم ممار�سة الريا�ضة البدنية،
وق�ضاء ال�ساعات الطويلة يف ممار�سة الألعاب وما
يرافقها من ك�سل وخمول .ي�أتي ت�أكيد ذلك من
درا�سة دامنركية ن�شرت يف عام � ،2010أو�ضحت
�أن الألعاب الإلكرتونية لها �أ�ضرار ج�سمانية ،و�آثار
اجتماعية �سلبية ،وقد تت�سبب يف �إعاقات عقلية
وذهنية للطفل .كما �أطلقت املنظمة ال�سويدية لرعاية
ال�شباب حتذي ًرا من تداول بع�ض الألعاب الإلكرتونية

نقص الفيتامينات
�أ�شارت درا�سة بحثية قامت بها �إحدى اجلامعات
الهولندية� ،إىل �أن بقاء الأطفال داخل منازلهم
ل�ساعات طويلة يف النهار ملمار�سة تلك الألعاب،
ي�ؤدي �إىل حرمانهم من التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س،
وعدم ح�صولهم على الفيتامينات املطلوبة لنمو
العظام ،وي�سبب لهم ذلك م�ستقب ًال نق�ص فيتامني
(د) ،ومن ثم �إ�صابتهم به�شا�شة العظام ب�صورة
مبكرة قبل غريهم .كما �أن �آالم الظهر والركبتني
قد تتطور �إىل التهابات يف املفا�صل ،وكذلك
ت�ضعف املناعة لديهم .و�إذا كان وجود الأطفال
يف غرف �ضيقة و�سيئة التهوية ،فذلك ي�ؤدي �إىل
�إ�صابتهم بفريو�سات يف اجلهاز التنف�سي ،وزيادة
احتمال الإ�صابة بالأمرا�ض املعوية.

وانت�شارها ،ومنها بع�ض الألعاب التي ت�صل درجة
اللعب عليها وممار�ستها �إىل م�ستوى َم َر�ضي،
متاما ،حتى
ويتحول تدريج ًيا �إىل ما ي�شبه الإدمان ً
�إن ن�سيانها ي�صبح م�ستحي ًال.
حذرت درا�سة بحثية �أجراها �أحد امل�ست�شفيات
اليابانية ،من �أن بع�ض الوم�ضات ال�ضوئية املنبعثة
من �شا�شات الألعاب والأجهزة الإلكرتونية ،ت�سبب
نوعا ناد ًرا من ال�صرع.
ً
عادات سيئة | هناك بع�ض العادات ال�سيئة
والنتائج ال�سلبية التي ي�سببها اللعب واال�ستخدام
املفرط للأجهزة الإلكرتونية ،والتي ينبغي على الأهل
�أن يولوها عنايتهم اجلادة ،والبحث عن احللول
املمكنة ملعاجلتها يف الوقت املنا�سب .لعل املالحظة
الأهم تكمن يف �سهر الأطفال واملراهقني حتى �ساعة
مت�أخرة من الليل ملمار�سة الألعاب الإلكرتونية،
�أو م�شاهدة �أفالم وبرامج على �أجهزة االت�صال
وال�شا�شات ال�شخ�صية ،وهذا ي�ؤثر ب�شكل م�ؤكد يف
ن�شاطهم البدين وتركيزهم الذهني يف اليوم التايل.
كما يت�سبب ال�سهر الزائد يف اخلمول وال�صداع،
مثلما ي�ؤدي اللعب املتوا�صل ول�ساعات طويلة �إىل
ت�أثريات �سلبية يف خاليا املخ.
أي�ضا �إىل �أنه كلما �صغرت م�ساحة
ننبه الأهل � ً
�شا�شة اجلهاز امل�ستخدم ،كالتلفاز� ،أو احلا�سب،
�أو الهاتف املحمول ،وغريها ،زاد تركيز الطفل
على ال�شا�شة ،ما يرهق الب�صر وي�ؤدي �إىل �ضعفه،
وي�صاحبه �صداع متكرر ،ب�سبب التعر�ض املبا�شر
للأ�شعة الكهرومغناطي�سية املنبعثة من ال�شا�شات
أي�ضا
املذكورة لفرتات طويلة .كما يكون ال�سبب � ً
�إجهاد العينني نتيجة حركتهما ال�سريعة ملتابعة
جمريات اللعب ،وي�صاحب الإجهاد احمرار العينني
وجفافهما ،واحلكة والزغللة .من التنبيهات
ال�ضرورية التي ينبغي على الأهل متابعتها با�ستمرار،
الطريقة اخلاطئة جللو�س �أبنائهم من الأطفال
واملراهقني يف �أثناء اللعب ،ك�أن يجل�س متك ًئا وو�ضع
رقبته يف حالة انحناء �أو ميالن �شديد ،فهذا ي�سبب
له الأذى والأمل� ،أو �أن يجل�س على �أحد جنبيه بعد
تناول الطعام لبدء اللعب ،ما ي�ؤدي �إىل �سوء عملية
اله�ضم وحدوث �أ�ضرار باملعدة .ي�ضاف �إىل ما �سبق
بع�ض الآثار ال�سلبية النف�سية ،كالعزلة ،والقلق،
والع�صبية ،واالكتئاب.
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زخارف هندسية
�إذ

تطرح �لد�ر �لفرن�سية �إ�ش تي دوبون جمموعة
منتجاتها �جلديدة  ،Fire Headتُعيد تقدمي
�سيغة جديدة لذ�ك �لت�سميم �لأيقوين �لذي �أطلقته
عام  1952حتت ��سم  Ligne 1مرتكزة فيه �إىل منط
ر�أ�ش حجر �لأملا�ش �ملكون من �أربعة �أ�سطح متثل
عنا�سر �حلياة ،من �لنار و�لهو�ء �إىل �ملاء و�لرت�ب.
حتتفي �لد�ر هذه �ملرة حتديدً � بعن�سر �لنار لت�سيغه
زخارف هند�سية من �ستة �أ�سطح مثلثة تزين بها
�بتكار�تها .يكفي �أن يتاأمل �ملرء يف �لأحزمة �جللدية
�لتي ت�سمنتها �ملجموعة ،لري�سد يف زخرفتها
�لنافرة لهذ� �ل�سكل �ملكرر بر�عة �إ�ش تي دوبون لي�ش
يف معاجلة �جللود �لفاخرة فح�سب ،و�إمنا � ً
أي�سا
يف �إ�سقاط حرفة �لطباعة �لنافرة �لتقليدية على
ت�سميم ع�سري متميز.
www.st-dupont.com

أناقة تستلهم
روﺡ المدينة
فيما

ي�سبه �ل�ستجابة ملتطلبات �لعي�ش
و�لعمل يف �ملدن� ،بتكرت د�ر مون بالن
جمموعة من �حلقائب �جللدية �لتي متتاز بطابع
عملي مبتكر يلبي �حتياجات رجال �لأعمال يف
�حلل و�لرتحال .هي جمموعة � Urban Spiritلتي
ت�سم حقيبة لالأ�سفار �لق�سرية ،و�أخرى للظهر،
وحقيبتني للوثائق و�مل�ستند�ت ،ف�س ًال عن جمموعة
من �حلافظات و�ملنتجات �جللدية �ل�سغرية،
ً
خطوطا ت�سميمية نقية تعك�ش
�لتي تت�سارك كلها
طاب ًعا رجول ًيا ل تعوزه �لفخامة .و�إن كانت �لد�ر
قد �أفلحت يف ت�سمني �بتكار�تها �جلديدة حلو ًل
عملية وذكية للتخزين ،مبا يف ذلك وفرة �جليوب
�لد�خلية و�لأجز�ء �لإ�سافية �ملخ�س�سة حلفظ
�لأغر��ش �ل�سخ�سية ،فاإنها مل حتقق ذلك على
ح�ساب جماليات �لت�سميم ،متا ًما كما مل تخرج
عن م�سار ذ�ك �لإتقان �حلريف �لذي �ألفناه �سمة
ر��سخة يف كل منتج يب�سر �لنور يف حمرتفها
للمنتجات �جللدية يف فلورن�سا ،ي�سهد على ذلك
هذه �ملرة �مللم�ش �لناعم للجلد �لإيطايل �مل�سقول
بال�سمع ،و�لذي �عتُمد خامة ملختلف �ملنتجات
�سمن �ملجموعة.
www.montblanc.com
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تحسينات ثورية
يبدو

�أن لند روفر قد جنحت يف م�سعاها جلهة
�لإتيان ب�سيارة دفع رباعي تل ّبي توقعات
�لتوجهات �مل�ستقبلية �لتي
�لزبائن فيما تعك�ش ّ
�ستحكم �ملركبات �ملخ�س�سة للعائالت �سمن هذه
�لفئة .ف�سيارة � All-New Discoveryلتي ك�سف
عنها �ل�سانع �لربيطاين موؤخ ًر� ترقى باإرث �سيار�ت
دي�سكفري �ل�سابقة ومز�ياها �لت�سميمية و�لعملية
مبا يتنا�سب مع م�ستقبل �لقيادة ،وهو ما ينعك�ش يف
جمموعة من �لتح�سينات �لثورية �لتي طالت ماأثرة
لند روفر �جلديدة .على م�ستوى �ملظهر �خلارجي،
�أعاد �ل�سانع ت�سميم خطوط �ل�سيارة دون �لتن ّكر
لهويتها �لأ�سلية و�إمنا مبا يتيح �إ�سفاء طابع ريا�سي
�أكرث حيوية عليها .فبمو�ز�ة �حلفاظ على ّ
خط
�ل�سقف �ملد ّرج �لذي �س ّكل ميزة ر��سخة يف �لأجيال
�ل�سابقة من �سيارة دي�سكفري ،بدت معامل �خللف
منحوتة بدقة ،وجمعت بني �لأبعاد �ملتو�زنة للهيكل،
و�لت�سميم �لع�سري للم�سابيح ،وخط �لزجاج
�لأمامي �لأكرث ميال ًنا مقارنة مبا كان عليه �حلال
يف �ملركبات �ل�سابقة ،ف�س ًال عن �أقو��ش �لعجالت
�لأكرث برو ًز� و�لتي تبدو مدجمة يف هيكل �ل�سيارة،
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و�لباب �خللفي ذي �لت�سميم �لديناميكي .وباملثل،
�ن�سحب �لت�سميم �لثوري على �ملق�سورة �لد�خلية
�لتي تكاملت هند�ستها مبا يجعل م�ساحات �لتخزين
�أكرث رحابة ،ومبا يتيح ��ستيعاب �سبعة ركاب يوفّر
لهم �ل�سانع مقاعد ذكية قابلة للطي جتمع بني
تقنية �لتدفئة و�لتربيد ،وتقنية �لتدليك يف مقعدي
�ل�سائق و�لر�كب �لأمامي.
�أما على م�ستوى �لأد�ء ،فت�سمل �ل�سيارة جمموعة
من تقنيات �لقيادة �ملثالية للطرقات �لوعرة
و�ملع ّبدة ،عل ًما باأنها تتو�فر يف منوذج مبح ّرك
ديزل �سد��سي �لأ�سطو�نات بقوة  258ح�سا ًنا
وعزم دور�ن يعادل  600نيوتن للمرت ،و�آخر جم ّهز
مبحرك �لبنزين � Si6لذي تعادل قوته  340ح�سا ًنا
فيما يبلغ عزم دور�نه  450نيوتن للمرت .ويف كال
�لنموذجني ،مت جتهيز �ملركبة بعلبة نقل �لرتو�ش
�لآلية  ZFذ�ت �لثماين �سرعات لتوفري ��ستجابة
�سل�سة و�سريعة على �لطرقات.
www.landrover-me.com

عالم المرأة

إشراقات الزهر
تعيد

د�ر كلوي ،يف �أحدث �إبد�عاتها من �لعطور ،طرح ن�سخة
حمدثة من �سذ� �لورد �لذي �أطلقته عام  ،2008م�ستح�سرة
به هذه �ملرة �أمار�ت �أنوثة �سمتها �لأبرز عذوبة �آ�سرة تذ ّكر برقة
�لزهور .يف �لعطر �جلديد ،Chloé Signature Fleur de Parfum
يت�س ّوع �سذ� �لورد �سخ ًيا كما �أر�ده �سانعا �لعطور مي�سيل �أملاير�ك
وميلني �ألر�ن ،و�سط نفحات من عبق �لكرز وزهرة «رعي �حلمام»
ور�ئحة ثمار �لتوت و�لدر�ق �لتي تتناغم باألق مع طيب �مل�سك ور�ئحة
مزيجا من �لنقاء و�جلاذبية.
خ�سب �لأرز لتعك�ش ً
www.chloe.com

صنعة متقنة
تختزل

د�ر فري�غامو
بجديدها من حقائب
�ليد �سمن جمموعة ،Sofia Bag
بر�عة حرفية متفوقة يف معاجلة
�جللود ،وح�ش �بتكار متف ّردً�
يعك�ش جمار�تها ملتطلبات �لأناقة
�لع�سرية .ويف حني حتافظ �لن�سخ
�جلديدة من حقيبة ،Sofia Bag
�لتي تزهو مبظهر كال�سيكي
ع�سري ،على �ل�سمات �لأ�سيلة
للمجموعة ،بد ًء� من �مل�سبك �ملعدين
و�ملقب�ش �لناعم وحز�م �لكتف
�لقابل للف�سل ،يربز �ختالفها
عن �سابقاتها يف خامتها �جللدية
�ملتميزة �لتي حتتفي بتقاليد �سناعة
�ل�سروج يف فلورن�سا .فقد جرت
معاجلة �جللد �لطبيعي �لفاخر هذه
�ملرة مبزيج من �لزيوت حلمايته من
�خلدو�شُ ،
وط ِّرز فوقه �سعار �لد�ر
يدو ًيا مبا يتيح �إبر�ز نق�ش �لغان�سيو
�لذي يتجاوز وظيفته كم�سبك
لإغالق �حلقيبة لي�سكل تف�سي ًال
زخرف ًيا يرقى مبظهرها.
www.ferragamo.com
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راﺋﺪة اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺘـــﺎﺣــﺔ اﻵن ﻟﻠﺠـﻤـﻴـــــﻊ ..
ٌ
In print
Twitter

Facebook

YouTube

Nature
Podcast

arabicedition.nature.com
tumblr.com

Mobile App

ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺣﺪث اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
دوﻣﺎ إﻳﺠﺎد ُﺳ ُﺒﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺒﺘﻜﺮة
َ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ً
دورﻳﺔ  Natureاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ،أو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﺗُ َﻌ ّﺪ
ّ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ُﻣﻨْ ﺘَ َﺪاك اﻟﺨﺎص ﻟﻘﺮاءة اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ،واﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ،واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

تقنية

من الهاتف إلى التلفاز
تقنيات سلكية والسلكية تسهل مشاهدة الصور وعروض الفيديو
على التلفاز دون خبرة تقنية مسبقة.

خلدون غسان سعيد

هل

تعلم �أنه مبقدورك نقل حمتوى هاتفك
اجلوال �أو اجلهاز اللوحي مبا�شرة �إىل تلفازك
�سلك ًيا وال�سلك ًيا بطرق عديدة ،وذلك لعر�ض �صورك
ال�شخ�صية وعرو�ض الفيديو لرحالتك �أمام الآخرين،
بعيدا عن �شا�شة الهاتف
�أو ال�سرتجاع تلك الذكريات ً
�أو اجلهاز اللوحي ال�صغرية مقارنة بالتلفازات
أي�ضا حتويل تلفازك العادي �إىل
الكبرية؟ بالإمكان � ً
جهاز مت�صل بالإنرتنت يعر�ض �أحدث عرو�ض الفيديو
من ال�شركات التي تقدم عرو�ض الفيديو وامل�سل�سالت
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احلديثة ،وبكل �سهولة ،ودون احلاجة �إىل وجود دراية
تقنية م�سبقة ،حتى لو مل يكن تلفازك «ذك ًيا» �أو لديه
ات�صال ال�سلكي بالإنرتنت ،حيث توجد طرق عديدة
لت�سهيل هذه العملية ،والتي �سن�ستعر�ض بع�ضها.
تقنيات العرض الالسلكية
الطريقة الأوىل هي ربط جهازك بالتلفاز ال�سلك ًيا،
وهي ميزة يجب �أن يتوافر فيها دعم اجلهازين لتقنية
«مرياكا�ست»  ،Miracastوهي تقنية متوافرة يف معظم

التلفازات والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية احلديثة.
تدعم هذه التقنية عرو�ض الفيديو عالية الدقة ،HD
ويجب تفعيلها من خالل تطبيق متخ�ص�ص يدعم
هذه التقنية من داخل اجلهاز نف�سه (يختلف ا�سم
التطبيق وفقًا لل�شركة املطورة) .ت�سمح هذه التقنية
�إما بن�سخ ال�صورة املوجودة يف جهاز امل�ستخدم �إىل
�شا�شة التلفاز ،و�إما بتحويل التلفاز �إىل �شا�شة �إ�ضافية
يتم عر�ض حمتوى ما عليها وحمتوى �آخر على �شا�شة
جهاز امل�ستخدم .هذه التقنية مريحة لال�ستخدام عن

بعيدا عن تلفازه
ُبعد ،بحيث ميكن للم�ستخدم اجللو�س ً
وعر�ض املحتوى �أمام الآخرين على �شا�شة كبرية بكل
�سهولة و�سرعة .لكن يجب �أن تبقى �شا�شة امل�ستخدم
م�ضاءة لي�شاهد املحتوى على ال�شا�شة ،الأمر الذي
يعني حاجة امل�ستخدم �إىل البقاء بالقرب من التلفاز
(خ�صو�صا يف حال م�شاهدة ال�صور
لتعديل املحتوى
ً
�أو الفيديوهات الق�صرية) ،وانخفا�ض طاقة البطارية
ب�سرعة جراء ت�شغيل ال�شا�شة لفرتات مطولة.
ميكن ا�ستخدام تقنية «دي �إل �إن �إيه» Digital
 Living Network Alliance DLNAلربط اجلهاز
ال�سلك ًيا بالتلفاز ،وهي تقنية تدعمها �أغلب التلفازات
والأجهزة املحمولة احلديثة ،والتي تتطلب ا�ستخدام
ميزة مدجمة يف تلفاز امل�ستخدم (ت�شري بع�ض
التلفازات �إليها با�سم «واي فاي دايركت» Wi-Fi
متخ�ص�صا على جهاز امل�ستخدم
 )Directوتطبيقًا
ً
املحمول ،مثل تطبيق iMediaShare Personal
املجاين .يف حال مل يدعم تلفاز امل�ستخدم وجود
ات�صال ال�سلكي ،فمن ال�سهل �إ�ضافة هذه امليزة �إليه
من خالل ملحق «كرومكا�ست»  Chromecastمن
«غوغل» الذي ال يتجاوز �سعره  30دوال ًرا .يت�صل
امللحق مبنفذ «�إت�ش دي �إم �آي» بتلفاز امل�ستخدم ويجب
�إمداده بالطاقة عرب منفذ «مايكرو يو �إ�س بي» ،ومن
ثم تعريف امللحق ب�شبكة «واي فاي» و�إدخال كلمة
ال�سر اخلا�صة بها من خالل جهازه املحمول املت�صل
بال�شبكة نف�سها وحتميل تطبيق «كرومكا�ست» من
متجر التطبيقات ،لي�ستطيع امل�ستخدم بعدها نقل
املحتوى ب�شكل مطابق �أو ممتد وبكل �سهولة.
هذا ،وميكن ا�ستخدام �أجهزة منف�صلة تت�صل
�سلك ًيا بالتلفاز من جهة وال�سلك ًيا بالأجهزة الأخرى،
مثل  Roku Streaming Stickب�سعر  45دوال ًرا ،و
 Amazon Fire TV Stickب�سعر  40دوال ًرا ،وAmazon
 Fire TVب�سعر  100دوالر ،وSamsung AllShare Cast
ب�سعر  80دوال ًرا ،و Western Digital TV Liveب�سعر
 70دوال ًرا ،و Mozilla Matchstickب�سعر  25دوال ًرا.
للأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «ويندوز
 ،»10ت�ستطيع االت�صال ال�سلك ًيا ب�أي ملحق منف�صل
من خالل ميزة مدجمة داخل النظام� .أما �إن كنت
ت�ستخدم جهازًا حممو ًال من «�آبل» ،فيمكن ا�ستخدام
ملحق «�آبل تي يف»  AppleTVب�سعر يراوح بني 150
دوال ًرا و 200دوالر ،وتفعيل ميزة «�إيربالي» AirPlay
لعر�ض املحتوى ال�سلك ًيا� ،أو حتميل تطبيقات الأجهزة
املنف�صلة املذكورة �أعاله على �أجهزة «�آبل».

تقنيات العرض السلكية
�أما �إن كنت ترغب يف و�صل جهازك مبا�شرة
بالتلفاز ،فهناك طرق خمتلفة لذلك ،منها
ا�ستخدام و�صلة «�إت�ش دي �إم �آي» ميني» �أو «�إم
�إت�ش �إل» Mobile High Definition Link
� MHLأو «�سليمبورت»  SlimPortالتي تدعم
تقنيات جت�سيم ال�صوتيات حتى  8قنوات يف
الوقت نف�سه .للقيام بذلك ،يجب ا�ستخدام
و�صلة يراوح �سعرها بني  3دوالرات و 15دوال ًرا،
يتم و�صلها باجلهاز من جهة عرب منفذ «مايكرو
يو �إ�س بي» ،وبالتلفاز من اجلهة الأخرى عرب
منفذ «�إت�ش دي �إم �آي» القيا�سي .ت�سمح هذه
التقنية بعر�ض املحتوى نف�سه املوجود على
�شا�شة امل�ستخدم .ويجب �أن تبقى �شا�شة
امل�ستخدم م�ضاءة لي�شاهد امل�ستخدم املحتوى
على ال�شا�شة ،وتدعم هذه التقنية عر�ض ال�صور
وعرو�ض الفيديو بالدقة الفائقة  4Kعلى
الأجهزة التي ت�ستطيع ت�شغيلها ،ويجب �أن يدعم
تلفاز امل�ستخدم هذه الدقة كذلك لال�ستفادة

الق�صوى منها� .أما الأجهزة التي تعمل بنظام
الت�شغيل «ويندوز  ،»10فت�ستطيع االت�صال مبلحق
«دي�سبالي دوك»  Display Dockالذي يت�صل
بالهاتف من جهة وبالتلفاز من جهة �أخرى،
لي�ستطيع امل�ستخدم بعدها نقل ال�صور وعرو�ض
الفيديو من هاتفه �إىل التلفاز بكل �سهولة� .أما
�إن كنت ت�ستخدم جهازًا حممو ًال من «�آبل»،
فيجب ا�ستخدام و�صلة خا�صة من ال�شركة
تدعم ربط اجلهاز بالتلفاز من خالل منفذي
«اليتنينغ» و HDMIب�سعر يبلغ  50دوال ًرا.

طرق أخرى مضنية
�إن مل ترغب يف ا�ستخدام �أجهزة منف�صلة �أو و�صالت �إ�ضافية ،فبالإمكان حفظ ال�صور
وعرو�ض الفيديو عرب خدمات التخزين ال�سحابية من الهاتف ،ومن ثم و�صل التلفاز بتلك اخلدمات
مبا�شرة� ،أو عرب الأجهزة الإ�ضافية املت�صلة به من خالل الإنرتنت ،الأمر الذي يتطلب وق ًتا �أكرب
للقيام بذلك ،ووجود ات�صال دائم بالإنرتنت قد ال تكون �سرعته كافية لتحميل عرو�ض الفيديو
عالية الدقة �أو فائقة الدقة .الطريقة الأخرى هي نقل ال�صور وعرو�ض الفيديو على وحدات «يو �إ�س
بي» با�ستخدام احلا�سب ال�شخ�صي� ،أو من خالل وحدات خا�صة تت�صل باجلهاز من جهة وبوحدة
التخزين «يو �إ�س بي» من اجلهة الثانية ،ليف�صل امل�ستخدم وحدة «يو �إ�س بي» من جهازه وي�صلها
بالتلفاز يف كل مرة يحتاج فيها �إىل القيام بذلك ،وما ي�صاحب ذلك من متاعب البحث عن منفذ
«يو �إ�س بي» يف املنطقة اخللفية للتلفازات املعلقة على اجلدران.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

الإمام عبدالقاهر اجلرجاين يف دالئل
الإعجاز متحد ًثا عن �أهمية علم البيان:
فرعا،
«�إن ََّك ال َت َرى ِع ْل ًما هو �أ ْر َ�سخَ � ْأ�ص ًال ،و�أ ْب َ�سقَ ً
ِ
راجا
�س
ر
تاجا ،و�أ ْن َو َ
ً
أكرم ِن ً
و� ْأحلَى َجنًى ،و� ْأعذَ َب ِو ْر ًدا ،و� َ
من ِعلْم البيانِ الذي لواله مل ت َر ل�سانًا َي ُحوك ال َو�شْ ي،
وي�صوغ احلَ ل َْي ،و َيل ُ
ال�س ْح َر ،و َيقْرِ ي
ُ
ْفظ ال ُّد َّر ،و َي ْنفُثُ ِّ
الزَّهر ،و َي ْج َ
ال�شَّ ْه َد ،و ُي َ
نيك ا ُ
حل ْل َو اليان َع
ريك بدائ َع من َ
من ال َّث َمر ،والذي لوال تحَ َ فِّيه بالعلوم ،وعنايتُه بها
ا�س َت َبن َْت لها
وت�صوي ُره �إ َّياهاْ ،
لبقيت كامن ًة م�ستورةً ،وملا ْ
ال�سرا ُر ب�أهلَّتها ،وا�ستوىل
ر
وال�ستم
َي َد الدهرِ �صورةً،
َّ ِّ
فوائد ال ُيدركُها الإح�صا ُء،
اخلَ فا ُء على ُجملَتها� ،إىل َ
وحما�سن ال يح�ص ُرها اال�ستق�صاء».
َ

قال ال�صاحب بن عباد عن قيمة �أبي فرا�س احلمداين ال�شعريةُ « :بدئ ال�شعر مبلك وخُ تم
مبلك» .وهذه �أبيات جميلة بد�أ بها �أبو فرا�س ق�صيدته الرائية امل�شهورة:

قال

� َ
ال�صب
أراك َع ِ�ص َّي ال َّد ْم ِع ِ�شي َمتُك َّ
َب��ل��ى� ،أن���ا ُم�����ش��ت��ا ٌق وع��ن��دي َل��� ْو َع��� ٌة
�إذا ُ
الليل � ْأ�ضواين َب َ�س ْطتُ يدَ ال َه َوى
�ين َجوا ِنحي
�����ض��ي ُء ال�� َّن��ا ُر ب َ
تَ��ك��ا ُد ُت ِ
ُم�� َع�� ّل�� َل��ت��ي ب��ال�� َو ْ���ص��ل وامل������ ْوتُ دو َن���ه

� َأم���ا ل��ل�� َه�� َوى َن�� ْه ٌ��ي َع�� َل�� ْي َ��ك وال � ْأم��� ُر؟
ول���ك���نَّ ِم��� ْث���ل���ي ال ُي�������ذا ُع ل���ه � ِ��س�� ُّر
و� ْأذ َل��� ْل���تُ د َْم�� ًع��ا م��ن َخالئق ِه ال ِ��ك�ْب�رْ ُ
ال�ص َباب ُة وال ِف ْك ُر
�إذا ه َ��ي � ْأذ َك�� ْت��ه��ا َّ
���ت َظ�� ْم���آ ًن��ا َف�لا َن���زَ ل ال َق ْط ُر
�إذا ِم ُّ

الشعر والشعراء
البن قتيبة (ت 276هـ)

وذهب مث ًال
الح ُ
ول
ليم َمطِ َّي ُة َ
َ
الج ُه ِ

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال�« :أي احلليم
يتوط�أ للجاهل فريكبه مبا يريد،
فال يجازيه عليه كاملطية .ي�ضرب يف احتمال
احلليم .وقال احل�سن :ما َنعَتَ اهلل من الأنبياء
احل ْلم ،فقال تعاىل:
نعتًا �أق َّل مما نعتهم به من ِ
}ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ{ ،قال �أبو عبيدة :يعني
احل ْل َم يف النا�س عزيز».
�أنَّ ِ
وقال �أبو هالل الع�سكري يف جمهرة الأمثال:
«معناه �أن احلليم يحتمل جهل اجلهول وال
ينت�صف منه .قال ال�شاعر:
وإنما الحِ ْلم ذل أنت عارفه
والحِ لم عن قدرة ضرب من الكرم
احل ْلم؟ قال :الذل ت�صرب عليه».
وقيل لبع�ضهم :ما ِ
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ََ
علم

من �أعالم الإ�سالم ،و�إمام ثقة حجة
من �أوعية العلم ،قال عنه ابن الندمي:
«كان �صاد ًقا فيما يرويه ،عاملًا باللغة والنحو
وغريب القر�آن ومعانيه وال�شعر والفقه ،كثري
الت�صنيف والت�أليف» .وقال عنه اخلطيب
البغدادي« :كان ثقة دي ًنا فا�ض ًال ،وهو �صاحب
الت�صانيف امل�شهورة ،منها :غريب القر�آن،
وغريب احلديث ،وم�شكل القر�آن ،وم�شكل
احلديث ،و�أدب الكاتب ،وعيون الأخبار ،وكتاب
املعارف ،وغري ذلك».
�أما هذا الكتاب ،فهو من م�صادر الأدب
الأوىل ،ومما �أبقى لنا الزمان من �آثار
�أئمة اللغة الأقدمني .ترجم فيه ابن قتيبة
للم�شهورين من ال�شعراء الذين يقع االحتجاج

ب�أ�شعارهم يف الغريب ،ويف النحو ،ويف كتاب
اهلل عز وجل ،وحديث ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم .حتدث ابن قتيبة عن ال�شعر وما
يت�صل به من ق�ضايا الإبداع والنقد ،كما حتدث
عن ال�شعراء و�أن�سابهم و�أخبارهم وبيئاتهم
ق�سم امل�ؤلف كتابه �إىل ق�سمني ،الق�سم
املختلفةَّ .
الأول ،وهو املقدمة ،عالج فيها جمموعة من
الآراء والق�ضايا النقدية املثارة يف ع�صره،
مثل ق�ضية القدم واحلداثة التي �شغلت الأدباء
والنقاد �آنذاك ،وانق�سموا حيالها �إىل م�ؤيد
للحديث ،ومتع�صب للقدمي ،وبينَّ ابن قتيبة
ذلك بقوله« :ف�إين ر�أيت من علمائنا من
ي�ستجيد ال�شعر ال�سخيف لتقدُّم قائله ،وي�ضعه
يف متخريه ،ويرذل ال�شعر الر�صني ،وال عيب له
عنده �إال �أنه قيل يف زمانه� ،أو �أنه ر�أى قائله».
و�أو�ضح ابن قتيبة موقفه من هذه الق�ضية ب�أنه
ال يتع�صب للقدمي لقدمه وال للحديث حلداثته،
و�إمنا ي�ستح�سن اجل ِّيد من ال�شعر و�إن كان
حدي ًثا ،فهو ال يلتفت �إىل عن�صر الزمان ,بل
ينظر �إىل القيمة الفنية� .أما الق�سم الآخر من
الكتاب ،فقد ترجم فيه لل�شعراء ،جاهليني
و�إ�سالميني ،حتى الع�صر الذي عا�ش فيه،
ذاك ًرا �أن�سابهم و�أخبارهم و�أحوالهم ،ومناذج
من �أ�شعارهم ،مبد ًيا �آراءه وتعليقاته النقدية.
�إنَّ هذا الكتاب له قيمة �أدبية رفيعة،
فقد كان اختيار امل�ؤلف للأ�شعار اختيار
عامل بال�شعر ،عارف به ،فهو يختار فيح�سن
االختيار ،وينقد فيح�سن النقد ،ويوازن بني
ال�شعراء فيقيم الوزن بالق�سط.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

ديسمبر
2016

 19ديسمبر

معرض المصممين والمصممات
السادس  -الخبر

يقام المعرض بفندق سوفتيل كورنيش
الخبر ،ويلتقي فيه نخبه من المصممين
والمصممات في مجاالت األزياء ،والعطور،
واألثاث ،والزينة الداخلية.

 31-25ديسمبر

 7-5ديسمبر

معرض الشتاء للمنسوجات
والصناعات الخفيفة  -الدمام

المؤتمر الدولي األول لعمارة
المساجد  -الدمام

تقيمه شركة معارض الظهران الدولية في
المنطقة الشرقية ،ويعرض أحدث التطورات
في قطاع المنسوجات والصناعات اليدوية
في المملكة.
www.dhahranexpo.com.sa

تنظم جامعة الدمام هذا المؤتمر
بهدف تعزيز دور المسجد وتقويته في
المجتمع المسلم ،استجابة للتغيرات
في المجتمعات اإلسالمية.
www.uod.edu.sa

 10-7ديسمبر

 23-20ديسمبر

 29-27ديسمبر

يقدم هذا المعرض للشرق األوسط
منتدى فريدًا من نوعه يجمع مئات
العارضين من مختلف أنحاء العالم ،في
مركز دبي التجاري العالمي.
www.jewelleryshow.com

في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض ،تقام فعاليات المعرض الذي
يسلط الضوء على أفضل المعدات ،والخدمات،
والمنتجات ،إقليميًا ودوليًا.
www.coffeechoco-expo.com

يجمع المعرض نخبة من مصممات
األزياء ،يستعرضن مجموعات جديدة
في مجال العطور ،والجواهر ،والساعات،
واإلكسسوارات ،ومستحضرات التجميل،
بفندق هيلتون جدة.
www.mem-sa.com/laha

أسبوع دبي الدولي
للجواهر  -دبي

 17-12ديسمبر
معرض الرحالة  -دبي

يجمع المعرض المغامرين والمستكشفين
من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات فيما
ً
معرضا لصور الرحالت التي
بينهم ،ويضم
التقطها الرحالة.
www.dubaitravelersfestival.com

المعرض العالمي للقهوة
والشوكوالته  -الرياض

 29-25ديسمبر
معرض رحالت  -بريدة

معرض دولي متخصص في الرحالت والسفر
والصيد ،يحتضنه مركز القصيم الدولي للمعارض
والمؤتمرات في بريدة.
www.tripexpo.com.sa

معرض لها  -جدة

 27ديسمبر

معرض «منتجون»  -الرياض

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض،
أكبر تجمع على مستوى المملكة يتبنى دعم
المستثمرات من المنزل ورائدات األعمال
الناشئات.
www.montijoon.sa
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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

فرانك المربت

ﻇﻞ  -رص.

 3أﺣﺮف
ﻋﻤﺮ  -ﳌﺎ  -ﻣﴫ  -ﺳﻬﻢ  -ﻃﻮر  -ﻟﺒﺲ  -ﴏح -
ﻧﻮر  -ﻤﻧﺎ  -ارض  -ﻤﺗﺮ  -ﺳﻨﻲ  -ﻧﻌﻢ.
 4أﺣﺮف
ﻳﻈﻠﻪ  -أﺷﺎد  -ﻋﻤﻴﻞ  -ﺛﺮوة  -ﻳﺼﻮن  -ﻤﻳﴚ -
ﺑﻼد  -ﻤﻳﻦﻴ  -ﻧﻠﻬﻮ.

ر

ق

ﻁ

 5أﺣﺮف
أﺳﻨﺎن  -اﻟﻨﻌﺲ  -اﻟﺜﻤﺮ  -آﻣﺎل.

اﻣﺘﺤﺎن.

 7أﺣﺮف
ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ.
 8أﺣﺮف
اﻟﻘﻴﺜﺎرة.

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

ا

ﺱ

ي

ة
تاريخ موجز

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

 6أﺣﺮف

أشكال مسلية

الدين يف ال�سيا�سة الأمريكية
ِّ

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات
بني الدين وال�سيا�سة منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية
حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ
يبني اأن الدين غدا اأم ًرا طائف ًيا اأو اأم ًرا حزب ًيا ،واأن
أمريكي فاإنه
هل تستطيع تحريﻚ عود ا
لتصبﺢ
ثقابل واحد
دوما مع الأهداف غري الدينية .ياأتي
ال
صحيحة؟أهداف الدينية تداخلت ً
المعادلة الرياضية التالية
كتاب الدين يف ال�سيا�سة الأمريكية بت�سور تاريخي نادر وبروؤية
متاما
متب�سرة يف مو�سوع كان مه ًما ومث ًريا للجدل يف عام ً ،1776
كما هو عليه احلال اليوم.

لﻸذكياء فقط

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

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟
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إعداد :نور الرشدان
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فرانك المربت
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الدين يف ال�سيا�سة
ِّ
الأمريكية

الدين يف ال�سيا�سة الأمريكية
ِّ

ة

فرانك المربت

تاريخ موجز

ني
يف
نقله اإىل العربية
عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأم ًرا طائف ًيا اأو اأم ًرا
دوما مع الأهداف غري الدينية.
حزب ًيا ،واأن الأهداف الدينية تداخلت ً

+966 11 212 8050

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
اإ¿ eتعة التحلي≥ ‘ ال�Øصاء ,وروYة الSصSÎصا∫ ,واإeعا¿ الن¶ ‘ ôالLCواء اŸحي£ة بال£ائ IôاCو Jل∂
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ا�Ÿصا≤jا äالنùØصية اCو الBل Ωا÷ùصدjة .ولتµو¿  …õjõYاùŸصافùe ôصتمت kعا eا Yلي∂ اإل اإVصافة بع� ¢التمjôناä
الjôاVصية اإL ¤دو∫ رح ,∂JÓوالت» µÁن∂ ال≤يا Ωب¡ا ‘ ≤eعد∑ اCو NارLه بùj πµص ôوSص¡ولة .واإلي∂ …õjõY
اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:
ﺗﻤاريﻦ الﻈﻬر
يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل
« »5مرات اأي�ص ًا.
ﺗﻤاريﻦ الﻴديﻦ
)ا( C

ا• C
•Ü
•ê
•O

ﺗﻤاريﻦ الﻘدﻣﻴﻦ
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توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأ�صفل وم��د الإب �ه��ام نحو الر�ص≠
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞
الأخرى.
توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأعلى ومد كل اإ�صبع نحو الأ�صفل
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�صغني ع�صر م��رات ب��اجت��اه ع�ق��ارب ال�صاعة ثم
بالجتاه املعاك�س.
ب�صط اليدين ون�صرهما.
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ا • Cتدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.
 • Üب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.
 • êب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.
ﺗﻤاريﻦ الرﻗﺒﺔ والﻜﺘفﻴﻦ
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النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.
ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.
ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.
ا�صتخدام اإ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.
ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.
تدوير الفكني اإىل الي�صار خم�س مرات ثم اإىل اليمني خم�س
مرات.
�صد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�صفل
واإىل الأمام واخلل∞.

)( `g

)و(

ا • Cتدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.
 • Üرفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
 • êتدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.
 • Oاللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت
املتاعب
ً
للم�صافر فح�صب بل للجميع.
وfنüصح  …õjõYاùŸصاف ôببع� ¢النüصائح ال£بية ا¡Ÿمة bب πالôحلة و‘ اKCنائ¡ا:
 • 1التحرك بني اآونة واأخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.
 • 3ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.
 • 5العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.
 • 7الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل.í

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﻮف
ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ«

www.saudia.com

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

الرقم املوحد ) (+966920003777ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم ،الفاك�س )(+966126863150
للتوا�صل اإلكÎون ًيا عن طريق موقع «ال�صعودية» على �صبكة الإنÎنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط )(www.saudia.com/crform
Email: cr@saudia.com | Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
اأما بريد ًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�صعودية(.
ﻷﻧﻪ اﻷﺳرع واﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ الﻤﻤﻠﻜﺔ

الﻄﻴران الﺨاص SPA

¿ƒµdÉa

رقم موحد للحجز920022222 :
لإلغاء احلجز920030000 :

Falcon 7X

ال�صعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

أرﻗام الﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﺧارج
الﻤﻤﻠﻜﺔ

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

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

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

ﺧدﻣات الﻀﻴﻮف

هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:
• تخ�صي�س كاون Îلإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على
الدرجتني الأوىل والأعمال ،وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة،
مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

• تخ�صي�س مقاعد متجاورة للعائالت واملجموعات على الطائرة.

الﺨﻄﻮط السﻌﻮديﺔ لﻠﺸﺤﻦ

املوقع الر�صمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكÎوين
الهات∞ املوحد:

+966 92000 1668

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

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم 3 #

B777-F

• اإ�صدار بطاقات ال�صعود جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة.
• اإمكانية اإ�صدار بطاقات ال�صعود م�صب ًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات.
B747-8Fالعناية بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد.
•
B747-8Fتخ�صي�س كاون Îخلدمة ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة.
•
• تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.
• تعوي�س ال�صيوف الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة.
• تقدمي خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل � 24صاعة من موعد اإقالع الرحلة
B777-Fمن خالل موقع ) ،(www.saudia.comوذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية الذين
B777-Fلديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

B777-F

وﺟﺒات ﺧاﺻﺔ

تقدم «ال�صعودية» ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

• مركز العناية باأع�صاء الفر�صان
Alfursan Care Center

هات∞Tel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعايﺔ اﻷﻃفال الﻤساﻓريﻦ وحدﻫﻢ

تقبل «ال�صعودية» �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة ،والذين مل يبلغوا بعد
�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم ،اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.
ﺿﻴﻮﻓﻨا الﻜرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية ..تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام،
ً
باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني ،ول حتتمل اأوزا ًنا باأك‡ Ìا خ�ص�صت له،
حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للÎويí
عنهم عندما ي�صعرون بامللل.
ننبه اإىل ذلك ً
حفاXا على اأطفالنا و‡تلكاتنا ،ونثق متا ًما باأن
�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

هات∞• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات اﻷﻣﺘﻌﺔ

• جلعل �صفرك اأك Ìراحة و�صهولة تاأمل «ال�صعودية» التاأكد من ا�صتالم
اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�صكل واللون.
• يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ،ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

األسطول

FLEET

بوينج 777 - 368

Boeing B777-368

السعة املقعدية:
املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64٫80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
ال ( 14٫685كم).
املدى 7930 :مي ً

بوينج 777 - 268

السعة املقعدية:
املجموعة األولى :السعة املقعدية 230 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية :السعة املقعدية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 36لدرجة األعمال 262 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 198 :قدم ًا ( 60٫30متر).
السرعة عند االستواء 470 :عقدة ( 537ميل/ساعة 871 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 5٫850 :ميل 10٫830( ،كم).

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15٫372 - 14٫800( ،كم).

إيرباص 321

السعة املقعدية 165 :مقعداً.
 20لدرجة األعمال ،و  145لدرجة الضيافة.
الطول 146 :قدم ًا ( 44٫51متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫000 :ميل 5٫600( ،كم).

إيرباص 320

السعة املقعدية:
املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).

إمبراير 170

السعة املقعدية 66 :مقعدا ً.
 6لدرجة األعمال 60 ،لدرجة الضيافة.
الطول 98 :قدم ًا ( 29٫90متر).
املسافة بني اجلناحني 85 :قدم ًا ( 26٫00متر).
السرعة عند االستواء 473 :عقدة ( 544ميل/ساعة 876 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 35٫000 :قدم ( 10٫668متر).
املدى 2000 :ميل 3٫704( ،كم).

Seating Capacities
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

Boeing B777-268
Seating Capacities
A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class
B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 200 ft (60.94 m
)Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 5,240 nautical miles (9,700 km

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats
36 Business Class, 262 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 198 ft (60.30 m
)Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 5,850 nautical miles (10,830 km

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
Seating Capacities
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats
6 Business Class, 60 Guest Class
)Length: 98 ft (29.90 m
)Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m
)Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m
)Range: 2,000 nautical miles (3,704 km

88329923

66073543

83397109

83397101 5

CTO 83397101-5, Fax 83397109 , A/P Svcs 66073543 , SV Mgr. 88329923

ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣفﻴدة
دﻟﻴﻞ ارﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج
 …õjõYاŸواWن »JõjõY ,اŸواWنة..
اإر�صادات مهمة:
اCو kلY :ند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل»:
• �صريان �صالحية جواز �صفرك ملدة ل تقل عن «�صتة اأ�صهر»،
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات
منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه ،ويكون �صفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�صب ًقا على تاأ�صرية
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج ،وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد
اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.
• احر�س على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�صفر،
وال�صكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�س الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل اأمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س
اإدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�صخ�صية الثمينة ،ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية
كبرية ،وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.
Kاk fياY :ند الو�صو∫ اإ ¤الدولة الت» ü≤Jصدgا:
• تعبئة ‰اذج الدخول بكل حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو‹ اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن اأي معلومات ،والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.
• احÎام اأنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صا ìبدقة ملو ∞Xاجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم
ت�صجيل ما لديه من ›وهرات ،ونقود ،و�صيكات �صياحية،
وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدvا معي ًنا.
• حاف ßعلى جواز �صفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�صخ�صية ،واحر�س على حفظها
يف اأماكن اآمنة.

اذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺎز
ت�صرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برام èاإذاعية بعدة لغات ،ف�ص ًال عن الربام èالتي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر��ص��ال التلفازي عرب ت�صع قنوات هي :القن�اة الأول� ��ى ،القن�اة
الثاني�ة ،ال�ق�ن��اة الريا�صية ،ال�ق�ن��اة الإخ �ب��اري��ة ،ق�ن��اة اأج �ي��ال ،قناة
القت�صادية ال�صعودية ،قناة القراآن الكرمي ،قناة ال�صنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة ،ومعظم اأنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
اﻟﻌﻄﻼت اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية ،اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك.
وبالإ�صافة اإىل ذلك ،هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�صحى.
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
الوحدة النقدية ال�صعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دولر الأمريكي حوا‹  3^75ري��ال .وتوجد اأوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�صة ريالت ،ع�صرة ريالت ،خم�صني ريا ًل ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال .اأما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�صر
هلالت ،خم�س وع�صرين هللة ،خم�صني هللة ،مئة هللة.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
اإ�صراف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�صرة يف اأنحاء اململكة ،ومرخ�س لها ،كما توجد
ال�صبكة ال�صعودية للمدفوعات ،م�صÎكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة ،بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآ‹ يف اململكة.
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
مركز العناية بعمالء STC
900
تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي
›ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأك Ìمن  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عا‹ ال�صرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهات∞.
• خدمة الرقم املوحد ).(9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة اإر�صال الربقية التلك�صية عرب
الهات∞ مبا�صرة يف اأي وقت ،ولأي مكان عن طريق الت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ) (969للر�صائل العربية ،وعلى الرقم
) (968للر�صائل الإ‚ليزية.
• خدمة الت�صال املجاين ) ،(800وهي خدمة تقدم للجهات وال�صركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من الت�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�صائلة ،والهالمية ،وامل�صغوطة �صمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق nبل الركاب ال�صيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�صمل ذلك
ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية ،اأو بال�صتيكية،
اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10
ملل ،Îوحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه،
وامل�صروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت باأنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�صتح�صرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�صامبو ،ومعجون الأ�صنان،
بالإ�صاف ًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف
�صكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل،
واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.
ا�صتعالمات الدليل
�صركة زين  -مركز خدمة ال�صيوف
ال�صاعة الناطقة
�صركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي
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وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ا£Ÿارا äالداNلية
النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب
و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية
ال�صعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة ،لهذا
�صخرت «ال�صعودية» �صبكة �صاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�صها ،فاأ�صبحت
مدينة «الريا�س» ل تبعد عن
«جدة» �صوى �صاعة وني∞ ،بينما
اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل
اخللي èمنها عند مدينة «الدمام»
ل ي�صتغرق �صوى  45دقيقة .ويبل≠
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�صبعة وع�صرين مطارًا.

ا£Ÿارا äالدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدو‹ يف جدة،
ومطار امللك خالد الدو‹ يف الريا�س،
ومطار امللك فهد الدو‹ بالدمام،
و مطار الأمري مد بن عبد العزيز
الدو‹ باملدينة املنورة.
وت�صتوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية ،اإىل جانب
اخلطوط ال�صعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات «الليموزين»
ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

ال¥ô£
تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة
من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها
املÎامية الأطراف ،وتعد هذه ال�صبكة من
اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.
Nدeا äال≤£ار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�س ،والدمام على �صاطئ اخللي ،èوبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا◊افäÓ
اأدخ�ل��ت ال�صركة ال�صعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�س املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

JاS ÒLCصياراä
وتوجد �صيارات لالإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�صتخدام الرخ�صة الدولية اأو التي
ا�صتخرجها من موطنه.

الدفا´ اŸدÊ
الإSصعا±
TصWôة النجدI
حواOث اôŸور
اeCن ال¥ô£
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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.
EMERGENCY PHONE NOs.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.

Civil Defence
Ambulance
Police
Road Accidents
Road Security
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" 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

Paying bills while your child
			solves equations
helps him see that what he’s learning
			 in school is relevant
				 in the real world
Fullerton, California, mom contacted the
school. She discovered that the district
lacked clear parameters on the amount
of homework teachers should assign.
Morguess spoke to the superintendent in
an effort to change the policy. She then
told the teacher that she wouldn’t push
Lilah to complete assignments.
“I didn’t care if she got an unsatisfactory on her report card under ‘completes
homework,’ ” says Morguess (whose
daughter nonetheless received a “satisfactory” on that measure). “It’s first
grade. It’s not going to affect her college
applications.” That’s certainly true, but
like it or not, homework is, or will be, a
big part of your child’s life. Your objective
is to enable her to reap the benefits while
minimizing her stress level.

Agree on timing | If you’ve been encouraging your kid to get started as soon
as he walks in the door from school, you
might want to reconsider. He’ll likely do
a better job if you let him run around the
park or ride his scooter first. Play helps
young kids focus, according to a study
from the Perelman School of Medicine at
the University of Pennsylvania.
Since your child probably has a busy
weekly schedule—piano on Monday,
baseball on Wednesday, karate on Friday—some days he may not be able to
get started until after dinner. So come up
with a plan together. “It can change every
marking period or whenever his activities change, but you need a plan,” says Dr.
Pope. She suggests writing it down and
having your child sign it, so it feels like
an official agreement.
Have her pick the spot | Your child
might prefer having her own desk, but
some kids work better lying on the floor

or sitting at the kitchen table. As long as
she gets it done, and electronic devices
stay off, let her decide, says Cathy Vatterott, Ph.D., associate professor of education at the University of Missouri-St.
Louis, who runs the advice site HomeworkLady.com.
At the start of the school year, have
your kid fill a shoe box with all the
stuff she’ll need: pencils, markers,
a ruler, a calculator, and so forth.
Not only will this make homework a portable task (in case she decides to switch
her workspace), but it also cuts down on
potential wasted time. A second-grade
student shouldn’t spend ten minutes each
night hunting for an eraser.

let him fly solo |

You’re not going to
teach self-sufficiency by hovering over
your child. So have him work independently. On the other hand, it’s fine to
model homework-like tasks. Pay bills
while your child solves equations. Write
out your shopping list while he studies
spelling words. This lets him see that
what he’s learning in school is relevant in
the real world, according to Dr. Cooper.
When your child is done, make sure
he has completed his work but don’t
point out mistakes. “Let the teacher tell
him whether it’s right or wrong,” says
Nancy Kalish, coauthor of The Case
Against Homework.

But be ready to consult when asked |

Knowing when to request assistance is
a lesson in itself. “Kids are often embarrassed to ask for help because they think
it means they’ve failed, so let your child
know that it’s okay to reach out if she gets
stuck,” says Janine Bempechat, Ed.D.,
professor of psychology and human
development at Wheelock College, in

Boston. This doesn’t mean you should
give her the answer. Rather, ask some
leading questions (“Remind me, where
is the tens’ place again?”) or give some
hints (“Does ‘where’ mean a place or
something you put on?”). If she still can’t
figure it out, write a note to the teacher
along these lines: “My child doesn’t
understand this. Can you please review
it with her?” Trying to explain a concept yourself can backfire, especially in
mathematics.
The methods used in school today are
often very different from the ones you
learned when you were a student. Many
first-graders are taught to use a number
line for addition and subtraction, for
instance, so showing your child how to
carry numbers in a vertical equation will
only confuse her.

Deal with the drama |

If your child
has a meltdown while doing a tough
assignment, have him take a break, suggests Charles Fay, Ph.D., author of From
Bad Grades to a Great Life! If he wants
to give up, don’t push him (or yell, or tell
him that he won’t get to play Minecraft
tonight if he doesn’t finish). Calmly say,
“You might want to think about what
you’re going to tell your teacher when she
asks why you didn’t do it,” and then offer
to help. If he freaks out about homework
routinely, establish a rule for how long
you expect him to spend on it each day
based on what the teacher tells you on
curriculum night. When he reaches the
limit, let him stop.
Then gently explain to the teacher
that the assignment took longer than
the time guidelines she set. “From my
experience, when a child knows there’s
an end point, he’ll be more cooperative,”
says Dr. Goldberg.
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ing an instrument. It seems as if every
single time I turn on my computer—like
when I had to Google “median” so Blair
could do her math homework—I come
across another article, blog post, or book
that bemoans the volume of homework
kids are being assigned these days.
“There’s been a bump up in the early
grades,” says Harris Cooper, Ph.D., professor of psychology and neuroscience
at Duke University, in Durham, North
Carolina. A study
from the University of Michigan found
that homework among K–2 students has
more than tripled since 1981 to
29 minutes per weeknight, well above the
National Education Association’s (NEA)
recommendation of ten to 20 minutes
per night in first grade plus ten minutes
for each grade level thereafter.
The upswing began in 1983 when the
U.S. Department of Education published A
Nation at Risk, a report calling for sweeping education reform to help us keep up
with other countries, including an increase
in homework. The No Child Left Behind
Act of 2001 has also had an impact; its

71

- December 2016

emphasis on standardized tests as a means
of evaluating teachers and schools has led
many districts to add test-prep practice on
top of regular assignments.
Another reason for the heavier workload might surprise you: “Many parents
request more homework because they
want their kids to be achievers, even in
the earliest grades,” says Dr. Cooper. Vinita Khanna, a mom of two in Haddonfield, New Jersey, is a perfect example.
Even though her daughter Ria had daily
math, spelling, and reading assignments
in second grade, Khanna felt she wasn’t
being challenged enough. So she asked
the teacher to send home extra math
problems. “Now Ria’s ahead of the other
kids in her class,” Khanna says.
Seattle mom Melissa Baldauf has
a similar outlook. When she learned last
spring that her kindergartner (who had
been doing an hour of homework
every day) would have no more assignments for the rest of the year, Baldauf
sought out worksheets so that he
wouldn’t forget what he’d learned.
But how much does homework actu-

ally benefit kids in elementary school?
Denise Pope, Ph.D., cofounder of
Stanford University’s Challenge Success
program, which published an analysis of
the most influential homework studies
from the past two decades, found that
it offers little academic advantage until
middle school. Completing assignments
independently in the early grades helps
kids develop self-discipline, but there
is a potentially serious downside.
An excessive workload, as well as the
battles over getting it done, can cause
kids to develop a dislike of learning,”
says Kenneth Goldberg, Ph.D., author
of The Homework Trap. Other experts
say the same is true for “busywork”—
activities such as retracing spelling
words with different-color crayons—
and assignments that introduce new
concepts rather than reviewing what
was taught in class.
When Lisa Morguess’s first-grader, Lilah, broke down in tears over her homework, saying, “I’m tired, Mommy; I can’t
do this after being at school all day,” and
started complaining of stomachaches, the

The
Homework
Blues
If getting your child to
complete assignments
is a daily battle, we’ll
help you evaluate
whether her workload
is appropriate and ease
the ordeal of getting
it done.
By Vicki Glembocki

last day of school this past
On the
June, another mom warned me

© 2014 meridith corporation - parents.

at pickup: “Next year is hard-core.”
“What do you mean?” I asked.
“The homework. It’s brutal,” she confided. Flushed with panic, I stared at my
daughter Blair, who’d just graduated into
second grade.
Maybe I should have expected it. Almost every night during first grade, Blair
had to read two beginner books, complete at least one math worksheet, and
practice her spelling words. It took up to
90 minutes, depending on how hard the
math was and how long she cried about
how hard it was. Often, she barely had
any time left to play.
I complained regularly to other
parents until my friend Beth Hofmann,
whose kids are in a neighboring school
district, shared her tale. When her son
was sick for four days, his teacher sent
home 24 pages of make-up homework. I
remember something like that happening
to me in high school. Except that her kid
was in kindergarten.
We’re hardly the only ones who are
concerned that schoolwork is taking over
our kids’ lives and crowding out extracurriculars like playing sports and learn-
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are the symptoms of people suffering
from DAD?
Being stressed out or suffering
from anxiety and depression can be a
contributing factor in the development
of addictions. In addition, people who
suffer from DAD are often no strangers
to other addictions such as alcohol,
drugs, sex or gambling. People who have
relationship issues also seem to be at a
higher risk of developing an internet
addiction. They use digital “connections”
to boost their spirits and to escape from
their problems. The time devoted to
cyber-relationships comes at an expense
of time spent with real people in their
lives. In connecting with a virtual
fantasy world, they have replaced the
complexities and richness of real-life
human connections.
Some of these addicts may even
construct a secret life, creating alternate
online personas in an attempt to mask
unsavoury online behaviour. Many of
these addicts (Phil being a good example)
become quite restless, moody, anxious,
depressed or irritable if blocked from their
digital activities. Other DAD sufferers
may suffer from physical symptoms such
as having an upset stomach, headaches,
eating disorders, backaches, poor personal
hygiene, Carpal Tunnel Syndrome, neck
pain, dry eyes and other vision problems,
and sleeping disturbances.

Interestingly enough, when asked
about their internet involvement, these
addicts conceal the extent of their
participation. But in their need “to
connect” to strangers, they neglect family
obligations, destroy their social life and
lose out on significant job, educational or
career opportunities.

Finding balance | Unfortunately, the
“cure”, as with most addictions, is an uphill
struggle. Treatment is not straightforward,
since most of us have to use the internet
to some degree (or even a lot) on a daily
basis. In that way, DAD is comparable
to food addictions where it is impossible
to quit cold turkey. Instead addicts must
learn healthy eating patterns and how to
create a better balance. Some professionals
have suggested that medications can be
effective in the treatment of DAD. Their
argument is that if those prone to this condition are also likely to suffer from anxiety
and depression. If that’s the case (taking
a psychopharmacological perspective),
the use of anti-anxiety or anti-depressants
is one avenue that has promise. From a
psychological point of view, cognitive-behavioural forms of therapy are frequently
the treatments of choice. DAD addicts
can learn to replace damaging thought
and behaviour patterns that trouble them
with healthier, more productive ones.
In addition, mindfulness-based stress

reduction training and group psychotherapy have proven to be helpful. Others
suggest a multimodal treatment approach,
implementing several different types of
treatment (pharmacology, individual and
group psychotherapy and family counselling) simultaneously.
We have seen how the preoccupation
with the internet has become the
organising principle of some people’s
lives. It is important, however, to
recognise that their behaviour is also a
warning signal: it symbolises a special
kind of pain that begs for understanding.
Only by helping the DAD addicts
understand the nature of their pain, can
we help them to recover.

*

Manfred Kets De Vries is the Distinguished
Clinical Professor of Leadership Development & Organisational Change at INSEAD
and The Raoul de Vitry d’Avaucourt
Chaired Professor of Leadership Development, Emeritus. He is the Founder of
INSEAD’s Global Leadership Centre and
the Programme Director of The Challenge of Leadership, one of INSEAD’s Top
Executive Development Programmes. His
most recent books are “You Will Meet a
Tall, Dark Stranger: Executive Coaching
Challenges” and “Telling Fairy Tales in
the Boardroom: How to Make Sure your
Organization Lives Happily Ever After.”
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Addressing
Digital Addiction
When does an obsession with
digital technology become a serious
health problem?
Manfred Kets De Vries *

Digital

technology has greatly
enhanced our lives both
inside and outside the workplace. But
it is not all positive. Recently, when I
was running a workshop, one of the
participants (let’s call him Phil) had
to excuse himself regularly from the
room. My first reaction was that he had
a weak bladder or an upset stomach.
It was only later that I discovered he
was suffering from Digital Addiction
Disorder (DAD) or, in layman’s terms,
the inability to stop looking at one’s
iPhone or iPad. The workshop was
a reflective one and I had requested
that electronic equipment was not to
be used in class. But Phil, physically
unable to wait for a coffee break, was
driven to leave the room whenever he
felt compelled to check and respond to
whatever messages were coming in.
In talking to him, I learned that Phil
spent an extraordinary amount of time
social networking, online gaming and
visiting online bidding sites. What’s
more, he was also addicted to watching
YouTube video clips. When asked why
he spent so much time on the internet,
Phil noted that “being connected”
had a relaxing effect on him. But,
like many DAD sufferers, Phil’s
excessive computer use had become
uncontrollable and seriously interfered
with his daily life.
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Digital dependence | In many ways,
the symptoms of DAD resemble impulsecontrol disorders or even obsessivecompulsive disorders. Though prevalent
in society, and emerging as a problematic
phenomenon, DAD still needs a considerable amount of research. Studies of this
disorder fail to agree whether DAD is a
disorder in its own right or a symptom of
other underlying conditions such as an
obsessive-compulsive or impulse-control
disorder. Whatever it’s called, DAD presents a compulsive behaviour pattern that
can completely take over the addict’s life.
Although the idea of an internet
addiction is controversial and has not
yet been officially recognised as a mental
disorder, it is becoming a significant
health threat, and the time has come to
recognise it as a separate and distinct
behavioural addiction. Surveys in the
U.S. and Europe have noted alarming
prevalence rates, ranging between 1.5
percent and 8.2 percent of the general
population. The estimates are even higher
in Asia where 30 percent or more of the
population are experiencing problematic
internet use. (The wide variable differences
in percentages can be explained by the
fact that, as yet, there are no standardised
criteria for measuring this addiction.) As
a caveat, it should be noted that using the
internet intensively does not mean that
you are an addict or that you suffer from

DAD. It only becomes a real disorder
when it begins to seriously interfere with
healthy functioning in your daily life.
Healthy functioning is based on the
premise of balance. A digital addiction
is comparable to addictions such as food
or drugs in its obsessive nature. As is the
case with all addictions, they influence the
brain – both in the connections between
the cells and in the brain areas that control
attention, executive control and emotional
processing. It triggers the release of
dopamine, providing a temporary “high”
on which addicts become dependent.
Levels of dopamine and serotonin
(another neural transmitter that helps
to regulate mood) vary from person to
person and we may hypothesise that
people with a digital addiction have fewer
dopamine receptors in certain areas of
the brain or other kinds of impairment of
dopamine functioning. Consequently, they
have difficulty experiencing normal levels
of pleasure in activities that most people
would find rewarding.
To increase pleasure, DAD-prone
individuals seek a greater than average
engagement in digital activities that
stimulate an increase in dopamine release,
effectively giving them more rewards but
also creating a state of dependency.

A secret life |

What kinds of people are
more likely to become addicts? And what

The developing world needs
major investments in water and sanitation
projects in fast-growing urban areas.
ments in high-speed rail, roads, ports,
low-carbon energy, safe water and sanitation, and health and education. With
budget austerity restraining public investment, and major uncertainties concerning public policy and international
taxation hampering private investment,
such spending has generally declined in
the high-income countries.
Despite US President Barack Obama’s
promises of investment in high-speed rail
and other modern infrastructure, not one
mile of fast rail was built during his eight
years in office. It is time to translate words
into action, in the United States and
elsewhere, and usher in a new era of high
investment in sustainable development.
There are three challenges facing such
a strategy: identifying the right projects;
developing complex plans that involve
both the public and private sectors (and
often more than one country); and
structuring the financing. To succeed,
governments must be capable of effective
long-term planning, budgeting, and
project implementation. China has demonstrated these capabilities in the last 20
years (though with major environmental
failures), whereas the US and Europe
have been stymied. The poorest countries, meanwhile, have often been told
by the International Monetary Fund and
others not even to try.
Today, governments will have some
help in overcoming at least one of the
key challenges. The Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris
Climate Agreement will help to guide
them toward the right projects.
The world needs massive investments in low-carbon energy systems,
and an end to the construction of new
coal-fired power plants. And it needs
massive investments in electric vehicles
(and advanced batteries), together with a
sharp reduction in internal combustion
engine vehicles. The developing world, in
particular, also needs major investments
in water and sanitation projects in fastgrowing urban areas. And low-income

countries, in particular, need to scale up
health and education systems.
China’s “one belt, one road” initiative
– which aims to link Asia to Europe with
modern infrastructure networks – will
help to advance some of these goals,
assuming the projects are designed with
a low-carbon-energy future in mind.
That initiative will boost employment,
spending, and growth, especially in the
landlocked economies across Eurasia. It
should even deliver new dynamism to
economic and diplomatic relations among
the European Union, Russia, and China.
A similar program is needed urgently
in Africa. Although African countries
have already identified priority investments for electrification and transport,
progress will remain slow without a new
wave of investment spending.
African countries’ combined spending on education alone should increase
by tens of billions of dollars per year;
combined infrastructure spending
should surge by at least $100 billion per
year. These needs should be covered
mostly by long-term, low-interest-rate
loans from China, Europe, and the
US, as well as by mobilizing African
countries’ long-term savings (through,
for example, the introduction of new
pension systems).
The US and Europe also need major
new infrastructure programs. The US –
where the last big infrastructure project,
the national highway system, was concluded in the 1970s – should emphasize investment in low-carbon energy,
high-speed rail, and the mass uptake of
electric vehicles.
As for Europe, the European Commission’s Investment Plan for Europe –
dubbed the “Juncker Plan,” for Commission President Jean-Claude Juncker
– should become the EU’s SDG program.
It should focus, for example, on creating a Europe-wide transmission grid for
low-carbon energy, and on a massive
increase in renewable-power generation.
To help finance such programs,

the multilateral development banks
– such as the World Bank, the Asian
Development Bank, and the African
Development Bank – should raise vastly
more long-term debt from the capital
markets at the prevailing low interest
rates. They should then lend those funds
to governments and public-private
investment entities.
Governments should levy gradually
rising carbon taxes, using the revenues
to finance low-carbon energy systems.
And the egregious loopholes in the
global corporate-tax system should be
closed, thereby boosting global corporate
taxation by some $200 billion annually, if
not more. (American companies are currently sitting on nearly $2 trillion in offshore funds that should finally be taxed.)
The added revenues should be allocated
to new public investment spending.
For the poorest countries, much of
the needed investment should come
through increased official development
assistance. There are several ways to
generate that extra aid money via a reduction of military spending, including
by ending the wars in the Middle East;
deciding firmly against a next generation
of nuclear weapons; cutting back on US
military bases overseas; and avoiding a
US-China arms race through enhanced
diplomacy and cooperation. The resulting peace dividend should be channeled
toward health care, education, and
infrastructure in today’s impoverished
and war-torn regions.
Sustainable development is not just
a wish and a slogan; it offers the only
realistic path to global growth and high
employment. It is time to give it the attention – and investment – it deserves.

*

Jeffrey D. Sachs, Professor of Sustainable
Development, Professor of Health Policy
and Management, and Director of the
Earth Institute at Columbia University,
is also Director of the UN Sustainable
Development Solutions Network.
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Investment for

Sustainable Growth
Sustainable development offers the only realistic path to global growth
and high employment.
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central banks attempted to revive
spending and employment by
slashing interest rates. The strategy
worked, to some extent. By flooding
capital markets with liquidity and
holding down market interest rates,
policymakers encouraged investors
to bid up stock and bond prices. This
created financial wealth through capital
gains, while spurring consumption
and – through initial public offerings –
some investment.

Yet this policy has reached its limits
– and imposed undeniable costs. With
interest rates at or even below zero,
investors borrow for highly speculative
purposes. As a result, the overall quality of investments has dropped, while
leverage has risen. When central banks
finally tighten credit, there is a real risk
of significant asset-price declines.
As monetary policy was being
pushed to its limits, what went missing
was an increase in long-term invest-

©

big disappointment in the
world economy today is the
low rate of investment. In the years
leading up to the 2008 financial crisis,
growth in high-income countries was
propelled by spending on housing and
private consumption. When the crisis
hit, both kinds of spending plummeted,
and the investments that should have
picked up the slack never materialized.
This must change.
After the crisis, the world’s major

The
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The capital Oranjestad,
is named in honour of the
Dutch royal house of Orange.
It has Caribbean, Spanish
and Dutch architecture
As the resort has many facilities
including basketball and tennis
courts and Camp Hyatt Watapana, I
recommend it for families. Under the
careful supervision of camp counselors
children spend the day playing on the
beach, doing craftwork and learning
about the natural life and colourful
history of Aruba. Subjects include why
divi divi trees point against the trade
winds and how the small island has
desert area and windmills.
Keen golfers will be pleased to
learn that there is a 9 hole course near
the eastern end of Palm Beach. The
Links at Divi Aruba is a 2952 yard/
par 36 course which offers play on
player-friendly Paspalum grass. Many
holes play over water and beautifully
landscaped lagoons.
At the clubhouse the Windows on
Aruba restaurant here is said to be one
of the island’s top places for dining.
Favourite dishes include shrimp with
crab and saffron rice for starters,
swordfish with citrus for the main and
Baked Alaska with pineapple for dessert.
Continuing east we arrive at Eagle
Beach where the low rise hotels can
be found. Here my favourite resort is
the European style Bucuti. Set on a
tranquil 14 acre site the resort exudes
calm and charm in equal measure and
has the highest staff to guest ratio on
the island. Rooms are contemporary
and minimalist with walnut and linen
a-plenty. Large balconies overlook the
beach and the penthouses and junior
suites have kitchenettes. Other facilities
include a spa and an open air health
club and pool.
The restaurant at Bucuti is one of

the top places to dine on the island. A
taste of the dinner menu reveals a full
mezze including chilli hummous, baba
ganoush and tsatsiki (yogurt, garlic
and cucumber) with flatbread. Mains
include pepper seared beef tenderloin,
hammour with Caribbean salsa,
chateaubriand and snapper with curry
sauce. And for dessert there is pan bolo,
an Aruban bread pudding cake with
nuts and prunes.
Time now to explore the capital
Oranjestad, named in honour of
the Dutch royal house of Orange. It
has Caribbean, Spanish and Dutch
architecture. LG Smith boulevard
runs along the waterfront where high
end yachts are moored in the marina.
Fishing boats anchor in the harbour
and here the freshest fish is sold. At
the cruise terminal nearby visitors
disembark daily in season which runs
from October to May.
At the southern end lies Fort
Zoutman where a son et lumiere show
on Tuesday evenings highlights the
island’s history. Nearby Wilhelmena
Park is named after Queen Wilhelmena
of the Netherlands and adjacent is a
helipad used to take visitors on an
island chopper tour. At Seaport Marina
Atlantis Adventures operates passenger
submarines so even non-divers can
view a coral reef firsthand. And two
blocks inland is the Archaeological
Museum where remains of the first
Arawak are displayed.
On the waterfront too is the
Renaissance Aruba resort which has
an upscale mall too. Here the place to
stay is the Ocean Suites which lie beside
a pretty man-made beach, and all

feature a large bathroom and a sizeable
balcony. And one of the resort’s best
features is a 40 acre island which has
Aruba’s only private beach, accessible
by a complimentary water taxi service.
Here at the Okeanos Spa Cove all
manner of treatments are available
along with a hammam.
Take an island tour to discover the
historic and natural places of Carib
and Arawak territory. The protected
area of Arikok National Park is a 34
square kilometre (7907 acres) natural
area, located at the north-eastern part of
Aruba which contains examples of most
of the island’s flora and fauna against a
backdrop of great geological complexity.
At Bushirbara are the ruins of Aruba
Gold Mining Company, and the views
from here are stunning. A natural
bridge of limestone can be seen at
Andicuri Bay and Amo Rock Formation
– boulders resembling a space fantasy –
can be found about two miles inland.
Before leaving Aruba don’t miss
dinner at Papiamento. Set in a 200 year
old cunucu manor house filled with
antiques, the restaurant is run by the
Ellis family. Ask for a table outside in
the garden where the ambience is all of
fairy lights, birdsong and a luminescent
pool. A popular dish is seafood with
herbs and vegetables steamed in a clay
pot. And for dessert try cocobana, a
light coconut mousse.
If you have time to spare the other
ABC islands of Bonaire, known for
diving, and Curacao with its Willemstad
heritage architecture are just a short hop
away. Best of all, as Aruba is outside the
hurricane belt, golfing can be enjoyed all
year round.
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1.

Beach dining at Bucuti resort.

2.

Sunset sailing off west coast.

3.

The Links at Divi Aruba,
A 9 hole 2952 yard/par 36 course
near the eastern end of Palm Beach.
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but most Arubans speak English and
Spanish too.
The island’s top resort is also the newest
– the Ritz Carlton Aruba. Located in
magnificent seclusion at the western end
of Palm Beach, this 320 room property
extends a warm ‘bonbini’ welcome to
guests at this stunning oasis. all rooms
have a plush king-size bed or two queen
size beds and balcony. on the top floor
Club level lounge visitors can enjoy an
endless array of buffet meals and snacks
along with a dedicated concierge.
Several suites are also on offer, the top
one being the Ritz-Carlton Suite. Along
with a spacious wraparound balcony,
expansive mirrors and doors, there is a
master king bedroom, dining room for 8
with pantry and separate living area. The
opulent bathroom offers large marble
baths, Jacuzzi and a private outdoor
rainforest shower facing the sea.
The 15,000 ft Ritz-Carlton Spa is
a sanctuary of relaxation with pools,
outdoor shaded areas and large chairs
with rejuvenating oxygen therapy. Some
13 treatment rooms offer a wide range of
facial and body treatments using locallyinspired products. Shower potions for
use post treatment are created by a
local herbalist. And for those who like
to work out, there is a state-of-the-art
fitness centre.
Guests can choose from 4 restaurants.
For afternoon tea and informal dining
the divi lounge overlooking the sea is
the place. Sophisticated Les Crustaces
does excellent fresh shellfish and locally
sourced fish. for lunch try the Madero
Argentinian grill poolside for a thick
steak with wood-fired flavours from the
parilla. And my favourite place to dine is
on the terrace at Solanio restaurant. Try
mahi mahi with local cornbread, Creole
sauce and ‘pica de papaya’ Aruban
papaya hot sauce.
Located in the centre of Palm Beach
the Hyatt Regency Aruba is set in 12
lush tropical acres. Here 360 de luxe
rooms including 24 suites are styled
with contemporary flair and offer
excellent ameneties. A multi level pool
is magnificently landscaped and the
Stillwater Spa is top notch. Guests can
choose from 5 restaurants. My favourite
is Ruinas del Mar which uses Aruban
architectural elements including caliche
stone and the use of water in the design.
It has an open air atmosphere and does
fresh seafood, steaks and hearth oven
dishes with flair.

dot the
Luxury resorts
beachfront offering

watersports, catamaran cruising or simply
whiling away the time on sugar white
beaches. And golf here is diverse and
accessible; it does not dominate as is the
case for some of the neighbouring islands.
Aruban golf starts with Tierra del
Sol Resort, Spa & Country Club near
Noord village. This Robert Trent-Jones
II designed 18 hole 6811 yard, par 71
course brought championship golf to the
islands. Encompassing four natural types
of terrain – catci, dunes, stone and beach
– the course flows seamlessly through

each. Most of the drama can be found on
the back nine; the appearance of goats
and iguanas lends interest. And holes
number 3 and 7 have views of California
Lighthouse, atop a high mesa.
The resort itself is in Spanish style,
set in a master planned golf community.
Facilities include a clubhouse with
restaurant, health spa with fitness centre
and a swimming pool. Luxury 2, 3
and 4 bed condominiums and private
villas with golf ore ocean views are fully
furnished with all amenities. Some also
feature master suites with 2 bathrooms,
walk-in wardrobes, jacuzzis, saunas and

private pools. A daily maid service is
provided and guests can arrive to a fully
stocked kitchen by ordering online.
Of all three ABC islands, Aruba has the
best beaches. Palm and Eagle are the
busiest and liveliest and are where most
of the hotels are located. Hadicurari
is the site of an annual windsurfing
festival. Baby Beach is popular with
families as its waters are sheltered. The
island’s iconic tree is the watapana,
or divi-divi and all are permanently
sculpted into southwest leaning forms
by the constant trade winds. The official
languages are Dutch and Papiamento,
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Amazing

Aruba
Lying just 15 miles off the coast of Venezuela, Aruba is the colourful
Caribbean with a Dutch flavour. It is the smallest of the ABC islands in the
Netherlands Antilles, and is known for golf and gastronomy.
Veronica Maria Garbutt
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The rice grown in Al-Hassa is classified as “wild rice”
meaning that, originally, it grew wild without

formalised agricultural cultivation,
it is also whole-grain.

always grown in Al-Hassa. Thanks to the
abundance of water, and the agricultural
skill of its inhabitants, the area has
become known for this most unique of
Saudi products.
The rice grown in Al-Hassa is
classified as “wild rice” meaning
that, originally, it grew wild without
formalised agricultural cultivation,
it is also whole-grain. According
to research, there are two strains of
Hasawi rice. The first is a wild one,
largely uncultivated to date. The second,
the one cultivated, is actually a hybrid
of the wild rice native to this region and
a strain from Indonesia. The purpose
of the merging of these two strains was
to produce rice that has, on account of
the hugely dry and hot summer that
Saudi Arabia goes through, a shortened
growing season.
The rice produced is of a high quality,
nutritious, wholegrain, and red in
colour, owing to the fact that its outer
casing is not stripped away during the
reaping stage of cultivation. Known as
Rooz Hasawi, the rice is highly prized
and considered, by many, a particular
delicacy. When cooked, whether for use
in the traditional Saudi dish of kabsa
or on its own – Hasawi rice is fragrant,
earthy, wholesome, and tasty.

The history of rice in al-Hassa is not
immediately clear. When and how did
culture of this grain, usually associated
with countries with much higher
rainfall than Saudi Arabia, become
commonplace in al-Hassa is not known.
Multiple farms that do engage in its
cultivation have been in the same family
for multiple generations.
Another key point is that the cultivation
of rice in al-Hassa is not intensive. A
visitor to the oasis city is not going to
see rice fields stretching to the horizon.
Commercial farming of rice in al-Hassa
is not possible, and all of its cultivation
comes about through the small farms of
individuals or families. With farms of a
few acres in surface area, such cultivation
arguably promotes a more sustainable
approach, especially given the water
conditions prevalent in Saudi Arabia.
Behind some of these walls, therefore,
can be found rice fields. Almost always
quite small, but highly productive, they
are made up of a sunken area, with
earth barriers to contain the water. At
precise times of the day, a very accurate
volume of water is inserted, covering the
paddies. There is little machinery here.
No industrial equipment, with all work
being done by hand by the farmers.
The season is short. Most of the

planting and harvesting is done in the
months from the end of summer to the
beginning of winter, when the heat starts
to go down, but when the climate is still
ideal for the growing of rice. Yields of
rice are not huge, but sizeable, with most
of it being sold outside of al-Hassa for a
good price.
In fact, with the rise in the price
of foodstuff across the world, many
farmers in al-Hassa would consider
growing rice, as it offers decent returns.
However, the work is difficult. It
requires attention to detail, careful
monitoring, and both planting and
harvesting are manual enterprises that
require hard work.
So, the next time you shop for rice
at a supermarket or souq in Saudi
Arabia, think of trying al-Hassa’s
own kind. It is a local, sustainable,
and delicious crop. One whose origin
is improbable, and whose fame as a
foodstuff is highly deserved. It is also
part of the deep heritage of agrarian
production and tradition of this part
of Saudi Arabia, and which continues
to thrive.

*

Leah Schmidt is travel photographer
based in Saudi Arabia.
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1.

Young rice plants
growing in the field.

2.

Date trees planted
by the farmer’s
grandfather encircle
the rice field.
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find one’s self in a different world. Gone
are dusty, busy streets filled with passing
traffic. Instead, birdsong is heard along
with the rustling of palm fronds, and the
gentle sound of running water. It is here,
in the serene peace of a late afternoon’s
sunrays, that the true beauty of the AlHassa oasis is both seen and felt.
As with smallholdings across the
world, it is unlikely to be just one crop
that is produced, and in al-Hassa there
almost always dates. One of life’s great
pleasures is visiting an Hasawi farm,
and sit under the trees, eating dates
whose origin are from right above you.
Literally, in the trees above your head as
you sit in one of Hassa’s farms.
Whether for its dates, its orchards, its
livestock, Al-Hassa’s small farms have a
well deserved reputation for producing
quality produce in the midst of an arid
desert. Yet, one particular Al-Hassa
product can take many visitors, Saudis
and non-Saudis alike, by surprise:
Hasawi red rice.
Surprisingly, rice is grown in alHassa. And not poor quality rice, either.
It thrives in the soil, which has a high
percentage of salinity and can tolerate
drought like conditions that other strains
grown, for example, in Asia would not
be able to handle. Historically, rice has

high walls of the farm gave
nothing away, as most farms
have tall walls. Located in Al-Hassa, a
city three hours drive from Riyadh, we
were about to be astounded. Guided
through the gate of the property, we
find something completely unexpected,
perhaps very rare in the Middle East in
general and Saudi Arabia in particular:
an active, working rice field.
Al-Hassa, situated around 500
kilometres east of Riyadh, has malls, an
excellent university, urban landscapes,
handsomely renovated souk areas, as
well as a railway station and airport.
These are hallmarks of a prosperous,
modern urban centre; one with a deep,
proud history of trade, and commerce.
However, in order to really
understand Al-Hassa, it is important
to realise that it is actually made up of
different hamlets, large villages, and
some small towns. All of them are
different, vibrant communities that have
been knitted together to form this city.
As such, Hasawis – the name of the
inhabitants of this city – have retained a
strong connection to their communities
and the land they were raised on.
Owing to its prized water source
and fertile soil, the area became famous
throughout history for its agrarian
culture. Al-Hassa is commonly described
as the largest oasis in the world, with
over thirty million palm trees and an
annual output of one hundred thousand
tons of dates. Consequently, fertile
and green areas constitute a landscape
unique to Saudi Arabia.
The reason for the existence of this
emerald greenery in the midst of a harsh
desert environment is simple: water.
Deep underground aquifers provide the
water that sustains the agriculture dating
back hundreds of years, with thousands
of small farms dotting the landscape,
many owned by the same family for
generations.
Ask many Hasawis what their plans
are to wile away a weekend, or even
an evening, and they will reply: “I will
go to my farm.” In a modern city this
connection between its people and the
land is incredibly strong.
Indeed, the majority of Al-Hassa’s
farms – most accurately described as
individual smallholdings– are ringed by
tall walls. Only visible from the outside
are the tops of date palm trees rising
high above. Once through a gate, is to

The
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The Unexpected
Rice Fields of

Al-Hassa
Commercial farming of rice in Al-Hassa
is not possible, and all of its cultivation comes about through
the small farms of individuals or families.
Leah Schmidt *
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SkyTeam

Season’s Greetings!

SkyTeam has grown every year since its formation in 2000. Conversations with customers
have always been the inspiration for new products and services. You are the reason why
our 20 world-class member airlines work every day to make travel to 1,062 destinations
in 177 countries more seamless and easy. Here are a few 2016 milestones.

SkyTeam Leads the Way in
Lounges | With the opening of

new SkyTeam Lounges in Dubai and
Beijing, SkyTeam has become the leader
in providing alliance lounges for your
comfort. You can also take a break from
busy terminals at our SkyTeam Lounges
in London, Hong Kong, Istanbul and
Sydney, or any of our 673 lounges around
the world.

Customers Help Make SkyPriority
Better | When it comes to priority
airport services for top customers,
SkyPriority is the world leader.
And customers across the globe are
helping make it better by sharing their
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SkyPriority experiences using the
SkyPriority Panel app. This innovative
customer-centric approach recently won
the silver 2016 ESOMAR Award for
demonstrating the tangible impact of
market research. The SkyPriority Panel
app is available in the Apple App Store
and Google Play Store.

Focus on Technology |

Take a look
at skyteam.com to discover a fresh, new
2016 design with all the latest airport tips
and flight information, and optimized
for use on mobile devices. The new
Round the World Planner makes it easier
than ever to find your ideal itinerary and
book your ticket. And arranging travel

to international meetings and events
is simple with the enhanced Global
Meetings self-booking tool.

Alliance of the Year – Two Years
in a Row! | Making a good year

even better, SkyTeam was named ‘2016
Airline Alliance of the Year’ in the annual
Air Transport News awards. It was our
second consecutive year to be honored
in this way. Sixteen years after we started,
tomorrow’s ambition remains the same…
caring more about you in everything
we do. On behalf of all 20 SkyTeam
members, thank you for flying with us
in 2016. We look forward to caring more
about you in 2017 and beyond!

Autumn Awe
Sugar maple and white birch
trees in Vermont. Every fall in New
England, vibrant shades of gold
and amber color the foliage of
deciduous trees.
Photograph by Ira Meyer
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Kingfisher on the Hunt
A kingfisher dives toward
water in Romania. Because
the kingfisher relies on clean
and clear water for hunting, its
presence can be an indicator
of high water quality in an
ecosystem.
Photograph By Joe Petersburger

Swamp Snack

Photograph By Ian Nichols
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A silverback eats herb roots in a
swamp in the Democratic Republic
of Congo. Named for the color of
the hair on its back, a silverback is
the dominant adult male who leads
a group of gorillas.

© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Somewhere Over
the Rainbow
A rainbow over Victoria Falls in
Zambia. Acting as the border between
Zambia and Zimbabwe, the Zambezi
River feeds the roaring 355-foot
waterfall Victoria Falls.
Photograph By Jason Edwards
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Amazing
Aruba

Publisher

Lying just 15 miles off
the coast of Venezuela,
Aruba is the colourful
Caribbean with a
Dutch flavour.

managing director

Mohammad M. Alomar
alomar@sspc.com.sa
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Advertising

نمو اإلعالنية
NUMU ADVERTISING

riyadh
tel: 00966 11 4412555
Fax: 00966 11 4401466

advertising@sspc.com.sa

dubai
tel: 00971 4 4390596
Fax: 00971 4 4456728

advertising@csmedia.ae
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letters to the editor:

The Homework
Blues

If getting your child to complete assignments is a daily
battle, we’ll help you evaluate whether her workload
is appropriate and ease the
ordeal of getting it done.

p.o. Box 65701
riyadh 11566
kingdom of saudi arabia
tel: 00966 11 2128005
Fax: 00966 11 4401367
toll Free: 800 758 6666
aws@sspc.com.sa
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