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تصدر شهرًيا عن االتصال المؤسسي 
الخطوط الجوية العربية السعودية

ص.ب 620 جدة 21231
المملكة العربية السعودية

www.saudia.com

مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

رسالة »السعودية«

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

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

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

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

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

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.
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بوابة الدرعية
التاريخ والمستقبل

مشروعات بقيمة 64 مليار ريال تحّول 
الدرعية إلى وجهة عالمية للثقافة 

والسياحة.

فورموال إي الدرعية
منافسة عالمية في أرض التاريخ
للعام الثاني على التوالي عاد سباق إيه بي بي 

فورموال إي الدرعية E-Prix ليبهر جمهور 
المملكة العربية السعودية في الجولتين 

األولى والثانية من الموسم السادس من 
البطولة العالمية التي تنظمها السعودية حتى 

عام 2028.
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الناشر

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

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

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

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

SPECIALIZED MEDIA

46
أطفالنا في الغرب

تحديات الحفاظ على العربية
تحرص كل عائلة عربية تعيش في الخارج 

على الحفاظ على لغة أبنائها، في ظل 
مجتمعات وأنظمة تعليم ال تتحدث لغتهم، 

وذلك عبر اتباع مجموعة من اإلجراءات..

52
روماتيزم األطفال 

والسفر
االحتياطات الطبية

تختلط على الوالدين أعراض االلتهابات 
الروماتيزمية التي قد تصيب أطفالهم، 

األمر الذي قد يتسبب في تأخر 
التشخيص والعالج.

54
غذاء الشتاء

خيارات تعزز المناعة
تساعد األطعمة الصحية على رفع 

مناعة الجسم لمقاومة أمراض 
الشتاء، أو تقليص أعراض اإلصابة 

بها، دون التأثير في زيادة الوزن.
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عبير الفوزان

بیعة
اإلنجازات واإلصالحات

في الثالث من شهر ربيع اآلخر من عام 1436هـ الموافق الثالث 

والعشرين من شهر يناير من عام 2015م تمت مبايعة خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 

سعود، ملًكا للمملكة العربية السعودية.

منذ اليوم األول لتقلّد خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم 

والسعودية موعودة بإنجازات وإصالحات متواترة فاقت التوقعات 

خالل السنوات الخمس الماضية.

كانت الرؤية التي هندسها ولي العهد األمير محمد بن سلمان، في 

العهد الميمون للملك سلمان بن عبدالعزيز تحقيًقا للهدف األول 

لخادم الحرمين الشريفين في أن تكون بالده نموذًجا ناجًحا ورائًدا 

في العالم، على األصعدة كافة.

في الذكرى الخامسة للبيعة نستذكر بعض هذه اإلنجازات التي 

قامت، واإلصالحات التي ُعمل بها لتحسين نمط حياة الفرد 

واألسرة، ومن ثم بناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.
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1436هـ - 2015م
 2030 ال�سعودية  �ر�ؤية  الوطني  التحول  برنامج  اإطالق  	•

لتحقيق نقلة نوعية لالقت�ساد الوطني، �موا�سلة 

م�سرية البناء �التطور.

ناخبة،  املراأة  فيها  ت�سارك  بلدية  انتخابات  اأ�ل  اإجراء  	•
�مر�سحة.

�الأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  اإن�ساء  	•
الإن�سانية.

ملحاربة  الع�سكري  الإ�سالمي  التحالف  تاأ�سي�س  	•
الإرهاب.

يف  ر�سمًيا  امل�سجلة  الريا�سية  الأندية  جميع  دعم  	•
اململكة العربية ال�سعودية.

1437هـ - 2016م
باإ�سعاد  ُتعنى  ال�سعودية  يف  للرتفيه  عامة  هيئة  اإن�ساء  	•

املواطنني.

الربي  �بخا�سة  عام،  ب�سكل  النقل  قطاع  تنظيم  	•
�حتويله اإىل نظام اإلكرت�ين متكامل.

�التعدينية  التنموية  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  تد�سني  	•
يف مدينة راأ�س اخلري ال�سناعية.

1438هـ - 2017م
تاريخ  يف  مرة  لأ�ل  ال�سيارة  بقيادة  للمراأة  ال�سماح  	•

اململكة.

اقت�سادية  �سعودية  مدينة  نيوم،  م�سر�ع  اإطالق  	•
عابرة للحد�د. تقع يف �سمال غرب اململكة العربية 

ال�سعودية.

�سياحي  م�سر�ع  �هو  الأحمر،  البحر  م�سر�ع  اإطالق  	•
��جهة �سياحية رائدة.

1439هـ - 2018م
�سعودي  �تنفيذ  بت�سميم  �سناعيني  قمريني  اإطالق  	•

اإىل الف�ساء.

قائمة  يف  امل�سجل  الطريف  حي  تطوير  م�سر�ع  افتتاح  	•
الرتاث العاملي لليون�سكو، �سمن برنامج تطوير 

الدرعية التاريخية.

ترفيهي  م�سر�ع  اأكرب  للقدية  الأ�سا�س  حجر  ��سع  	•
ريا�سي ثقايف يف املنطقة، ��سيتم افتتاحه عام 

2023م.

املباريات. حل�سور  املالعب  بدخول  للعائالت  ال�سماح  	•
العربية  اململكة  يف  ال�سينما  د�ر  بافتتاح  ال�سماح  	•

ال�سعودية.

اأكرب  لإن�ساء  بنك«  »�سوفت  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  	•
م�سر�ع للطاقة ال�سم�سية يف العامل بطاقة اإنتاجية 

ت�سل اإىل 200 غيغا�اط.

�امل�ساعر  املكرمة  مكة  ملدينة  ملكية  هيئة  اإن�ساء  	•
املقد�سة، لالرتقاء باخلدمات املقدمة يف مكة 

املكرمة �امل�ساعر املقد�سة.

1440هـ - 2019م
ال�سعودية،  العربية  للمملكة  �سفرية  اأ�ل  تعيني  	•

الأمرية رميا بنت بندر، �ذلك يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.

للمواطنة  ي�سمح  املدنية  الأحوال  نظام  يف  تعديل  	•
ال�سعودية فوق �سن ،،، �سنة باإ�سدار جواز �سفرها 

بنف�سها، �يكفل حرية تنقلها.

الريا�س:  العا�سمة  يف  الكربى  امل�ساريع  اإطالق  	•
م�سر�ع حديقة امللك �سلمان، �م�سر�ع الريا�س 

اخل�سراء، �م�سر�ع امل�سار الريا�سي، �م�سر�ع 

الريا�س اآرت.

م�سر�ًعا  مهيب،  ملكي  حفل  يف  الدرعية  بوابة  تد�سني  	•
ثراثًيا ثقافًيا. 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 

��ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان،

�يل العهد، حفظهما اهلل، يف حي الطريف التاريخي.

ت�سهد ال�سواحل ال�سمالية الغربية للمملكة العربية ال�سعودية اأعمال اإن�ساء مدينة نيوم، 

اأحد امل�سر�عات الطموحة الكربى التي توؤ�س�س مل�ستقبل م�سرق للوطن.
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بوابة الدرعية

بوابة الدرعية
التاريخ والمستقبل

مشروعات بقيمة 64 مليار ريال تحّول الدرعية 
إلى وجهة عالمية للثقافة والسياحة.

  -  ديسمبر 102019

الصور: وكالة األنباء السعودية
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بوابة الدرعية

احلفل امللكي لو�سع حجر الأ�سا�س مل�سر�ع جاء 

بوابة الدرعية برعاية خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 

لي�سجل اإ�سافة جديدة اإىل �سجل املنجزات التي 

ي�سهدها عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

ابن عبدالعزيز. هذا املنجز، الأحدث يف �سل�سلة 

امل�سر�عات العمالقة التي ت�سهدها اململكة العربية 

ال�سعودية، يك�سف عن النظرة امل�ستقبلية لهيئة تطوير 

بوابة الدرعية �ر�ؤيتها احلديثة لهذا املكان املوغل يف 

التاريخ، ليمثل يف قادم الأيام �جهة تاريخية، �ثقافية، 

��سياحية عاملية، �ق�سة تر�ى لالأجيال عن �سرية 

الوطن ال�سامخ �رجاله املخل�سني منذ تاأ�سي�س الد�لة 

ال�سعودية الأ�ىل، �ن�ساأة الدرعية قبل ذلك على �سفاف 

�ادي حنيفة عام 850 هـ/1446م حتى عهد خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود، �الر�ؤية الطموحة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، �يل العهد نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء �زير الدفاع، التي جت�سد التقاء 

املا�سي املجيد مع احلا�سر الواعد �امل�ستقبل امل�سرق 

يف �اقع مميز للحياة املعا�سرة.

امل�سر�ع اجلديد الذي تبلغ ميزانيته 64 مليار ريال 

يهدف اإىل بناء جمتمع ح�ساري متعدد ال�ستخدامات 

يحتفي بالتاريخ الثقايف العريق للمملكة العربية 

ال�سعودية ممتًدا على م�ساحة �سبعة كيلو مرتات مربعة 

ت�سمل كل املقومات احل�سارية يف املجتمعات املتمدنة 

على منط عمراين جندي م�ستلهم من طبيعة املوقع 

التاريخي الفريد الذي يج�سد جذ�ر اململكة العربية 

ال�سعودية �منطلق جمدها منذ قيام الد�لة ال�سعودية 

حتى العهد احلا�سر.

ميادين رئيسة   |   يت�سمن خمطط امل�سر�ع خم�سة 
اأماكن مميزة للتجمع �ال�ستك�ساف ت�سمل، ميدان 

امللك �سلمان، الواقع اإىل اجلهة ال�سمالية، �الذي ميثل 

اأكرب منطقة للتجمع يف بوابة الدرعية. �مدرج �سمحان، 

الذي يقع يف منت�سف الطريق املمتد على طول 

اجلرف، بجوار منطقة التجزئة على اجلانب الغربي 

لبوابة الدرعية. �ميدان الن�سب التذكاري لأبطال 

اململكة العربية ال�سعودية، �يقع ��سط بوابة الدرعية 
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      يهدف المشروع الجديد إلى بناء مجتمع حضاري
يحتفي بالتاريخ الثقافي للمملكة العربية السعودية  

على مساحة تبلغ سبعة كيلو مترات
مربعة، بنمط عمراني نجدي        

لريبط بني �سرق البوابة �غربها، �يجا�ر منطقة اأمناط 

احلياة اجلديدة. اإ�سافة اإىل ميدان امل�سجد الواقع على 

د، �ميثل نقطة الو�سول اإىل م�سجد  طول الطريق املعبَّ

امللك �سلمان. �اأخرًيا ميدان القرية التاريخية، الواقع 

يف الطرف اجلنوبي للقرية التاريخية.

�ستحمل الأماكن �ال�سوارع �البوابات �الأبراج 

�ال�ساحات اأ�سماء م�ستوحاة من ال�سخ�سيات التاريخية 

ال�سهرية، �امللوك �الأبطال احتفاء باإرثهم العريق.

متاحف متنوعة   |   يت�سمن خمطط بوابة الدرعية 
ا �ستة متاحف ياأتي يف مقدمتها متحف منزل اآل  اأي�سً

ا خلادم احلرمني  �سعود، الذي ي�سم جناًحا خم�س�سً
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حفل مبهر لوضع حجر أساس بوابة الدرعية

ا مرئية مبهرة، ا�ستخدمت فيها  �سهد احلفل امللكي لو�سع حجر الأ�سا�س لبوابة الدرعية عر��سً

التقنية احلديثة لتج�سيد العر��س ال�سوئية على جدران ق�سر �سلوى ب�سورة مثالية، عك�ست م�ساهد 

من تاريخ اململكة، �بوابات الدرعية ال�سبع، »بوابة �ادي حنيفة، �بوابة الغرباء، �بوابة مانع املريدي، 

�بوابة الإمام حممد بن �سعود، �بوابة �سمحان، �بوابة �سلمان، �بوابة حممد«. كما ا�ستخدمت الألعاب 

ة  النارية ب�سورة ات�سمت بالإبهار امل�ستمد من اأهمية هذا احلدث. هذا بالإ�سافة اإىل تاأدية الَعْر�سَ

ال�سعودية، لتكتمل ال�سورة املكونة من م�ساهد عدة اجتمعت لت�سلب األباب احلا�سرين الذين قابلوا 

هذا املزيج الرائع الذي جمع بني الأ�سالة �احلداثة ببهجة �ا�ستح�سان �ت�سفيق للنجاح الذي �سهده 

احلفل �الذي اأطلق العنان للتطلعات التي تنتظر بوابة الدرعية يف قادم الأيام، من حيث كونها اأحد 

عنا�ين امل�ستقبل الواعد الذي تخطط له اململكة العربية ال�سعودية.

بوابة الدرعية

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، �ي�سم 

كل ما يتعلق باإرث اململكة العربية ال�سعودية، �اإجنازات 

خادم احلرمني ال�سريفني.

اأما متحف الد�لة ال�سعودية ��سبه اجلزيرة العربية، 

ف�سيعر�س لتاريخ املنطقة �تطور الد�لة ال�سعودية، 

بينما �سيتمكن ز�ار متحف رحلة املئة ق�سة، من 

التفاعل مع ق�س�س تاريخ اململكة �ثقافتها عرب خمتلف 

الأجنحة من خالل التجارب الواقعية �الإلكرت�نية.

ا مركز الدرعية للفنون، الذي  يت�سمن امل�سر�ع اأي�سً

يعنى بالفنون �الثقافة املعا�سرة �يقع �سمن منطقة 

البجريي. اأما متحف الفنون الرقمية فُيحفز ز�اره 

خلو�س جتربة مبتكرة ت�سبه الواقع �تعر�س خمتلف 

املعلومات عن تاريخ الدرعية بهدف جذب الأجيال 

اجلديدة ل�ستك�ساف تراثهم الوطني.

يعد متحف م�سك للرتاث موؤ�س�سة تعليمية تهدف 

اإىل حتفيز اجليل اجلديد للتفاعل مع كل ما يتعلق 

بتاريخ اململكة �اإرثها عرب تر�يج اآخر الأبحاث �التميز 

يف طريقة العر�س.
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       تتضمن بوابة الدرعية خمسة أماكن للتجمع واالستكشاف،
وستة متاحف، ومواقع للرياضة والتسوق والترفيه،  

وفنادق عالمية ومنتجعات لالستجمام واالسترخاء       

ي�سم املخطط الرئي�س لبوابة الدرعية منطقة 

الفنون، اإذ �سيجري تاأ�سي�س خم�س اأكادمييات 

�سمن املنطقة لتوفري فر�س تعّلم ت�سمل عدًدا من 

التخ�س�سات املحلية مثل اخلط العربي، �الفنون 

الإ�سالمية، �العمارة النجدية، �الأبنية الطينية، �فنون 

الطهي النجدية، �امل�سرح �املو�سيقا العربية.

تسوق ورياضة واستجمام   |   ت�سمل بوابة 
الدرعية منطقة املطاعم �اأماكن الت�سوق لتعك�س حقيقة 

كونها �جهة للحياة املعا�سرة مبا تتيحه من عالمات 

جتارية عاملية �حملية تتناثر ��سط املحيط الهند�سي 

النجدي، عرب اأكرث من 100 مطعم متنح الز�ار جتربة 

راقية يف عامل املاأكولت املحلية �العاملية، ��سط اأجواء 

مفعمة باجلمال يف �ادي حنيفة. هذا املزيج الفريد من 

العالمات التجارية الذي توفره بوابة الدرعية �سيمنح 

املت�سوقني جتربة خمتلفة متاًما عن جتارب الت�سوق 

املتوافرة حالًيا، ل�سيما مع خو�س هذه التجربة يف 

الأزقة �الطرقات ذات الطابع النجدي الأ�سيل التي 

ل تغفل توفري اأحدث اأ�ساليب العر�س احلديثة لتمنح 

الز�ار جتربة غري م�سبوقة.

يت�سمن املخطط العام لبوابة الدرعية املواقع 

الرتفيهية �الريا�سية، اإذ ت�ستوعب املنطقة الرتفيهية 

15 األف مقعد لتنظيم احلفالت �الأم�سيات الفنية، 
�الأن�سطة الريا�سية الد�لية �غري ذلك. بينما ي�ست�سيف 

مدرج �سمحان املفتوح العر��س �الن�ساطات التي تقام 

يف الهواء الطلق، اإىل جانب اأربعة مراكز ريا�سية 

�ترفيهية ت�سم مركز الألعاب التقليدية، �ميدان 

الرماية، �املالعب الريا�سية، �حلبة فورمول اإي.

ا بنحو 20 عالمة  �ستنعم بوابة الدرعية اأي�سً

للفنادق العاملية الفريدة، متثل مواقع راحة 

�ا�سرتخاء، توفر 3100 غرفة فندقية فاخرة، اإذ 

ترتا�ح العر��س الفاخرة بني 40 فندًقا مميًزا 

يف منطقة الفنون، اإىل جانب املنتجعات املتكاملة 

املُطلة على �ادي حنيفة، ف�ساًل عن موقعني لل�سيافة 

�املعار�س، ي�سمان مركز منارة الدرعية للموؤمترات 

�املعار�س، �قاعة الهويدية لالأفراح. 



  -  ديسمبر 162019

فورموال إي

فورموال إي الدرعية
منافسة عالمية في أرض التاريخ

للعام الثاني على التوالي عاد سباق إيه بي بي فورموال إي 
الدرعية E-Prix ليبهر جمهور المملكة العربية السعودية 

في الجولتين األولى والثانية من الموسم السادس من 
البطولة العالمية التي تنظمها السعودية حتى عام 2028.

  -  ديسمبر 162019
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فورموال إي

شهد الحدث احتفاًء رسمًيا وحضره سمو ولي 
العهد، صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان الذي حرص على مشاهدة الجولة 

االفتتاحية للبطولة.
حصد السباقان اللذان شهدتهما حلبة 

الدرعية على مدى يومين متتالين اهتماًما 
كبيًرا من الجمهور الذي حرص على الظفر 

بمقعد لمشاهدة السباق العالمي من أرض 
الميدان، إذ حقق البريطاني سام بيرد سائق 
فريق إنفيجين فيرجن ريسينج المركز األول 
في الجولة األولى من السباق، بينما حصد 

مواطنه ألكساندر سيمز من فريق بي إم دبليو 
آي أندريتي المركز األول في الجولة الثانية 

من السباق متوًجا بطاًل لفورموال إي الدرعية، 
بينما حل البرازيلي لوكاس دي غراسي سائق 

فريق أودي سبورت آبت شايفلر ثانًيا، وذلك بعد 
استبعاد األلماني ماكس جونثر من فريق بي 
إم دبليو آي أندريتي من المركز الثاني بسبب 
ارتكابه انتهاكات خالل السباق، ثم حل في 

المركز الثالث البلجيكي ستوفل فاندورني من 
فريق مرسيدس بنز إي كيو.

1

3

2

س
�
وا
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�
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4

ضم الحدث أنشطة متنوعة، على 
رأسها قرية أليانز إي فيليج التي شاركت 
فيها كبريات شركات صناعة السيارات 

الكهربائية على مستوى العالم، 
مقدمين أحدث التقنيات في عالم 

السيارات الكهربائية، إضافة إلى تجارب 
تفاعلية للزوار الذين قاموا بتجربة تقنية 

الواقع االفتراضي لقيادة السيارات، 
إضافة إلى حضور الحفالت الغنائية التي 

قدمها فنانون من مختلف أنحاء العالم، 
جذبوا حشًدا كبيًرا من جمهورهم 
لمتابعة هذه األمسيات الفنية التي 

أضفت جانًبا ترفيهًيا على الحدث.
الخطوط الجوية العربية السعودية 
كانت حاضرة في رعاية هذا الحدث 

العالمي، وشاركت في تكريم الفائزين 
في جوالت السباق، باإلضافة إلى 

جناحها المتميز في قرية أليانز الذي 
شهد حضوًرا مكثًفا من الجمهور. 

5

.1

.3

.2

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 

ابن �سلمان، �يل العهد، خالل 

ح�سوره اجلولة الفتتاحية لبطولة اإيه 

بي بي فورمول اإي الدرعية.

�ساركت يف ال�سباق �سيارات فورمول 

الكهربائية من اجليل الثاين التي 

متنح املت�سابقني قدرات متقدمة 

لأداء فريد على احللبة.

�ساركت اخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية يف رعاية احلدث، باأن�سطة 

فريدة نالت اهتمام احل�سور.

الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل، 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة 

للريا�سة، يتوج الفائزين يف ختام 

مناف�سات اجلولة الثانية من ال�سباق.

�سهدت املناف�سات اإثارة كبرية على 

مدى يومني، حقق خاللها فريق بي 

اإم دبليو اآي اأندريتي املركز الأ�ل.

.4

س5.
�
وا
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على قدم وساق

يتهادى الجمال على الكورنيش الجنوبي، في جدة متمثالً في ثالث 

بجعات تقف منتصبة في الماء بين زهوة الموج.

تصوير: بندر صغير

حول السعودية

  -  ديسمبر 2019
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حول السعودية
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الجبال الحسنة

الماء والخضرة والسماء والجبال الحسنة بيئة نضرة 

وجمال ساحر في وادي الديسة، غرب منطقة تبوك، 

الذي يعد قلب نيوم الجديدة.

تصوير: عالء عثمان

23
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حول العالم
    

عالم متجمد

دب قطبي يستريح على الجليد فوق مياه 

أرخبيل سفالبارد الواقع شمال النرويج. 

تسافر الدببة القطبية لمسافات طويلة من 

أجل صيد الفقمة التي تعد غذاءها الرئيس.

Photograph by:  Orsolya Haarberg

  -  ديسمبر 242019
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حول العالم
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الطريق الساحر

مشهد الجسر الواقع فوق بحيرة 

سيلفينشتاين مع أول إطاللة للصباح قرب 

بلدة باد تولز جنوب ألمانيا، على مقربة من 

الحدود النمساوية.

Photograph by: Michael Melford
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معالم

جيمنيانو San Gimignano بلدة �سغرية �سان 

�ادعة تلتحف مبزارع الزيتون �العنب، 

تقع يف مقاطعة �سيينا يف اإقليم تو�سكانا، �سمال 

اإيطاليا، على مقربة من مدينة فلورن�سة. ت�ستهر 

با�سم بلدة الأبراج الفريدة، اأ� نيويورك الع�سور 

الو�سطى، اإذ تتميز بهند�ستها املعمارية، �باأبراجها 

التاريخية الر�مانية �القوطية، التي ت�سبه ناطحات 

ال�سحاب، لكن تاريخها يرجع اإىل عدة قر�ن.

اأف�ست املناف�سة بني العائالت الأر�ستقراطية يف 

�سان جيمنيانو قدمًيا، اإىل بناء ع�سرات الأبراج 

على م�ساحات �سيقة بارتفاعات عالية ي�سل 

بع�سها اإىل �سبعني مرًتا. ت�سم هذه الأبراج يف 

داخلها اأدراًجا تاأخذ الزائر اإىل الأعلى مل�ساهدة 

هذا البناء الفريد الذي ا�ستخدم يف عمارته 

الطوب ال�سخري.

بلغت اأعداد الأبراج التي ُبنيت قدمًيا 72 برًجا 

�سقط معظمها ب�سبب احلر�ب �الكوارث على 

امتداد الزمن، �مل ي�سمد منها اإل اأربعة ع�سر 

برًجا، متكنت املدينة من �سيانتها �احلفاظ عليها، 

لت�سبح معلًما مميًزا يف تو�سكانا يجذب اإليه الز�ار 

من كل اأنحاء اإيطاليا �العامل. 

أبراج سان جيمنيانو
إيطاليا
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
تتمتع ينبع مبنظومة من الأ�سواق الرتاثية �املراكز 

التجارية احلديثة، �ت�سم عدًدا من املنتجات التي 

تغري ال�سائح ب�سرائها. �من اأهم الأ�سواق الرتاثية 

التي تعد بتجربة مثرية عند زيارتها: �سوق الليل يف حي 

ال�سور القدمي، الذي يعيد الزائر اإىل ما�سي الأجداد، 

بر�ا�سينه، �م�سربياته، �اأزقته ال�سيقة. تعج ال�سوق 

بال�سلع �املنتجات الرتاثية، �اأد�ات �سيد الأ�سماك 

التقليدية كال�سوارات، �املخادج، �املجاديف �غريها، 

اإ�سافة اإىل املنتجات البحرية ال�سعبية، مثل الأ�سماك 

اجلافة، �الب�سر، �الأ�سداف.

أين تذهب؟
اإن كنت من هواة الغو�س فيمكنك الن�سمام اإىل 

اأحد اأندية الغو�س، اإذ تعد ينبع من املناطق الرائعة 

ملمار�سة الغو�س بحكم �قوعها على البحر الأحمر 

عب املرجانية فائقة اجلمال،  الذي ي�ستهر بكرثة ال�سُّ

ا �سرم ينبع، الذي ي�سم كثرًيا من املنتجعات،  خ�سو�سً

�مراكز الغو�س، �اليخوت، �ال�سفاري، اإ�سافة اإىل 

مر�سى الأحالم ذائع ال�سيت.

يعد �ساطئ الغر�ب من اأجمل �سواطئ ينبع 

ال�سناعية التي ت�ستحق الزيارة. اأما الكورني�س فهو 

ه جميلة لز�ار املدينة، �تقع يف غربه جزيرة  �جهة تنزُّ

املحار التي ت�سم �ساطئني، �تتميز بالأن�سطة البحرية 

مثل التخييم، �ركوب الألواح ال�سراعية، ��سيد 

الأ�سماك. بينما تعد جزيرة النور�س منتجًعا �سياحًيا 

ُمتكاماًل بوحدات �سكنية، ��سواطئ فاتنة، �م�سطحات 

خ�سراء مرتامية، زيادة على اأنها ت�سم اأكرب مالٍه 

لالأطفال يف ينبع.

أين تسكن؟
فندق ومنتجع موفنبيك ينبع

يتميز املنتجع باإطاللته البانورامية على البحر 

الأحمر، �ب�ساطئ خا�س �مر�سى، �م�سبح كبري يف 

الهواء الطلق، اإ�سافة اإىل توفري اأن�سطة الريا�سات 

املائية لالأطفال. �ي�ستهر املنتجع مبطاعمه 

املتخ�س�سة يف املاأكولت البحرية املتميزة، �موقعه 

��سط مدينة ينبع، الأمر الذي يتيح لل�سائح فر�سة 

التجوال �الو�سول اإىل اأهم املواقع ال�سياحية يف ينبع 

م�سًيا على الأقدام.

24 ساعة
في

ينبع

اذ بين حركة  مدينة التناغم األخَّ
األشجار وأمواج البحر عندما 

تداعبها أنامل الرياح. ينبع، أو لؤلؤة 
البحر األحمر، إحدى المحافظات 
التابعة لمنطقة المدينة المنورة، 

ومن أهم موانئ المملكة ومدنها 
التاريخية بسواحلها الفاتنة. سميت 
بهذا االسم لكثرة ينابيعها. وتتفرع 

إلى ثالث مدن رئيسة: ينبع النخل، 
وينبع البحر، وينبع الصناعية.

ين
را

ه
ز

د ال
خال

ر: 
ي
و
�س

ت



Tourism 2018_Ahlan Wa Sahlan FP_A.pdf   1   8/8/18   2:20 PM



  -  ديسمبر 322019

أكثر مدن العالم إعارة للكتب

من هنا وهناك

اأح�سى 
املنتدى العاملي لثقافة املدن WCCF عدد الكتب 

التي ُتعار من املكتبات كل عام يف املدن الرئي�سة يف 

جميع اأنحاء العامل، �ُن�سرت النتائج على موقع املنتدى الإلكرت�ين.

ت�سدرت طوكيو قائمة اأكرث مدن العامل اإعارة للكتب بنحو 112 

مليون كتاب، مع عدد �سكان يبلغ نحو 35 مليون ن�سمة. �حلَّت مدينة 

�سنغهاي ال�سينية ثانية بنحو 86 مليون كتاب جرى اإعارتها لل�سكان 

البالغ عددهم 24 مليون ن�سمة. اأما مدينة نيويورك الأمريكية فحلَّت 

يف املركز الثالث بعدد 56 مليون كتاب معار، �تعداد �سكاين يبلغ 

ثمانية ماليني ن�سمة، من بعدها جاءت هونغ كونغ رابعة بنحو 50 

مليون كتاب معار، �تعداد �سكاين يبلغ �سبعة ماليني ن�سمة.

يف املركز اخلام�س جاءت مدينة لو�س اأجنلي�س الأمريكية بنحو 

42 مليون كتاب معار، �تعداد �سكاين يبلغ اأربعة ماليني ن�سمة، تليها 
�سنغافورة بحوايل 33 مليون كتاب، �تعداد �سكاين يتجا�ز خم�سة 

ماليني ن�سمة، ثم مو�سكو باأكرث من 30 مليون كتاب، �تعداد �سكاين 

يناهز 11 مليون ن�سمة.

ك�سف التقرير عن �سيطرة املدن الآ�سيوية على نحو ن�سف املراكز 

العليا يف الرتتيب، الأمر الذي ُيعزى يف جزء منه اإىل ارتفاع الكثافة 

ا ثقافة عامة تدعم انت�سار الكتب  ال�سكانية يف هذه املدن، تدعمها اأي�سً

بني النا�س.

الغابات وحماية البيئة

تغطي 
الغابات ما يقرب من ثلث م�ساحة الكرة الأر�سية، �تقوم 

بالد�ر الأكرب يف تطهري الأر�س من الآثار البيئية التي توؤدي 

اإىل تغري املناخ، اإذ متت�س امللوثات ال�سارة، ف�ساًل عن اإيوائها للحيوانات، 

�الطيور امل�ستوطنة �املهاجرة، �حفاظها على التوازن البيئي. غري اأن هذه 

الغابات بدًءا من عام 1990 باتت تتعر�س خلطر الرتاجع يف م�ساحاتها 

نتيجة لإزالتها. فح�سب ما ن�سر يف موقع املنتدى القت�سادي العاملي، َفَقَد 

الكوكب حتى الآن قرابة 1.3 مليون كيلومرت مربع من الغطاء ال�سجري، �هي 

م�ساحة اأكرب من م�ساحة جنوب اإفريقيا، ما ت�سبب يف ارتفاع ن�سبة الغازات 

الدفيئة يف الغالف اجلوي.

�فًقا لتحالف الغابات ال�ستوائية العاملي الذي ُيعنى بحماية الغابات حول 

�س انبعاثات ثاين  العامل، فاإن جتنب اإزالة الغابات �حمايتها ميكن اأن يخفِّ

اأك�سيد الكربون مبا ي�سل اإىل 4 مليارات طن يف ال�سنة، اأي ما يعادل اإخراج 

ن�سف �سيارات العامل من الطريق.

ت�سكل الغابات ن�سبة كبرية من م�ساحة اأرا�سي كثري من الد�ل الغنية 

بالأ�سجار، �تعمل احلكومات على مواجهة تراجع م�ساحة الغابات 

ال�ستوائية يف هذه الد�ل، �منها حكومة د�لة �سورينام الواقعة على ال�ساحل 

ال�سمايل ال�سرقي لأمريكا اجلنوبية �التي تغطي الغابات املطرية نحو %98 

ا التي ت�سكل فيها الغابات  من م�ساحتها، �حكومة الغابون يف اإفريقيا اأي�سً

نحو 90% من م�ساحتها، اإ�سافة اإىل مناذج عدة لد�ل ت�سعى لل�سري على 

املنهاج ذاته للحفاظ على البيئة.



ل 
تزال الوليات املتحدة تهيمن على قائمة اأف�سل اجلامعات يف العامل، بعدد 

جامعات �موؤ�س�سات علمية بلغ 172 جهة م�سنفة �سمن الأف�سل، مقارنة 

بعدد 110 جامعات يف اليابان �100 جامعة يف اململكة املتحدة، بينما تلحق ال�سني 

عت نفوذها على  بهذا الركب العاملي يف املركز الرابع عرب 81 جامعة بعد اأن ��سَّ

امل�سرح العاملي، �احتلَّت جامعتا ت�سينغهوا �بكني املركزين 23 و24 عاملًيا.

�فًقا لأحدث ت�سنيف للتاميز للجامعات يف العامل، حلَّت جامعة اأك�سفورد 

الربيطانية يف املركز الأ�ل للعام الرابع على التوايل. �من بني خريجيها 

امل�سهورين 30 من قادة العامل احلديث، منهم بيل كلينتون، �اإنديرا غاندي، 

�رئي�س الوزراء الربيطاين، بوري�س جون�سون.

يف املركز الثاين جاء معهد كاليفورنيا للتقنية بالوليات املتحدة الأمريكية، 

�الذي يقول رئي�سه، توما�س ر�زنبا�م: »نحا�ل اأن نكون الأف�سل �لي�س الأكرب.« يف 

املركز الثالث جاءت جامعة كامربيدج الربيطانية التي يدر�س فيها اأكرث من 18 

األف طالب، منهم اأربعة اآلف طالب اأجنبي من 120 د�لة. �حلَّت جامعة �ستانفورد 

الأمريكية يف املركز الرابع. �تفخر اجلامعة باأن ال�سركات التي اأ�س�سها طلبة 

تخرجوا فيها حتقق اإيرادات �سنوية ت�سل اإىل اأكرث من 2.7 تريليون د�لر. �من 

بني هذه ال�سركات: جوجل، �نايكي، �نيتفليك�س، �ها�لت باكارد، �اإن�ستاجرام.

من الوليات املتحدة الأمريكية احتل كل من معهد ما�سات�سو�ست�س للتقنية، 

�جامعة برين�ستون، �جامعة هارفارد، �جامعة ييل، �جامعة �سيكاغو، 

املراكز الالحقة يف قائمة الرتتيب على التوايل، لتاأتي من بعدهم كلية لندن 

الإمرباطورية يف املركز العا�سر.

إيطاليا ومكافحة هدر الطعام

33

أفضل الجامعات في العالم

ن�سر 
موقع ر�يرتز الإخباري تقريًرا حول هدر الطعام �اإلقائه يف النفايات، 

�التدابري التي تتبعها د�ل مثل اإيطاليا لتقلي�س هذا الهدر، 

�ال�ستفادة من الطعام ال�سالح يف اإطعام الفقراء. يظهر م�سح حكومي حديث 

اأجري على 400 اأ�سرة اإيطالية اأن كل اأ�سرة تهدر ما يعادل 85 كيلوغراًما من 

الأطعمة �سنوًيا، اأي ما يعادل نحو 8.5 مليار يور� �سنوًيا على م�ستوى الد�لة. يف 

ظل هذا الواقع داأبت جمموعة من املتطوعني يف مناطق اجلذب ال�سياحي يف 

ر�ما، على جمع بواقي الأطعمة النظيفة من املطاعم �توزيعها على الفقراء.

�فًقا لتقديرات منظمة الأغذية �الزراعة لالأمم املتحدة »الفا�«، فاإنه يجري 

هدر ثلث الأغذية املنتجة عاملًيا يف كل عام، ما تبلغ قيمته نحو تريليون د�لر، 

�ذلك يف الوقت الذي ت�سهد فيه بع�س البلدان حاجة ما�سة اإىل الغذاء لإطعام 

الفئات الأكرث فقًرا، ف�ساًل عن التلوث البيئي الذي ي�سببه هذا الهدر كونه يتحول 

اإىل نفايات، �هو الأمر الذي يتطلب مزيًدا من اجلهود التوعوية للحد من ذلك.

اإيطاليا على �سبيل املثال، مل تكتِف بالعمل التطوعي يف جمال مواجهة 

النفايات الغذائية �اإعادة ا�ستغاللها، بل �سنَّت ال�سلطات يف عام 2016 حزمة 

من القوانني التي حتدُّ من هدر الطعام عرب ال�ستفادة من التربع بالأغذية غري 

املباعة. يحدث ذلك يف د�لة فخورة مبنتجاتها �باأ�سواقها �مطاعمها الفاخرة، 

لكن م�ساعدة املحتاجني فيها �اإطعامهم اأ�سحت من املبادرات التي يت�سابق 

النا�س اإليها.
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مارسيليا
طبيعة وثقافة وتاريخ

تتألأل المدينة الفرنسية بساحلها الالزوردي 
جنوب شرق فرنسا، وتاريخها العريق الذي يتآلف 

بانسجام مع وجهها المعاصر.

نجاة الوحيشي

35
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اأن�ساأ البحارة الإغريق مار�سيليا على منذ 

ال�ساحل اجلنوبي الفرن�سي ظلت املدينة 

على مدى تاريخها املمتد منذ القرن ال�ساد�س قبل 

امليالد حتى الع�سر احلا�سر، ع�سًقا يت�سلل اإىل �جدان 

كل من يز�رها. تغمر املدينة اجلميع بتناق�ساتها التي 

تتاأرجح بني ر�حها العتيقة ��جهها املعا�سر. على 

اأر�سها التقي املفكر�ن �الأدباء �املغرمون بالطبيعة 

اجلميلة، ليجد كلٌّ �سالته �ينهل من ثراء مور�ثها 

�معني �سحرها، �يقف م�سد�ًها اأمام قدرتها على 

املواكبة �التكيف مع اإيقاع الع�سور املتالحقة.

تقع مار�سيليا عند خليج الأ�سد الذي ير�سم معامل 

ال�ساحل الفرن�سي اجلنوبي حتى كتالونيا غرًبا يف 

اإ�سبانيا، بينما ت�سنع الت�ساري�س اجلبلية التي حتيط 

مبار�سيليا قو�ًسا طبيعًيا بديًعا حولها. �ل يزال 

ميناء مار�سيليا الكبري من املراكز الرئي�سة للن�ساط 

القت�سادي حملًيا �اإقليمًيا، �ثاين اأكرب موانئ البحر 

1

3

2
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تقع قلعة اإيف يف اجلزيرة الواقعة على اخلليج 

املواجه للبلدة القدمية، �يرجع تاريخها اإىل 

القرن ال�ساد�س ع�سر.

يعد �سارع كانبيري  اأ�سهر �سوارع مار�سيليا، 

��سريانها التجاري الرئي�س، الذي متتد على 

جانبيه اأ�سهر املباين.

اأن�سئت دار الأ�برا يف مار�سيليا عام 1920 لتحل 

حمل امل�سرح الكبري الذي ُدمر عام 1919.

ي�سم ق�سر لون�سامب متنزًها ميثل ف�ساًء 

مثالًيا للتنزه، �متحفني هما متحف التاريخ 

الطبيعي، �متحف الفنون اجلميلة.

.4
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    تدب الحياة لياًل في ميدان تيار ومحيطه من الشوارع
المكتظة بالمقاهي والمطاعم، حيث تتراصف المعالم المهمة  

بالمنطقة ومنها قصر فارو األسطوري ودار أوبرا مارسيليا       

الأبي�س املتو�سط، �خام�س اأكرب موانئ اأ�ر�با. �قد 

جرى يف هذا الإطار، اإعادة ت�سميم مينائها القدمي 

بالكامل، �منح امل�ساة م�ساحة كبرية تعزز مكانة هذا 

املوقع الرائع يف ف�ساء مار�سيليا احل�سري.

معالم وآثار   |   مل يبَق يف مار�سيليا من حقب 
تاريخها الر�ماين �اليوناين القدمي �سوى اآثار �سئيلة، 

لعل اأكرثها ��سوًحا تلك التي ل تزال قائمة يف حديقة 

الآثار يف قلب متحف تاريخ مار�سيليا، غري بعيد عن 

امليناء القدمي، �سمال �سرقي امليناء احلايل، حيث 

بقايا حت�سينات يونانية، �برج للدفاع �حو�س للمياه 

العذبة، اإل اأن اأحياء املدينة حافظت يف معظمها، على 

طابع القرية الأ�سيلة.

على اخلليج الواقع قبالة البلدة العتيقة يرب�س 

 If اأرخبيل فريويل، هناك حيث تتبدى جزيرة اإيف

ال�سهرية، اإحدى جزر الأرخبيل ال�ساحر. تقع على 

اجلزيرة قلعة قدمية حتمل ال�سم ذاته، اأن�سئت يف 

القرن ال�ساد�س ع�سر للدفاع عن املدينة، كانت يف 

ال�سابق �سجًنا حكومًيا، �ذاع �سيتها منذ اأن ذكرها 

 Le Comte« :الكاتب األك�سندر د�ما يف ر�ايته ال�سهرية

de Monte-Cristo«، حيث اتخذ منها �سجًنا لبطله.
ينب�س قلب مار�سيليا القدمية يف م�سهد بانورامي 

مفعم بالتفا�سيل التي ترتاءى من خالله، فتربز قلعة 

�سان جان م�سرفة على امليناء الكبري، �موانئ ال�سيد 

ال�سغرية، �اأرخبيل فريويل. حتتفظ املدينة القدمية 

بعدد من البيوت �الفنادق العتيقة، ما يجعل التنزه 

��سط مار�سيليا القدمية �اأ�سواقها ��سوارعها ال�سيقة 

التي �رثتها عن الع�سور الو�سطى، جتربة فريدة يف 

ظل اأجوائها البديعة، �ثراء عمارتها، ��سحر مينائها.

ينطلق الزائر يف رحلته من حي بانييه اأقدم حي 

يف مار�سيليا �مركزها التاريخي الذي ي�سكل ما تبقى 

من املدينة القدمية بعد اأن دمرتها احلرب العاملية 

الثانية. حتتل منطقة فياي �ساريتي مكانة رمزية يف 

مار�سيليا القدمية، �تقع يف قلب منطقة بانييه التي 

ت�سم 4 متاحف، �مباين قدمية ت�سنف مباين تراثية.

على مقربة من حي بانييه ل يفّوت املتنزه التجوال 

يف �سارع كانبيري ال�سهري، �سانزليزيه مار�سيليا 

��سريانها التجاري الرئي�س، الذي متتد على جانبيه 

اأ�سهر املباين يف املدينة �تغطي �اجهاتها الر�سوم 

�الأعمال الفنية احلقيقية. يبداأ ال�سارع من اأمام 

ميناء مار�سيليا القدمي، �ميتد نحو قلب املدينة. عرب 

ال�سارع ُيكمل املتنزه رحلته ��سوًل اإىل م�سارف ق�سر 

لون�سامب، الذي ي�سم متنزًها رائًعا ميثل ف�ساًء مثالًيا 

للتنزه، �ي�سم متحفني هما متحف التاريخ الطبيعي 

يف مار�سيليا، �متحف الفنون اجلميلة.

يف الليل تدب احلياة يف ميدان تيار �حميطه 

من ال�سوارع املكتظة باملقاهي �املطاعم، حيث حتلو 

الأم�سيات يف حميط امليناء، فيبد� املكان حاملًا يحلو 
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   على بعد بضعة كيلومترات من الميناء القديم،
توجد تالل صخرية تعرف باسم كاالنكي،  

     تمثل فضاًء طبيعًيا لممارسة الرياضات البحرية،
مع توافر خلجان ساحرة تقع   

        بين التالل الصخرية المرتفعة   
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فيه ال�سمر �ال�سهر. هناك حيث ترتا�سف كثري من 

املعامل املهمة، منها ق�سر فار� الأ�سطوري مُي�سك 

بنا�سية امليناء، �حتيط به حدائق ف�سيحة، �دار 

الأ�برا التي تقع على بعد اأمتار من امليدان.

ن البحر مع البيئة يف مار�سيليا  تراث بيئي   |   ُيكوِّ
حميًطا طبيعًيا فريًدا من نوعه. من اأ�سهر متنزهات 

مار�سيليا احلديقة ال�ساحلية ل�سواطئ براد� التي 

يجا�رها �ساطئ خا�س لل�سباحة، �متنزه فاملر، �متنزه 

با�سرتيه الريفي، �حديقة بوريلي التي يرجع تاريخها 

اإىل القرن الثامن ع�سر، �متنزه اأثينا، �متنزه بوزين.

على بعد ب�سعة كيلومرتات من امليناء القدمي، 

توجد تالل �سخرية تعرف با�سم كالنكي، �هي 

حممية �طنية طبيعية اأن�سئت عام 2012 حلماية 

الرتاث الطبيعي يف الرب �البحر. �متثل املنطقة 

ف�ساًء طبيعًيا ملمار�سة الريا�سات البحرية، مع توافر 

خلجان �ساحرة تقع بني التالل ال�سخرية املرتفعة، 

حيث ت�ستهر مار�سيليا مبواقع الغو�س املتعددة �اأهمها 

اأرخبيل ريو، �اأرخبيل فريول، �جزيرة بالنييه.

مدينة الفن والثقافة   |   ت�سم مار�سيليا 26 
متحًفا، �هي بذلك الثانية بعد باري�س، من حيث عدد 

املتاحف التي من اأ�سهرها: متحف كانتيني املخ�س�س 

لر�ائع الر�سم يف القرن الع�سرين، �متحف تاريخ 

مار�سيليا، �متحف الفن املعا�سر، �متحف التاريخ 

الطبيعي، �متحف علم الآثار املتو�سطي، �متحف 

الفنون اجلميلة. اإل اأن  متحف ح�سارات اأ�ر�با �د�ل 

املتو�سط هو املتحف الوطني الأكرث زيارة يف املدينة، 

اإذ يرتاده يف كل عام اأكرث من مليوين زائر.

لي�ست املتاحف �حدها الوجهة الثقافية الأبرز 

ح�سوًرا يف مار�سيليا، بل اإنها حتتفي بقدر كبري من 

امل�سارح التاريخية، �منها م�سرح ال�سالة الريا�سية 

الذي يرجع تاريخه اإىل عام 1804، �م�سرح مار�سيليا 

الوطني، اإ�سافة اإىل دار الأ�برا التي اأن�سئت عام 

1920 لتحل حمل امل�سرح الكبري الذي ُدمر عام 1919، 
�كلها مع غريها مراكز مرموقة عززت من ح�سور 

املدينة الثقايف لتحت�سن مهرجانات فنية كربى مثل 

مهرجان مار�سيليا الد�يل لل�سينما، ف�ساًل عن كونها 

املق�سد الثاين يف فرن�سا لت�سوير الأعمال ال�سينمائية 

�الأعمال التلفازية.

حتتفي مار�سيليا بعدد كبري من الأدباء �ال�سعراء 

�الُكتَّاب امل�سهورين الذين احت�سنتهم اأ� �لد�ا 

فيها، �منهم مار�سيل بانيول، �ال�ساعر اأرتور رامبو، 

��ستاندال، �األك�سندر د�ما، �غو�ستاف فلوبري، 

�جريار د� نريفال، �فيكتور هوغو، �تيوفيل غوتييه، 

�غريهم من املوؤثرين يف عامل الثقافة �الأدب على 

امل�ستوى العاملي. 
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شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

هناك 
حكمة يابانية تقول: »حلظة اللقاء الأ�ل هي بداية التح�سري للوداع.« �قد تنطبق هذه 

املقولة ب�سكل كبري على املديرين �امل�سوؤ�لني عند توليهم املنا�سب. ير�ي يل اأحد 

امل�سوؤ�لني ال�سابقني قائاًل: »عندما غادرت من�سبي، اأقام اأحد املوظفني حفاًل كبرًيا ملن�سوبي 

الوزارة احتفاًل برحيلي على الرغم من اأنني مل اأ�ؤذه يوًما، �لكني كنت من�سبًطا �اأحا�ل اأن 

ل  اأحارب الت�سيب يف العمل. بعد اأكرث من �سنة، فوجئت بالرجل نف�سه يطرق باب بيتي، �يقبِّ

راأ�سي قائاًل: اأعتذر منك! مل اأعرف كم كنَت راقًيا �من�سًفا يف تعاملك مع املوظفني اإل بعد اأن 

جاء َمْن خلفك، �ساحمني اأرجوك.«

يف ال�سطور التالية نناق�س كيف يجب على املدير اأ� امل�سوؤ�ل اأن يتعامل مع فريقه، �مع من توىل 

م�سوؤ�لية خدمتهم.

من املواقف التي ل اأن�ساها، عندما كنت اأعمل ملحًقا ثقافًيا يف اليابان، طالب مل يكن من�سبًطا 

يف احل�سور اإىل معهد اللغة. �بعد ا�ستدعائه �تقدمي الن�سح مل يتح�سن ح�سوره، ف�ساًل عن 

م�ستواه الأكادميي. �بعد مرات متكررة من زيارته يف بيته �املعهد �الت�سال باأهله يف اململكة 

ا مع �جود مالحظات �سلوكية عليه، الأمر الذي ا�سطررت  لطلب امل�ساعدة �اإنقاذ ابنهم خ�سو�سً

ا عليه �خوًفا على �سالمته. �بطبيعة احلال رفع �الد  فيه لالأ�سف اإىل اإنهاء بعثته �اإعادته حر�سً

الطالب عليَّ �سكوى كبرية عري�سة اإىل الوزارة املعنية، �مل يرتك جهة حكومية �ل ق�سائية اإل 

�رفع فيها ال�سكا�ى. ال�ساهد اأن الطالب ح�سن حاله لحًقا، �قابلت �الده م�سادفة يف منا�سبة 

اجتماعية بعد عدة �سنوات، �كنت قد تركت ذلك املن�سب، فما كان من �الد الطالب اإل اأن 

احت�سنني قائاًل: »�اهلل لقد كنت اأرفع �سدك ال�سكا�ى �اأنا اأدعو لك لهتمامك بابني، �لأنك 

اأنقذته من النزلق للم�سالك املهلكة.« �ل�ست هنا اأ�سعى لخت�سار جتربتي يف هذه الق�سة، فقد 

مررت بكثري من حالت عدم النجاح �الإخفاقات، �القرارات اخلاطئة التي تعلمت منها لحًقا.

ا كثرية مل�سوؤ�لني اغرت�ا مبنا�سبهم، فمنهم من كان ل يقبل بوجود اأي  باملقابل، اأذكر ق�س�سً

كر�سي على مكتبه اإل كر�سيه ليظل املوظفون �اقفني بينما هو جال�س على كر�سيه، �اآخر�ن كان 

�سغلهم ال�ساغل الت�سويق الذاتي على من�سات التوا�سل ���سائل الإعالم د�ن اكرتاث حقيقي بالعمل 

�امل�سوؤ�ليات الكبرية على عواتقهم. اأما الأ�سواأ على الإطالق فمن كانوا ميار�سون التجرب �الت�سلُّط 

على موظفيهم با�ستخدام قوة ال�سلطة. �مل يعد اأحد يلقي لهم باًل بعد اأن غادر�ا تلك الكرا�سي.

ا  اأ�ستعر�س معكم هنا عدًدا من الن�سائح عرب التاريخ حول فن التعامل مع النا�س خ�سو�سً

من امل�سوؤ�لني:

لأنه ل حمالة  النا�س،  على  ببع�س عر�سه  يت�سدق  اأن  بد  العامة، فال  ر خلدمه  ت�سدَّ َمْن  	•
م�ستوم، حتى �اإن �ا�سل الليل بالنهار.

ابن حزم األندلسي
منه  �النا�س  عناء  يف  منه  فنف�سه  هم،  ذمَّ يك�سب  �ل  النا�س  حممدة  يبتغي  ل  كمن  كن  	•

يف راحة.

لقمان الحكيم
الأ�سعب  �من  مبا�سرة،  �اأكلك  قتلك  يحا�لون  لأنهم  التما�سيح  مع  التعامل  ال�سهل  من  	•

التعامل مع النا�س لأنهم يتظاهر�ن باأنهم اأ�سدقا�ؤك يف البداية.

ستيف إروين
�سعادة  اإىل  طريق  اأقرب  �اإن  القلب،  ب�سعادة  �لكن  الق�سور  �ل  بالأموال  ال�سعادة  لي�ست  	•

القلب اأن تدخل ال�سعادة على قلوب النا�س، �اإن اأكرب اللذات لذة الإح�سان.

علي الطنطاوي
من  يحبون  اإنهم  اإليه.  يح�سنوا  حتى  اإليهم  اأحد  يح�سن  اأن  ينتظر�ن  ل  الطيبون  النا�س  	•

تلقاء اأنف�سهم خدمة َمْن هم يف حاجة اإىل هذه اخلدمة.

فيودور دوستويفسكي
احلياة.  هي  هذه  امل�ساء،  يف  غالًبا  النا�س  ين�ساه  �سوف  ال�سباح،  يف  تفعله  الذي  اخلري  	•

�يحدث هذا مع اجلميع، لذا ل تتذمر �ا�ستمر بفعل اخلري.

باولو كويلو
�لالإجابة عن ال�سوؤال يف العنوان: »اأين يذهبون؟«، فجميع املديرين �امل�سوؤ�لني م�سريهم 

الرحيل عن الكر�سي عاجاًل اأم اآجاًل. �الكل �سيغادر، ��سيذهب اللقب �لن تبقى اإل الذكرى، طيبة 

كانت اأم �سيئة، ��ستنطق من خلفك �ت�سهد عليك اأعمالك. تعجبني كلمة ال�سفري ال�سعودي الأ�سبق 

لدى اليابان الدبلوما�سي املخ�سرم الأ�ستاذ حممد ب�سري كردي، الذي كان يز�ر اليابان من فرتة 

لأخرى بعد رحيله، �يحر�س اليابانيون �موظفوه ال�سابقون على الحتفاء به رغم تقاعده �تركه 

للمن�سب. �يعرب عن ذلك بقوله: »عندما اآتي اأطمئن لأعرف هل كان عملي ناجًحا اأم ل من خالل 

عالقات ال�سداقة الإن�سانية مع امل�سوؤ�لني �ال�سعب الياباين يف خدمة بلدي.«

��سدق من قال: هناك اأنا�س ين�سر�ن ال�سعادة اأينما ذهبوا، �اآخر�ن ين�سر�ن ال�سعادة اإذا ذهبوا. 

إلى أين 
يذهبون؟
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اقتصاد

التشغيل اآللي

مخاطر االنعزال 
االجتماعي

بينما يسعى مزيد من الشركات إلى تحقيق أرباح 
أعلى عبر التشغيل اآللي، والذكاء االصطناعي، 

وغيرهما من االبتكارات الرقمية، ينبغي لنا أن نفكر 
فيما ُيفتقد عندما نستبدل بالبشر اآلالت.

نيكوالس أغار •

ثّمة 
�سكا�ى م�سر�عة حول العمل يف »اقت�ساد املهن املوؤقتة«. لكن، يف 

الوقت املنا�سب، �سوف يتحول كثري من اقت�سادات املهن املوؤقتة اإىل 

الت�سغيل الآيل، ما يق�سي على م�سدر مهم يوفر العمل للمهاجرين �للفئات 

الأقل تعليًما. بينما تختفي هذه املهن املوؤقتة، �ستختفي كذلك الت�سالت 

الجتماعية بني طبقات اجتماعية �اقت�سادية، �بني مهاجرين �مواطنني. 

لكن امل�ساألة الأ��سع اإًذا، تد�ر حول مدى تاأثري اخل�سارة الو�سيكة لالختالط 

الجتماعي الق�سري على جمتمعات متنوعة �متعددة الأعراق.

مركبات آلية مرتقبة   |   د�نك اأ�بر، التي توفر عماًل لكثري من 
املهاجرين. اإنها، بح�سب املوقع الإلكرت�ين لل�سركة، حري�سة على تعزيز 

»ال�سعادة �ال�سمولية« عرب »اأحداث ثقافية �جمتمعية عاملية لزيادة التعلم 

متعدد الثقافات �التفاهم �تعزيزهما.« لكن مع اأن هذه الر�سالة، التي تركز 

على النا�س، تبد� لطيفة بالتاأكيد، اإل اأن اأ�بر عقدت اآمالها، �ربحيتها 

امل�ستقبلية، على مركبات اآلية.

ك�سفت اأ�بر، يف �سياق ا�ست�سراف طرحها الأ�َّيل لالكتتاب العام املخيب 

لالآمال لعام 2019، عن خ�سائر بلغت 1.8 مليار د�لر يف العام ال�سابق. �قد 

ُعزي ذلك، جزئًيا، اإىل �سدادها مليار د�لر �سمن تكاليف اإحالت ال�سائقني، 

�غريها من حوافز ملوظفي العمل املوؤقت. منذ الطرح الأ�َّيل لالكتتاب العام، 

تاأثرت اأ�سهم ال�سركة لأنها مل تظهر بعد اأنها قادرة على حتقيق ربح من 

منوذجها الذي يعتمد على القيادة الب�سرية للمركبات. ُتعد املركبات الآلية 

حاًل �ا�سًحا حمتماًل لهذه امل�سكلة، كما توقع ترافي�س كالنيك، موؤ�س�س اأ�بر، 

يف عام 2013. حيث قال، عندما كان ي�ستعر�س منوذًجا ل�سيارة د�ن �سائق 

من غوغل: »يف اللحظة التي ت�سبح فيها ال�سيارة فاعلة، ميكنني التخل�س 

من ال�سائق، �اأ�سّمي ذلك تو�سًعا هام�سًيا.«

اختفاء التفاعالت االجتماعية   |   من نافلة القول اأن العمل 
املوؤقت يف »اقت�ساد امل�ساركة« خّيب اآمال توقعات �سابقة من اأنه �سيوؤدي 

اإىل انفجار يف ريادة الأعمال متناهية ال�سغر. اإن قيادة مركبة اأ�بر لي�ست 

�ظيفة يحلم بها اأحد، فقد �جد �سائقو ال�سركة اأنف�َسهم يف معركة طويلة 

الأمد للح�سول على اأجور �ظر�ف عمل اأف�سل. مع ذلك، ينبغي لنا اأن 

ناأخذ يف احل�سبان التفاعالت الجتماعية التي �ست�سيع عندما ت�سبح جميع 

مركبات اأ�بر، �كل نظام ��سائل النقل يف الواقع، د�ن �سائق.
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القلق من العمل البشري يطال شركة 
أمازون   |   ت�سري بواعث القلق نف�سها على �ظائف 
البيع بالتجزئة، �التي تخطط �سركة اأماز�ن للتخل�س 

 Amazon Go منها عرب متاجرها املريحة يف موقع

اخلالية من ال�سرافني. مرة اأخرى، اإن العمل يف 

جمال جتارة التجزئة لي�س �ظيفة يحلم بها اأحد، لي�س 

اأقله لأنه ل يدفع اأجًرا جيًدا. لكن اإذا األغينا كل هذه 

الوظائف، فما هي املنا�سبات التي �سنتفاعل فيها مع 

اآخرين ممن يختلفون عنا؟

اإن الب�سر بطبيعة احلال خملوقات تنزع اإىل الع�سرة 

الجتماعية. تنبع �سعادتنا من كوننا موجودين مع 

ب�سر اآخرين. لكن هذه ال�سمة الرئي�سة ترتبط على 

نحو مالئم بخا�سية اأخرى من خ�سائ�سنا النف�سية 

التي تواكب التطور، اإنها ال�ستباه يف الغرباء. هذا 

اأمر منطقي متاًما اإذا اأدركنا اأن جماعات ال�سيادين 

التي كانت تبحث عن الطعام من اأ�سالفنا يف الع�سر 

البلي�ستو�سيني كانت ت�سم ما يرا�ح بني 50 فرًدا اإىل 

100 فرد، كثري منهم تربطهم عالقات قرابة.
ج الب�سرية لي�س  يف احلقيقة، اإن الإجناز الذي توَّ

الهبوط على �سطح القمر، اأ� اخرتاع احلا�سب الآيل، 

بل هو اأننا، نحن، اأحفاد ال�سيادين الكارهني للغرباء، 

بنينا جمتمعات ممتدة �متنوعة ت�سم ع�سرات املاليني  ©
  p

r
o

je
c

t 
sY

N
D

ic
a

te

   قيادة مركبة أوبر ليست وظيفة يحلم بها أحد،
فقد وجد سائقو الشركة أنفَسهم في معركة طويلة األمد
للحصول على أجور وظروف عمل أفضل       

من الغرباء. مع اأن كثرًيا من الطالب الذين يلتحقون 

بكليات متنوعة يقولون اإنهم ي�ستمتعون بالتعرف اإىل 

فئات جديدة من النا�س، اإل اأن الأبحاث تظهر اأنه حتى 

هذه ال�سخ�سيات الجتماعية متيل اإىل التوا�سل مع 

بني جن�سها. اإنهم يكت�سفون اأنه ل خيار اأمامهم �سوى 

التوا�سل مع غرباء ممن يبد�ن �يعرّب�ن �يت�سرفون 

على خالفهم، اإل بعد اأن يلتحقوا بالعامَل العاِمل.

لكن حتى ذلك احلني، فاإن د�اخلنا الأ�لية اخلجولة، 

�القاتلة اأحياًنا، �سوف تثبت نف�سها من جديد يف اأ�قات 

التوتر، اأ� يف حالة عدم اليقني ال�سيا�سي �القت�سادي. 

ففي ال�سنوات الأخرية، �جد بع�سنا اأنه من ال�سهل، 

على نحو مزعج، تخيل اأن جميع املهاجرين يجلبون 

املخدرات، �اجلرائم، �الأمرا�س اإىل بلداننا. �قد فاقم 

من هذه امل�سكلة انتقاء ��سائل التوا�سل الجتماعي 

لعينات منحازة من تعبرينا عن اآرائنا على الإنرتنت، 

�كذلك �جود انق�سامات اجتماعية �حزبية، �غريها من 

انق�سامات اأخرى متعمقة.

كيف �سن�سكل ر�ابط اجتماعية، �نطور تعاطًفا يف 

اقت�ساد اأ�سبح املعلمون، �الُنُدل، ��سائقو �سيارات 

الأجرة، �موظفو البيع بالتجزئة، اآلت عالية الكفاءة؟ 

ل ميكننا بالتاأكيد العتماد على من�سات »اجتماعية« 

مثل تويرت، حيث تهيمن عليها د�اخلنا القاتلة.

التقييم وتلبية الطلب   |   لرنجع اإىل مثال 
اأ�بر. فاأنت عندما تطلب �سيارة منها، بو�سعك اإما اأن 

تت�سرف على نحو غري مقبول اأ� اأن جتل�س هادًئا، لكن 

هذا قد يوؤثر يف تقييمك. �يف امل�ستقبل، قد يتجنبك 

�سائقون موجود�ن على مقربة منك من اأجل تو�سيل 

ركاب اآخرين ممن ح�سلوا على تقييم اأعلى. لكن 

اإذا اأ�سركت ال�سائقني يف حمادثة �سائقة �مهذبة، 

فمن املرجح اأنك �ستحافظ على تقييم جيد. الأف�سل 

من ذلك، اأن هذه احلوافز توؤدي عموًما اإىل اأحاديث 

متبادلة على نحو ماتع. �قد تتعلم �سيًئا مثرًيا لالهتمام 

من �سخ�س مل تكن لتقابله بطريقة غري تلك.

فيما يتعلق مبوظفي البيع بالتجزئة، دارت مناق�سات 

كثرية حول النق�سام الجتماعي املتزايد يف �سناعة 

التقنية املزدهرة يف �سان فران�سي�سكو، �كل هوؤلء يوؤد�ن 

خدمات تقليدية لهم. ل يت�سنى ملوظفي املتجر تقييم 

مهند�سي برامج غوغل من حيث كونهم زبائن. لكن 

على الأقل عندما يلتقون �جًها لوجه، يح�سل كل منهم 

على ملحة عن الآخر. عندما تدرج يف القرتاع مبادرة 

تقرتح م�ستوى اأعلى من احلد الأدنى لالأجور، اأ� مزيًدا 

من الإنفاق على م�ساريع �سكنية مي�سورة التكلفة، قد 

يكون من املرجح اأن يدعمها مهند�سو الربامج هوؤلء، 

لأن بو�سعهم ت�سور َمن الذي �سي�ستفيد منها. اإذا ق�سى 

موقع Amazon Go على مثل هذه اللقاءات )توجد 

اأربعة متاجر يف �سان فران�سي�سكو(، فهل �سيوا�سلون 

تبني �سيا�سات اجتماعية ل ت�ساعدهم على نحو مبا�سر؟

محاسن التشغيل اآللي ومساوئه   |   
من املوؤكد اأن املعلقني يف عام 2030 قد ي�ستذكر�ن 

ل بداية لنهاية  اأن اعتماد موقع Amazon Go �سكَّ

املوظف الب�سري للمتجر. لكن من حيث كوننا مواطنني 

من بلدان متنوعة، ينبغي لنا اأن ندرك ما هو ال�سيء 

�س للخطر عندما ن�ستخدم التقنية لال�ستغناء  املعرِّ

عن م�ساركة التفاعالت القت�سادية. قد ياأتي �قت 

نحتاج فيه اإىل دعم عمل باهظ الثمن، �اأقل »كفاءة«، 

مثلما نفعل الآن مع الطاقة املتجددة. لكن احلقيقة هي 

اأننا نحتاج اإىل ب�سر اآخرين يف حياتنا لتجنب الياأ�س، 

�نحتاج اإىل لقاءات مع اأ�لئك الذين ل ي�سبهوننا 

للحفاظ على دميوقراطياتنا املتنوعة. اإن حتويل 

�ظائف قطاع اخلدمات اإىل الت�سغيل الآيل قد يحل 

بع�س امل�ساكل، لكنه �سيحدث قدًرا كبرًيا من م�ساكل 

جديدة. فهل الأمر ي�ستحق املقاي�سة؟ 

• نيكول�س اأغار: اأ�ستاذ علم الأخالقيات يف جامعة 

فيكتوريا يف �لنغتون، نيوزيلندا.
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قيادة ومؤسسات

هل يدمر 
الجشع روحك؟

ال يتعلق الجشع باكتناز ثروة بقدر 
ما يتعلق بملء فراغ داخلي.

مانفريد كيتس دي فريس •
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           كثير من الجشعين يلهثون خلف الثروة
بدياًل لما يشعرون بأنه نقص بداخلهم. لكنهم يتجاهلون

الثمن الباهظ الذي يصاحب الجشع، وهو حياة متقلبة    

قال غورد�ن غيكو يف ��ل �سرتيت: »اجل�سع، كما 

لعدم �جود كلمة اأف�سل، اأمر جيد. اجل�سع 

�سحي، اجل�سع يوؤتي ثماره. اجل�سع يف�سر، �يخرتق، 

�يلتقط جوهر الر�ح التطورية.« هل تعتقد�ن اأنه اأ�ساب؟

ف اجل�سع باأنه ال�سعي املفرط �راء الرث�ة  ُيعرَّ

ا باأنه اإحدى اخلطايا ال�سبع  ف اأي�سً �اكتنازها، �ُيعرَّ

املميتة. مع ذلك، رمبا يكون له هدف، بح�سب علماء 

علم النف�س التطوري. فهم يعتقد�ن اأنه من خالل 

دفعنا لتكدي�س ممتلكات بعينها ميكن للج�سع اأن 

ي�ساعدنا على جذب رفيق، �من ثم اإدامة رموزنا 

اجلينية.

اأف�سل النظر اإىل اجل�سع بو�سفه اآلية للتناف�س. 

فمن خالل تداخالتي مع اجل�سعني، لحظت اأن كثرًيا 

يحا�لون ملء فراغ داخلي اأ� حل م�سكلة عاطفية 

اأخرى. اأذكر اأحد التنفيذيني الأثرياء جًدا، دعونا 

ه �ِسيد، جاء اإيلَّ طلًبا للم�ساعدة. كان �ِسيد على  ن�سمِّ

��سك الطالق. �ساقت ز�جته ذرًعا م�ساعيه الأنانية. 

حتى اإن اأ�لده البالغني مل يكونوا �سعداء به كذلك، 

حيث مل يكن يوليهم اهتماًما كبرًيا. اعرتف �ِسيد باأن 

مالحقة ال�سفقات كانت ال�سيء الوحيد الذي يجعله 

ي�سعر باحلياة. �سعر دائًما باحلاجة امللحة اإىل ك�سب 

مزيد من املال.

عندما �ساألت �ِسيد ملاذا كان املال اأمًرا جوهرًيا 

للغاية حلياته؟ قال اإنه ن�ساأ �هو ي�ساهد �الده الذي 

يعمل يف جمال ريادة الأعمال يواجه حالت اإفال�س 

عدة. �قد تذكر كيف كان حمرًجا عندما كانت اأ�سرته 

تتهرب لتجنب الدائنني. كما كان اأطفال اجلريان 

ي�سخر�ن منه �من املوقف املايل لأ�سرته.

قلت ل�ِسيد اإنه ينبغي له اأن يكون را�سًيا باإجنازاته. لقد 

اأ�سبح الآن ثرًيا على نحو م�ستقل �بو�سعه اأن يفعل ما ي�ساء. 

م اأ�سباًبا  قال �ِسيد اإنه مل ي�سعر قط باأنه اآمن مالًيا، �قدَّ

عدة غري مقنعة لعدم متكنه من ال�سعور بالطماأنينة.

الثروة بوصفها وسيلة لتخفيف االضطراب 
العاطفي   |   يبد� اأن التجارب ال�سلبية املبكرة مع 

الآباء متهد ال�ساحة مل�ساعر عدم العتداد بالنف�س. 

فكثري من اجل�سعني يلهثون خلف الرث�ة بدياًل ملا 

ي�سعر�ن باأنه نق�س بداخلهم. لكنهم يتجاهلون الثمن 

الباهظ الذي ي�ساحب اجل�سع، �هو حياة متقلبة.

غالًبا ما تكون م�ساعي البحث عن الأمور املادية 

حما�لة لتخفيف ال�سطراب العاطفي. يف احلقيقة، 

ميكن مقارنة �سلوك اجل�سعني ب�سلوك متعاطي مواد 

الإدمان. لكن املمتلكات املادية، مثلما هو احلال يف 

املخدرات، ل ميكنها اأبًدا توفري الراحة �الطماأنينة 

التي نتوق اإليها جميًعا. على النقي�س من ذلك، كلما 

اأ�سبحنا اأكرث ج�سًعا، تقدمنا اأكرث على طريق تدمري 

الذات. ل�سوء احلظ، نادًرا ما نتوقف يف خ�سم 

م�ساغلنا لن�ساأل اأنف�سنا: »ملاذا نلهث خلف الرث�ة على 

نحو حمموم؟«

من املفارقة، اأن اجل�سع ل يتعلق كثرًيا مب�ساألة 

مالية. اإنه اأحد اأعرا�س عقل م�سطرب يحا�ل ربط 

قيمة ذاتية بقيمة مالية، عادة ما يكون ذلك على 

م�ستوى من انعدام الوعي. لكن، على غرار الدلو 

املثقوب الذي ل ميكن ملوؤه، فاإن التكاليف ال�سخ�سية 

ميكن اأن تكون مرتفعة. ي�ساحب اجل�سع، يف كثري 

من الأحيان، اإجهاد، �اإرهاق، �قلق، �اكتئاب، �ياأ�س. 

اإ�سافة اإىل ذلك، ميكن اأن يوؤدي اجل�سع اإىل اأمناط 

�سلوك �سيئة، مثل لعب القمار، �الكتناز، �اخلداع حتى 

ال�سرقة. يف عامل ال�سركات، كما كتب جون غرانت: 

»الحتيال هو ابن اجل�سع.«

اعتبارات مجتمعية ووجودية   |   يعتقد 
بع�س النا�س اأنه د�ن جرعة من اجل�سع، قد يفتقر 

�سخ�س ما، اأ� جمتمع خا�س اأ� عام، اإىل الدافع الذي 

يحثهم على امل�سي قدًما. باخت�سار، اجل�سع يحفز 

على حتقيق اإجنازات. يعتقد اآخر�ن اأن اجل�سع هو 

بب�ساطة طريقة الإن�سان العاقل للتعاطي مع حالة القلق 

الوجودي جتاه احلياة. اإنه حتى قد يكون ��سيلة ت�سل 

احلياة باملوت، حيث اإن ممتلكاتنا �ستظل موجودة بعد 

موتنا. يف �سوء ذلك، األي�س اجل�سع حقيقة من حقائق 

احلياة؟ األ ينبغي لنا اأن نتقبله؟

اإنه من ال�سحيح متاًما اأن كثرًيا من املجتمعات 

الناجحة مدفوعة باجل�سع. لقد ذهب بع�س النا�س 

اإىل اأن الأنظمة ال�سيا�سية امل�سممة للق�ساء على 

ال�سلوك اجل�سع اأدت اإىل فقر �فو�سى �نتائج ماأ�سا�ية 

اأخرى. اأعتقد، كما هو احلال مع معظم الأ�سياء يف 

احلياة، اأن اإدارة اجل�سع تد�ر حول التوازن. اإنه ينبغي 

تخفيف اجل�سع، مثل كل الد�افع الإن�سانية التي قد 

تكون مدمرة، من خالل معايري اجتماعية اإيجابية 

مثل الكرم. اإذا مل يكن الأمر كذلك، فمن املحتم اأنه 

�سيوؤدي اإىل ا�سطرابات اجتماعية.

على الرغم من اأن اجل�سع قد يكون مهًما للنهو�س 

القت�سادي، فمن الإن�ساف القول اإن �سهوة احل�سول 

على املمتلكات قد ت�سهم يف تدهور جمتمع. اإذ ميكن اأن 

يدمر اجل�سع غري املدر��س ر�ح الإن�سانية مثل �سرطان 

عظيم تف�سى يف جميع اأنحاء املجتمع. لقد اأدى ميلنا 

نحو �سلوك ا�ستهالكي �ا�سح اإىل اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة 

بالبيئة. �قد يوؤدي انت�سار اجل�سع على الرحمة اإىل 

�سقوط ح�سارتنا يف نهاية املطاف.

هل هناك أمل؟   |   اإن ازد�اجية املجتمع 
جتاه اجل�سع جتعل من ال�سعب »عالج« اجل�سعني. 

يف النهاية، يرى كثري من النا�س اأن اجل�سع ��سماته 

املرتبطة به، مثل الطموح �النجاح املادي، اأمر 

مرغوب فيه �لي�س م�سكلة �سحية عقلية حمتملة. لي�س 

من ال�سهل دائًما تف�سري ال�سرر الناجم عن اجل�سع 

املفرط. كيف ميكننا تف�سري اأن م�ساعدة الآخرين 

هي ال�سبيل احلقيقي لتحقيق الر�سا الداخلي؟ اأ� اأن 

جتعل اجل�سعني يدركون اأنه بو�سعهم فعل �سيء حيال 

�سعورهم باأنهم مرغمون؟ يبقى لدينا اإرادة حرة، 

�بو�سعنا جميًعا اأن نختار.

بالعودة اإىل حالة �ِسيد، اأتذكر كم كان من ال�سعب 

اإقناعه باأن مالحقته املفرطة للمال مل تكن اأمًرا 

عقالنًيا. بينما كان يركز اأكرث على اكتناز مزيد من 

املال، مل يدرك اأنه ميتلك كل �سيء حًقا. الأهم من 

ذلك، اإذا ما كان املال هو معياره الوحيد للنجاح، فلن 

يكون من املفاجئ اإذا ات�سح اأنه �سيبقى ال�سيء الوحيد 

الذي ميلكه.

اإذا مل يكن بو�سعك اأن تر�سى مبا متلك، فمن غري 

املرجح اأن تكون را�سًيا عن متلك املزيد. يف مرحلة ما، 

طلبت من �ِسيد اأن يخربين عن م�ستوى الدخل الذي يعتقد 

اأنه بحاجة اإليه. بعد تفكري، اأدرك اأنه لن يكون هناك 

�سيء كاٍف. لقد بداأ يدرك متاًما كم كان �سلوكه غري 

منطقي �مدمر، مع نف�سه �مع النا�س الآخرين يف حياته.

اأم�سيت �قًتا غري قليل مع �ِسيد يف ا�ستك�ساف همومه 

املخفية �العالقة بني بواعث قلقه �اأفعاله التي ي�سحذها 

اجل�سع. بداأ يدرك، على نحو تدريجي، اأنه كان ي�ستهي 

حًقا ر�سا الذات �عالقات مر�سية �»ثرية«. راأى اأن 

بو�سعه فك قيوده النف�سية، �اأن لديه خيارات حًقا.

اإن اإحدى اأ�سعب املهام للنا�س اجل�سعني هي تعلم 

اأن يكونوا اأنانيني بطريقة منا�سبة. اإنهم بحاجة اإىل 

اأن يعري�ا انتباًها لذ�اتهم الداخلية. كما اأظهرت حالة 

�ِسيد، هذه لي�ست عملية �سهلة. اإنها تتطلب مثابرة، 

��سرًبا، �توا�سًعا، ��سجاعة، �التزاًما. لكنَّ ا�ستثماًرا 

طويل الأجل يف الذات ميكن اأن يكون ترياًقا قوًيا 

للج�سع، �لأ�سكال الإدمان الأخرى. كما قال الفيل�سوف 

فرنون ها�رد: »تكون قد جنحت يف احلياة عندما يكون 

كل ما تريده حًقا، هو كل ما حتتاج اإليه حًقا.« 

 :Manfred Kets de Vries مانفريد كيت�س دي فري�س  •

اأ�ستاذ عالجي مميز للتطوير القيادي �التغيري 

املوؤ�س�سي يف معهد اإن�سياد، �اأ�ستاذ كر�سي را�ؤ�ل 

دي فيرتي دافوكور يف تنمية املهارات القيادية. �هو 

موؤ�س�س مركز القيادة العاملي يف املعهد، �مدير برنامج 

حتديات القيادة الذي ُيعد اأحد اأهم برامج التثقيف 

ا من�سب املدير  التنفيذية يف املعهد. ي�سغل اأي�سً

العلمي لربنامج املاج�ستري التنفيذي يف التدريب 

�ال�ست�سارات من اأجل التغيري، ��سدرت له كتب عدة 

حول ق�سايا التطوير القيادي �اإدارة الأعمال.
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أطفالنا في الغرب

تحديات الحفاظ على العربية
تحرص كل عائلة عربية تعيش في الخارج على الحفاظ على لغة 

أبنائها، في ظل مجتمعات وأنظمة تعليم ال تتحدث لغتهم، 
وذلك عبر اتباع مجموعة من اإلجراءات.

فهد بن فيصل الحجي

أسرة
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�سديقي من البعثة بعد غياب �سبع �سنوات، عاد 

ل فيها بني بريطانيا �الوليات املتحدة  تنقَّ

الأمريكية، حتى رجع اإىل اأر�س الوطن حاماًل �سهادة 

الدكتوراه. اأقام لنا �ليمة يف منزله، �حينما كنا عنده، 

دخلت علينا كربى بناته، كانت يف املرحلة البتدائية، 

�سلمت علينا بخجل، ثم التفتت لأبيها �قالت له: »اأمي 

تقول الع�ساء جاهز«. ما اأثار انتباهي اأنها قالت ذلك 

لأبيها بالإجنليزية.

بعد الع�ساء حتدثنا كثرًيا عن رحلته الطويلة 

�غربته، فقال: »اأبنائي يتحدثون الإجنليزية بطالقة، 

�لكنهم ل يعرفون العربية جيًدا. حينما نتحدث معهم 

بالعربية جندهم يعانون يف التعبري عن اأنف�سهم، ثم 

يقلبون كالمهم لالإجنليزية حتى يتحدثوا باأريحية. 

امل�سكلة الكربى كانت يف املدار�س حينما عدنا. ابنتي 

هذه �اأخوها الأ�سغر الذي ��سل لل�سف الثاين 

البتدائي ل يفهمان كثرًيا مما يقال يف املدر�سة لأنهما 

ل يجيدان العربية«.

ليست حالة فردية   |   املخيف يف هذا الأمر 
اأن هذه احلالة لي�ست حالة فردية، بل اإن كثرًيا من 

من اأبناء الوطن الذين ذهبوا لالبتعاث بعائالتهم مل 

يتمكنوا من احلفاظ على لغة اأبنائهم العربية، فن�ساأ 

جيل �سغري يعاين التفاهم مع من حوله، �يعاين يف 

تلقي العلم يف املدار�س. �هذا ما جعل بع�س الآباء 

ي�سعون للبحث عن مدار�س تعتمد اللغة الإجنليزية لغة 

رئي�سة كاملدار�س العاملية لُيلحقوا اأ�لدهم بها.

يف ال�سطور الآتية هناك بع�س الإجراءات املهمة 

التي تعني املبتعثني على املحافظة على لغة اأبنائهم 

العربية يف الغربة، �التي من املهم اأن يتفق الوالدان 

عليها، حتى يجري تطبيق النظام بال�سورة املطلوبة 

داخل الأ�سرة، فتتحقق اأف�سل نتيجة.

بيتنا يتحدث العربية   |   من اأهم الأمور التي 
ت�ساعد على تعليم الأطفال لغتهم العربية �املحافظة 

عليها هي اأن تكون لغته اليومية يف املنزل، باأن ي�سمع 

اأباه �اأمه يتحدثان بها، �اأن يتحدثا بها معه �مع اإخوته، 

طوال الوقت.

من املهم اللتزام بذلك منذ اأ�ل يوم ي�سل فيه 

املبتعث لوجهته، حتى يرت�سخ النظام املتبع لدى 

ال�سغار. لأنه اإن ترك الوالدان اأبناءهم يتحدثون لغة 

اأخرى يف املنزل لفرتة ف�سيكون من ال�سعب عليهم 

بعد ذلك تطبيق هذا النظام يف املنزل، �اإن اأجرب�ا 

اأ�لدهم على ذلك ف�سيتفاجوؤ�ن باأن اأ�لدهم يتحدثون 

ا بلغة بالد  معهم بالعربية، �يتحدثون بني بع�سهم بع�سً

البتعاث.



4747



  -  ديسمبر 482019

أسرة

    تدريس األطفال في المنزل من قبل الوالدين قد يكون حاًل ممتاًزا،
إذ يمكن الحصول على مناهج اللغة العربية لوزارة التعليم      
في المملكة العربية السعودية عن طريق موقعهم على اإلنترنت      

نقرأ لهم بالعربية   |   من املهم لأ�سرة كل 
مغرتب اأن يكون لديها كتب اأطفال بالعربية يف املنزل، 

يقر�ؤ�ن منها لأ�لدهم با�ستمرار. �مع كل فر�سة 

�سانحة ميكن تطعيم هذه املكتبة بكتب جديدة تنا�سب 

اأبناءهم �مراحل منوهم املختلفة.

من العادات اجلميلة هنا اأن يحر�س الوالدان على 

قراءة ق�سة لأطفالهم قبل النوم. قد يبد� املو�سوع 

مزعًجا مع �سغوط احلياة، �لكن ال�ستمرار على 

ذلك له اأثر اإيجابي كبري على الأطفال �منوهم، �سواء 

من حيث اإتقانهم للغة العربية، اأ� من حيث حتبيب 

الأطفال يف القراءة �عوامل الق�س�س.

قراءة الق�س�س لالأطفال ت�ساهم يف زيادة 

خمز�نهم اللغوي من الكلمات، لأنها حتوي مفردات 

اأكرث من الكلمات امل�ستخدمة يف احلوارات اليومية يف 

املنزل.

قنوات األطفال العربية   |   ال�سرتاك يف 
ا، �له  قنوات اأطفال ناطقة بالعربية اأمر مهم اأي�سً

اأثر كبري على لغة ال�سغار. فكثرًيا ما ن�سمع يف بالدنا 

العربية عن اأطفال يخلطون حديثهم الذي يكون 

باللهجة املحلية بعبارات �كلمات من اللغة العربية 

الف�سحى، لأنهم تاأثر�ا مب�سل�سالت الكرتون التي 

تتحدث اللغة العربية الف�سحى.

الأطفال يحبون م�سل�سالت الكرتون �يتابعونها 

ب�سغف. �من خالل ذلك تت�سلل اللغة اإليهم. �اإن 

اأحبوها اأكرث ف�سيتقم�سون �سخ�سياتها �يحا�لون 

التحدث كما تتحدث تلك ال�سخ�سيات. لذلك، بعد اأن 

ي�ستقر احلال باملغرتب يف بلد الغرتاب، عليه اأن يعمل 

على توفري قنوات اأطفال عربية يف املنزل.

مجتمع يتحدث العربية   |   يف ظل ان�سغال 
املبتعث بدرا�سته قد يغفل عن اجلانب الجتماعي 

ا لأ�لده. اأ�سرة املبتعث تعي�س حالة  لأ�سرته، خ�سو�سً

خا�سة، فالوالدان اأ� اأحدهما م�سغول بالدرا�سة، 

�يعمالن يف الوقت نف�سه على رعاية املنزل �ال�سغار، 

�يعرفان اأن هذا ��سع موؤقت، لذلك ل يحر�س كثري 

منهم على توفري جو اجتماعي منا�سب �ل ي�سعر�ن 

باأهميته.

من املهم لل�سغار اأن يختلطوا باأطفال اآخرين يف 

اأعمارهم يتحدثون العربية، يلعبون معهم بكل اأريحية. 

�اأهمية هذه النقطة تتعدى مو�سوع تعلم اللغة العربية 

اإىل ال�سعور بالراحة معها �النتماء.

تدريس العربية   |   من املهم اأن تكون هناك 
ا  در��س نظامية للطفل يف اللغة العربية، خ�سو�سً

ملن يق�سي �الداه �سنوات طويلة يف البتعاث، اإذ اإن 

الدر��س النظامية �ستعلم الطفل اأبعاًدا اأخرى يف اللغة 

ل ياأخذها من ممار�سة اللغة �ال�ستماع اإليها �القراءة 

بها، كقواعد اللغة مثاًل، �بع�س اجلوانب اللغوية 

�الأدبية.

يجد املبتعثون يف بع�س املناطق اأماكن لتدري�س اللغة 

العربية، كاملدار�س ال�سعودية مثاًل، اأ� بع�س املدار�س 

العربية. �هذا ي�ساهم يف حل جزء كبري من الإ�سكالية. 

يف بع�س الأماكن يف العامل جنحت اجلاليات العربية 

يف احل�سول على موافقة ال�سلطات بال�سماح لهم 

بتدري�س ح�س�س اإ�سافية يف اللغة العربية لأبنائهم 

يف املدار�س النظامية احلكومية. كما اأن بع�س 

احلكومات الأجنبية تدعم تدري�س اللغة الأم للمغرتبني 

�املهاجرين مبا يف ذلك اللغة العربية بتوفري ح�س�س 

اإ�سافية للطالب.

تدري�س الأطفال يف املنزل من قبل اأحد الوالدين 

اأ� كليهما قد يكون حاًل ممتاًزا، اإذ ميكن للوالدين 

احل�سول على مناهج اللغة العربية التي ت�سدرها 

�زارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق 

موقعهم على الإنرتنت، حيث اأتاحت الوزارة كل الكتب 

املدر�سية ب�سكل رقمي للجميع، ثم ي�سعون برناجًما 

تدري�سًيا لأبنائهم يف املنزل، حتى يحا�لوا بقدر 

الإمكان مواكبة ما يجري تعليمه للمرحلة التعليمية 

ذاتها خالل �سنوات البتعاث. 
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إسالميات

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة

)�سورة طه: من الآية 123 و124(.

امل�سلم احلقيقّي هو الذي تظهر عالماُت الإميان 

اه، �تظهر نتائُجُه  يَّ ال�سادق، �دللته الوا�سحة على حُمَ

يف تعامل اأفراد املجتمع معه، �ذلك ب�سعور الآخرين 

بالطمئنان للتعامل معه، �الثقة به، �اأمن جانبه، 

�يتمكن كلُّ �احد منهم من التمتع بحقوقه الكاملة التي 

قررها له الإ�سالم. فَعن النُّْعَماِن ْبِن َب�ِسرٍي، ر�سي اهلل 

 َعَلْيِه َ��َسلََّم: 
ُ َّ
لَّى اهلل ، �سَ

َّ
عنهما، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلل

ِهْم َ�َتَراُحِمِهْم َ�َتَعاُطِفِهْم َمَثُل  »َمَثُل امْلُوؤِْمِننَي يِف َتَوادِّ

�َسِد  ٌو َتَداَعى َلُه �َساِئُر اجْلَ �َسِد؛ اإَِذا ا�ْسَتَكى ِمْنُه ُع�سْ اجْلَ

ى«، متفق عليه. مَّ َهِر َ�احْلُ ِبال�سَّ

اإنَّ امل�سلَم حني يطبق تعاليَم الإ�سالم �اأحكاَمه يف 

عباداته �تعامالته، ��سلوكياته �ت�سرفاته، ينعك�س اأثر 

ذلك اإيجاًبا على �سرائح املجتمع كافة، حيث تتعمق يف 

النفو�س معاين اخلري �الرب �الف�سيلة، �قيم الإ�سالم 

ال�سامية، التي ت�سيع يف النفو�س الطمئنان، فت�ستقيم 

على املنهج احلق، �تنح�سر فيها د�اعي ال�سر�ر 

�الإف�ساد، �تتعرف اإىل ال�سوابط الأمنية املحكمة التي 

قررها الت�سريع الإ�سالمي حلفظ املجتمع من اجلرمية، 

��قايته من النحراف، �حماربة الأعمال الإرهابية، 

�الت�سرفات ال�ساذة التي ت�سعى اإىل اخلر�ج على 

النظام العام، �الإخالل بالأمن، ��سفك الدماء، ��سلب 

الأموال، �تدمري املمتلكات، �اإثارة الفنت، �تفريق 

جماعة امل�سلمني، �العبث باأمن املجتمع �ا�ستقراره، 

�اإن كل خمالفة ملا جاء يف اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، 

يعد تعدًيا، �ت�سرًفا مقيًتا، �انتهاًكا �سارًخا لقد�سيتها، 

ي�ستوجب العقوبة احلا�سمة التي قررتها، حتى ت�ستاأ�سل 

ِمن املجتمع د�اعي الإجرام، �م�سببات الفتنة، �بواعث 

القلق، �يعي�س اجلميع يف ظالل الإ�سالم، يف اأمن 

�اأمان، �ا�ستقرار �راحة �اطمئنان.

اإن املتاأمل حلقيقة العالقة �الرابطة التي اأن�ساأها 

م الأذى  الإ�سالم يف جمتمعه، يت�سح له اأنَّ العقيدة حترِّ

�العد�ان، �متنع الظلم �البغي �الإجرام، �حتفظ 

امتاز 
الدين الإ�سالمي بعنايته التامة بتغذية 

الر�ح باملعاين الإميانية، �غر�س الف�سائل 

ال�سلوكية، �التز�د بالأعمال ال�ساحلة، �تقوية الوازع 

الديني يف القلوب، حتى تزكو النفو�س امل�سلمة مبا 

يحقق ا�ستقامة الفرد �لز�مه جادة ال�سواب، �من 

ثم يح�سل الأمن للمجتمع كله، �ي�سلم من الأخطار 

�املزالق �النحرافات.

اإّن تعاليَم الإ�سالم �ِقَيَمه الفا�سلة العميقة ركيزٌة 

مهمة، �دعامٌة اأ�سا�سية، تر�سخ يف نف�س امل�سلم معاين 

ال�ست�سالم الكامل هلل تعاىل، �العبودية احلقة له، 

�تنّمي فيها ال�سعور باخل�سية من الربِّ جلَّ �عّز، 

�اخلوف من عقابه، �د�ام ال�سلة به �مراقبته، 

�اللتزام بتقواه �طاعته، �يدفع الإمياُن باهلل، تعاىل، 

د الإ�سالم  كَّ
َ
امل�سلَم اإىل العناية بال�سر�رات التي اأ

حفظها، �يحول بني الفرد �بني الوقوع يف املحظورات، 

�يحجزه عن التعدي على حقوق الآخرين �انتهاكها، 

�ين�ساأ يف �سمريه �ازٌع داخلي قوي، يهديه اإىل 

الف�سائل، �يحميه من مقارفة اجلرائم �الرذائل، 

�ي�سمو باإن�سانيته عن الرتدي اإىل احل�سي�س، اأ� الوقوع 

يف الها�ية.

اإن اأفراد املجتمع امل�سلم الذين ت�سبَّعت نفو�ُسهم 

ة، �تغذت مبعانيه  َ  �اأحكامه الَنريِّ
ِ
بت�سريعاِت الإ�سالم

العميقة، ينتج عن امتثاِلها بذلك اآثاٌر اإيجابية، �نتائج 

مثمرة، تربز يف حياة الفرد، حيث ي�سبح مرتاح 

النف�س، مطمئن القلب، م�ست�سعًرا للمراقبة الإلهية، 

في�سلك املنهج القومي، �يلزم جادة ال�سواب �ال�سراط 

امل�ستقيم، �ل يحيد عنها، اأ� ينجرف عن م�سارها، �ل 

يتقبل الأفكار الن�ساز، �ل املوؤثرات الوافدة، �ل يلتفت 

اإىل غري ما حكم به الت�سريع اأ� ق�سى به.

امل�سلم مبا �هبه اهلل من فطرة �سليمة تقوده اإىل 

اخلري، �عقل نا�سج ير�سُده اإىل الرب، �مييز به بني 

املحا�سن �امل�سا�ئ، �املنافع �امل�سار، ي�سعى جاهًدا 

لأن يت�سف ب�سفات اأهل الإميان، �ي�ستنري باأنوار 

الهداية الربانية، حتى ل يقع يف مزالق الرذيلة، اأ� 

يلج يف مداخل ال�سيطان، لأنه متى خرج عن جادة 

ال�سواب، �توجيه ربِّ الأرباب، �اعتمد على عقله 

�ُس�س عي�سه، �منهج حياته، فاإن معي�سته 
ُ
�هواه لو�سع اأ

�ستكون تعا�سة، �حياته �سنًكا ��سيًقا: {ائ ەئ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی} 

الُمسلُِم الَحِقيِقّي
أفراد المجتمع المسلم الذين تشبَّعت نفوُسهم 
َرة، يستشعرون  بتشريعاِت اإلسالِم وأحكامه الَنيِّ

المراقبة اإللهية، فيلزمون جادة الصواب والصراط 
المستقيم، وال يحيدون عنها.

   إنَّ اإلسالم يربي المسلم على التعاون والتناصر،
ره     وعلى السعي لتحقيق مصالح إخوانه وأمته، ويحذِّ

من سلوك ُسبل التفرق واالنقسام،  
والتمزق واالختالف، ويحارب أي أسلوب   

      من شأنه أن يوغر الصدور ويؤدي إلى الشتات            
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احلقوق التي قررها الإ�سالم، فيجد امل�سلم يف نف�سه 

اأن هناك حد�ًدا يجب عليه اأن يتوقف عندها �ل 

يتجا�زها، فريدعه �ازعه الديني اأن يقع يف �سيء مما 

منع منه فيجد يف نف�سه �سعوًرا قوًيا يربطه باإخوانه 

اأفراد املجتمع، �يحجزه عن التعدي عليهم، �يدفعه نحو 

الرتابط معهم �موؤاخاتهم. قال تعاىل: {ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ} )�سورة اآل عمران: 105(.

اإنَّ الإ�سالم يربي امل�سلم على التعا�ن �التنا�سر، 

�على ال�سعي لتحقيق م�سالح اإخوانه �اأمته، 

ره من �سلوك �ُسبل التفرق �النق�سام، �التمزق  �يحذِّ

�الختالف، �يحارب اأي اأ�سلوب من �ساأنه اأن يوغر 

ال�سد�ر �يوؤدي اإىل ال�ستات، �يولِّد عوامل التخاذل 

�القطيعة. فاأفراد املجتمع بقدر ما حت�سن �سالُتهم 

�يقوى ارتباطهم، �تتحد اأهدافهم النبيلة، بقدر ما 

ي�ستقر جمتمعهم �يرت�سخ اأمنهم، �يد�م اطمئنانهم.

اإن �سري املجتمع �فق تلك املبادئ، �ا�ستمراره يف 

العي�س على تلك القواعد النبيلة، حريٌّ به اأن ينجو من 

�سقطات الفرقة، �د�اعي اخل�سومة، �التي عادة ما 

تن�ساأ ب�سبب خمالفة املنهج الرباين، �انت�سار الأنانية، 

�كلُّ ذلك يوؤدي اإىل الوهن �ال�سعف. �الوحي الإلهي 

منذ نوح اإىل حممد، عليهما ال�سالة �ال�سالم، �هو 

يعنى بالر�ابط الإن�سانية �يوجه اإىل تر�سيخها. 

�هي دعوة اإىل املجتمع الإن�ساين كلِّه اأن ينبذ �سفات 

اجلاهلية املادية، �يتحّلى بال�سفات الإن�سانية. فاإن 

الإ�سالم ل يعرف ت�سنيًفا لطبقات يف املجتمع يتمايز 

بع�سها عن بع�س مبعايري مادية بحتة، �اإمنا يحفظ 

للجميع حقوقهم على قدم امل�سا�اة د�ن التفريق.

�ما اأجمل اأن ي�ست�سعر الفرد امل�سلم مكانته التي بواأه 

الإ�سالم اإياها، حتى يوؤدي د�ره يف هذه احلياة، �يرقى 

بعالقته مع اأفراد جمتمعه اإىل املرتبة التي ارت�ساها 

له هذا الدين، على اأ�سا�س را�سخ من التقوى، يحمل يف 

طياته معاين القوة �املحبة �الوئام!

َخولُة بنُت قيس األنَصارّية

األنصاريَّة الَعاَبدة

ا�ستقبل 
الأن�ساُر، يف املدينِة املنّوَرة، 

ر�سوَل اهلل، �سلى اهلل عليه 

��سلم، �اأ�سَحاَبه املهاجرين، �كانت لهم 

املواقف امل�سّرفة الرائعة، يف احُلبِّ �الإيثار، 

ادرة،  ادقة النَّ ِة ال�سَّ �النُّ�سَرِة �امَلَنَعة، �الأُخوَّ

ر�ا اأر�َع املالحِم الغّراء، فحاز�ا،  ��َسطَّ

َيزهم، النعوَت الفا�سلة،  مبناقِبهم �مَتَ

امَية، �اأثَبَت اهلل،  فاِت النبيلِة ال�سَّ �ال�سّ

تعاىل، لهم الإميان احلقيقّي، �املكانَة 

�الف�سيلة، فحازت تلك الّنخبُة الكرميُة 

املباركة، رجاًل �ن�ساًء اأ�سمى اخلالل، �اأنبَل 

نيُعهم ِم�سَعَل هدايٍة  اخل�سال، َفَبِقَي �سَ

لالإن�سانَية، ل مثيَل له يف تاريِخ الب�َسرَية.

عيُل الأّ�ُل املبارك،  �من ذلكم الرَّ

د َخْولة بنت  مُّ حممَّ
ُ
َحابّيُة اجلليلة: اأ ال�سّ

قي�س بن َقْهد، الأن�سارية، اخلزرجية. دَخلت 

الإ�سالَم قبل الهجرة الّنَبوّية، مع خالها، 

نقيُب الأن�سار �كبرُيهم اأ�سعد بن زرارة، 

الذي كان ي�سانُد �يعني الّداعيَة م�سَعب بن 

عمري، الذي اأ�سلم على يديه اأحياُء الأن�سار. 

�كان له د�ٌر كبري يف دخول اأهل املدينة اإىل 

حابَيُة املَُباِيعُة الُفَرْيعة  الإ�سالم، ��الدُتها ال�سّ

بنت ُزَراَرة الأن�ساريَّة.

ملّا َقِدَم حمزُة بُن عبداملطلب، ر�سي اهلل 

عنه، املدينَة مهاجًرا، َطَلَب منه اأ�سعُد بُن 

ُزرارَة اأن ي�سكَن عنده يف منازل بني الّنجار، 

فهم اأخواله �اأقرُب الأن�سار اإليه ن�سًبا، فوافق 

حمزُة �انتقل اإىل هنالك، �ا�ستقَر عندهم، 

َجه اأ�سعُد ِمن »خولة بنت قي�س« ابنة اأخِته،  �ز�َّ

فعا�ست معه ثالث �سنوات، �اأجنبت له عمارة 

، �سلى اهلل عليه ��سلم،  �يعلى. �كان النبيُّ

يرتّدُد على دار عّمِه حمزَة �يز�ره، �يطمئنُّ 

عليه، فكان ي�سمُع اأهُل الّداِر اأحاديَثه، 

�ياأن�سون مبجيئه، �منهم خولة. �بعد 

ُحد، تز�جت ِمن 
ُ
ا�ست�سهاد حمزَة يف معركة اأ

َحنظلة بن الّنعمان الزرقي الأن�سارّي فوَلَدت 

له حممًدا، �به كانت ُتكنى. �بقيت معه اإىل 

اأن توفيت، ر�سي اهلل عنها، باملدينة املنورة 

بعد ال�سنِة الأربعني من الهجرة، �ُدِفنت 

بالبقيع، ر�سي اهلل عنها �اأر�ساها.

كانت خولُة بنُت قي�س، ِمن اأ�سّد 

ا على الإن�ساِت لر�سول  حابيات حر�سً ال�سّ

اهلل، �سلى اهلل عليه ��سلم، �الر�ايِة عنه، 

ثم َبّلَغت تلك الأحاديث اإىل َمن بعدها، حيث 

كان ياأتي اإليها يف داّرها َمن ي�ساألها عن تلك 

الأحاديث، فكان ز�ُجها يقول لها: يا خولة، 

 
ُ َّ
لَّى اهلل ِ، �سَ

َّ
ِثنَي َعْن َر�ُسوِل اهلل دِّ اْنُظِري َما حُتَ

لَّى  ، �سَ ِ
َّ

َعَلْيِه َ��َسلََّم، َفاإِنَّ َكِذًبا َعَلى َر�ُسوِل اهلل

 َعَلْيِه َ��َسلََّم، َلْي�َس َكاْلَكِذِب على غريه، 
ُ َّ
اهلل

لَّى  ، �سَ ِ
َّ

ينِّ �َسِمْعُت َر�ُسوَل اهلل
َ
�ْسَهُد اأ

َ
َقاَلْت: اأ

ِه َيُعوُدُه،   َعَلْيِه َ��َسلََّم، َ�َقْد َدَخَل َعَلى َعمِّ
ُ َّ
اهلل

َرٌة ُحْلَوٌة، َفَمْن  َيُقوُل: »اإِنَّ َهَذا امْلَاَل َخ�سِ

�ٍس ِفيَما  ِه ُبوِرَك َلُه ِفيِه، َ�ُربَّ ُمَتَخوِّ َخَذُه ِبَحقِّ
َ
اأ

ِ َعزَّ َ�َجلَّ َ�َر�ُسوِلِه، 
َّ

ا�ْسَتَهْت َنْف�ُسُه ِمْن َماِل اهلل

اُر َيْوَم اْلِقَياَمِة«، ر�اه الرتمذي،  َلُه النَّ

��سححه الألباين.
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صحة

روماتيزم األطفال
والسفر

االحتياطات 
الطبية

تختلط على الوالدين أعراض 
االلتهابات الروماتيزمية التي 
قد تصيب أطفالهم، األمر 
الذي قد يتسبب في تأخر 

التشخيص والعالج.

د. وئام مصطفى العيد

استشارية طب األطفال واألمراض الروماتيزمية

مستشفى األطفال بمدينة الملك سعود الطبية
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   غالًبا ما يجري تهميش شكوى األطفال
عندما تتشابه أعراضهم الروماتيزمية مع األمراض الشائعة، كأن تعزى الشكوى

من ألم المفصل الملتهب من أنه ناجم عن إصابة الطفل خالل اللعب      

يعتقد 
بع�س النا�س اأن الأمرا�س الر�ماتيزمية 

ت�سيب كبار ال�سن فقط، غري اأن الواقع 

ا هذه الأمرا�س. لكن  يوؤكد اأن الأطفال يعانون اأي�سً

اإمكانية عالج الأطفال من الر�ماتيزم اأف�سل كلما 

حدث ذلك يف �سن مبكرة. لذا من املهم التمييز بني 

امل�سكالت العادية التي قد ت�سيب اجلهاز احلركي 

�الع�سلي �بني الأمرا�س الر�ماتيزمية، لأنه يف 

اأثناء ذلك ميكن ت�سخي�س املر�س بدقة ���سع 

اخلطة العالجية املنا�سبة.

أسباب المرض   |   يقوم جهاز املناعة بحماية 
الإن�سان من العد�ى التي ت�سببها الفري��سات اأ� 

البكترييا، كما اأنه قادر على متييز ما ُيحتمل اأن 

يكون ج�سًما غريًبا اأ� م�سًرا �يجب تدمريه �بني ما 

ينبغي حمايته من اأن�سجة ج�سم الإن�سان �خالياه.

�يح�سل التهاب املفا�سل املزمن من ال�ستجابة 

غري الطبيعية من جهاز املناعة الذي يفقد القدرة 

على التمييز بني الأج�سام الغريبة �خاليا ج�سم 

الإن�سان، �من ثم ينقلب على نف�سه مهاجًما مكونات 

اجل�سم ما يوؤدي اإىل التعر�س للتهاب يف اأحد 

اأع�ساء اجل�سم، �منها على �سبيل املثال مهاجمة 

بطانة املفا�سل. لهذا ال�سبب ُت�سمى الأمرا�س 

الر�ماتيزمية اأمرا�س املناعة الذاتية، ما يعني اأن 

جهاز املناعة ينقلب على اجل�سم الذي يحميه.

التهاب مفا�سل الأطفال جمهول ال�سبب، �هو 

مر�س غري �راثي، فال ميكن اأن ينتقل ب�سورة مبا�سرة 

من الوالدين للطفل. �لكن هناك بع�س العوامل 

الوراثية، غري املكت�سفة يف معظمها، جتعل الأ�سخا�س 

عر�سة لالإ�سابة بهذا املر�س اأكرث من غريهم.

الأمرا�س الر�ماتيزمية التي توؤثر يف الأطفال 

كثرية جًدا، �منها على �سبيل املثال، التهابات 

اجللد املناعية، �التهاب املفا�سل ال�سديف، �الذئبة 

احلمامية اجلهازية اأ� الذئبة احلمراء، �التهاب 

املفا�سل اجلهازية، �مر�س الت�سلب، �غري ذلك. 

�كلها حتتاج اإىل ت�سخي�س دقيق �فحو�سات 

خمربية للك�سف عنها، �من ثم ��سع خطة عالجية 

�سريعة لتاليف ال�سرر يف الأع�ساء امل�سابة.

األعراض والتشخيص والعالج   |   الطفل 
امل�ساب بالتهاب املفا�سل قد ي�سكو من الأمل 

مبا�سرة بعد اأن ي�ستيقظ يف ال�سباح اأ� بعد قيلولة. 

�قد تكون ركبتاه اأ� مفا�سل يديه اأ� قدميه اأ� 

رقبته، اأ� مفا�سل فكه موؤملة �مت�سلبة، كما قد 

يحدث تورم �احمرار على اجللد �حول املفا�سل 

املوؤملة. �قد ي�سكو الطفل من احلرارة يف املف�سل 

امللتهب، اأ� رمبا ي�سعر بالدفء عند مل�س املف�سل.

تكون احلمى عند الطفل امل�ساب بالر�ماتيزم 

�سديدة �متكررة �م�سحوبة بال�سيق اأ� التعب، �ل 

ي�ساحب هذه احلمى اأعرا�س اأخرى مثل التهابات 

اجلهاز التنف�سي اأ� اجلهاز اله�سمي. كما اأن 

كثرًيا من اأمرا�س الر�ماتيزم ي�ساحبها طفح 

جلدي يرتا�ح بني بقع حمراء اإىل تقرحات، اأ� رد 

فعل حت�س�سي للد�اء. اإن الطفح اجللدي الوردي 

اخلافت الذي ميتد مثاًل عرب اخلدين �ج�سر الأنف 

يحدث مع مر�س الذئبة احلمراء.

اإذا كان الطفل متعًبا، �يفتقر اإىل ال�سهية 

�يفقد ب�سبب ذلك �زنه، مع تاأثر مفا�سله، فحينها 

يجب مراجعة الطبيب د�ن تاأخري. كما اأن احمرار 

العني امل�ستمر امل�سحوب بالأمل اأ� عدم ��سوح 

الر�ؤية قد يكون عالمة على �سيء اأكرث خطورة. 

بع�س اأ�سكال التهاب املفا�سل الر�ماتيزمية ي�سبب 

م�ساعفات خطرية بالعني مثل التهاب القزحية، اأ� 

التهاب القرنية، اأ� التهاب الطبقة الو�سطى للعني.

يجري ت�سخي�س املر�س عن طريق الك�سف 

من قبل طبيب اأطفال متخ�س�س بالأمرا�س 

الر�ماتيزمية، اإذ يتم تقييم اللتهاب يف املفا�سل 

عن طريق الفح�س ال�سريري، �طلب اختبار معملي 

لك�سف الأج�سام امل�سادة الذاتية التي غالًبا ما 

تكون نتائجها اإيجابية عند املر�سى. �من املفيد 

اإجراء اختبار معدل تر�سب الكريات احلمراء 

الذي ُيقا�س به اللتهاب ب�سورة عامة. �قد يلجاأ 

ا اإىل حتليل �سائل املف�سل اإذا تطلب  الطبيب اأي�سً

الأمر، �تقييم املفا�سل عرب عمل بع�س الفحو�سات 

الت�سويرية الالزمة. �على �سوء الفحو�سات يقرر 

الطبيب اخلطة املنا�سبة للعالج.

الروماتيزم والسفر   |   يجب على مري�س 
الر�ماتيزم قبل �سفره اأن يحمل معه تقريًرا طبًيا 

مف�ساًل يت�سمن ت�سخي�س املر�س الر�ماتيزمي 

بو�سوح. �من ال�سر�ري مناق�سة م�ساألة ال�سفر مع 

الطبيب املعالج قبل ال�سر�ع يف اإجراءات ال�سفر لأخذ 

التو�سيات �الإر�سادات اخلا�سة بالطفل. �هناك 

ن�سائح عامة ملر�سى الر�ماتيزم، منها جتنب 

ا يف  التعر�س الطويل لأ�سعة ال�سم�س احلارقة خ�سو�سً

�قت الذر�ة، لأنها ُتن�سط بع�س الأمرا�س مثل الذئبة 

احلمراء �ت�سبب احمراًرا �التهاًبا يف اجللد. �حيث اإن 

بع�س الأعرا�س تزداد يف الطق�س البارد، لذا ين�سح 

باختيار املالب�س املنا�سبة لالأجواء مثل لب�س القفازات 

يف حال كان الطق�س يف حمل الإقامة بارًدا.

يحتاج مري�س الر�ماتيزم اإىل حقائب خفيفة جُتر 

بعجالت حتى ل ُيجهد املفا�سل بحمل الأ�سياء الثقيلة، 

ا اإذا كان املر�س ل يزال يف حالة ن�ساط �مل  خ�سو�سً

يخمد كلًيا بالعالج.

على املري�س اختيار املالب�س �الأحذية املنا�سبة 

�املريحة قبل ال�سفر ل�سمان �سهولة احلركة، �حماية 

القدم من التورم �الحمرار، كما ين�سح با�ستخدام 

الكرا�سي املتحركة اإذا لزم الأمر، عند احلركة لوقاية 

املفا�سل �العظام.

ت�سبب بع�س الأمرا�س الر�ماتيزمية تيب�ًسا يف 

ا عند اجللو�س الطويل، لذلك  املفا�سل خ�سو�سً

من الأف�سل احلركة داخل مق�سورة الطائرة 

بني احلني �الآخر، �يف�سل اختيار مقاعد �ا�سعة 

مريحة لالأطراف.

ينبغي توخي احلذر يف الأماكن املزدحمة �ارتداء 

ا اإذا كان املري�س يتعاطى  الكمامة الواقية خ�سو�سً

اأد�ية مثبطة للمناعة. كما يجب احلذر من جتربة 

اأد�ية جديدة يف �جهة ال�سفر د�ن مناق�ستها جيًدا 

مع الطبيب املعالج حتى ل حتدث انتكا�سة، اأ� يحدث 

ن�ساط للمر�س، مع �سر�رة التحذير من جتربة 

اخللطات الع�سبية املزعومة التي يكرث الرت�يج لها 

على اأنها تنهي املر�س الر�ماتيزمي، �هي يف حقيقتها 

قد تتكون من اأع�ساب ملوثة خملوطة بطريقة ع�سوائية 

قد توؤدي اإىل م�ساعفات توؤثر �سلًبا يف املري�س. 
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غذاء

ف�سل ال�ستاء تزداد احتمالت التعر�س للر�سح، �ال�سعال، �الإنفلونزا، �احلرارة يف 

املرتفعة مع نزلت الربد، �اللتهابات الرئوّية، �ذلك ب�سبب انخفا�س درجات 

احلرارة، �عدم تهوية املنازل ب�سورة �سليمة، اإذ ت�سبح اأغلب الأمرا�س عر�سة لالنتقال 

من �سخ�س اإىل اآخر. كما اأن بر�دة الطق�س تت�سبب يف ال�سعور باخلمول �عدم الرغبة 

ال�سعرات  عالية  الد�سمة  الأطعمة  تنا�ل  الرغبة يف  �تزيد  البدنية،  الأن�سطة  بذل  يف 

احلرارية، الأمر الذي يت�سبب يف زيادة الوزن ب�سورة غري مرغوب فيها. فكيف ت�ساعد 

ا؟ التغذية ال�سحية على جتنب اأمرا�س ال�ستاء، �احلفاظ على الوزن ال�سليم اأي�سً

فيتامينات ومعادن لمحاربة نزالت البرد

• فيتامين ج »C«: هو الفيتامني الأكرث �سعبية بني العامة 
لتقوية اجلهاز املناعي كونه من م�سادات الأك�سدة، 

ا  �لكن ل يقت�سر ذلك على احلم�سيات، فنجده اأي�سً

يف اخل�سرا�ات الورقية كال�سبانخ، �الرب�كلي، �الفلفل 

الر�مي، �الفرا�لة، �البابايا، �الكيوي.

غذاء الشتاء
خيارات تعزز المناعة

تساعد األطعمة الصحية على رفع مناعة الجسم 
لمقاومة أمراض الشتاء، أو تقليص أعراض اإلصابة 

بها، دون التأثير في زيادة الوزن.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

ُ

• فيتامين هـ »E«: مثل فيتامني ج، �يعد فيتامني هـ من 
م�سادات الأك�سدة التي ت�ساعد اجل�سم على مقا�مة 

العد�ى من الفري��سات. من اأهم م�سادره اللوز، �الفول 

ال�سوداين، �البندق، �بذ�ر د�ار ال�سم�س، اإ�سافة اإىل 

ال�سبانخ �الرب�كلي.

• فيتامين ب٦ »البيرودوكسين«: يدخل يف اأكرث من 200  
عملية يف اجل�سم، �هو من اأهم الفيتامينات امل�سوؤ�لة عن 

تقوية جهاز املناعة �الذي ل يعرف عنه كثري من النا�س. 

املوز، ��سد�ر الدجاج،  من الأطعمة الغنية بفيتامني ب 6 

�التونة، �ال�سلمون، �البطاط�س امل�سوية �احلم�س.

يلعب النظام الغذائي د�ًرا كبرًيا يف الوقاية �التح�سني من معظم اأمرا�س ال�ستاء من 

خالل تقوية جهاز املناعة، �ذلك بهدف احل�سول على الفيتامينات الالزمة لبناء الدرع 

الفعال ملقا�مة الفري��سات التي جتتاح املدار�س، �ال�سركات، �الأماكن العامة.

• فيتامين أ: هو فيتامني الألوان، لذلك ينبغي العتماد 
على اخل�سرا�ات �الفاكهة امللونة للح�سول عليه، فمثاًل 

مادة الكار�تينويد املوجودة يف اجلزر �البطاط�س احللوة 

لها اجل�سم اإىل فيتامني  �اليقطني �ال�سمام �القرع يحوِّ

اأ املهم جًدا كونه م�ساًدا لالأك�سدة لتقوية جهاز املناعة 

�مقا�مة العد�ى.

• فيتامين د: يوؤدي د�ًرا مهًما يف تقوية املناعة �مقا�مة 
العد�ى، �لكن من ال�سعب احل�سول عليه ح�سًرا من 

الطعام. فبالرغم من �جوده يف الأ�سماك الدهنية 

»ال�سلمون، �املاكريل، �التونة �ال�سردين«، �الأطعمة 

املدعمة كاحلليب �ع�سري الربتقال �بع�س احلبوب، اإل 

اأن م�سدره الرئي�س ال�سم�س.

• حمض الفوليك: كثري من اأنواع احلبوب اأ�سبحت 
مدعمة بحم�س الفوليك فنجده يف اخلبز، �املعكر�نة، 

�الأرز، �حبوب الإفطار، �غريها. كما حتتوي البازلء 

�اخل�سرا�ات الورقية على حم�س الفوليك ب�سورة 

طبيعية. يلعب حم�س الفوليك د�ًرا مهًما يف تقوية جهاز 

املناعة �مقا�مة العد�ى.

 200
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  تحتوي الطماطم على األلياف ومادة الليكوبين المضادة لألكسدة

والمغذيات النباتية التي تعزز وظيفة المناعة،   
زيادة على كونها قليلة السعرات الحرارية      

أطعمة صحية لتعزيز المناعة

• الطماطم: لحتوائها على الألياف �مادة الليكوبني 
امل�سادة لالأك�سدة �املغذيات النباتية التي تعزز �ظيفة 

املناعة. �الطماطم قليلة ال�سعرات احلرارية �من املمكن 

اإ�سافتها يف الطهي اأ� ال�سلطات، اأ� تنا�لها ع�سرًيا 

طازًجا. يحتوي كوب من الطماطم على 32 �سعرة حرارية.

• البيض: لحتوائه على الرب�تني �الزنك، �الأرجنني 
�اجللوتامني، �الذي يوؤدي عدم تنا�له بكمية كافية اإىل 

خلل يف اجلهاز املناعي. حتتوي بي�سة �احدة على 78 

�سعرة حرارية.

• الفلفل الرومي: يعد من اأعلى م�سادر فيتامني ج الذي 
ي�ساعد على تقلي�س مدة الأعرا�س امل�ساحبة لاللتهابات 

الفري��سية يف اجلهاز التنف�سي العلوي ��سدتها، كما ُي�سرع 

التئام اجلر�ح. حتتوي حبة من الفلفل الر�مي على 25 

�سعرة حرارية.

• البطاطا الحلوة: ت�سنف من اأ�سهر م�سادر فيتامني اأ 
�م�ساد الأك�سدة بيتاكار�تني، بالإ�سافة اإىل عدد من 

الفيتامينات �املعادن الأ�سا�سية. لذلك لها د�ر كبري 

يف تقوية املناعة �تعزيزها عن طريق حتييدها للجذ�ر 

احلرة، �مكافحة اللتهابات �الأمرا�س. حتتوي حبة من 

البطاطا احللوة على 110 �سعرات حرارية.

• الخضراوات الورقية: حتتوي على فيتامني اأ �فيتامني 
هـ �فيتامني ك، التي تعد فيتامينات اأ�سا�سية للج�سم، 

�قد يوؤدي نق�سها اإىل تقلي�س عدد الأج�سام امل�سادة 

للميكر�بات �يفقد اجل�سم ال�ستفادة من كونها م�سادات 

لالأك�سدة. يحتوي كوب من اخل�سرا�ات الورقية على 10 

�سعرات حرارية.

• الكمون والكركم: يحتويان على احلديد، �املغني�سيوم 
�املنجنيز ذات اخل�سائ�س امل�سادة لالأك�سدة، فت�ساعد 

هذه املعادن على دعم اجلهاز املناعي. من املمكن 

ا�ستخدامها يف تتبيل الأطعمة، �لإعداد خلطات اللحم 

�الدجاج، لأنها خالية من ال�سعرات احلرارية.

ر منزلًيا: ي�ساعد على التخل�س من  • الحساء المحضَّ
الإفرازات املخاطية، ما يخفف الحتقان الناجت عن 

اللتهابات �نزلت الربد، �تعد �سوربة الدجاج �جبة �سحية 

اإذا اأعدت بعد نزع اجللد من الدجاج قبل �سلقه فتعطي 

طاقة ��سعوًرا بالدفء. يحتوي كوب من �سوربة الدجاج 

على 35 �سعرة - 90 �سعرة حرارية ح�سب الإ�سافات.

• المشروبات الساخنة: �سبه خالية من ال�سعرات 
احلرارية اإذا تنا�لها ال�سخ�س د�ن اإ�سافة ال�سكر اأ� 

الع�سل، �اأهمها الزجنبيل �ال�ساي الأخ�سر، �الكاكا� 

ال�ساخن، �امل�سر�بات الع�سبية كالنعناع �الين�سون، لأنها 

خالية من ال�سعرات احلرارية فتقدم �سعوًرا بالدفء 

�ال�سبع د�ن خطر زيادة الوزن.

• الفشار: الف�سار خيار �سحي �قليل ال�سعرات احلرارية. 
فكوب منه يحتوي على 25 �سعرة - 30  �سعرة حرارية 

فقط. �يحتوي الف�سار على البوليفينول، �هو م�ساد 

لالأك�سدة، بكمية اأكرب من اخل�سرا�ات �الفاكهة، �هو 

�سر�ري للج�سم للوقاية من اأمرا�س ه�سا�سة العظام، 

�القلب، �الأ�عية الدموية، �ال�سرطان. 

• الحديد: ي�ساعد احلديد اجل�سم على نقل الأك�سجني 
اإىل اخلاليا �تعزيز اجلهاز املناعي. �هو متوافر ب�سورة 

كبرية يف اللحوم، �الدجاج، �الديك الر�مي، اإ�سافة اإىل 

ثمار البحر. كما ي�ستطيع النباتيون احل�سول على احلديد 

من احلبوب �الرب�كلي مثاًل، �لكن يكون امت�سا�سه اأقل 

من امل�سادر احليوانية.

• السيلينيوم: يعد من اأهم م�سادات الأك�سدة التي 
حتمي اجل�سم من اخلاليا ال�سرطانية، اإ�سافة اإىل د�ره 

املهم يف تقوية جهاز املناعة. يتوافر ال�سيلينيوم يف الثوم، 

�الرب�كلي، �ال�سردين، �التونة، �ال�سوكولته الداكنة، 

�املك�سرات، �بع�س اأنواع احلبوب.

• الزنك: يتوافر بكرثة يف ثمار البحر �بخا�سة القواقع، 
�ال�سلطعون، �اللحوم احلمراء �الدجاج، �احلبوب، 

�احلم�س �الزبادي. �يلعب د�ًرا مهًما يف ال�سيطرة على 

التهابات اجل�سم �تقوية ا�ستجابة اجلهاز املناعي.
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الذكاء االصطناعي
بيئة عمل أكثر 

سهولة

خلدون غسان سعيد

يمكن اعتماد اإلضافات التقنية في 
برامج األوفيس لتحديد مواعيد 
االجتماعات المناسبة لألطراف 

المختلفة، وتحليل البيانات بصورة 
أكثر ذكاًء لتوفير الوقت.

اأ�سبح 
العامل اليوم اأكرث اعتماًدا على تقنيات 

الذكاء ال�سناعي التي تتكامل مع 

خمتلف الأجهزة الذكية �اخلدمات عرب الإنرتنت، 

لتقوم بتحليل البيانات، �ا�ستنباط النتائج غري 

الظاهرة للعني الب�سرية من بني ماليني الحتمالت. 

هذه التقنيات لي�ست حكًرا على كربى ال�سركات، اإذ 

ميكن ا�ستخدامها لتوفري الوقت يف الأعمال باملكاتب. 

�فيما يلي جمموعة من الطرق للم�ساعدة على القيام 

باملهام الر�تينية، �الرتكيز على املهام التي تتطلب 

حتلياًل ب�سرًيا.

الطريقة األولى: ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي 
جلد�لة املواعيد بني عدة اأطراف مرتبطة، اإذ كثرًيا 

ما يعاين املوظفون �التنفيذيون م�سكلة البحث عن 

موعد لعقد اجتماع بني عدة اأ�سخا�س، �اختيار 

موعد ينا�سبهم جميًعا. ميكن ا�ستخدام تقنيات 

الذكاء ال�سناعي املوجودة يف خدمة اأ�في�س 365 

ال�سحابية لالأعمال لتحقيق ذلك عرب ا�ستخدام 

اإ�سافة FindTime املجانية �اقرتاح موعد �توقيت ما، 

�اإ�سافة اأ�سماء الأطراف امل�ساركة، لتقوم هذه الإ�سافة 

باإر�سال الر�سائل الإلكرت�نية جلميع الأطراف �البحث 

عن موعد ينا�سبهم، �من ثم تاأكيد املوعد النهائي. 

من �ساأن هذه امليزة توفري كثري من الوقت �الر�سائل 

املتبادلة بني الأطراف لرفع الأداء �الكفاءة.

الطريقة الثانية: ترجمة ر�سائل الربيد الإلكرت�ين 
 Translator for Outlook ب�سرعة، اإذ تتيح اإ�سافة

ترجمة حمتوى ر�سائل الربيد الإلكرت�ين بنقرة �احدة 

بغ�س النظر عن اللغة امل�ستخدمة �اجلهاز الذي يعمل 

عليه امل�ستخدم. هذه الإ�سافة متوافقة مع برنامج 

الربيد الإلكرت�ين Outlook 2013 اأ� اأحدث منه، اأ� 

برامج Outlook على الأجهزة التي تعمل بنظامي 

الت�سغيل اآندر�يد �iOS، اأ� خدمات اأ�في�س 365 

ال�سحابية. �باحلديث عن الرتجمة، ميكن ا�ستخدام 

تقنيات الذكاء ال�سناعي لرتجمة الن�سو�س يف 

العر��س التقدميية Presentations، حيث تقوم اأداة 

Presentation Translator for PowerPoint املجانية 
التي ميكن حتميلها من موقع مايكر��سوفت برتجمة 

تقنية
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تطبيقات متنوعة

تقدم 
�سركات التقنية منتجات تت�سم بالطرافة �الغرابة اأحياًنا، لكنها تكون مفيدة 

للم�ستخدمني يف حياتهم اليومية. من بني هذه املنتجات �سوار Sgnl الذي ي�سمح 

للم�ستخدم بال�ستماع اإىل املكاملات الواردة من خالل ��سع اإ�سبعه على اأذنه لتنتقل الهتزازات 

ال�سوتية اإىل اأذنه. �ل يقت�سر د�ر ال�سوار على ال�ستماع اإىل املكاملات الواردة فقط، بل ميكن 

ا. �ميكن ��سع اأي �ساعة على ال�سوار  للم�ستخدم ال�ستماع اإىل املو�سيقا بالطريقة نف�سها اأي�سً

لي�سبح �سواًرا لها يتكامل مع املظهر العام للم�ستخدم. كما يعمل ال�سوار على تتبع اللياقة 

البدنية �ر�سد النوم، �توفري التطبيقات التي تهتم باللياقة البدنية. ميكن للم�ستخدم تخزين 

ما ي�سل اإىل 5 جهات ات�سال ليتمكن من اإجراء املكاملات معهم من خالل ال�سوار الذي يحتوي 

على ميكر�فون مدمج. �يدعم ال�سوار الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الت�سغيل اآندر�يد �

iOS، �ميتاز مبقا�مته للبلل. ت�ستطيع بطارية ال�سوار العمل لنحو 4 اأيام يف ��سع ال�ستعداد اأ� 4 
�ساعات من اإجراء املكاملات.

سوار ذكي لمتابعة 
اللياقة البدنية واالتصال

Life 360
ي�ساعد التطبيق على متابعة موقع الأطفال يف 

اأثناء �جودهم مع الأ�سدقاء اأ� اإن كانوا يقومون 

بزيارة مكان ما يف رحلة مدر�سية، اأ� متابعة كبار 

ال�سن ممن يعانون الن�سيان. التطبيق جماين على 

الأجهزة التي تعمل بنظامي الت�سغيل اآندر�يد �

iOS، �ي�ستطيع حتديد مكان الطرف الثاين 
ب�سهولة عرب تفعيل ميزة املالحة اجلغرافية على 

الهاتف الذكي ليعر�س املكان على خريطة يف 

ا الدرد�سة الن�سية  هاتف امل�ستخدم. ميكن اأي�سً

مع الطرف الثاين، مع القدرة على حتديد 

املناطق التي ميكن لذلك الطرف التجوال فيها، 

�احل�سول على تنبيه اإذا خرج منها.

Any.Do
ت�سمح جمموعة تطبيقات Any.Do املجانية 

على الأجهزة التي تعمل بنظامي الت�سغيل 

باإدارة املهام اليومية بذكاء، اإذ   iOS� اآندر�يد

ميكن اإ�سافة الأعمال �تد�ين املالحظات حولها، 

�التعامل مع جد�ل املواعيد لتحديد الأعمال 

�فًقا للتاريخ �اليوم، �اإ�سافة تنبيه للتذكري 

بالأعمال امل�سافة، اإىل جانب �جود تطبيق للربيد 

الإلكرت�ين. ميكن اإ�سافة التنبيهات، �تق�سيم 

الأعمال �فًقا لالأيام اأ� نوع العمل �سمن ملفات، 

�اإمالء املالحظات �سوتًيا، �حذف الأعمال 

املنتهية عرب حتديدها �هز اجلهاز.

Memories
يخ�سى بع�س امل�ستخدمني من تلف ال�سور 

الورقية القدمية التي بداأت األوانها بالتغري نتيجة 

للعوامل اجلوية �مر�ر الزمن، �بذلك ي�سبح 

تطبيق Memories املجاين على الأجهزة التي 

تعمل بنظام الت�سغيل iOS خياًرا منا�سًبا للحفاظ 

على هذه ال�سور، اإذ ي�سمح با�ستخدام كامريا 

الهاتف الذكي لت�سوير تلك ال�سور الورقية 

�تعديل األوانها �رفع دقتها. كما ي�سمح التطبيق 

مب�ساركة ال�سور النهائية مع الآخرين عرب 

ال�سبكات الجتماعية املختلفة. 

ن�سو�س العر��س التقدميية اإىل اللغة املختارة، مع 

دعم اأكرث من 60 لغة معتمدة من بينها اللغة العربية.

الطريقة الثالثة: فيما يتعلق بجدا�ل احل�سابات، 
ت�ستطيع تقنيات الذكاء ال�سناعي تقدمي اقرتاحات ذكية 

�فًقا لبيانات اجلدا�ل يف اأ�في�س 365 للم�ساعدة على 

ا�ستخراج املعلومات الأ�سا�سية من جدا�ل البيانات غري 

املفهومة، �ذلك على �سكل خمططات �ر�سومات بيانية 

�عر�سها يف منطقة منف�سلة. مينح ذلك امل�ستخدم 

ا للبيانات �نظرة عامة على جميع الر�ؤى  ملخ�سً

�الأمناط املوجودة يف البيانات، ما ي�ساعد على حتليل 

البيانات �فهمها �سريًعا. هذه امليزة ا�سمها اأفكار اإك�سل 

Excel Ideas، �تظهر على �سكل زر يف ال�سريط العلوي.
ا التقاط �سورة لأي �ثيقة حتتوي على  ميكن اأي�سً

جد�ل �حتويلها اإىل جد�ل رقمي ميكن حتريره 

�التفاعل معه، �ذلك بهدف ت�سريع العمل ب�سورة 

ا عن اإدخال تلك البيانات يد�ًيا. ميكن  كبرية عو�سً

ا�ستخدام تطبيق اإك�سل على الهواتف الذكية يف 

جمموعة اأ�في�س 365، بعد ال�سرتاك يف اخلدمة، �فتح 

�ثيقة جديدة �من ثم النقر على اأيقونة يف الأ�سفل 

حتتوي على �سكل جد�ل ح�سابات �كامريا يف زا�يته، 

�من ثم ت�سوير اجلد�ل املرغوب فيه، �تاأكيد �سحة 

معلومات احلقول �الأرقام �البيانات املوجودة فيه، 

ثم البدء بتحرير البيانات بكل �سهولة. ت�ستخدم هذه 

الآلية تقنيات الذكاء ال�سطناعي للتعرف اإىل حمتوى 

ال�سورة �التمييز بني عنا�ين احلقول �البيانات، 

�حتويلها اإىل ال�سيغة الرقمية املرغوبة.
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عالم الرجل

Cartier

نمط جريء
قدمت كارتييه جمموعة جديدة من النظارات 

بثالثة اأمناط رمزية   2020 ملو�سم �ستاء 2019- 

لدى الدار، تعك�س جوانب خمتلفة لأ�سلوب 

كارتييه يف �سناعة النظارات.

حملت املجموعات اجلديدة اأ�سماء، �سانتو�س 

د� كارتييه، �يانتري د� كارتييه، �بر�ميري 

د� كارتييه، �جرى تعزيزها بهياكل معدنية 

�عد�سات باألوان متنوعة. تتميز املجموعة الأ�ىل 

بت�ساميم ذات اإطارات كاملة تعك�س الأ�سلوب 

اجلريء للهياكل امل�سنوعة من التيتانيوم. اأما 

املجموعة الثانية، يانتري د� كارتييه، فقد ُزينت 

بر�ؤ��س البانتري املنحوتة امل�ستلهمة من جمموعة 

جواهرها التي حتمل ا�سم املجموعة نف�سه. 

�جاءت املجموعة معززة بزخارف ذات تفا�سيل 

مطلية يد�ًيا. بينما تتما�سى الإطارات خفيفة 

الوزن يف املجموعة الأخرية بر�ميري د� كارتييه، 

مع اأ�ل نظارات �سممتها الدار يف عام 1983، 

�تك�سف عن األوان جريئة �اأنيقة يف الوقت نف�سه.

www.cartier.com  

Baume & Mercier

أناقة رجالية
جمعت بوم اآند مري�سيه يف �ساعة كليفتون بوماتيك 

اجلديدة بني الر�سانة �اجلمال �املوثوقية التقنية مع 

اجليل الأخري من حركة بوماتيك BM13 املقا�مة 

د ال�ساعة قطعة جديدة  للحقول املغناطي�سية، لتج�سِّ

من مظاهر الأناقة التي يبحث عنها الرجال، بهيكلها 

الفولذي امل�سقول بخيارين لمع اأ� مطفي.

يزداد مظهر ال�ساعة بريًقا بغطائها امل�سنوع من 

البللور الياقوتي املعالج بطبقة م�سادة لالنعكا�سات، 

نع  �التوهجات ال�سوئية لتعزيز مقر�ئيتها، بينما �سُ

غطا�ؤها اخللفي من البللور الياقوتي ال�سفاف لإتاحة 

م�ساهدة حركتها.

ياأتي هذا الطراز، امل�سنوع من الفولذ، مبيناء من 

اللون الأزرق املتدرج مع �سوار ُمدمج من الفولذ، 

اأ� حزام من جلد التم�ساح الأ�سود. �يزدان امليناء 

بعالمات �ساعات م�سطوفة الأ�جه ��سكل هند�سي �سبه 

منحرف، �عقارب رفيعة �نافذة كبرية لعر�س التاريخ 

عند موقع ال�ساعة الثالثة.

www.baume-et-mercier.com  
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Gucci

من وحي الماضي
ده  نرثت دار الأزياء الإيطالية غوت�سي �سعارها الأيقوين الذي يج�سِّ

احلرف الأ�ل من ا�سم الدار G ب�سورة متقابلة يف اأنحاء ��ساحها 

اجلديد لتجتمع رموز الدار املميزة على هذه القطعة باأ�سلوب 

ت�سفه الدار باجلراأة، اإذ ميتزج الر�سم املعر�ف بنمط املونوغرام 

�يرجع اإىل ثالثينيات القرن املا�سي، مع �سريط الألوان الرا�سخ 

لدى الدار، �الذي يتكون من اللونني الأخ�سر �الأحمر، لإنتاج 

خ اإرث الدار القدمي �تعك�س هويتها من الوهلة الأ�ىل. تف�سيلة تر�سِّ

نع الو�ساح من ال�سوف بالكامل باللون البيج، مع �سريط الألوان  �سُ

الأخ�سر �الأحمر، بينما جاءت احلواف حرة د�ن حياكة. اأما اأبعاد 

الو�ساح فجاءت 70 �سم للعر�س، �200 �سم للطول.

www.gucci.com  

Valentino

حقيبة مثالية
يف خ�سم بحث الرجل عن التفا�سيل التي ترثي حياته 

ترتاءى اأمامه اإبداعات الد�ر العاملية �على راأ�سها 

فالنتينو التي قدمت حقيبتها جرافاين للرجل العملي. 

اعتمدت الدار على النايلون يف �سياغة بنية احلقيبة 

اجلديدة، مع ا�ستخدام جلد العجل لإثراء التفا�سيل 

دها احلزام الكال�سيكي الذي يتدىل من  التي يج�سِّ

الأعلى اإىل �اجهة احلقيبة، �القطعة اجللدية التي 

تغطي الواجهة �جرى تزيينها ب�سعار الدار املتمثل يف 

.V حرف

تاأتي احلقيبة مبقب�س يد�ي، �حزامني من اخللف 

للحمل على الظهر، مع جيبني جانبيني، لكل منهما 

غطاء، بينما تزينت �اجهة احلقيبة ب�سورة رجل 

يف حلة ر�سمية. �قد اأمعن احلرفيون الإيطاليون يف 

تعزيز اجلوانب العملية للحقيبة عرب اإ�سافة حزام 

ق فتحة احلقيبة الداخلية اأ�سفل  جلدي داخلي ُيطوِّ

الغطاء بهدف تعزيز حماية املحتوى الذي يحمله 

�ساحب احلقيبة.

www.valentino.com  
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عالم المرأة

Fendi

لمسة راقية
قدمت دار فندي �ساعتها اجلديدة Fendimania يف 

ن�سختني بت�سميم يجمع بني اجلمال �جاذبية املواد 

الفاخرة، �ذلك يف اإ�سدار حمد�د.

تعرب ال�ساعة اجلديدة عن الأناقة الكال�سيكية، �لكنها يف 

الوقت نف�سه تواكب اآخر �سيحات الت�سميم. تاأتي ال�ساعة 

 FF متجيًدا لرتاث فندي فا�ستخدمت �سعارها الأيقوين

على �اجهة العلبة، كما اأبرزت جماليات الأحجار الكرمية 

�الأملا�س يف ت�سميم ال�ساعة التي تتاألق باإطار من الذهب 

عيار 18 قرياًطا، بحافة على هيئة �سعار الدار مر�سعة 

بالأملا�س الذي ي�سفي بريًقا على �اجهة ال�ساعة.

جرى تر�سيع ميناء الن�سخة الأ�ىل من ال�ساعة بالأملا�س 

�الأحجار الالمعة، لتعك�س مبداأ الثنائية الذي ت�ستهر به 

الدار من خالل التعار�س الوا�سح بني ملعان اإطار ال�ساعة 

من جهة، ��سوارها الأ�سود امل�سنوع من اجللد الذي يعوزه 

الربيق من جهة اأخرى. �يف الن�سخة الأخرى من الإ�سدار 

لت الأجزاء النحا�سية ال�سفراء حلجر الالز�رد  �سكَّ

الطبيعي الذي يتمو�سع على امليناء ان�سجاًما دقيًقا مع 

الإطار امل�سغول من الذهب الأ�سفر عيار 18 قرياًطا، مع 

اإ�سافة �سوار بديع باللون الأزرق الناب�س لتاأثري جذاب.

www.fendi.com  

Boucheron

ابتكارات راسخة
عام 1968، خرج ت�سميم ثعبان Serpent Bohème من م�ساغل 

ًدا قطعة رائعة من جواهر الدار الآ�سرة، التي  بو�سر�ن، جم�سِّ

اأ�سبحت على مر ال�سنني اإحدى العالمات الكال�سيكية البارزة يف 

تاريخ الدار، لي�ستخدم �سكل الثعبان لحًقا باأكرث من اأ�سلوب، من 

القالدة اإىل العقد، �من اأقراط الأذنني اإىل اخلامت، �من ال�ساعة 

اإىل زينة الراأ�س، متبدًل كذلك بني الأملا�س تارًة، �احلجارة الكرمية 

امللونة تارة اأخرى. اأ�سيف، الآن، العقيق اليماين بلونه العميق اإىل 

لوحة الألوان ال�ساحرة. هذا احلجر املعدين الناري بتدرجاته غري 

ا. املتناهية بني الأحمر �الربتقايل التي ُتظهره ُم�سعًّ

من �حي هذا الإرث القدمي قدمت بو�سر�ن جمموعة من القطع 

اجلديدة �سملت اأقراط الأذنني املتدلية امل�سنوعة من الذهب 

الأ�سفر �العقيق اليماين، اأ� الذهب املر�سع بالأملا�س املنثور 

�العقيق اليماين، �كاأنهما متيمتان تنريان الوجه ب�سورة جميلة، 

هذا بالإ�سافة اإىل اخلوامت املتوهجة بالذهب الأ�سفر �التي تتحول 

بت�ساميمها اإىل راأ�س �احد لثعبان اأ� راأ�سني. اأما العقد امل�سنوع 

من الذهب الأ�سفر فيتزين بقطرات من العقيق اليماين الأحمر مع 

الأملا�س، اإىل جانب ال�سوار �القالدة.

www.boucheron.com  
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Versace

بريق الجواهر
د املجموعة الأحدث من جواهر ڤري�سات�سي  جُت�سِّ

الراقية، �التي حتمل ا�سم Gorgon Claw، �سفات 

املراأة التي تختار ت�ساميم الدار، �هي القوة 

ل املخلب،  �ال�سخ�سية املميزة �ال�سغف. �ُي�سكِّ

الذي يرمز اإىل القوة، م�سدر الوحي �راء ت�سميم 

كل جوهرة من هذه املجموعة.

جاءت كل قطعة من املجموعة م�سممة يد�ًيا من 

الذهب �الأملا�س، �مر�سعة باأحجار نفي�سة تتميز 

تها ��سكلها. بق�سّ

تتاألف املجموعة من خوامت م�سممة من 5 خمالب 

و3 خمالب �خملبني، �اأقراط م�سممة من 

خملب �احد، �اأقراط م�سممة من 4 خمالب، 

�قالدة خالبة م�سممة من خملب �احد، ��سوار 

نعت املجموعة من  م�سمم من خملبني. ��سُ

الذهب الأ�سفر، �الذهب املائل اإىل الوردي، بينما 

تتنوع الأحجار الكرمية بني الزبرجد، �العقيق، 

�ال�سرتين الع�سلي، �اجلم�ست.

www.versace.com  

VHERNIER

بعيًدا عن المألوف
�سافرت VHERNIER اإىل عوامل الإبداع غري املاألوفة 

يف ت�سميم جديد حلقائبها عرب العتماد على املقاب�س 

.Calla امل�سنوعة من خ�سب الأبنو�س، �الذي ُي�سمى مقب�س

اعتمدت الدار يف اإبداعها للحقائب اجلديدة على جلود 

التما�سيح التي جاءت باألوان خمتلفة، تاأرجحت بني الأخ�سر، 

�البني، �الأ�سود، �النبيتي. �يف حني جاءت اأغلب احلقائب 

بت�سميم �احد من حيث احلجم املتو�سط، اإل اأن حقيبة 

�احدة جاءت متفردة من حيث الرتفاع الذي جاء اأقل من 

احلجم املتو�سط �الطول املمتد، مع احتفاظها باملقب�س نف�سه 

امل�ستخدم يف املجموعة الكاملة.

نعت  املجموعة التي قدمتها الدار جلمهورها من ال�سيدات �سُ

على اأيدي احلرفيني الإيطاليني. �على الرغم من اأن اأكرث 

ما مييز احلقائب اجلديدة مقاب�سها املتفردة، اإل اأن الدار 

اأتاحت لل�سيدات اإمكانية ال�ستغناء عن هذه املقاب�س القابلة 

لالإزالة �تبديلها �فًقا لتف�سيالت �ساحبة احلقيبة.

www.vhernier.com  
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شذرات

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعرلغتنا
�قع ال�ساعر اأبو فرا�س احلمداين اأ�سرًيا يف يد الر�م �اقتاد�ه اإىل الق�سطنطينية، فاأخذ ير�سل 

ِه �سيف الد�لة لفكِّ اأ�سره، �ملا تباطاأ عنه �سيف الد�لة، قال اأبو فرا�س  الر�سائل من �سجنه لبَن عمِّ

احلمداين هذه الق�سيدة، فكانت �سبًبا يف فك اأ�سره. قال يف مطلعها من البحر الطويل:

هكذا تقولها العامة، ��رد يف »جممع الأمثال« 

للميداين بلفظ: »على اأهِلها جَتني َبَراق�ُس«.

�قيل يف �سبب هذا املثل ثالث ر�ايات، منها: ما 

ُر�َي عن اأبي عمر� بن العالء قال: اإن »براق�َس« امراأٌة 

كانت لبع�س امللوك، ف�سافَر امللُك �ا�ستخلفها، �كان 

ُنوا فيه، فاإذا اأب�سَرُه اجُلنُد  لهم مو�سٌع اإذا َفِزعوا دخَّ

، فجاَء اجُلنُد،  نَّ اجتمعوا. �اإن جواريها عبثن ليلًة َفدخَّ

فلما اجتمعوا قال لها ن�سحا�ؤها: اإنك اإن َرّدْدتهم �مل 

ت�ستعمليهم يف �سيء �دخنتهم مرًة اأخرى فلم ياأتِك 

منهم اأحٌد، فاأمرتهم فبنوا بناًء د�ن دارها، فاأنهكتهم 

يف بناء الدار د�ن حاجة اإليه.

فلما جاء امللك، �ساأَل عن البناء فاأخرب�ه بالق�سة، 

فقال: »على اأهلها جَتني َبَراق�س«، ف�سارت مثاًل.

�ي�سرب هذا املثل ملن يعمل عماًل يرجُع �سرُرُه اإليه.

خزانٌة من خزائن الأدب، تخريَّ فيها اأبو اإ�سحاق 

ري ما طاَب من ثمرات العقول، ف�سمَّ فيها  احُل�سْ

األواًنا من بديِع ال�سعر، �اأطياًفا من بليِغ النرث، �مل 

يغفل عن اأخبار البلغاء، �حكايات الأدباء، �اأقا�سي�س 

ال�سعراء، فاأتى فيه بكلِّ غريبة �عجيبة، �حوى كتابه 

كثرًيا من الآداب الجتماعية، التي كان يحمدها 

اًل بذلك �سورًة حتكي  النا�س يف ذلك الع�سر؛ م�سكِّ

الواقع، �تعربِّ عنه، فاأجاَد فيه �اأطنَب يف ��سِف 

ال�سوِر احل�سيِة �املعاين الوجدانية، فغدا الكتاُب 

دائرَة معارَف جامعٍة، �مرجًعا مهًما، ل غنى عنه 

لعا�سِق الأدب �قا�سِد الطلب.

ُفُه يف بيان مراده منه: »هذا كتاب اخرتُت فيه  قال موؤلِّ

قطعًة كاملة من البالغات؛ يف ال�سعِر �اخلرب، �الف�سوِل 

�الِفَقر، مما َح�ُسَن لفُظُه �معناه، �ا�سُتِدَلّ بفحواه على 

مغزاه، �مل يكن �سارًدا حو�سيًّا، �ل �ساقًطا �سوقيًّا.. 

�مل اأذهب يف هذا الختيار اإىل مطولِت الأخبار... 

�قد نزعُت فيما جمعْت عن ترتيِب البيوت، �عن اإبعاِد 

ُه  ال�سكِل عن �سكله، �اإفراِد ال�سيِء من مثله؛ فجعلُت بع�سَ

حلُق 
ُ
ُه مر�ساًل.. �قد يعزُّ املعنى، فاأ م�سل�ساًل، �تركُت بع�سَ

كَل بنظائره، �اأعلُِّق الأ�َل باآخره، �تبقى منه بقية  ال�َسّ

اأفّرقها يف �سائره؛ لي�سلَم من التطويِل 

املمّل، �التق�سرِي املخّل.. اإذ كان اخلر�ُج 

من جدِّ اإىل َهْزل، �من َحْزن اإىل �َسْهل، 

اأنفى للكلل، �اأبعَد من امللل...«

جاء تاأليف »زهر الآداب �ثمر 

الألباب« تلبيًة لرغبة اأبي الف�سل العبا�س 

بن �سليمان كاتِب ديوان الإن�ساء، 

الذي �ساأل اأبا اإ�سحاق اأن يجمع له من 

خمتارات الأدب �كالم املتقدمني كتاًبا 

زهُر اآلداب وثمر األلباب

يكتفي به عن جملتها، فكان هذا املنتخب؛ لي�ستغني 

ُفه عن توا�سع  به عن جميع كتب الآداب. ثم اأبان موؤلِّ

الأديب بقوله: »�لي�س يل يف تاأليفه من الفتخار، اأكرُث 

من ُح�ْسِن الختيار؛ �اختياُر املرء قطعٌة من عقله، تدلٌّ 

على تخلُّفِه اأ� ف�سلِه..«

قال ابن ر�سيق القري�اين يف كتابه »اأمنوذج 

ري قد ن�ساأ على  الزمان«: »كان اأبو اإ�سحاق احُل�سْ

الوراقة �الن�سخ جلودة خطه، �كان منزله لزيَق جامع 

مدينة القري�ان، فكان اجلامع بيَته �خزانَته، �فيه 

اجتماع النا�س اإليه �معه، �نظر يف النحو �العر��س، 

ان القري�ان، �اأخذ يف تاأليف الأخبار، ��سنعة  �لزمه �ُسبَّ

�َس عندهم، ��َسُرَف 
َ
الأ�سعار، مما يقرب يف قلوبهم، َفراأ

لديهم، ��سلْت تاأليفاته �سقلّيَة �غريها، �انَثالْت 

الُت عليه.« ال�سِّ

فابن ب�ّسام يعرتف بقيمته، �اإمنا ياأخذ عليه اعتناءه 

بكالم اأهل الع�سر د�ن كالم العرب، �هذه نظرة 

 املعا�سرين جعَل الكتاَب 
ِ
ا، �اإيراُدُه لكالم حمافظة جدًّ

ممتاًزا عن غريِه من كتب املنتخبات الأدبية.

ق الكتاب لأ�ل مرة عام 1925 على يد العالـِم  ُحقِّ

الأديب الدكاترة: زكي عبدال�سالم مبارك »�ساحب 

ثالثة األقاب دكتوراه«، ���سع له 

عنا�ين فقراته، �زاد يف �سبطه: 

حممد حميي الدين عبداحلميد، كما 

حققه: حممد علي البجا�ي، بطبعة 

اأمت �اأح�سن من �سابقتها يف عام 1953. 

�طبع الكتاب بعدها طبعات عدة، 

�الكتاب مبجمله حتفٌة فنية، �مقطوعٌة 

اأدبية، �َلِبَنٌة اأ�سا�سية يف �سرح املكتبة 

العربية، ل ُي�ستغنى عنه.

ري القري�اين )ت: 453هـ( لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي احُل�سْ

»على َنَفسها جنْت َبراقش«

با معاٍن عدة، منها: با �ال�سَّ يف املعاجم العربية لل�سِّ

ْوق، ُيقاُل ِمنُه: َت�ساَبى. با من ال�سَّ ال�سِّ

ا اأي: ماَل اإىل اجلهِل  ُبوًّ ْبوًة ��سُ ُبو �سَ با ي�سْ ��سَ

ْبوًة؛ ا ��سَ ُبوًّ ًبا ��سُ با اإىل اللَّْهِو �سَ ِة. �ُيقاُل: �سَ �الُفتوَّ

�يف التنزيل يف خرب ُيو�ُسَف، عليه ال�سالم: {گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڱ} )يو�سف: من الآية: 33(.
ْبوٌة« اأي لي�س  �جاء يف احلديث: »��سابٌّ َلْي�َسْت َلُه �سَ

له َمْيٌل اإىل الَهَوى.

ة: بَّ �قال زيُد بُن �سَ

إِلى هْنٍد َصبا َقْلبي     وِهْنٌد ِمْثلُها ُيْصِبي
ُة 

َ
َبْته املراأ �سْ

َ
. �اأ ا: َحنَّ ُبوًّ ْبوًة ��سُ با اإليه �سَ ��سَ

با  با، فَحنَّ َلَها، ��سَ ْته: �ساَقْته �َدَعْته اإىل ال�سِّ بَّ �َت�سَ

اإليها.

ْن�َسَد ثعَلب:
َ
اأ

َبا اِبي ومن ترك الصِّ وما يستوي الصَّ
َبا لَلََعْيُش لوال العواقُب وإن الصِّ

اها  بَّ ِبَيْت، �َت�سَ ليه ��سَ َبْت اإِ ِبَي: ماَل، �كذلك �سَ ��سَ

ُهَو: َدعاها اإىل ِمْثل َذِلَك.

ا: خَدعها �َفَتنها؛ اأن�سد ابُن الأعرابي: اها اأي�سً بَّ �َت�سَ

لَعْمُرك ال أَْدُنو أَلْمر َدِنيٍَّة
وال أََتَصبَّى آصراِت َخليِل

ْم�ِس،  ِع َمْطَلِع ال�سَّ با: فهي ريٌح َتُهبَّ من َمْو�سِ اأما ال�سَّ

اأي من امل�سرق.

َبا َبا والصَّ الصِّ

إعداد: د. عماد ريحاوي

مُر
َ
اأ َ�ل  َعَليَك  َنهٌي  ِللَهوى  ما 

َ
اأ

�ِسرُّ َلُه  ُيذاُع  ل  ِمثلي  َ�َلِكنَّ 

الَقطُر َنَزَل  َفال  َظماآًنا  ِمتَّ  اإِذا 

�اأح�َسَن ِمن َبع�ِس الَوفاِء َلِك الُعذُر

الَغدُر �سيَمُتها  احَليِّ  يف  لإن�ساَنٍة 

ُنكُر حاِلِه  على  مثلي  ِبَفتًى  �هل 

ُكرُث َفُهُم  ُهم؟  يَّ
َ
اأ قاَلْت:  َقتيُلِك! 

ُخرُب َعّني، �عنَدِك بي  يل 
َ
َت�ساأ �مل 

نِت ل الَدهُر
َ
؛ بل اأ ِ

َ
َفُقلُت: َمعاَذ اهلل

فُر �سِ ِبِه  َعِلقُت  ا  مِمّ َيدي  �اأنَّ 

رُب يَّ الَدمِع �سيَمُتَك ال�سَ راَك َع�سِ
َ
اأ

َلوَعٌة َ�ِعنِدَي  ُم�ستاٌق  نا 
َ
اأ َبلى 

د�َنُه �املوُت  ِبالَو�سِل  ُمَعلَِّلتي 

َبيَننا َة  املَودَّ يَّعِت  َ��سَ َحِفظُت 

ٌة َمَذلَّ الَوفاِء  بع�ِس  �يف  َ�َفيُت 

َعليَمٌة َ�هَي  نَت 
َ
اأ َمن  ُت�ساِئُلني 

َفُقلُت كما �ساَءْت ��ساَء لها الَهوى:

تي، َتَتَعنَّ مل  �ِسئِت  لو  لها:  َفُقلُت 

زرى ِبَك الَدهُر َبعَدنا
َ
َفقاَلْت: لقد اأ

ِلعا�ِسٍق َبعدي  ِعزَّ  ل  اأنَّ  يَقنُت 
َ
َفاأ
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ديسمبر 2019

األجندة

1-4 ديسمبر
معرض المجوهرات – الرياض

يعد هذا المعرض من أفخم معارض الجواهر 
وأندرها. يقدم إلى جانب قطع الجواهر الفريدة، 

الساعات الفاخرة والحقائب الثمينة، وسط حشد 
من مصممي الجواهر، وأبرز الشركات العالمية 

والمحلية المتخصصة في هذا المجال.

1-5 ديسمبر
مؤتمر االستراتيجية واالبتكار – الرياض

يسعى المؤتمر لتوحيد توجهات الحكومة وقادة 
القطاع الخاص لتطوير محاذاة استراتيجية 

تحقق مستقبل السعودية في مرحلة ما بعد 
النفط. يضم هذا الحدث متحدثين عالميين، وقادة 

استراتيجيات وابتكارات من الحكومة والقطاع 
الخاص.

hr.knect365.com/strategic-innovation-ksa

2-5 ديسمبر
معرض ومكس الدولي – الرياض

يحتضن فندق الفورسيزون بالرياض هذا الحدث 
الذي يهدف إلى تطوير الجوانب االقتصادية، 

واالجتماعية، والثقافية، والتعليمية في المملكة 
العربية السعودية وتطويرها، والمشاركة مع 

اآلخرين في النهضة بصناعة المعارض وتنفيذها 
بصورة احترافية تتطور بالكفاءات واألفكار 

اإلبداعية، والبحث المتطور في عالم المعارض 
العالمية.

womeex.com

3-7 ديسمبر
المعرض الدولي للقهوة والشوكوالته - الرياض

يحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض هذا المعرض الذي يعد أكبر مهرجان 

ترفيهي للقهوة والشوكوالته بالمنطقة، 
ويقدم كل ما يتعلق بالقهوة والشوكوالته من 

الشركات العارضة من مختلف الدول حول العالم، 
السيما الدول األكثر شهرة في تصنيع القهوة 

والشوكوالته.
coffeechoco-expo.com

15-21 ديسمبر
المعرض السعودي الدولي للبناء والتصاميم 

الداخلية - الظهران
يمثل المعرض منصة إقليمية للشركات المحلية 

والدولية، لالستفادة من الفرص الكبرى في 
سوق اإلنشاءات والتصميم الداخلي في المملكة 

العربية السعودية التي تمثل نحو %45 حالًيا 
من إجمالي سوق الشرق األوسط. تحتضن 

معارض الظهران الدولية هذا الحدث.

17-21 ديسمبر
معرض ألوان السعودية - الرياض

يمثل المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني، إحدى أهم التظاهرات 

الرئيسة في عالم التصوير في المملكة العربية 
السعودية، ويسعى إلبراز المقومات السياحية 
للسعودية عبر المسابقة السنوية التي يشترك 

فيها الموهوبون من أرجاء المملكة كافة.

2-3 ديسمبر
منتدى اإلعالم السعودي – الرياض

يأتي هذا المنتدى في نسخته األولى، ويستمر 
لمدة يومين، ويشهد جلسات وورش عمل 

متخصصة ولقاًء مفتوًحا، بحضور عدد من الخبراء 
والمتخصصين في عالم اإلعالم، والقادة البارزين 
والمؤثرين في صناعة اإلعالم حول العالم. ينعقد 

المنتدى في فندق هيلتون الرياض.
saudimf.com

1-16 ديسمبر
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور - الرياض
تشهد الرياض انعقاد هذا المهرجان الذي 

يستند في أهميته إلى إرث أبناء الجزيرة العربية 
وعالقتهم التاريخية بالصقور التي تستخدم 

د موروًثا يتباهى به  منذ القدم في الصيد، وتجسِّ
األجداد، وعشًقا تتوارثه األجيال، ويحتفي بها 

المهرجان الذي ُيثري تجربة الصيد بالصقور في 
أعين الحاضرين.

sfc.org.sa

10-12 ديسمبر
المعرض السعودي الدولي الثاني للصيدلة 2019 - الرياض

يعد هذا المعرض المنصة الوحيدة التي تجمع 
بين الشركات المحلية والدولية والمتخصصة في 

تصنيع األدوية وتسويقها في المملكة العربية 
السعودية. يجتذب المعرض أهم الشركات 

العالمية التي قدمت أحدث الصيغ الدوائية والتقنية 
التي تدعم صناعة األدوية. ينعقد المعرض في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

www.saudipharmaexpo.com



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.
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د •

• 1

• 2
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الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •

ب •

ج •
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

تود »ال�صعودية« اإبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:

920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة  اأكرث  �صفرك  جلعل  	•

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف حمطة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هاتف: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•

 

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 

ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�صعودية saudiaholidays.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:

من داخل اململكة: 920030000

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين



For more information, please contact Alfursan care center





FLEET األسطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج 777 - 368
املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 381 مقعداً:: 30 لدرجة األعمال، 351 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: 290 مقعداً:12  للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 242 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
املجموعة األولى: 232 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 38 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص 300 - 330
املجموعة األولى: 298 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 288 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 252 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 330 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 300 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

Airbus A320ceo
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)

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cruising speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)







    Although greed may be important
for economic progress, it is fair to say that lust
       for possessions may contribute to a society’s decline  

As Gordon Gekko famously said in Wall 
Street, “Greed, for the lack of a better 

word, is good. Greed is right, greed works. 
Greed clarifies, cuts through, and captures 
the essence of the evolutionary spirit.” Do 
you believe he had a point? 

Defined as the obsessive pursuit and 
accumulation of wealth, greed is also 
known as one of the seven deadly sins. 
However, it may have a purpose, according 
to evolutionary psychologists. They 
believe that, by pushing us to amass status 
signaling possessions, greed can help us 
attract a mate and thus perpetuate our 
genetic code. 

I prefer to look at greed as a coping 
mechanism. In my interactions with greedy 
people, I have observed that many are 
trying to fill an inner void or solve another 
emotional problem. I remember one very 
wealthy executive, let’s call him Sid, who 
came to me for help. Sid was on the brink 
of divorce. His wife was fed-up with his 
self-centered pursuits. His grown-up 
children were not happy with him either, 
as he had never paid much attention to 
them. Sid admitted that chasing deals was 
the only thing that made him feel alive. He 
always felt the urge to earn more money. 

When I asked Sid why money was 
so central to his life, he told me that he 
grew up watching his entrepreneurial 
father go through several bankruptcies. 
He remembered how embarrassed he 
was when his family would hide to avoid 
creditors. The neighbor’s children would 
also make fun of him and his family’s 
financial situation.

 I told Sid that he should be pleased 
with his accomplishments. He was now 
independently wealthy and could do 
whatever he wanted. Sid said that he 
didn’t feel financially secure and gave 
many unconvincing reasons why he 
could not relax.

Wealth as a relief for emotional 
discomfort    |  Early negative experiences 
with parents appear to set the stage for 
feelings of low self-esteem. Many greedy 
people obsessively pursue wealth as a 
substitute for what they feel is lacking 
inside them. But they ignore the high price 
that comes with greediness – a stunted life.

Materialistic pursuits are often an 
attempt at relieving emotional discomfort. 
In fact, the behavior of greedy people can 
be compared to that of substance abusers. 
But just like drugs, material possessions 

can never provide the comfort and 
reassurance we all crave. On the contrary, 
the greedier we become, the more we 
advance on the path of self-destruction. 
Unfortunately, amid our busyness, we 
rarely stop to ask ourselves: “Why am I 
frantically pursuing wealth?” 

Ironically, greed is not so much of a 
financial issue. It is the symptom of a 
troubled mind trying to link self-worth to 
financial worth, usually on a subconscious 
level. But, like the proverbial leaking bucket 
that can’t be filled, the personal costs can 
be high. Far too often, greed comes with 
stress, exhaustion, anxiety, depression 
and despair. In addition, it can lead to 
maladaptive behavior patterns such as 
gambling, hoarding, trickery and even 
theft. In the corporate world, as John Grant 
wrote, “fraud is the daughter of greed.” 

Societal and existential considerations   
|  Some believe that without a dose 
of greed, a given person, community 
or society may lack the motivation to 
move forward. In sum, greed spurs 
accomplishments. Others think that greed 
is simply Homo sapiens’ way of dealing 
with the existential anxieties of life. It could 
even be a means to transcend death, since 
our possessions persist after we pass on. In 
this light, isn’t greed nothing more than a 
fact of life? Shouldn’t we just embrace it? 

True enough, many successful societies 
are driven by greed. It has been argued 
that political systems designed to eliminate 
greedy behavior have invariably led to 
poverty, chaos and other disastrous results. 
I believe that, as with most things in life, 
managing greed is about balance. Like all 
potentially destructive human drives, greed 
must be tempered by positive social norms, 
such as generosity. If not, it is bound to 
trigger social unrest. 

Thus, although greed may be important 
for economic progress, it is fair to say 
that lust for possessions may contribute 
to a society’s decline. Unchecked greed 
can destroy the soul of humanity like a 
great cancer, metastasizing throughout 
society. Our tendency towards conspicuous 
consumption has already inflicted severe 
damage to the environment. The victory 
of greed over compassion may ultimately 
cause our civilization’s downfall. 

Is there hope?   |  Society’s ambivalence 
about greed makes it difficult to “treat” 
greedy people. After all, many view greed 

and its related traits – such as ambition and 
material success – as desirable rather than 
a potential mental health problem. It is not 
always easy to explain the harm caused 
by excessive greed. How can we explain 
that helping others is the real path to 
inner fulfillment? Or make greedy people 
understand that they can do something 
about their compulsion? There is still such 
a thing as free will. We all have a choice. 

Returning to Sid’s case, I remember 
how hard it was to convince him that 
his obsessive pursuit of money was not 
rational. As he focused on accumulating 
more, he didn’t even realize that he already 
had it all. More importantly, if money was 
his sole measure of success, he couldn’t be 
surprised if it turned out to be all that he 
would ever have. 

If you can’t be content with what you 
have, you’re unlikely to be happy with 
more. At one point, I asked Sid to tell me 
the income level he believed he needed. 
After reflecting, he came to realize that 
there would never be such a thing as 
“enough”. It started to dawn on him just 
how illogical and destructive his behavior 
was – for him and the people in his life. 

Sid and I spent quite some time 
exploring his underlying issues and the 
associations between his anxiety and his 
greed-fueled actions. Gradually, he came 
to understand that he was really craving 
self-acceptance and “rich”, satisfying 
relationships. He saw that he could break 
his psychological chains and that he did 
have choices. 

One of the most difficult tasks for 
greedy people is learning to be selfish in 
a proper way. They need to pay attention 
to their inner selves. As Sid’s case shows, 
this is not an easy process. It requires 
persistence, patience, humility, courage and 
commitment. But a long-term investment 
in the self can be a powerful antidote to 
greed and other forms of addiction. As the 
philosopher Vernon Howard said, “You 
have succeeded in life when all you really 
want is only what you really need.” 

* Manfred F. R. 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 Programme Director of The 
Challenge of Leadership, one of INSEAD’s 
top Executive Education programmes.
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Is Greed 
Destroying 
Your Soul?

Greed is less about 
accumulating wealth than 

filling an inner void.
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    Driving an Uber is no one’s
 dream job, and the company’s drivers
   have found themselves locked
       in a protracted battle for better pay
     and work conditions   

There are many legitimate 
complaints about work 

in the “gig economy.” But, in time, 
many of the gigs will be automated, 
eliminating a significant source of work 
for immigrants and the less educated. 
And as these jobs disappear, so, too, will 
social contacts between socioeconomic 
classes, and between immigrants and 
natives. The broader question, then, 
is the impact of the impending loss of 
involuntary social mixing on diverse, 
multiethnic societies. 

Consider Uber, which provides work 
to many immigrants. According to the 
company’s website, Uber is keen to foster 
“happiness and inclusiveness” by means 
of “global cultural and community 
events to increase and enhance cross-
cultural learning and understanding.” 
But while that people-centered message 
certainly sounds nice, Uber has placed 
its hopes – and its future profitability – 
in automated vehicles (AVs).

In anticipation of its disappointing 
2019 initial public offering, Uber 
disclosed losses of $1.8 billion for the 
previous year, owing partly to its payout 
of $1 billion in driver referrals and other 
incentives to gig workers. Since the 
IPO, the company’s stock has struggled, 
because it has yet to demonstrate that it 
can turn a profit with its human driver 
model. AVs are an obvious potential 
solution to this problem, as Uber’s 
founder, Travis Kalanick, foresaw back 
in 2013. Viewing a Google driverless-
car prototype, he concluded that, “The 
minute your car becomes real, I can take 
the dude out of the front seat … I call that 
margin expansion.”

Needless to say, gig work in the 
“sharing economy” has disappointed 
earlier expectations that it would 
produce an explosion of micro-
entrepreneurship. Driving an Uber is 
no one’s dream job, and the company’s 
drivers have found themselves locked 
in a protracted battle for better pay and 
work conditions. Nonetheless, we should 
bear in mind the social interactions that 
will be lost when all Ubers – indeed, all 
transportation – become driverless. 

The same concerns apply to retail 
work, which Amazon plans to 
eliminate through its Amazon Go 
cashier-less convenience stores. Again, 
retail is nobody’s dream job, not least 
because it doesn’t pay well. But if we 
eliminate all these positions, what 
occasions will we have to interact with 
others unlike ourselves? 

Humans are naturally gregarious 
animals. Our happiness depends on 
being with other humans. But this 
fundamental trait combines awkwardly 
with another feature of our evolved 
psychologies: suspicion of strangers. This 
makes perfect sense when one considers 
that the forager bands of our Pleistocene 
ancestors had around 50-100 members, 
many of whom were related.

In fact, humankind’s crowning 
achievement is not the Moon landing 
or the invention of the computer. It is 
that we, the descendants of xenophobic 
hunter-gatherers, have built sprawling, 
diverse societies comprising tens of 
millions of strangers. Though many 
students who attend diverse colleges say 
they enjoy meeting new kinds of people, 
research shows that even these social 
butterflies tend to stick with their own. 
Only when they join the working world 
do they find that they have no option 
but to get along with strangers who look, 
sound, and act unlike themselves.

But even then, our shy, occasionally 
murderous inner apes will reassert 
themselves in times of stress or 
political and economic uncertainty. In 
recent years, some of us have found it 
disturbingly easy to imagine that all 
immigrants are bringing drugs, crime, 
and disease into our countries. And 
social media’s biased sampling of our 
online expression has aggravated this 
problem, as well as deepened social, 
partisan, and other divisions. 

How will we form social connections 
and develop empathy in an economy 
where teachers, baristas, cab drivers, 
and retail clerks have all become 
highly efficient machines? We certainly 
cannot count on “social” platforms like 
Twitter, where our murderous inner 
apes reign supreme. 

Let us return to the example of 
Uber. When you hail a ride, you can 
act insultingly or simply sit sullenly, 
but this may affect your rating; in the 
future, nearby drivers may skip over you 

for higher-rated passengers. But if you 
engage your drivers in interested and 
polite conversation, you will most likely 
maintain a good rating. Better yet, these 
incentives generally lead to enjoyable 
exchanges. You might just learn 
something interesting from someone 
you wouldn’t otherwise have met. 

As for retail clerks, there has been 
much discussion about the growing 
social divide between workers in San 
Francisco’s flourishing tech industry 
and all those who perform traditional 
services for them. Store clerks don’t get 
to rate Google software engineers as 
customers. But at least when they come 
face to face, each gets a glimpse of the 
other. When an initiative proposing a 
higher minimum wage or more spending 
on affordable housing appears on the 
ballot, those software engineers may 
be more likely to support it because 
they can picture whom it will benefit. If 
Amazon Go eliminates such encounters 
(San Francisco already has four stores), 
will they still support social policies that 
don’t help them directly? 

To be sure, commentators in 2030 will 
probably look back at the introduction of 
Amazon Go as the beginning of the end 
of the human store clerk. But as citizens 
of diverse democracies, we should 
recognize what is at stake when we use 
technology to disintermediate economic 
interactions. There may come a time 
when we need to subsidize expensive, 
less “efficient” work, much as we do now 
with renewable energy. The fact is that 
we need other humans in our lives to 
avoid despair, and we need encounters 
with those unlike ourselves to sustain 
our diverse democracies. Automating 
service jobs may solve some problems, 
but it will create plenty of new ones. Will 
the tradeoff be worth it? 

*  Nicholas Agar is Professor of Ethics at 
Victoria University of Wellington, New 
Zealand. 
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Automating 
Segregation

As more companies seek higher 
profits through automation, 

artificial intelligence, and other 
digital innovations, we should 
consider what is lost when we 

replace humans with machines.

Nicholas Agar *

Economics
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conscience of religion agreeable with the 
scientific and rational view of the world 
and its structure. Mardzhani and other 
Tatar educators’ roles have been crucial 
for preserving, spreading religious 
knowledge and contributing to practice 
Islam in the Middle Volga region.

Walking away from the Mardzhani 
mosque, towards the New Tatar 
Settlement, you will be able to see the 
Azimov mosque, which was built in 
1887. This mosque was built by the 
merchant Azimov and replaced a 
mosque of wood, which had stood in 
the same place since 1804. The Tatar 
famous writer and poet Ravil Bukharaev 
in his book ‘Saga of Kazan’, published in 
2005, stated:

“A slender, 51 meters tall minaret and 
the rectangular building of the mosque 
are most tastefully decorated with carved 
stone and majolica; the forms of the 
mosque are wonderfully harmonious, 
giving it’s airy feeling, its grace and 
exquisite proportionality.”

The history of the creation of this 
mosque, along with the contribution 
that Tatars merchants made to 
developing Islamic civilisation in this 
region are exceptionally revealing. 

Interestingly, the original mosque in this 
place was a modest one, even without a 
minaret. The merchant Mustafa Azimov, 
had performed a pilgrimage (Hajj) 
to Mecca. In 1851he built on this old 
mosque site another wooden mosque, 
but with a minaret. His son, Mustafa 
after his father’s death, completed the 
building with the finishing touches and 
broadened the nearby streets. Finally, 
in 1886 he donated the funds towards 
the construction of a grand mosque 
of stone, which has survived all the 
vicissitudes of the past. The efforts 
of spreading Islam in the land of the 
Middle Volga by the merchant family of 
Azimov are undoubtably the pride of all 
the Tatar nation. 

Now, I would like to invite you 
to the other side of the Qaban lake, 
where you will see Zakabannaya or 
the Thousandth Anniversary of Islam 
Mosque or the Anniversary Mosque. 
This mosque is particularly important 
as it serves as a reminder of a key event 
when Tatars became part of the Islamic 
civilisation. The aim of the building 
was to commemorate the thousandth 
anniversary of the Islamisation of the 
Volga Bulgars in 922 AD. Based on a 

design of Pechnikov from 1914, the 
mosque was built from 1924 and 1926 
with private donations by Muslims. The 
mosque is also significant because it 
was the only mosque built in the region 
during the Soviet period. It was closed 
in the 1930s as part of the Soviet Union 
persecution of Muslims and was only 
reopened and used again by Muslims 
in 1991. 

Tatarstan hosts more than 1,000 
mosques, including the newly-built 
and preserved mosques such as the 
Burnaevskaya (1872), the ‘Iske Tash’ 
(1830-1840), the Red (1867), and the 
Pale Blue (1810-1815). As my story 
demonstrates, every Tatar mosque has 
a unique history, which is especially 
crucial for preserving Islam in the 
Middle Volga, and key for developing 
Islamic civilisation. However, is it better 
to see once rather than hear about it a 
thousand times? If the answer is yes, 
Tatarstanga Rehim Itegez!
(Welcome to Tatarstan!). 

* Dr Diana Galeeva is an academic visitor 
at St Antony’s College, Oxford University. 
She holds a PhD from Durham 
University (UK).

Iske Tash mosque

   Tatarstan   
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educator and the last imam of the Kazan 
Khanate, by whose name the mosque 
was titled. Originally it was built in 
the 16th century but was destroyed 
during the Siege of Kazan in 1552 by 
Ivan the Terrible. Under his policies, a 
large number of Tatars (Bulgars) were 
forcibly converted to Christianity and 
were culturally Russified. The modern 
Qol Sharif Mosque embodies historical 
continuity, showing Kazan once again 
to become the hub of Islamic education 
and devotion. Its fabulous architecture 
rekindles the image of the mosque as 
a cultural and educational centre, akin 
to its 16th century predecessors – the 
mosques and madrasa compound – 
founded by Qol Sharif, and preserved in 
Tatar’s memories.

Walking from Kazan Kremlin to 
another of our destinations will be 
pleasant. In addition to stunning 
historical buildings, you can view 
the impressive building of Kazan 
Federal University. It has an even more 
impressive history and names linked 
with it, such as its founder the famous 
mathematician Nikolai Lobachevsky, 
along with students, like Leo Tolstoy, 
and Sergei Aksakov. Walking towards 
the symbolically named Tatarstan street 
will lead to the oldest of the present-
day Kazan mosques, named after the 
historian and scholar S. Mardzhani. 
The mosque was built in 1767. The 
establishment of the mosque links 
with key historical events in Tatar 
history. In the year, 1767, the Russian 

Empress Catherina the Great, whom 
Tatars called Ebi-Patshah (‘The Granny 
Queen’) visited Kazan, and with this 
visit, she officially ended the practice 
of forceful baptism and allowed the 
Tatars to build mosques. The mosque 
combines Bulgar-Tatar decoration and 
carved stone ornaments and became a 
real adornment of Kazan, and without 
doubt, its uniqueness adds value to the 
development of Islamic civilisation. At 
the same time, the contemporary name 
of the mosque is a homage to the great 
Tatar religious reformer, historian, and 
educator Shigabutdin Mardzhani, who 
served as an imam between 1867-81. 
If you look right, you will see near the 
mosque Mardzhani’s house and the 
madrasa, where he taught pupils a new 

Azimov mosque

  The efforts of spreading Islam in the land
of the Middle Volga by the merchant family of Azimov

are undoubtably the pride of all the Tatar nation  

   Tatarstan   
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  Preserving and keeping mosques, as the symbol of Islam,
along with opening madrasa for spreading the ideas of Islam

in the Middle Volga, is extremally important for Tatars’
contribution to Islamic civilisation  

Rehim Itegez! Welcome to 
the Republic 

of Tatarstan! Wherever you are flying 
around the world, I would like to 
change your travel direction for a 
couple of minutes while reading this 
piece to virtually invite you to visit 
my homeland. Welcome to the land of 
Volga Tatars, who established the state 
Volga Bulgaria between 700 and 1238, 
fell under the armies of Batu Khan 
in the late 1230s, became the part of 
the Golden Horde. After its collapse, 
in the 1430s, the Khanate of Kazan 
established independence, which was 
then conquered by Tsar Ivan the Terrible 
in the 1550s, sharing, from this point, its 
future destiny with Russia. Having such 
history, my homeland became the land 

‘Where East Meets West’, the land, where 
more than 100 different nationalities 
learned to live in peace and harmony. 
Welcome to the land, where Tatar’s 
dedication, despite painful events in the 
past, is to be tolerant to other cultures 
and traditions. At the same time, 
Tatar preserves a rich identity, centred 
around religion. Preserving and keeping 
mosques, as the symbol of Islam, along 
with opening madrasa for spreading 
the ideas of Islam in the Middle Volga, 
is extremally important for Tatars’ 
contribution to Islamic civilisation.

Please follow me to the city centre of 
Kazan, Tatarstan’s capital. At the heart 
of Kazan is the historic and architectural 
complex of the Kazan Kremlin, which 
is a UNESCO World Heritage site. By 

walking through the entrance of the 
Kazan Kremlin and by turning left, 
the path will bring you to the famous 
mosque Qol Sharif, which was built in 
2005. It is a complex of three buildings: 
the mosque and two pavilions. The 
mosque can accommodate 1,500 
persons and another ten thousand 
persons in the area in front of it. The 
mosque complex includes the building 
of the mosque, a museum of history 
about spreading Islam in the territory 
of the Middle Volga, a room for the 
grand wedding ceremony and the 
imam’s office. The mosque represents 
the history of the land, as aimed by its 
designers, serving as a living memorial 
to the fallen defenders of Kazan. Among 
them was a famous scholar, poet, 

Qol Sharif mosque built in 2005. It can accommodate 1,500 persons and another ten thousand persons in the area in front of it.

- December 201981



Volga Tatars Mosques
A Great Role

in Islamic Civilization
Every Tatar mosque has a unique history,

which is especially crucial for preserving Islam
in the Middle Volga, and key for developing

Islamic civilisation.

Dr Diana Galeeva  *

Qol Sharif Mosque
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The victory came with another 
laurel for Britain in the race, with 
Envision Virgin Racing’s Sam Bird 
winning the season opener. Bird, a 
professional racing driver, was not able 
to carry the thrust, crashed out with 
27 minutes remaining after a tangle 
with Jaguar’s Mitch Evans, and slipped 
to third in the overall standings and a 
point behind Mercedes driver Stoffel 
Vandoorne. Sims had 35 points while 
Vandoorne had 27.

The New Formula-E season made 
history as Mercedes and Porsche also 
entered the fray. The Chinese motor 
racing team DS Techeetah’s reigning 
champion, Jean-Eric Vergne, failed to 
score for the second consecutive race, 
ending up 11th after dropping to the 

back of the grid with a 20-place penalty 
for a battery change. 

Speaking enthusiastically after 
winning the race, Sims, who started 
the race from pole position, said: “That 
was pretty much a dream race.” “We 
seemed to execute everything well, 
made the right decisions at the right 
times. It just all went smoothly today. 
Crossing that line was an amazing 
feeling”, he added. The whole race was 
a memorable experience for the crowds 
of different nationalities including a 
large number of Saudi youngsters.

People also saw history in the 
making as Reema Juffali was back in 
action as the VIP driver on day two 
of the Jaguar I-PACE eTROPHY, 
along with team Saudi drivers Fahad 

Algosaibi and Mashhur Bal Hejaila. 
Reema, 27, who hails from Jeddah; 
became the first woman racer to 
compete in her own country. To this 
end, it is important to note that the 
ban on woman motorists was lifted by 
Crown Prince Mohammed Bin Salman 
in June last year.

Educated in the United States, Reema 
was cheered by thousands of fans as 
she raced at the Diriyah Circuit. Before 
starting the race, she said: “I am very 
excited, I never thought this day would 
come, or at least I didn’t know when 
and it came a lot sooner than expected. 
I’m a year into racing and here I am 
now about to race at home which is an 
incredible feeling.”

Speaking on this occasion, 
Prince Abdul Aziz bin Turki Al-
Faisal, Chairman of Saudi Arabia’s 
General Sports Authority, called 
this a “watershed” moment for the 
Kingdom. “Formula-E marks the 
launch of the Diriyah Season, the first 
weekend in the month of big, stand-
alone international events that we are 
promoting in the Kingdom. Formula-E 
is part of the overall plan of hosting big 
events and promoting sports”, Prince 
Abdul Aziz added. 

Prince Abdul Aziz pointed out 
that Saudi Arabia will also host the 
Dakar Rally in January next year. The 
General Sports Authority (GSA) has 
successfully hosted two editions of 
Formula-E, and it is now planning to 
hold other world-class motorsport 
events. The Dakar Rally, one of the 
most grueling races in the world, will 
be held from January 5 to January 
17 next year in Riyadh with 351 
participants. The GSA has signed a 10-
year deal with Dakar.

Diriyah, on the outskirts of Riyadh, 
where the opening round of the ABB 
FIA Formula-E Championship with 
a doubleheader of races on Nov. 22 
and 23 was hosted, is a UNESCO 
World Heritage site. The track for 
the Diriyah E-Prix features one of 
the longest straits of any track on the 
Formula-E circuit — which provides 
an opportunity to boost speed. 

On November 22 and November 23, 
the ABB FIA Formula-E Championship 
returned to the UNESCO World 
Heritage site of Diriyah, Saudi Arabia. 
The race also marks ABB’s third 
season as a title partner. ABB, as 
the series’ official charging partner, 
supplied specially modified Terra 53 
DC chargers to the teams throughout 
season 6. 

1. HRH the Crown Prince 
Mohammed bin Salman 
attending the Formula-E 
races in Diriyah.

2. A view of race track in 
Diriyah, a Riyadh suburb.

3. British Motor racing driver 
Alexander Sims takes 
checkered flag to win.

4. Motor racing drivers 
competing for their teams 
in ABB FIA Formula-E 
Championship in Diriyah 
near Riyadh.
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Formula-E

The ABB FIA Formula-E Championship 
heralded a new era on the 15th of 

December 2018 as the Ad Diriyah E-Prix in 
Saudi Arabia set the fifth season of electric 
street racing in motion. The biggest grid in 
Formula-E history lined up on the day, as 22 
drivers racing for 11 teams went all-out to 
decide the first winner in the FIA Formula-E 
Gen2 car. Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) 
was the race title sponsor for the season 
opener of the Formula-E, acquiring the 
naming rights for the 2019 SAUDIA Diriyah 
E-Prix double-header. SAUDIA is also the 
official airline partner of the event.

This year in Formula-E, British driver 
Alexander Sims grabbed the first Formula-E 
win in Saudi Arabia, by defeating BMW 
Andretti teammate Max Gunther in Diriyah 
Circuit, a suburb circuit located on the 
north-western outskirts of the Saudi capital 
city Riyadh. In the race watched by a huge 
crowd, Sims won the first Formula-E victory 
of his career after leading a BMW Andretti in 
the second of two races. 

1

2
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Formula-E
SAUDIA Diriyah E-Prix

By Ghazanfar Ali Khan 

The ABB FIA Formula-E Championship with Saudi 
Arabian Airlines (SAUDIA) as title sponsor returned to 

Saudi Arabia this year in a bigger and better format.
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Start making it real with our Round The World trip planner on SkyTeam.com

Your dream trip has never been easier to plan and book thanks to our Round The World Planner. With one affordable  
ticket, that’s easy to modify, off you go – east or west – earning miles all along the way on any SkyTeam member airlines.

Make your
around-the-world 
dream come true.
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SkyTeam

2020 is set to be particularly 
exciting for SkyTeam as it 

will mark 20 years since our alliance 
was established.

A lot has happened in the last two 
decades. We’ve welcomed world-
class airlines to our family, opened 
lounges that allow customers to travel 
in style and introduced innovative 
technologies and services to 
streamline your travel experience.

We have much more planned as we 
strive to create the global airline 
alliance of the future. Here’s a look 
back at the best of SkyTeam in 2019:

SkyTeam Rebooking: when a 
delayed, diverted or cancelled flight 

disrupts your plans, SkyTeam will 
get you back on your way as soon 
as possible. Head to an alliance 
member’s ticket desk to be rerouted 
onto another alliance member’s 
flight up to 48 hours before 
departure. Already in operation at 
major hubs across the globe, this 
service will be in 100 airports by the 
end of this month.

SkyTeam Lounges: a place to unwind, 
our lounges are loved by Elite Plus, 
Business, and First Class passengers. 
In October, we opened the doors 
to our seventh lounge in Istanbul 
New Airport, so now passengers can 
absorb the warmth and hospitality of 
Turkey without stepping foot outside 
of the airport.

SkyPriority: we never stop improving 
our service for the 630+ million 
customers who travel across our 
global network every year. Send your 
comments, thoughts, and feedback 
to us via the free SkyPriority App, 
available in 16 languages, and help 
shape the experience of other travelers.

We’ve told you our plans; now it’s time 
to start making yours. With SkyTeam 
by your side, it’s all possible.

SkyTeam is an alliance of 19 airlines 
across a global network that collectively 
welcomes customers on more 
than 14,500 daily flights to 1,150+ 
destinations in 175+ countries.

Find out more at www.skyteam.com

2020
The Year To Celebrate
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Circle Of Life

The silhouettes of a Thompson’s gazelle and a herd 
of topis stand out against the orange sky of the Mara 

Naboisho Conservancy in Kenya.
The topi is a highly social and fast antelope.

Photograph by: Kenneth Geiger
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A Desert in Bloom

A lake that has turned green from algae in Chile’s Atacama desert.
The Atacama is the driest desert on Earth.

Photograph by: Ben Horton
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