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ت�صكيالت �صخرية على طريق 

الريا�ض - مكة بالقرب من قرية 

حلبان يف و�صط اململكة. تعد هذه 

الت�صكيالت لوحة جيولوجية يقف 

الإن�صان اأمامها متاأماًل ومتدبًرا 

كيف تكونت هذه ال�صقوق عرب 

ماليني ال�صنني.

تصوير: محسن الدعجاني
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حول السعودية

غروب ال�صم�ض يف 

�صحراء حائل.

تصوير: نايف السلحوب
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غابة األحجار

ي�صق جون بين�صون طريقه بحذر فائق 

عرب ال�صخور ذات القمم امل�صنونة  يف 

حممية ت�صينجي الطبيعية يف بيماراها 

حماوًل تاليف اخلدو�ض التي ميكن اأن 

ت�صببها له. ويف مالغا�صي ت�صمى هذه 

التكوينات ال�صخرية ت�صينجي وتعني 

»ل ميكنك امل�صي حافًيا«. ولذلك 

فاملكان ع�صي على ال�صيادين وقطعان 

احليوانات اجلائعة.

Photograph by Stephen Alvarez
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Photograph by Klaus Nigge

قوة العدد

 تتحرك اأ�صراب طائر الفالمنغو 

املائية اجلاحمة يف ان�صجام عندما 

تدق اأجرا�ض اخلطر. وتعي�ض 

جمموعات عديدة من الفالمنغو يف 

م�صاب الأنهار قريًبا من الكراييب 

وبعيًدا عنه.
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أحالم الشباب

يف 
مقتبل العمر ي�صتقبل ال�صباب حياتهم 

بكثري من الآمال والطموحات لبناء 

م�صتقبل يحاكي ت�صوراتهم املدثرة باأحالم 

النطالق والنجاح، والإقدام على احلياة 

بتفاوؤل ل حتده حدود.

 اأ�صحت موؤ�صرات قيا�ض الدول 

وت�صنيفها الأف�صل والأ�صواأ وفًقا ملالءمتها 

خمتلف اأو�صاع احلياة وجوانبها، موؤخًرا، 

اأمًرا �صائًعا، يهتم بدرا�صتها الكثري من 

املوؤ�ص�صات العريقة والنا�صئة، وكان اآخرها 

ذلك الت�صنيف الذي اأعدته موؤ�ص�صة 

Youthonomics، املتخ�ص�صة يف ر�صد 
الفر�ض املتاحة والفوارق بني الأجيال، اإذ 

اهتمت باإعداد ت�صنيف خا�ض بها، حول 

اأف�صل الدول واأ�صوئها لل�صباب.

�صمل الت�صنيف 64 دولة يف العامل، 

من بينها 27 يف اأوروبا و15 يف اآ�صيا، اإىل 

جانب 8 دول يف اأمريكا الالتينية، اإ�صافة 

اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، وكندا، 

واأ�صرتاليا، ونيوزيلندا حلَّت الرنويج يف 

املرتبة الأوىل، وتلتها �صوي�صرا، ثم الدمنارك 

وال�صويد ومن بعدها هولندا، بينما جاءت 

اأ�صرتاليا �صاد�صة، تالها اأملانيا ثم فنلندا 

والنم�صا، واأخرًيا كندا يف املركز العا�صر. 

وبدا وا�صًحا من خالل الت�صنيف اأن الدول 

الأكرث ت�صرًرا من الأزمة العاملية حلَّت يف 

مواقع متاأخرة، ومنها اإيطاليا، واليونان، 

واإ�صبانيا التي حلَّت بعد الثالثني الأوائل، 

بينما مل ي�صفع القت�صاد القوي لبع�ض الدول 

يف و�صعها بني الدول الع�صر الأوائل، ومنها 

بريطانيا التي حلَّت يف املركز ال�صاد�ض ع�صر، 

وفرن�صا التي حلَّت يف املركز التا�صع ع�صر.  

من هنا وهناك

قبل 
نحو اأربعني عاًما كانت جيل 

ماكغفرين تعمل يف وظيفة 

مربجمة حا�صب اآيل ب�صركة ات�صالت 

AT&T يف فيالدلفيا بالوليات املتحدة 
الأمريكية. ومكثت يف هذه ال�صركة نحو 24 

عاًما، قبل اأن تقرر تغيري وجهتها ملجال 

العمل الإن�صاين، حتى اأ�صبحت اليوم حتتل 

موقع الرئي�ض التنفيذي ملنظمة اإن�صانية 

تبلغ موازنتها نحو ثالثة مليارات دولر.

ي�صتعر�ض موقع منتدى القت�صادي 

العاملي اأهم اللحظات التي خا�صتها 

ماكغفرين واأ�صهمت يف تعزيز م�صرية 

ا اأنها قد مت اختيارها  جناحها، خ�صو�صً

مرتني �صمن قائمة اأقوى 50 امراأة يف 

ال�صركات الأمريكية، عندما مت ترقية 

ماكغفرين اإىل وظيفة م�صرفة م�صوؤولة 

عن 10 اأ�صخا�ض، حتولت يف حلظة 

من زميلة لهم، اإىل مديرة م�صوؤولة 

عنهم. فاأ�صبحت ت�صاأل كاًل منهم عما 

اأجنزه من تكليفات خا�صة به. تقول 

ماكغفرين: »لو مل اأفعل ذلك حينها، 

لكنت ما زلت اأعمل يف جمال الربجمة 

يف فيالدلفيا اإىل الآن«.

لطاملا اعتادت ماكغفرين اإيالء 

حياتها العملية اأهمية اأكرب من حياتها 

ال�صخ�صية يف الع�صرينيات وبداية 

الثالثينيات من عمرها. لكن مع مرور 

الوقت و�صعت حياتها العائلية على القدر 

نف�صه من الأهمية مع حياتها العملية، اإن 

مل تكن اأهم. يف اإحدى املرات اأخطرت 

املدير التنفيذي لل�صركة اأنها م�صطرة 

اإىل مغادرة اجتماعها معه لأن لديها 

�صة ابنتها يف احل�صانة،  اجتماًعا مع مدرِّ

وذلك انطالًقا من قناعتها باأنه يجب 

اأن يكون اهتمامها بالعائلة على القدر 

نف�صه من الأهمية من اهتمامها بالعمل. 

ا اأن مديرها تقبل الأمر، بل  خ�صو�صً

�صاركها �صور اأحفاده ال�صغار يف اليوم 

التايل، و�صاألها عن نتائج اجتماعها مع 

�صة ابنتها.   مدرٍّ

كيف تصبح رئيًسا تنفيذًيا؟
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من هنا وهناك

التقاعد في سن الثالثين!

يبدو الأمر غريًبا حينما ي�صمع املرء قد 

اأن هناك من يخطط لتقاعده يف 

�صن الثالثني، اأو قبل بلوغه الأربعني عاًما، 

وذلك للتفرغ خلططه ال�صخ�صية يف ال�صفر 

والرتحال، وال�صتمتاع بوقته بعيًدا عن 

التزامات العمل، اإل اأن ذلك لي�ض جمرد 

خيال بل هو حقيقة واقعية جربها العديد 

من الأ�صخا�ض حول العامل.

ر�صدت البي بي �صي يف تقرير لها مناذج 

لأ�صخا�ض خططوا لالأمر وجنحوا يف بلوغ 

التقاعد يف �صن مبكرة جًدا، ول ميار�صون 

اأعماًل الآن ويعتمدون يف نفقاتهم على ما 

جمعوه من مدخرات خالل فرتة عملهم 

املبكرة يف حياتهم التي جنحوا يف اأثنائها 

من جني ما يكفيهم من مال لبقية حياتهم، 

وفًقا لحتياجاتهم، اآخذين يف احل�صبان 

الحتياجات امل�صتقبلية لأبنائهم.

يقول الأمريكي جرميي جاكوب�صون من 

مدينة �صياتل، اإنه جنح مع زوجته يف ادخار 

نحو 70% من دخلهم ال�صنوي البالغ 100 

األف دولر، ملدة تقارب 10 �صنوات، عرب 

تقلي�ض نفقاتهما ب�صكل جذري، م�صتغلني 

املدخرات يف ح�صابات توفري وا�صتثمارات 

بعوائد جمزية، حتى قررا التقاعد عن 

العمل يف ثالثينيات العمر. يعي�صان اليوم 

يف اأماكن مثل تايلند، واملك�صيك، وتايوان 

التي هي موطن زوجته.

بينما يقول بيلي واأكاي�صا كادريل الذي 

كان يعمل و�صيًطا مالًيا يف كاليفورنيا 

اإنهما جنحا يف جمع نحو ن�صف مليون 

دولر وادخاره عندما قررا التقاعد 

عن العمل يف �صن الثامنة والثالثني من 

عمرهما قبل نحو 25 عاًما. اإذ يقول 

الزوج: »ل تقدر �صنوات حياتنا املا�صية 

باأي مبلغ من املال، ب�صبب النا�ض والأماكن 

التي راأيناها. اإنها حياة غنية«. 

عر�ض املوقع مناذج اأخرى ملتقاعدين يف 

�صن مبكرة جنح بع�صهم يف جمع ما يربو 

على مليون دولر يف �صن الثالثني من العمر 

قبل اأن يقرروا التقاعد عن العمل.

مل 
يكن يت�صور الكثريون اأن التقدم التقني 

الذي اأ�صهم يف ت�صنيع ما يعرف 

بالإن�صان الآيل، �صيكون �صبًبا مبا�صًرا يف 

التاأثري �صلًبا يف معدلت التوظيف و�صوق 

العمل، بدًل من تعزيز حظوظ الب�صر يف 

احل�صول على وظائف جديدة.

حللت ورقة بحث جديدة مت عر�صها 

يف منتدى دافو�ض القت�صادي يف �صوي�صرا 

اأ�صواق العمل يف 15 دولة رائدة اقت�صادًيا، 

وتو�صلت اإىل نتيجة مفادها اأن نحو �صبعة 

ماليني وظيفة �صتخ�صرها اأ�صواق هذه الدول 

بحلول عام 2020 ل�صالح الإن�صان الآيل 

والأنظمة التقنية احلديثة، مع زيادة متوقعة 

بنحو مليوين وظيفة م�صتحدثة. اأي اأن الفارق 

�صيكون خم�صة ماليني وظيفة �صيتم التخلي 

عنها ت�صاف اإىل ن�صب البطالة.

حر�صت الدرا�صة على اأن ت�صمل 

القت�صادات املدرو�صة يف 15 دولة نحو 

65% من القوى العاملة على م�صتوى العامل، 
و�صلطت ال�صوء على التحديات اجلديدة 

التي تفر�صها التقنيات املتقدمة على املهام 

الإن�صانية وجتعلها عدمية اجلدوى، يف 

جمالت ال�صناعة والرعاية ال�صحية.

تنباأت منظمة العمل الدولية التابعة لالأمم 

املتحدة بالفعل بزيادة البطالة حول العامل 

بنحو 11 مليون �صخ�ض بحلول عام 2020، يف 

الوقت الذي توقع فيه امل�صح اجلديد خ�صارة 

نحو ثلثي الوظائف املذكورة يف القطاعات 

املكتبية والإدارية، حيث �صتحل الأجهزة الذكية 

حمل املهام الروتينية التي يوؤديها الإن�صان.

�صيطال التاأثري الكثري من القطاعات، 

ولكن القطاع الأكرث تاأثًرا هو القطاع 

ال�صحي، ا�صتناًدا اإىل انت�صار الرعاية 

ال�صحية عرب الهاتف يف امل�صتقبل، يليه 

قطاعا الطاقة واخلدمات املالية. و�صتكون 

الن�صاء اأكرث اخلا�صرات يف هذه التوقعات، اإذ 

�صتح�صل كل امراأة على وظيفة اإ�صافية مقابل 

كل خم�ض وظائف ملغاة، بينما �صيح�صل 

الرجل على وظيفة م�صتحدثة مقابل كل ثالث 

وظائف �صيتم التخلي عنها.

اإلنسان اآللي يفاقم البطالة
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ً
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ّ
مت

المركبــة المائيــة كوادروفويــل 

Q2S مــن اإلصــدار المحــدود! 

ً
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طــرح فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ُ
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معالم

تقع 
مدينة البرتاء الأثرية يف 

حمافظة معان جنوب اململكة 

الأردنية الها�صمية، على بعد 225 

كيلو مرًتا جنوب العا�صمة عمان. 

وتتميز بعمارتها الرائعة املنحوتة 

يف ال�صخور الوردية بحرفية 

�صديدة. يرجع تاريخ البرتاء اإىل 

عام 312 قبل امليالد عا�صمة ململكة 

الأنباط، وكان لها دور مهم تاريخًيا 

بحكم موقعها املتميز بني خمتلف 

احل�صارات، اإذ تقع على منحدرات 

جبل املذبح �صمال غرب اجلزيرة 

العربية، بوادي عربة املمتد من 

البحر امليت حتى خليج العقبة. 

اأ�صيفت البرتاء اإىل قائمة الرتاث 

العاملي ملنظمة اليون�صكو عام 1985، 

واختريت اإحدى عجائب الدنيا 

ال�صبع، وتعد من اأكرث الأماكن جذًبا 

لل�صائحني يف الأردن.  

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

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

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

كما هو عليه احلال اليوم.

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

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

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

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

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
متلك لكناو عدًدا كبرًيا من الأ�صواق 

ومراكز الت�صوق، وتعد منطقة هازراتغاجن 

املنطقة الرئي�صة للت�صوق، وتتمركز يف و�صط 

املدينة، وفيها ميكن لل�صائحني ابتياع ما 

يرغبون فيه من احتياجات من خالل العديد 

من املتاجر والبازارات التاريخية، وجممعات 

البيع بالتجزئة. كما ميكنهم ال�صتمتاع باأ�صهى 

الأطعمة يف املطاعم التي ت�صمها املنطقة، 

والفنادق وامل�صارح التي تنت�صر يف اأرجائها. 

ت�صم مناطق اأخرى مثل ياهياغاجن، واأمني 

اأباد، وكابورثال، وجانباث، متاجر معروفة، اإىل 

جانب انت�صار مراكز الت�صوق الكربى باملدينة، 

ومنها متجر »وال مارت« و»فونيك�ض يونايتد« 

و»�صيتي مول«، و»غاردنز جالرييا مول«، 

و»فن ريبابليك«. كما يجري العمل على اإن�صاء 

مركزين كبريين للت�صوق هما مركز �صنغافورة 

التجاري، ولكناو �صنرتال، من املتوقع 

افتتاحهما خالل العام اجلاري.

أين تذهب؟
يعد ق�صر احلكم القدمي بالكناو اأحد اأ�صهر 

املعامل ال�صياحية يف املدينة. هذا الق�صر بداأ 

بناوؤه يف عام 1784 وا�صتمرت عملية البناء ملدة 

14 عاًما حتى النتهاء من الت�صييد كاماًل.
اأما زيارة الربكة امللكية ذات الهيكل املعماري 

الفريد يف حميط الق�صر، في�صتمتع خاللها 

الزائر مب�صاهدة الربكة ذات املياه الزرقاء 

واحلمامات املحيطة بها، يف الدور الأر�صي 

والأول والثاين. يف اجلهة الغربية من الق�صر يقع 

م�صجد اأ�صيفي، وهو مبنى رائع بعمارة مميزة 

للقبب واملاآذن املنحوتة، اإذ يتوافد عليه الكثري 

من الزوار املحليني والأجانب.

جت�صد البوابة الرتكية املعروفة حملًيا برومي 

دروازة، التبادل احل�صاري بني الهند وتركيا، 

فقد مت بناوؤها قبل اأكرث من قرنني من الزمان. 

كما ت�صم املدينة بع�ض امل�صاجد الرائعة ذات 

العمارة الفريدة، ومنها م�صجد جاما الذي انتهى 

بناوؤه يف عام 1845.

أين تسكن؟
Renaissance Lucknow Hotel

ي�صنف الفندق من فئة فنادق خم�صة جنوم، 

ويوفر م�صبًحا كبرًيا على ال�صطح باإطاللة �صاحرة 

على الأفق املمتد، يف ح�صرة املطاعم املحيطة التي 

توفر خدماتها للنزلء، فيما يبعد الفندق بنحو 13 

كيلو مرًتا عن املطار. يقع الفندق على �صفاف نهر 

غومتي، يف و�صط املدينة، بالقرب من اأكرث مناطق 

اخلدمات الرئي�صة واأغلب املزارات ال�صياحية.

24 ساعة في
الكناو

تقع مدينة الكناو في الطرف الشمالي 
من الهند، على مقربة من الحدود 

النيبالية، وتعد عاصمة والية أتار براديش. 
ويربو عدد سكانها على مليوني نسمة، 

أغلبهم من المسلمين.

تعد 
لكناو ثاين اأكرب مدن �صمال الهند و�صرقها 

وو�صطها بعد دلهي، وهي مدينة الثقافات 

املتعددة. وتعد مركًزا حكومًيا، وتعليمًيا، واقت�صادًيا، 

ومالًيا، وتقنًيا، و�صياحًيا مهًما.
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تحفل أيام المهرجان بنشاط تراثي حثيث، 
مثل األلعاب القديمة، واألشعار الشعبية 

واألحاجي والمسابقات.

الجنادرية 30
تراث الماضي يستنهضه الحاضر

نجاة الوحيشي

تصوير: هشام شما

الجنادرية
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يف 
مثل هذا الوقت من كل عام، تاأخذ قرية 

اجلنادرية زينتها كاملة، ا�صتعداًدا ل�صتقبال 

زوارها من هواة الرتاث، وع�صاق الثقافة والفكر 

يف موعد �صنوي ل تكاد تتخلف عنه منذ ن�صاأتها يف 

عام 1405 هـ/1985م، حيث نظمت الدورة الأوىل 

ملهرجان اجلنادرية. ومنذ ذلك التاريخ، اأ�صبح 

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة تقليًدا �صرعان 

ما حتول اإىل موعد �صنوي مع الرتاث والثقافة، 

ي�صلط ال�صوء بروؤية فكرية معا�صرة على ح�صارة 

الأمة وكنوزها، وي�صتح�صر ب�صمات ما�صيها من 

اأجل مد اجل�صور بني حا�صر يواكب واقًعا جديًدا.

ربط الحاضر بالماضي   |   من الأهداف الرئي�صة 
لهذا الفعل احل�صاري، الذي اأ�صبح عن�صر جذب 

للزوار يف كل عام من داخل البالد وخارجها، اإبراز 

الأوجه املختلفة لإرث ح�صاري توارثته الأجيال على 

مدى ع�صور، ميثل لأبناء هذا الوطن ع�صارة اإبداع 

اإن�صاين عريق، وواقًعا يومًيا عنوانه التحدي والإبداع، 

يتجلى من خالل �صناعات يدوية متعددة، وحرف 

تقليدية تنم عن مهارة واإتقان. كما ي�صتح�صر 

املهرجان م�صاهد من احلياة اليومية يف ال�صابق، 

بهدف تقريبها من ذهن الأجيال ال�صابة، وربطها 

بواقع احلا�صر املعا�صر.
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العروض الفلكلورية   |   ُيفتتح املهرجان يف كل 
عام بعر�ض �صعبي �صائق، هو �صباق الهجن ال�صنوي 

الكبري. ثم تتوا�صل عرو�ض الفرو�صية، نظًرا لالإقبال 

اجلماهريي الكبري عليها طيلة اأيام املهرجان. 

وكذلك العرو�ض الفلكلورية التي توؤديها فرق متثل 

خمتلف مناطق اململكة. 

حتفل قرية اجلنادرية باملحالت الرتاثية، وتن�صط 

يف اأزقة القرية ال�صعبية �صوق تراثية ت�صد الأنظار مبا 

تعر�صه من مقتنيات قدمية، كما يتم فيها جت�صيد 

مناذج حية من الأعمال اليومية امل�صتوحاة من واقع 

البيئة القدمية للمجتمع ال�صعودي، فريى الزائر 

وجوًها با�صمة األيفة متار�ض احلرف وال�صناعات 

اليدوية مثل احلياكة، والتطريز، والرتميم.. اإىل 

جانب البيع وال�صراء، والديا�صة وهي الطريقة 

القدمية لع�صر ال�صم�صم التي كانت تتم بو�صاطة 

دوران اجلمل حول الع�صارة، وجلب الإبل للماء من 

البئر بو�صاطة ال�صواين. وقد ناهز عدد احلرف 

اليدوية املعرو�صة يف قرية اجلنادرية 250 حرفة. 

ف�صاًل عن اإحياء األوان الن�صاطات التي كان الأجداد 

ميار�صونها، وو�صائل الت�صلية التي كانوا يق�صون بها 

12
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مناذج مل�صغولت يدوية تقليدية قدمية.

�صناعات يدوية يف ال�صوق الرتاثية.

جلب الإبل للماء من البئر بو�صاطة ال�صواين.

الرتاث العمراين والروا�صني كانا حا�صرين يف املهرجان.

القرية الرتاثية جت�صد البيئة القدمية للمجتمع ال�صعودي.

الجنادرية
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اأوقاتهم. لذلك حتفل اأيام املهرجان بن�صاط تراثي 

حثيث، مثل الألعاب القدمية، والأ�صعار ال�صعبية، 

والأحاجي، وامل�صابقات، وتنظيم حفالت الزواج 

والأعرا�ض، وعر�ض املالب�ض التقليدية اجلميلة 

بخاماتها الطبيعية واألوانها البهيجة، اإ�صافة اإىل 

عرو�ض الورد والعود. ولالأطفال ن�صيب كبري من 

امل�صابقات حلثهم على الهتمام برتاثهم ال�صعبي 

وعاداتهم، وتقاليد بالدهم.

قرية التراث   |   �صرعان ما اأن�صئت على اأر�ض 
اجلنادرية قرية متكاملة للرتاث ت�صم جممًعا ميثل 

كل منطقة من مناطق اململكة، وي�صتمل على بيت 

تقدم فيه يومًيا عرو�ض �صعبية حملية، وم�صابقات، 

وبرامج توعوية وتن�صيطية، و�صوق جتارية تعر�ض 

فيها مقتنيات عتيقة وم�صغولت تقليدية، وب�صائع 

مثل العطور، والطيب، والبخور، واحلناء، مما كان 

ي�صتهلك يف الع�صور ال�صابقة. كما متت، من اأجل 

ا�صتيعاب اأكرب عدد ممكن من املعار�ض، تو�صعة ال�صوق 

ال�صعبية، واإن�صاء �صالة للن�صاطات الثقافية. وملزيد من 

ال�صتذكار ملختلف الن�صاطات القدمية وا�صتح�صارها، 

اأن�صئ يف ال�صوق ال�صعبية مبنى ملدر�صة الكتاتيب، واأعيد 

ت�صميم بوابة ال�صوق ال�صعبية.

كما ات�صعت دائرة اهتمامات املهرجان من خالل 

دعوة دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

للم�صاركة يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة 

منذ دورته الرابعة )1408هـ(. حيث �صاركت دولة 

البحرين مبتحف داخل ال�صوق ال�صعبية، عر�صت من 

خالله مناذج لبع�ض �صناعاتها التقليدية وحرفها 

اليدوية القدمية، ثم كانت م�صاركة دولة قطر مبقهى 

ي�صتح�صر احلياة البحرية، وبعدد من املطبوعات يف 

عر ميثل  معر�ض الكتاب، وكذلك ن�صبت بيًتا من ال�صَّ

حياة البادية فيها.

ثم اأ�صبح املهرجان عالمة فا�صلة يف احلراك 

الثقايف والرتاثي لي�ض فقط يف اململكة، واإمنا يف 

ا، منذ اأن �صعت اجلهات املنظمة اإىل  خارجها اأي�صً

تو�صيع دائرة امل�صاركة يف املهرجان، با�صت�صافة 

بلد يكون �صيف �صرف مع كل دورة. وقد متت يف 

هذا الإطار ا�صت�صافة رو�صيا يف )جنادرية 24(، 

وفرن�صا )25(، واليابان )26(، وكوريا اجلنوبية 

)27(، وال�صني )28(، ودولة الإمارات العربية 

املتحدة )29(. ويف املهرجان احلايل )30( �صتتم 

ا�صت�صافة جمهورية اأملانيا الحتادية والتي ت�صارك 

من خالل جناح خا�ض بها يحوي العديد من 

الن�صاطات الرتاثية باأملانيا، والفرق ال�صعبية التي 

ت�صور احلياة القدمية فيها، كذلك �صيتم تقدمي 

معلومات عن اأملانيا للجمهور الزائر، والتي حتوي 

العديد من ال�صور القدمية، واملعلومات التاريخية 

واجلغرافية، وكذلك منط اأ�صلوب احلياة القدمي، 

والأزياء الرتاثية للرجال والن�صاء.

حدث.. ورسالة   |   مع كل دورة للمهرجان، يربز 
تنامي ر�صالة اململكة احل�صارية يف تاأكيد الهتمام 

مبوروث اإن�صاين عريق، وتكري�ض الهوية العربية 

الإ�صالمية، وتعزيز النتماء اإىل ح�صارة تزخر 

بالرثوات. واحلفاظ على تراث الأجداد، والحتفاء 

بالتقاليد العريقة والقيم العربية الأ�صيلة لأر�ض توالت 

على اأر�صها احل�صارات والأجماد، وجتذيرها يف ثقافة 

الأبناء والأحفاد، وتر�صيخ هويتهم التي تتجلى من 

خالل عاداتهم وتقاليدهم وموروثهم الثقايف والفكري 

العظيم الذي تتعدى قيمته جميع الآفاق والأبعاد.  

          مع كل مهرجان، يبرز تنامي رسالة المملكة الحضارية في
    تأكيد االهتمام بموروث إنساني عريق، 
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احتضن سور جدة داخل جدرانه الحواري واألحياء 
القديمة، التي تضم الكثير من البيوت التاريخية 

المعروفة بجمال بنيانها وأصالتها.

جدة التاريخية
عبق التراث في الشوارع العتيقة

بوابة 
جدة القدمية تفتح لكل زائر، متزينة بو�صاح 

املحبة، لي�صت لأنها جمرد مدينة جميلة، بل 

لأنها فل�صفة كيان جمع القا�صي والداين. فمن بحرها، 

اإىل رملها تروي حكاية ع�صق اأزيل من كل من وطاأ 

اأر�صها.. اإنها جدة التي يفي�ض التاريخ من روا�صينها 

العتيقة، وتتزاحم الزخارف املنحوتة على اأبوابها 

اخل�صبية لتخرب اجلميع بق�ص�صها القدمية.

نعم هي الأماكن والروا�صني ذاتها التي تروي 

حكاية مدينة مل تكن تتعدى ب�صعة كيلو مرتات، 

لت�صبح اليوم مرتامية الأطراف، اإل اأنها ل تزال 

وفية لعهودها القدمية فتحفظ بني طياتها تراًثا 

ب�صرًيا وثقافًيا وح�صارًيا اأبى الندثار، و�صهد �صالف 

الع�صر والأوان على عظمة ما م�صى عليها وجماله. 

املتاأمل لطابع املعمار القدمي يف منطقة احلجاز، 

ا مبدينة جدة، �صيقف على م�صهد جمايل بديع  خ�صو�صً

ال�صنع منظوًرا يف »الروا�صني«، ذلك الفن امل�صنوع من 

اخل�صب على ن�صق هند�صي وفني بالغ الدقة واجلمال. 

منط متيزت به بيوت احلجاز ومبانيها يف �صابق 

العهود، بقيت منها هذه الروا�صني واجلدران العتيقة 

متثل بع�ض املالمح التي تغالب الندثار، ومت�صك برمق 

احلياة. ينظر اإليها املتاأمل حني يعرب املنطقة التاريخية 

يف مدينة جدة، ليعود بالذكرى حلنني ي�صرتجع معه 

ما�صي هذا الفن اجلميل.

الرواشين   |   وقفة تاأمل عند هذه الروا�صني، 
�صيقراأ فيها املرء ما كان من اأمرها قدمًيا، 

ليدرك اأنه ما من بيت يف ال�صابق خال من هذه 

جدة

فتحي سمير
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احللية املعمارية البديعة، �صيدرك اأن هذه املدينة 

عرفت هذه الروا�صني يف اأوائل القرن الرابع ع�صر 

الهجري حني كانت جُتلب اإليها اأخ�صاب مب�صميات 

عديدة، وخامات خمتلفة، لكل واحدة منها مزيتها 

اخلا�صة، ومو�صعها املنا�صب يف الطراز املعماري. 

فهناك خ�صب يدعى »الغني« يجلب من مدينة 

املاليو، ومنه ت�صنع الروا�صني والأبواب. وم�صى 

على النا�ض وقت يف احلجاز كانوا يجلبون الروا�صني 

والطيق والأبواب من الهند غالًبا. 

ملا تر�صخ هذا الفن يف املعمار احلجازي، 

تفتقت عبقرية اإن�صان هذه املنطقة ف�صار ي�صنع 

الروا�صني بنف�صه، م�صتغنًيا يف ذلك عن جلبها 

من اخلارج، م�صتفيًدا من اأخ�صاب الدوم املجلوبة 

من منطقة الطائف. وقد برع يف ذلك العمل 

الفني العديد من احلرفيني املهرة مقدمني منًطا 

فنًيا ميازج يف �صكله البيوت الهند�صية الرتكية. 

وات�صعت رقعة الروا�صني، فبعد اأن كان �صغرًيا 

يف و�صط جدار الغرفة �صار ي�صنع كبرًيا بقدر 

�صعة احلجرة، مزوًدا بفتحات ت�صمى »قالب«، 

التي ا�صتغني بها عما كان يو�صع قدمًيا على 

الطيق والفتحات من �صتائر، والتي كانت ت�صنع 

من اأعواد النخيل ب�صورة رفيعة يطلق عليها 

»كربيتة«. اإن اأراد املرء اأن يقف على حقيقة ما 

متثله هذه الروا�صني ملن عا�صروا اأوان �صيطرتها 

على الطراز املعماري يف منطقة احلجاز ويف 

مدينة جدة على وجه التحديد، فليق�صد منطقة 

البلد التاريخية. ي
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بيوت قديمة   |   لطاملا احت�صن �صور جدة القدمي، 
الذي بني بهدف حماية املدينة وحت�صينها، بني 

جدرانه اأحياء املدينة القدمية وحواريها التي 

اكت�صبت اأ�صماءها من مواقعها اجلغرافية، اأو 

�صهرتها مبا اأملَّ بها من اأحداث. فتاأتي حارة املظلوم 

يف �صدارة هذه املناطق التاريخية وتقع باجلزء 

ال�صمايل ال�صرقي داخل ال�صور يف �صارع العلوي، 

وت�صم دور اآل قابل، واآل ال�صيخ، وم�صجد ال�صافعي. 

ويف الجتاه نف�صه تقع حارة ال�صام التي ت�صم دور 

ال�صرتي والزاهد. اأما حارة اليمن فتقع اإىل اجلنوب 

من ال�صور، يف اجتاه اليمن، وبها دور اآل ن�صيف، 

واجلمجوم، واآل عبدال�صمد، واآل �صعراوي، والكيال. 

بينما تعد حارة الكرنتينة الواقعة يف جنوب جدة 

اأقدم اأحيائها التاريخية خارج ال�صور، وكانت ت�صهد 

دخول احلجاج القادمني بحًرا. اأما حارة البحر فتقع 

اإىل اجلنوب من املدينة، وتطل على البحر، وت�صم 

دور اآل النمر، واآل ر�صوان. وما اأن يدلف الزائر اإىل 

.1

.2

.3

الطراز املعماري املميز لبيوت جدة القدمية. )و ا �ض (

اأحد اأزقة املنطقة التاريخية. )و ا �ض (

الأبنية احلديثة تطل على الأبنية القدمية. )و ا �ض (

جدة
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          المتأمل لطابع المعمار القديم في جدة 

التاريخية، سيقف على مشهد جمالي بديع الصنع منظوًرا 
في الرواشين الجميلة  

موقع هذا الرتاث الإن�صاين الفريد، ف�صي�صادفه 

الكثري من البيوت القدمية املعروفة يف املنطقة 

التاريخية. فهذا هو بيت باع�صن، وعلى مقربة منه 

بيت عا�صور، وبعده بقليل بيت باج�صري، وعلى مرمى 

الب�صر بيت ن�صيف، اأو ق�صر ن�صيف كما كان يقال 

له، لأن امللك املوؤ�ص�ض عبدالعزيز اآل �صعود، طيب اهلل 

ثراه، اتخذه مقًرا يف ال�صابق. وت�صكل املنازل تالحًما 

جمتمعًيا، بالتئام كل منزل مع الآخر ما جعل من 

حواريها، و�صكانها، ودكاكينها بيًتا واحًدا، وحارة 

واحدة، وجتارة واحدة. 

أسواق شعبية   |   تعج �صوارع املنطقة 
التاريخية ال�صيقة مع نب�ض اأ�صواقها باحلياة 

وبخطوات مرتاديها من خمتلف اجلن�صيات، �صواء 

من املقيمني، اأو ال�صياح، اأو احلجاج واملعتمرين 

القادمني من خارج اململكة، والذين يدفعهم 

الف�صول للعبور باملنطقة التاريخية يف و�صط البلد، 

حيث التجول �صرًيا على الأقدام يف اأجواء حتتفظ 

بطابعها ال�صعبي احلجازي لزيارة اأ�صواقها القدمية 

امل�صهورة، املتميزة بنوعية ب�صائعها واأ�صعارها. من 

ا وجه  اأ�صهر الأ�صواق القدمية التي اأ�صبح لها اأي�صً

حديث، �صوق قابل، فتلتقي فيه ال�صلع القدمية، 

ويعد حمطة جذب لزوار املدينة للوقوف عليه 

والتب�صع منه، واأهم ب�صائعه الأقم�صة، والأحذية، 

والذهب، وجميع م�صتلزمات املنا�صبات من حلوى، 

وبن، و�صاعات كهربائية. وهو هدف حيوي لزوار 

املدينة قدمًيا وحديًثا. يف �صوق قابل تلمح الكثري 

من �صور التجارة الب�صيطة لباعة ي�صعب اأن نطلق 

عليهم �صفة جتار. التعامل هنا له وجه اآخر وروح 

اأخرى، فيه �صيء من احل�ض الإن�صاين. واأنت ت�صرتي 

ما تريد مبا�صرة من �صاحب الب�صاعة واملرتبح 

منها، دون و�صيط اأو حما�صب بيع، ت�صعر مبا يعرتيه 

من م�صاعر فرح وهو يبيع لك، تكاد ت�صمع نب�صات 

قلبه ت�صكر ربها على هذا املك�صب الزهيد. اأما يف 

�صوق باب مكة فيمكن التزود بكل املواد الغذائية 

والتموينية، بدًءا من تنكة التمر، اإىل احلبوب 

املطحونة وغري املطحونة، والع�صل باأنواعه، اإىل 

الأواين املنزلية. على جانبي اأحد الطرق يف �صوق 

باب مكة جتد بع�ض الباعة ين�صرون ب�صائعهم 

على الأر�ض، ول �صقف لهم اإل ال�صماء. نوعية 

الب�صائع بطبيعتها غري مرتفعة القيمة وترتكز 

على اخل�صراوات والفاكهة، اإ�صافة اإىل بع�ض 

امل�صتلزمات املنزلية. 

يفي�ض املكان خالل جتوال الزوار به بعبق املا�صي، 

ما يجعله هدًفا لزوار بعينهم ت�صتهويهم هذه الأجواء 

اجلميلة التي حتاكي ما اعتاده ال�صكان قدمًيا خالل 

حياتهم، وابتياع احتياجاتهم من الأ�صواق والدكاكني 

القدمية يف جدة التاريخية.

يتعزز هذا ال�صعور الرائع خالل زيارة واحد من 

اأهم اأ�صواق جدة التاريخية، هو �صوق البدو الذي يقع 

بالقرب من بوابة مكة التي كانت تفد منها واإليها 

قوافل احلجاج اإىل مكة املكرمة ومنها، وقوافل 

املزارعني والإنتاج الزراعي من احلبوب والتمور 

وغريهما، حتى �صهاريج املياه كانت تفد منها واإليها 

عن طريق بوابتها.  الداخل من باب مكة، حالًيا، 

يلحظ وجود �صارعني طويلني متفرعني، اأحدهما 

على ناحية اليمني يوؤدي اإىل �صوق البدو، والآخر 

على ناحية ال�صمال ويوؤدي اإىل �صوق العلوي. املهم يف 

�صوق البدو هو اأن ال�صارع ال�صيق الذي يقع عليه يقود 

اإىل اأقدم معلم يف معامل جدة وهو امل�صجد اجلامع 

العتيق. كما اأنه �صوق معروف بالعديد من الأن�صطة، 

ا لبيع القهوة العربية قدمًيا. فكان كل  وكان خم�ص�صً

من يقرتب منه ي�صم من بعيد عبري الهيل، والقرفة، 

والزجنبيل، والزعفران، وداخله اأق�صام اأخرى لبيع 

الأقم�صة، والبهارات، واحلبوب، وكل ما كان يجذب 

�صكان البادية بعد ذلك يف تنظيم بدائي لكنه راق 

جًدا. وقد متيز �صوق البدو فيما م�صى عن بقية 

الأ�صواق ال�صعبية بب�صاعته التي حتمل طابع البداوة. 

اليوم ومع بع�ض التغريات التي طراأت على ال�صوق 

ما زالت الب�صائع نف�صها تباع، ولكن مل تعد ب�صائع 

البادية موجودة كما يف ال�صابق. 

كانت لالأ�صواق ال�صعبية ب�صاعتها اخلا�صة 

ا، فكما اأن املراكز التجارية الكربى يف  الفاخرة اأي�صً

الوقت احلايل ت�صوق للعالمات التجارية ال�صهرية، 

فكانت الن�صاء قدمًيا يق�صدن الأ�صواق لطلب قطع 

من الأقم�صة الفاخرة واحلرائر املطرزة، التي جتلب 

من الهند اأو باك�صتان، اأو م�صر، اأو املغرب، اأو من 

اأي مكان اآخر. وقد تنتظر ال�صيدة هذه القطعة ملدة 

طويلة حتى حت�صل على مبتغاها.  من اأهم الأ�صواق 

ا  القدمية يف مدينة جدة، �صوق الندى ويعرف اأي�صً

ب�صوق احلوت نظًرا لنت�صار الأ�صماك فيه. وهو ميتد 

مبحاذاة اجلزء الغربي من �صور املدينة، حيث يلتقي 

�صماله ب�صمال غرب املدينة، وتتفرع منه عدة اأ�صواق 

جانبية تزيد من اأهميته وحيويته التجارية، وي�صم 

العديد من املكتبات وي�صتهر ب�صناعة الأحذية، 

واحلقائب، واإ�صالح ال�صاعات. اأما �صوق اخلا�صكية 

املعروف ب�صوق ال�صبحية، فيبتاع فيه املت�صوقون 

ال�صبح من الدكاكني املنت�صرة يف اأرجائه، ويقع ال�صوق 

جنوب غرب �صارع قابل. يعد �صوق اخلا�صكية من 

اأهم حمطات املقيمني ممن يعملون يف جدة، وكذلك 

الزوار واحلجاج واملعتمرون ل�صراء التذكارات مثل 

امل�صابح، والأواين الفخارية، والأقم�صة، وغريها من 

الأ�صياء التي حتفل بها دكاكني ال�صوق املحتفظة 

بطابعها ال�صعبي دون حتديث لها. 

يقع �صوق العلوي الفا�صل بني حارة املظلوم �صماًل 

وحارة اليمن جنوًبا بني �صارع قابل و�صارع �صوق 

البدو، ويتميز بعر�ض العديد من ال�صلع والب�صائع 

كاملالب�ض، والبهارات، وامل�صتلزمات املنزلية وغريها، 

اأي اأنه ي�صارك �صوق البدو يف العديد من ب�صائعه. 

حلويات جداوية   |   على الزائر ملدينة جدة اأن 
يتناول حلوياتها امل�صهورة من اللبنية، واللدو، وبر 

احلمام )اأحد اأ�صهر حلويات منطقة مكة املكرمة 

ا التمي�ض،  وما حولها( والهري�صة. ويتناول اأي�صً

والفول بكل اأ�صكاله وطرق طبخه املتعددة، اإ�صافة 

اإىل البليلة ال�صاخنة، وم�صروب ال�صحلب، والقهوة 

البي�صاء، اأو قهوة اللوز التي ت�صتهر بها املنطقة 

احلجازية جًدا، وحتديًدا مكة، وجدة، واملدينة، 

ويتهافت عليها كل من يتذوق طعمها.

لعل هذه احللويات، والأطعمة حتمل يف �صناعتها 

خليًطا من الهجني الثقايف املتعارف عليه يف املنطقة 

الغربية باململكة، ب�صبب اختالف اجلن�صيات التي 

ا�صتقرت حول م�صجدي احلرم املكي والنبوي منذ 

القدم، ما جعل مو�صمي احلج والعمرة، والتجارة 

ا حتمل كثرًيا من العادات، والتقاليد، والأطعمة،  اأي�صً

واحللويات، والثقافات اإىل هذه املدينة ال�صاحلية 

الواقعة على البحر الأحمر.   
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إنسبروك
شتاء أبعد من الخيال

كل شيء يدل على تناغم 
وتوافق قلما رأيناهما في مدينة 

أخرى كإنسبروك.

مجتبى سعيد

النمسا
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جبل 
وواٍد، ومدينة وريف، تراث عريق 

وحداثة، واأ�صواق ت�صورها اجلبال 

ال�صاهقة.. اإنها املتناق�صات التي �صكلت جاذبية 

عا�صمة الولية التريولية.. اإنها مدينة اإن�صربوك 

)Innsbruck( يف غرب النم�صا. التنزه بني 

معامل القرون الو�صطى املثقلة بالتاريخ واملنت�صرة 

بوفرة هي عودة حقيقية باآلة الزمن للوراء يف 

عا�صمة جبال الألب. وعلى النقي�ض من ذلك 

يده�ض املرء للوهلة الأوىل عند دخوله املدينة 

من بوابة امل�صتقبل بو�صاطة قطار الهوجنر برج 

بان الذي �صممته املعمارية العراقية ال�صهرية 

زها حديد، والذي ينقل الركاب من و�صط املدينة 

اإىل اأطرافها، حيث توفر فر�صة التنقل بالقطار 

ال�صتمتاع مبناظر �صل�صلة اجلبال ال�صمالية 

ال�صاحرة عن قرب، حيث يدنو اجلميع ويقرتب 

من ال�صحاب يف م�صهد ب�صري يحب�ض الأنفا�ض. 

ق�صاء العطلة يف عا�صمة جبال الألب زاخرة بالتنوع 

والتجدد كاملدينة نف�صها، فبني التزحلق على اجلبال، 

والت�صوق، والتنزه، وزيارة متاحف الفن احلديثة 

و�صوًل اإىل مائدة الطعام التورولية باأطباقها ال�صهية، 

حيث جتدر زيارة املطاعم املتناثرة على �صفوح 

اجلبال داخل الأكواخ اخل�صبية وال�صتمتاع مبا تقدمه 

قوائم الأطعمة هناك. 

رحلة متعددة األلوان   |   تتيح اإن�صربوك 
لزائريها طيًفا متنوًعا من املتعة، حيث النزهة 

الثقافية يف املتاحف واملعار�ض، والت�صوق من 

حمالها اجلميلة بجانب املدينة العتيقة البهية 

باملعمار احلديث الذي ي�صاغب �صوارع احلا�صرة 

القدمية وزقاقها. لقد اهتم القيا�صرة وامللوك 

الذين حكموا املدينة من القرن اخلام�ض ع�صر 

على النهو�ض بها، والإبداع اخلالق يف �صنع اأدق 

تفا�صيل املدينة. فهياكل املباين املبنية منذ الع�صر 

القوطي، والباروكي، والكال�صيكي، وع�صر النه�صة 

تطوف مبن يدخل املدينة جلنبات املا�صي العتيق. 

ال�صطح الذهبي اأو ما ي�صمى باملربع الذهبي الواقع 

يف قلب املدينة القدمية يعد من اأهم اإبداعات 

الإمرباطور ماك�صميليان الأول يف املدينة الذي 

بدوره بناه من البالط النحا�صي املذهب املزخرف 

بالنقو�ض املظهرة ل�صعار النبالة تكرمًيا لزواج ابنه 

ماك�صميليان الثاين.

بالإ�صافة اإىل ذلك ياأخذ العجب كل من �صاهد 

روعة جمال ق�صر اإمربا�ض الذي تعود حكاية وجوده 

اإىل اأكرث من ثماين مئة عام، حيث يحت�صن الق�صر 

الكثري من الكنوز الفنية والتاريخية املتاح روؤيتها لكل 

الزائرين. اأما ع�صاق الإبداع املعماري والفن احلديث 

فالفر�صة �صانحة لهم مل�صاهدة اأهم الأعمال الع�صرية 

العاملية املتاحة يف قلب اإن�صربوك واأطرافها، حيث ما 
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زالت املدينة ال�صاحرة جتذب عقول املبدعني والفنانني 

العامليني اإليها.  ت�صتهر اإن�صربوك املتمركزة يف اأعماق 

ا، حيث احت�صنت  جبال الألب بالريا�صات ال�صتوية اأي�صً

على �صفح جبالها دورتني لالألعاب ال�صتوية الأوملبية. وما 

زلت املدينة قبلة لع�صاق التزلج. توفر املدينة لل�صواح 

الفر�صة لكت�صافها عن كثب عن طريق الربامج الفريدة 

من نوعها. فلع�صاق امل�صي فر�صة ال�صتمتاع باجلولت 

ال�صياحية �صرًيا على الأقدام، وارتداء مالب�ض الفرتة 

الباروكية واأزيائها، اأو التمتع مب�صاهدة قمم اجلبال 

املحيطة باإن�صربوك باملنظار من اأ�صفل املدينة. اأما 

من ل يف�صل امل�صي فله الختيار عرب التنزه من خالل 

تاك�صي الدراجات الهوائية، اأو احلافالت املك�صوفة، اأو 

العربات التي جترها اجلياد واملزينة باحللي امل�صابهة 

لع�صور القيا�صرة، وامللكيات النم�صاوية.

التسوق   |   تختلف جتربة الت�صوق يف 
احلا�صرة اجلبلية عن غريها من مدن النم�صا. 

فعلى �صبيل املثال بجانب املحال ال�صغرية 

املتوزعة يف زقاق اإن�صربوك ت�صتغل بع�ض املتاجر 

.1

.2

.3

اأحد اأزقة �صوارع احلا�صرة القدمية.

تعد اإن�صبورك قبلة لع�صاق التزلج.

الإبداع املعماري واملحال اجلميلة يف املدينة العتيقة.
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الكبرية مثل �صوق تريول مقر البلدية القدمي 

حتت ا�صم جالريي البلدية. اأما الأعمال واحلرف 

اليدوية التريولية فهي كفيلة باإدها�ض الزائر ملا 

حتمله من اأناقة، وذوق رفيع وفريد.

المطاعم   |   يعرث زائرو اإن�صربوك ب�صهولة على 
مطاعم متنوعة تعج بها املدينة. فبني مطاعم 

املتذوقني ومطاعم املطبخ التورويل امل�صهورة 

باأطعمتها املميزة وطرق ال�صيافة اخلا�صة تاأتي 

املطاعم احلديثة بجوار املطبخ الآ�صيوي والإيطايل 

الذي يعده اأهل املدينة جزًءا ل يتجزاأ من 

اأطعمتهم املف�صلة. وما يخ�ض ال�صتمتاع بتناول 

وجبتي الغداء اأو الع�صاء يف الأكواخ اخل�صبية 

املتناثرة على اجلبال فهي فر�صة ل يفوتها زوار 

املدينة احلاملة اإن�صربوك. 

نزهة الشتاء   |   ل ينقل قطار الهوجنر برج 
بان الإن�صربوكي املت�صلقني واجلوالة اإىل �صل�صلة 

اجلبال ال�صمالية يف ال�صيف فقط بل يف ال�صتاء 

ا، حيث يتهافت مريدو التزلج ال�صتوي وع�صاقه  اأي�صً

على ال�صل�صلة. يف دقائق معدودة ت�صل املقطورة 

من و�صط املدينة مقلِّة الكثري من املتلهفني لروؤية 

الثلوج يف منطقة التزلج املف�صلة، اأو كما ت�صمى 

ا »�صرفة ال�صم�ض الإن�صربوكية«. من اأعايل  اأي�صً

املدينة ل تنتظرك البانوراما الفاتنة لإن�صربوك 

نف�صها فقط بل اأكرث طرق التزلج انحداًرا يف اأوروبا 

التي ت�صمى مبنحدر هافيلكار- رنيه الأ�صطوري. 

متنح هذه املنطقة املرتفعة من جبال الألب فر�صة 

اأكيدة للمتزجلني الطموحني لختبار اإمكانياتهم 

وقدراتهم. يف جروبه املطعم الثلجي امل�صهور وحلبة 

التحدي �صكاي لين بارك الهائمة يف الثلج. اأما يف 

ال�صفة املقابلة من الوادي فت�صتقر اجلبال الأوملبية 

يف املكان الذي اأقيمت فيه الألعاب الأوملبية ال�صتوية 

�صتينيات القرن املن�صرم و�صبعينياته، حيث يجتذب 

اجلبل �صنوًيا اأ�صهر الريا�صيني العامليني املتناف�صني 

على بطولة القفز التزجلي لأبعد م�صافة ممكنة.

بعد يوم طويل يف الثلج نعود مع زوار 

املتنزهات الثلجية اإىل و�صط املدينة. وملن يق�صي 

عطلته هنا يف مو�صم الأعياد عليه األ ي�صيع 

فر�صة التجول يف الليايل ال�صتوية، واحت�صاء 

امل�صروبات ال�صاخنة، واحللويات داخل اأجواء 

الأ�صواق ال�صتوية الدافئة، حيث الأحاديث 

الهادئة، وعيون الأطفال املتلئلئة فرًحا.

التنوع خزينة الكنز التورولي   |   عامل املدينة 
بجانب القرية والوادي يخاطب اجلبل، والعادات 

القروية احلميمة تقابلها الأناقة احلديثة. فكل �صيء 

يدل على تناغم وتوافق قلما راأيناهما يف مدينة 

اأخرى كاإن�صربوك. 

التجول على اأطراف اإن�صربوك ياأخذك يف عامل 

اآ�صر، حيث بيوت املزارعني اخل�صبية ب�صرفها 

املرتفعة املطلة على تالل الريف بعيًدا عن �صخب 

املدينة. هكذا تكون العطلة مليئة بامل�صاهد الفريدة 

من نوعها، �صواء يف املنتجعات الفاخرة يف املدينة، اأو 

الأكواخ املريحة يف القرى الهائمة على ف�صاء الريف. 

ففي كل مكان يف املدينة يرحب التريوليون ب�صيوفهم 

بحرارة وحميمية خا�صة.  

          تتيح إنسبروك لزائريها طيًفا متنوًعا 
من المتعة حيث النزهة الثقافية في المتاحف والمعارض  

                             والتسوق من محالها الجميلة  
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تعين مبادرة العالم اإلسالمي للعلوم على 
استكشاف الحالة المؤسفة التي آلت إليها 

العلوم في العالم اإلسالمي، وتحديد طرائق 
تحسين وضعها.

استحضار أسباب التطور
نحو عصر ذهبي إسالمي جديد

تعليم

نضال قسوم

أستاذ الفيزياء والفلك في الجامعة األمريكية في الشارقة
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اإ�صهامات العاملمَ الإ�صالمي املا�صية  كانت 

يف جمالت العلوم والتعليم مذهلة. 

وقد دام »الع�صر الذهبي« الإ�صالمي عدة قرون 

من الزمن، ازدهرت خاللها املنح الدرا�صية وحب 

املعرفة والتعلم يف خمتلف اأنحاء العامل الإ�صالمي. 

و�صمل ذلك الع�صر اإن�صاء اأوىل اجلامعات يف 

العامل. ولكن اليوم، اأ�صبحت البلدان ذات الأغلبية 

امل�صلمة من ال�صكان متاأخرة كثرًيا عن بقية العامل 

يف جمالت التعليم والبحوث. ولبد لهذه احلال اأن 

تتغري اإذا كان لهذه املنطقة اأن تتمكن من توفري 

فر�ض عمل حديثة، وحياة اأف�صل ل�صعوبها املزدهرة 

ومواكبة التطور العاملي.

يف الوقت احلايل، ل توجد �صوى جامعة واحدة 

فقط من العامل الإ�صالمي، هي جامعة ال�صرق 

الأو�صط التقنية يف تركيا، بني اأف�صل 100 جامعة، يف 

ت�صنيف دويل واحد، ونحو ع�صر جامعات بني اأف�صل 

400 جامعة يف قوائم اأخرى كثرية. ويف حني ل توجد 
اختبارات دولية موحدة يف العلوم والريا�صيات على 

امل�صتوى اجلامعي، فاإن اأداء طالب ال�صف الرابع، 

والثامن، والعا�صر يف العامل الإ�صالمي اأقل كثرًيا من 

املتو�صط العاملي يف الختبارات يف هذه املو�صوعات، 

وذلك وفًقا لدرا�صة اجتاهات يف الريا�صيات والعلوم 

الدولية والربنامج الدويل لتقييم الطالب. والفجوة 

مع الطالب يف اأماكن اأخرى اآخذة يف الت�صاع.

عالوة على ذلك، فاإن الناجت البحثي، عندما 

يقا�ض باملن�صورات وال�صت�صهاد بالأعمال البحثية 

يف املجالت الدولية، ف�صاًل عن براءات الخرتاع، 

منخف�ض على نحو ل يتنا�صب على الإطالق مع عدد 

ال�صكان والقدرات املالية. فالبلدان الإ�صالمية تنفق 

نحو 0.5% فقط يف املتو�صط من ناجتها املحلي 

الإجمايل على البحث والتطوير، مقارنة باملتو�صط 

العاملي الذي يبلغ 1.78% من الناجت املحلي الإجمايل 

واملتو�صط يف بلدان منظمة التعاون القت�صادي 

والتنمية الذي يتجاوز 2%. وعدد الأ�صخا�ض الذين 

يعملون يف حقول العلم املختلفة يف العامل الإ�صالمي 

ا اأقل كثرًيا من املتو�صط العاملي. اأي�صً

قبل ثمانية ع�صر �صهًرا، بداأ فريق عمل غري 

حكومي وغري حزبي من اخلرباء الدوليني- بدعوة 

من مبادرة العامل الإ�صالمي للعلوم وجمموعة 

ال�صناعة احلكومية املاليزية للتقنية الفائقة، 

وبالتن�صيق من قبلي �صخ�صًيا- ا�صتك�صاف احلالة 

املوؤ�صفة التي اأ�صبحت عليها العلوم يف العامل 

الإ�صالمي، وحتديد الكيفية التي قد ت�صاعد بها 

اجلامعات على حت�صني الو�صع. وقد ي�صاعد التو�صل 

اإىل فهم اأف�صل للق�صايا املختلفة والعالجات املمكنة 

على متكني العلوم من الزدهار مرة اأخرى يف العامل 

الإ�صالمي، ف�صاًل عن الفوائد بعيدة املدى التي 

�صتعود على اقت�صاداته وجمتمعاته.

اأخذ ا�صتعرا�صنا حلالة العلوم يف جامعات 

العامل الإ�صالمي يف احل�صبان لي�ض فقط امليزانيات 

ا ق�صايا مثل و�صع املراأة يف  والبحوث، بل اأي�صً ©
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درا�صات العلوم واملهن العلمية. وعالوة على ذلك، 

قمنا باإجراء مراجعة �صاملة، هي الأوىل من 

نوعها، لكيفية تدري�ض العلوم يف جامعات العامل 

الإ�صالمي، مبا يف ذلك الأ�صاليب الرتبوية، والكتب 

املدر�صية، ولغة التدري�ض، والرقابة على املوا�صيع 

»املثرية للجدال«.

يف تقرير �صدر موؤخًرا، يخل�ض فريق العمل اإىل 

اأنه بالرغم من اأن حال العلوم يف العامل الإ�صالمي 

تظل هزيلة يف عموم الأمر، فاإن الكثري من العمل 

ميكن القيام به لتح�صني هذه احلال بفعالية وكفاءة. 

ويقدم فريق العمل تو�صيات حمددة للموؤ�ص�صات 

الأكادميية، وهيئات �صنع ال�صيا�صات الوطنية، وغري 

ذلك من اأ�صحاب امل�صلحة، مثل اأكادمييات العلوم، 

والحتادات ال�صناعية، ومنظمات املجتمع املدين.

عندما نتحدث عن املوؤ�ص�صات الأكادميية فاإن اأحد 

الأهداف الرئي�صة لبد اأن يكون بناء قدرة الطالب 

على التفكري اخلالق والبحث النقدي. ولتحقيق هذه 

الغاية، يو�صي فريق العمل بتو�صيع نطاق تعليم طالب 

العلوم بحيث ي�صمل الدرا�صات الإن�صانية، والعلوم 

الجتماعية، واللغات، والت�صالت. ويف الوقت 

نف�صه، يدعو فريق العمل اإىل تبني طرق التدري�ض 

ال�صحيحة املجربة دولًيا، وبخا�صة الأ�صاليب التي 

تقوم على »ال�صتق�صاء والتحقيق« و»التعلم العملي«. 

وبطبيعة احلال، ي�صتلزم هذا التحول تلقي الأ�صاتذة 

التدريب الالزم على هذه الطرائق والأ�صاليب.

ا من ت�صجيع الأ�صاتذة على تكري�ض  لبد اأي�صً

اأنف�صهم لتاأليف الكتب املدر�صية والأكادميية 

وتنظيم حمالت ن�صر العلوم، ولي�ض الكتفاء بن�صر 

املزيد من الأبحاث. وقد تكون هذه التو�صية 

مفاِجئة نظًرا لنخفا�ض الإنتاجية البحثية يف العامل 

الإ�صالمي. ولكن احلقيقة اأن مثل هذه اجلهود من 

�صاأنها اأن تنتج املزيد من الفوائد احلقيقية امللمو�صة 

مقارنة بالرتكيز الأحادي على ن�صر الأبحاث، والذي 

من املمكن اأن ي�صجع عن غري ق�صد على النتحال 

وال�صرقات الفكرية والعلوم غري املفيدة.

اأو�صى فريق العمل هيئات �صنع ال�صيا�صات 

الوطنية مبنح اجلامعات م�صاحة اأكرب لالإبداع 

ا يف اإعداد املناهج( والتطور )يف الربامج  )خ�صو�صً

البحثية والتعاون(، كل على طريقتها، ومبا يتفق 

مع مواطن قوتها ونقاط �صعفها. كما دعا فريق 

العمل كل املوؤ�ص�صات اإىل تبني اجلدارة، واجتناب 

احليل مثل تقدمي الأموال يف مقابل »التعاون« 

لتعزيز املن�صورات العلمية. ذلك اأن التعزيز ال�صريع 

للرتتيب على قوائم اأف�صل اجلامعات ل ي�صتحق اأبًدا 

املخاطرة بالإ�صرار بال�صمعة يف الأمد الأبعد.

تتطلب هذه اخلطوات ال�صتعانة بربنامج �صامل 

للتغيري من الأدنى اإىل الأعلى. ولهذا ال�صبب، يوجه 

فريق العمل الآن دعوة مفتوحة اإىل اجلامعات يف 

خمتلف اأنحاء العامل الإ�صالمي لالن�صمام اإىل 

 .)Nexus( صبكة التميز الطوعية جلامعات العلوم�

وحتت اإ�صراف فريق العمل، تعتزم هذه املجموعة 

من الأقران ذاتية الختيار- التي ت�صم مديري 

اجلامعات واأع�صاء هيئات التدري�ض الذين يدركون 

اأن التغيري لبد اأن يبداأ من الداخل- تنفيذ اخلطوات 

التي ابتكرها فريق العمل.

والأمل الآن معقود على اأن يبادر املزيد من 

املوؤ�ص�صات اإىل الن�صمام ما اأن توؤتي جهود املجموعة 

الأوىل من اجلامعات ثمارها. و�صوف يعمل الزخم 

الناجت على خلق ال�صغوط الكفيلة بحمل الوزارات 

والهيئات التنظيمية وغريها من هيئات �صنع 

ال�صيا�صات- التي قد تكون الأ�صد مقاومة للتغيري- 

على اتخاذ خطوات تكميلية.

د اجلامعات مراكز للبحث، والتفكري النقدي،  ُتعمَ

واملناق�صات الناب�صة باحلياة، حيث ل يتعر�ض اجليل 

القادم للحقائق والنظريات الثابتة فح�صب، بل يتعلم 

ا كيفية ت�صريح الأفكار وحتديد العيوب بدقة،  اأي�صً

وامل�صاعدة على اإثراء قاعدتنا املعرفية وتو�صيعها. 

وبينما يواجه العامل الإ�صالمي حتديات غري 

م�صبوقة، تتجلى اأهمية خلق بيئة اأكادميية �صحية 

بو�صوح يتجاوز كل املبالغات.  

  ُتَعد الجامعات مراكز للبحث، والتفكير 
النقدي، والمناقشات النابضة بالحياة، 

حيث ال يتعرض الجيل القادم للحقائق 
والنظريات الثابتة فحسب، بل يتعلم أيًضا كيفية 

تشريح األفكار وتحديد العيوب بدقة  
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االستدامة
من الظل إلى مجلس اإلدارة

ن. كريغ سميث، أستاذ كرسي »إنسياد« في 

األخالقيات والمسؤولية االجتماعية  *

�صحيح 
اأن ق�صايا البيئة واملجتمع واحلوكمة 

تتحول اإىل اهتمامات رئي�صة مهيمنة 

على ال�صركات والراأي العام الأو�صع، لكن ثمة اأموًرا 

كثرية ل يزال من ال�صروري اإجنازها يف هذا ال�صياق. 

فقد اأ�صبح من املقبول متاًما اأن ت�صجيع املمار�صات 

امل�صتدامة ميكن اأن يوؤثر يف الأداء القت�صادي 

لل�صركة على املدى الطويل.

يف الواقع، تبداأ املوؤ�ص�صات الآن فهم حقيقة اأن 

الت�صدي مل�صاألة ال�صتدامة يعني اإدارة املخاطر 

والفر�ض املتاحة للنمو، وتطوير حلول ت�صتجيب 

للمطالب امل�صتقبلية للزبائن واأ�صحاب امل�صلحة 

الآخرين، ف�صاًل عن احتياجات العامل.

لكن ما ل يحظى مبثل هذا الهتمام �صرورة اأن 

توؤخذ ق�صايا البيئة واملجتمع واحلوكمة يف احل�صبان 

على م�صتويات عملية اتخاذ القرار كلها، اأي اأن 

ملجل�ض الإدارة، بو�صفه اأعلى �صلطة لتخاذ القرار 

يف ال�صركة، دوًرا جوهرًيا يوؤديه يف دفع ال�صتدامة 

قدًما وحتفيزها يف �صتى اأق�صام املوؤ�ص�صة. ول 

تقت�صر م�صوؤولية املديرين على ا�صتهالل املمار�صات 

امل�صتدامة حني تكون غائبة فح�صب، بل و�صل الأفكار 

والنقاط مًعا لتو�صيح ال�صورة الكاملة للموظفني، 

وامل�صتثمرين، والزبائن، وغريهم من اأ�صحاب 

امل�صلحة، وبيان كيف ميكن لأفعال ال�صركة اليوم اأن 

متار�ض تاأثرًيا حقيقًيا يف ربحيتها يف امل�صتقبل، اإن 

مل يكن يف وجودها نف�صه. وميكن القيام بذلك فيما 

يتعلق بكثري من بنود جدول اأعمال املجل�ض، ولي�ض 

فقط يف احلالت التي تتبدى فيها ال�صتدامة بكل 

و�صوح وتتحول اإىل مو�صوع للمناق�صة.

�صوف يناق�ض اأع�صاء جمل�ض الإدارة، يف املوؤ�ص�صات 

الكبرية على الأقل، م�صاألة ال�صتدامة على الأرجح يف 

�صياق تقرير ا�صتدامة ال�صركة. لكن الق�صة ل تنتهي 

هنا. فهم بحاجة اإىل اإدراك حقيقة اأن ق�صايا ال�صتدامة 

متداخلة تقريًبا مع كل قرار يتخذونه ب�صفتهم الإدارية.

النفقات الرأسمالية   |   من اأدوار احلوكمة 
اجلوهرية ملجل�ض الإدارة امل�صادقة على النفقات 

الراأ�صمالية الرئي�صة. وحتتل ال�صتدامة مكاًنا 

بارًزا ومركزًيا يف قرارات ال�صتثمار يف �صناعات 

ا�صتخراج املوارد، كما عرفت مثاًل ال�صركة الرائدة 

يف التنقيب عن الذهب »باريك غولد«. كما يحتاج 

اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف �صركات املرافق العمومية 

اإىل الت�صدي مل�صاألة ال�صتدامة ب�صورة مبا�صرة حني 

يتعلق الأمر بقرارات ال�صتثمار يف م�صادر توليد 

الطاقة. لكن توجد للنفقات الراأ�صمالية على الدوام 

تقريًبا م�صامني م�صتدامة يف �صياق اأي �صناعة، بغ�ض 

 يتطلب تحقيق مستقبل مستدام أكثر من 
النوايا الحسنة فقط. فمن واجب مجلس اإلدارة 
المساعدة على توجيه مقاربة استراتيجية نحو 

استدامة الشركة.

إدارة
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  من أدوار الحوكمة الجوهرية لمجلس 

اإلدارة المصادقة على النفقات 

الرأسمالية الرئيسة  

النظر هل تتعلق مبتطلبات الطاقة، اأو ندرة املوارد، اأو 

العوامل الب�صرية يف �صل�صلة التوريد. 

ت�صبه ال�صتدامة رحلة لل�صركة. رحلة ي�صهل 

النطالق بها، وحتقيق التقدم يف البداية دون 

ا�صتثمارات مهمة. على �صبيل املثال، وجدت �صركات 

عديدة اأن برامج تقلي�ض انبعاث غاز ثاين اأك�صيد 

الكربون ميكن بالفعل اأن توفر املال من مرحلة مبكرة، 

ومع مثل هذه املكا�صب الوا�صحة ي�صهل اإقناع اأ�صحاب 

امل�صلحة بها. لكن ما اإن ُتقطف »هذه الثمرة الدانية«، 

حتى تواجه ال�صركات خيارات اأ�صعب فيما يتعلق 

مبتابعة امل�صروعات التي تتطلب ا�صتثمارات �صخمة 

رمبا ل توؤتي اأكلها اإل على املدى البعيد. وحني يحدث 

ذلك، يظهر جمل�ض الإدارة الكفء معدنه وقدرته 

القيادية الفعلية، عرب الت�صديد على املخاطر والفر�ض 

التي متثلها ال�صتدامة، واتخاذ قرارات مرتكزة على 

ما هو اأف�صل مل�صلحة ال�صركة على املدى الطويل.

تحديد البدائل المستدامة لعمليات 
التشغيل القائمة   |   تتو�صع وظيفة جمل�ض الإدارة 
ا، دمج ق�صايا البيئة واملجتمع واحلوكمة  لت�صمل، اأي�صً

يف ال�صرتاتيجية التجارية وعمليات الت�صغيل املوجودة 

حالًيا. اأما خماطر المتناع عن ذلك فقد تلحق 

اأ�صراًرا مالية بال�صركة على املدى الطويل. 

فيما يتعلق ب�صركة املرافق العمومية مثاًل، ثمة اأمور 

ا�صرتاتيجية مرتبطة مع ا�صتدامة مرافق توليد الطاقة 

القدمية )مثاًل: حمطة توليد للكهرباء تعمل على 

الفحم احلجري(. ورمبا ل تت�صح اإىل هذه الدرجة تلك 

التحديات التي تواجه �صركة مثل »كوكاكول« فيما يتعلق 

بال�صحة والبيئة، وتعرب عن اهتمامات متزايدة بالبدانة 

والكمية ال�صخمة من املياه التي ت�صتخدمها )يف الإنتاج، 

اإ�صافة اإىل عمليات تعبئة الزجاجات(. ويف �صبيل 

الت�صدي ملثل هذه الق�صايا، وب�صبب املراقبة املتزايدة 

التي يقوم بها امل�صتهلكون، طورت ال�صركة ا�صرتاتيجية 

ا�صتدامة وا�صعة الطيف، بعنوان »ع�ض اإيجابًيا«، 

ودجمتها يف خطة العمل الإجمالية لل�صركة. ت�صمل 

ال�صرتاتيجية مبادرات بيئية وجمتمعية واإنتاجية واأخرى 

تتعلق مبكان العمل، كما متتد لت�صمل ال�صركاء املوردين. 

ومن اأجل حتقيق كثري من هذه الأهداف اجلريئة، التي 

تت�صمن القت�صاد يف ا�صتهالك املياه حتى الو�صول اإىل 

»م�صتوى احلياد«، اأي اإعادة الكمية التي ت�صتهلك يف 

الإنتاج اإىل الطبيعة، وجب على ال�صركة جتاوز اإطار 

التح�صينات الت�صغيلية التي توفر التكلفة، وال�صتثمار 

يف منتجات ومبادرات لإ�صراك اأ�صحاب امل�صلحة 

واملوردين. ومل يكن هذا الرتكيز على ال�صتدامة نتيجة 

ال�صرورات املوجبة البيئية فح�صب، بل م�صلحة ال�صركة 

الثابتة يف احلفاظ على م�صتقبلها وحت�صينه. 

تشجيع ثقافة استدامة مبتكرة   |    يجب اأن 
يركز كل جمل�ض اإدارة انتباهه على قيم املوؤ�ص�صة وهل 

ت�صري على هديها وحتافظ عليها. و�صوف تعرب القيم 

املوؤ�ص�صية بالتاأكيد عن املبادئ الأخالقية، ومن املرجح 

اأنها تو�صعت لت�صمل ال�صتدامة ب�صكل �صريح يف �صركات 

عديدة. وعلى جمل�ض الإدارة ن�صر هذه ال�صتدامة 

والقيم ذات ال�صلة با�صتمرار من القمة اإىل القاعدة، 

ل�صمان فهم العاملني كلهم التزام ال�صركة بال�صتدامة، 

اإ�صافة اإىل املخاطر والفر�ض والعائدات النهائية التي 

ي�صتتبعها هذا اللتزام. وعرب اإيجاد البنية التحتية 

املالئمة، وت�صجيع ثقافة البتكار والإبداع، يفتح 

جمل�ض الإدارة املجال اأمام املوظفني للم�صاركة يف 

رحلة ال�صركة نحو ال�صتدامة. واملثال التقليدي جت�صده 

»خطة العي�ض امل�صتدام يف �صركة يونيليفر«، التي تعد 

برناجًما موؤ�ص�صًيا وا�صع النطاق وبعيد املدى لتبني 

ال�صتدامة اأدخله الرئي�ض التنفيذي بول بوملان، لكن 

بدعم وا�صح ل لب�ض فيه من جمل�ض اإدارة ال�صركة.

إعادة التفكير في مؤشرات األداء 
الرئيسة   |   يعد تقييم موؤ�صرات الأداء الرئي�صة، 

ول �صيما فيما يت�صل بتعوي�صات املديرين التنفيذيني، 

مهمة اأ�صا�صية ملجل�ض الإدارة. و�صوف يعرب، جزئًيا، 

عن قيم ال�صركة، حيث ترتا�صف املكونات التحفيزية 

لتعوي�ض املديرين التنفيذيني مع ما تعتقد ال�صركة 

باأهميته وفًقا مل�صادقة جمل�ض الإدارة. ومن الوا�صح 

اأن املديرين التنفيذيني الذين يعرفون اأن ن�صاطهم، 

اأو تراخيهم، فيما يتعلق بال�صتدامة يخ�صع للتقييم، 

�صيكونون اأكرث مياًل للتاأمل يف هذه الق�صايا واأخذها 

يف احل�صبان عند اتخاذ القرار.

رفع التقارير   |   اأخرًيا، هنالك دور ملجل�ض 
الإدارة يت�صل بتقرير ال�صتدامة يف املوؤ�ص�صة. 

هنا، تقول ال�صركة: »هذا ما نقوم به على �صعيد 

ال�صتدامة«، »وهذا ما حققناه من تقدم«. بل 

رمبا »هذا ما نحتاج اإليه لتح�صني الأداء«. يف 

احلقيقة، يجب على جمل�ض الإدارة امل�صادقة 

على التقرير، اإ�صافة اإىل التاأكد من اأن العمليات 

الأ�صا�صية املت�صمنة فيه كافية ومالئمة. لكن املهم 

هو ما يحدث على اأر�ض الواقع بعيًدا عن بالغة 

العبارات، اأي املبادرات التي تطلق ل�صمان تبني 

الأداء امل�صتدام.

تتخذ تقارير الإبالغ عن ال�صتدامة �صيغة اأكرث 

تعقيًدا وتطوًرا باطراد، حيث تتحول من ق�ص�ض 

»متفائلة ومريحة« عن م�صروعات ال�صتدامة التي 

ل حتدث �صوى تاأثري حقيقي حمدود يف »ب�صمة« 

ال�صركة الإجمالية وجمال ن�صاطها ومواقع ح�صورها، 

اإىل تقييمات اأكرث �صموًل لتاأثريات ال�صركة 

الجتماعية والبيئية، وجهدها املبذول لتخفيف حدة 

التاأثريات الأكرث �صرًرا. يف بع�ض احلالت، تعمل 

ال�صركات للتو�صل اإىل �صيغة للتقارير املدجمة جتمع 

الأداء امل�صتدام مع منوذج عمل ال�صركة التجاري، 

مع ت�صليط ال�صوء على التبعات القت�صادية املحتملة 

)الإيجابية وال�صلبية( لالنتباه لال�صتدامة.

من املعروف اأن القيا�ض ميثل اأول خطوة للفعل 

الإجرائي. وبتعبري اأكرث حتديًدا، ت�صري الأبحاث 

والدرا�صات الأكادميية اإىل اأن قيا�ض الأداء امل�صتدام 

والتبليغ عنه بالتقارير رمبا يحفزان مزيًدا من 

النتباه لال�صتدامة. 

االستدامة تعادل تميز الشركات   |   ت�صدت 
ال�صركات مل�صاألة ال�صتدامة على م�صتوى جمال�ض 

الإدارة بطرائق عديدة، مع اأنها ل تعد على الدوام 

موؤهلة للنقا�ض على هذا امل�صتوى. اإذ اإن ق�صايا مثل 

الر�صوة والف�صاد وما تفعله ال�صركة لتخفيف حدة 

املخاطر التي تواجهها، ت�صنف �صمن الهتمامات 

التي ت�صتحق اأن يتعامل معها جمل�ض الإدارة 

ويت�صدى لها يف مراجعات تقييم املخاطر وبرامج 

مكافحة الف�صاد. ول ريب يف اأن تقييم �صوابط 

الأمان وال�صالمة يف مكان العمل م�صوؤولية اأخرى من 

م�صوؤوليات جمل�ض الإدارة التي تقع �صمن تفوي�ض 

مناق�صة ال�صتدامة.

تعني ال�صتدامة من جوانب عديدة متيز ال�صركة 

يف الأداء. ومثلما لحظت الزميلة اإريكا كارب، 

موؤ�ص�صة �صركة »كورنر�صتون كابيتال« ورئي�صتها 

التنفيذية، يف مقابلتنا يف »اإينيل«: »ا�صتدامة ال�صركة 

متثل امل�صعى العنيد للتقدم املادي نحو مزيد من 

القت�صاد املتجدد وال�صامل، عاملًيا«. 

ي�صري عدد كبري من الأبحاث والدرا�صات اإىل وجود 

تاأثري اإيجابي مهم يف الأداء القت�صادي لل�صركات 

التي تهتم بال�صتدامة. والربنامج الذي اأطلقه موؤخًرا 

»التفاق العاملي لالأمم املتحدة« يدعم جمال�ض 

املديرين يف هذا امل�صعى. والآن، فاإن الأمر بيد 

جمال�ض الإدارة نف�صها، فهي التي ت�صتطيع اإدراك ما 

تتمتع به من قدرات كامنة، وح�صد طاقات موؤ�ص�صاتها 

لال�صتفادة اإىل اأق�صى حد من فر�ض ال�صتدامة.   

ن. كريغ �صميث، اأ�صتاذ كر�صي »اإن�صياد« يف   *
الأخالقيات وامل�صوؤولية الجتماعية. كما ي�صغل 

من�صب مدير يف »برنامج القيادة وتنفيذ المتثال 

للرعاية ال�صحية«، اأحد برامج »اإن�صياد« لتطوير 

املديرين التنفيذيني.
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اعتمدت 
 )FDA( اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية

اللقاح اجلديد لإنفلونزا الب�صر املو�صمية يف 

خطوة مبكرة مهمة للوقاية منها قبل انت�صارها خالل ف�صلي 

اخلريف وال�صتاء، مع العلم اأن ر�صد ن�صبة انت�صار العدوى 

ي�صل اإىل اأعلى درجة خالل �صهر فرباير يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، لذلك ين�صح املركز الأمريكي للتحكم يف الأمرا�ض 

)CDC( بتلقي لقاح الإنفلونزا املو�صمية قبل نهاية مو�صم 

ال�صتاء لحتمال ا�صتمرار العدوى خالل �صهري اأبريل ومايو. 

ا  ويـجب التنبيه اإىل اأن م�صل اإنفلونزا الب�صر يوفر مناعة اأي�صً

�صد اإنفلونزا اخلنازير )1H1N الـمتحّول(، وي�صاعد على 

احلد من تدهور ال�صحة العامة، وارتفاع ن�صبة امل�صاعفات 

والوفيات يف حالة الإ�صابة بهذين النوعني من فريو�صات 

الإنفلونزا. من ال�صروري معرفة اأن فريو�ض الإنفلونزا يختلف 

عن فريو�ض الزكام، فبعد فرتة ح�صانة )يوم اإىل 4 اأيام( 

تت�صبب الإنفلونزا يف اأعرا�ض فجائية اأ�صد وم�صاعفات اأكرث 

خطورة، من �صمنها التهاب احللق والأنف، وال�صداع، وارتفاع 

درجة احلرارة، وال�صعال اجلاف، والإرهاق ال�صديد، واأمل 

الع�صالت، اإ�صافة اإىل اأعرا�ض الهذيان، و�صيق التنف�ض، 

وال�صتفراغ لدى بع�ض الأطفال وكبار العمر، وهي من 

الأمرا�ض اخلطرية التي ميكن اأن تت�صبب يف الوفاة خالل اأيام 

قليلة. ويو�صي املركز الأمريكي للتحكم والوقاية من الأمرا�ض 

)CDC( باإعطاء لقاح اإنفلونزا الب�صر الثالثي )وهو نوعان 

فرعيان من فريو�صات الإنفلونزا A ونوع واحد من فريو�ض 

الإنفلونزا B( لالأطفال والـمراهقني )من 6 اأ�صهر اإىل 18 

عاًما(، والكبار فوق �صن اخلم�صني عاًما، والن�صاء احلوامل، 

وامل�صابني باأمرا�ض مزمنة توؤثر �صلًبا على مناعتهم كمر�ض 

ال�صكري، والف�صل الكلوي، واأمرا�ض الرئتني، اأو املخالطني 

لهم من العاملني يف الرعاية ال�صحية والأقارب. كما تو�صي 

اجلمعية الأمريكية للن�صاء والتوليد باإعطاء لقاح الإنفلونزا 

للن�صاء احلوامل، اأو من تخطط منهن للحمل خالل مو�صم 

الإنفلونزا، حيث متتد املناعة لأطفالهن الر�صع خالل ال�صتة 

الأ�صهر الأوىل من حياتـهم. ونظًرا خلطورة الإ�صابة باإنفلونزا 

الب�صر ال�صنوية، وفعالية اللقاح الواقي يف التخفيف من ن�صبة 

الإ�صابة وامل�صاعفات الناجتة، فقد تو�صعت دائرة ا�صتخدام 

اللقاح لت�صمل حتى فئة ال�صباب وكل من طلب تعاطيه بغ�ض 

النظر عن دواعي ال�صتخدام املذكورة اآنًفا. وت�صيب اإنفلونزا 

الب�صر املو�صمية قريًبا من 20% من �صكان الوليات املتحدة 

الأمريكية، وتوؤدي اإىل دخول 200 األف �صخ�ض اإىل امل�صت�صفى 

ب�صبب امل�صاعفات، ف�صاًل عن وفاة 36 األف �صخ�ض �صنوًيا 

يف اأمريكا وحدها، كما يـح�صد من الأرواح �صنوًيا يف اأوروبا 

وحدها اأكرث مما ت�صببه حوادث الطرق. وعلى الرغم من 

�صفاء معظم امل�صابني باإنفلونزا الب�صر، اإل اأن خطورته 

تكمن يف امل�صاعفات البكتريية الثانوية التي ت�صيب الرئتني 

بالتهاب �صديد يوؤدي يف بع�ض احلالت اإىل ق�صور وظيفة 

اجلهاز التنف�صي، ونق�ض ن�صبة ت�صبع الدم بالأك�صجني ومن 

ثم الوفاة. وميكن للقاح اإنفلونزا الب�صر اأن يقي من الإ�صابة، 

باإذن اهلل، بن�صبة 70% اإىل 90% عند اأخذه يف �صهر اأكتوبر 

اأو نوفمرب، ول يحمل اآثاًرا �صلبية ذات اأهمية، لأنه م�صنوع 

من فريو�صات ميتة ولي�صت ن�صطة، اإل اأن بع�ض النا�ض ميكن 

اأن ي�صكو من ارتفاع ب�صيط يف حرارة اجل�صم، اأو اآلم خفيفة 

يف الع�صالت، اأو �صيء من اأعرا�ض الر�صح، لكنه ل يجب 

اإعطاوؤه ملن يعانون ح�صا�صية �صد البي�ض.  

د. أيـمن بدر كرّيـم

استشاري األمراض الصدرية واضطرابات النوم 

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة

اإلنفلونزا
أعراض شديدة ومضاعفات خطيرة

على الرغم من انتشار أنواع أخرى من اإلنفلونزا 
والفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، 

واالرتفاع النسبي لعدد الوفيات الناتجة عنها، 
إال أن الحقيقة العلمية تصنف إنفلونزا البشر 

الموسمية في مرتبة أخطر.
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

الغذاء المناسب ألطفالنا

أصحاء في الشتاء

اختيار األطعمة المتوازنة التي تقوي 
جهازهم المناعي.

تنخف�ض 
درجات احلرارة يف ف�صل 

ال�صتاء وتنخف�ض معها 

طاقتنا، وكذلك الأمر لالأطفال، حيث تقل 

حركتهم، ويزيد طلبهم لالأطعمة رغم 

عدم حاجتهم اإىل بع�صها كونها م�صدر 

ت�صلية لهم ل غري. وهذا ما يدعو الأهل 

للرتكيز على تغذيتهم يف هذه الفرتة 

لتجنب زيادة الوزن املفرطة، ولتقوية 

جهازهم املناعي للوقاية من الفريو�صات، 

وحلثهم على ممار�صة الن�صاط البدين 

قدر الإمكان. من املمكن اأن تظهر عند 

بع�ض الأطفال ما ي�صمى بال�صرابات 

العاطفية املو�صمية، وهو نوع من الكتئاب 

مرتبط بتغيري املو�صم، متاًما مثل البالغني. 

من بع�ض عالمات هذا ال�صطراب 

تغريات يف املزاج، والطاقة، والرتكيز، 

وال�صهية والنوم. فللتكيف مع التغريات 

الفيزيولوجية والنف�صية الناجتة عن تغري 

املناخ وال�صعور بالربد ل بد من البحث 

عن النظام الغذائي املنا�صب الذي ي�صاعد 

الأطفال على تخطي ف�صل ال�صتاء بنجاح! 

فما هي الأطعمة التي ت�صاعد اأطفالنا على 

البقاء اأ�صحاء و�صعداء يف ف�صل ال�صتاء؟ 

وكيف نوازن بني حاجاتهم ومف�صالتهم؟

سمك السلمون
يحتوي �صمك ال�صلمون على مادة الرتبتوفان، والتي تعد مادة 

حمفزة لل�صريوتونني، وهو ناقل ع�صبي يرتبط بتنظيم املزاج 

وال�صعور بال�صعادة. كما يحتوي على دهون الأوميغا 3، والتي ثبتت 

يف بع�ض الدرا�صات قدرتها على الوقاية من الكتئاب، اإ�صافة اإىل 

دورها يف تعزيز جهاز املناعة بف�صل فوائدها امل�صادة لاللتهاب. 

ينبغي تقدمي وجبة اأ�صماك لأطفالكم من حني لآخر، وجعلها عادة 

عائلية اأ�صبوعية مثاًل، وبخا�صة الأ�صماك الدهنية كال�صلمون، 

الأ�صقمري، والرجنة وال�صردين. واإذا كان اأطفالكم لي�صوا 

من حمبي الأ�صماك فحاولوا تقدميها على �صكل كفتة اأو كباب 

عرب و�صعها باأ�صياخ مع بع�ض اخل�صار التي يحبونها، اأو رمبا 

ها يف الفرن. ومن املمكن اإ�صافة  تغطيتها بالكعك املطحون و�صيِّ

ال�صل�صات املحببة لديهم اإىل جانبها.

الكلمنتين واليوسفي
تعد الكلمنتني واليو�صفي من احلم�صيات ال�صتوية رائعة 

اللون والفائدة، فهي معباأة بفيتامني »�صي« والألياف. وما 

ل يعرفه بع�صنا اأن الكلمنتني حتتوي على الكال�صيوم، 

واملغني�صيوم، والفو�صفور، والبوتا�صيوم املهمة لعظام قوية 

وع�صالت جيدة. وهي من الفاكهة املحببة عند الأطفال كونها 

قليلة البذور، ومن ال�صهل تق�صريها وال�صتمتاع بها ما يجعلها 

مثالية للحقيبة املدر�صية، و�صهلة امل�صاركة بني الأطفال. ومن 

املمكن ا�صتخدامها يف ال�صلطات لت�صجيع الأطفال على تناول 

خ�صراوات اأكرث اإىل جانبها!

الفاكهة والخضار
يجب اأن يتناول الأطفال خم�ض ح�ص�ض من الفواكه 

واخل�صار يومًيا. فمثاًل اجلزر، والفا�صولياء اخل�صراء، 

والربتقال، والفراولة من اخل�صار والفاكهة املعباأة باملغذيات 

النباتية التي تدعم اجلهاز املناعي مثل فيتامني »�صي« 

والكاروتني، والتي ت�صاعد اجل�صم على اإنتاج خاليا الدم 

البي�صاء املكافحة للعدوى وامل�صادة للفريو�صات. فقدموها 

لأطفالكم كلما �صنحت الفر�صة.



السوائل
من ال�صروري 

احلر�ض على تناول 

الأطفال لكمية كافية 

من ال�صوائل يف ف�صل 

ال�صتاء حتى عند عدم 

�صعورهم بالعط�ض. 

فاملاء ميّكن جهاز 

املناعة، وجميع اأجهزة 

اجل�صم من العمل 

ب�صكل �صليم. ولت�صجيع 

الأطفال على �صرب 

املياه قدموا لهم 

امل�صروبات ال�صاخنة 

اخلالية من الكافيني 

كالنعناع اأو الين�صون، 

ما ي�صعرهم بالدفء، 

ويزود ج�صمهم 

بال�صوائل الالزمة 

ويح�صن مزاجهم.

القرع األصفر والبطاطا الحلوة
القرع الأ�صفر غني بفيتامني »اأ« والكاروتينات، والتي ثبتت 

فائدتها على �صحة القلب واملناعة، وتعزيز �صحة اجللد. 

اإ�صافة اإىل اأنه م�صدر جيد لالألياف، ما ي�صاعد على احلفاظ 

على م�صتويات ال�صكر م�صتقرة يف الدم. من املمكن اإ�صافة 

القرع اإىل اأي �صوربة، اأو اإىل �صينية اخل�صار امل�صكلة ومتعددة 

الألوان لت�صجيع الأطفال على تناولها. كذلك الأمر للبطاطا 

احللوة، فهي م�صدر كبري 

لالألياف، وغنية بفيتامني 

»اأ« والبوتا�صيوم الداعمة 

للمناعة. وبف�صل طعم 

البطاطا احللوة الفريد 

ميكن اإدخالها يف العديد من 

الو�صفات، مثاًل من املمكن 

تقطيعها على �صكل البطاط�ض 

املقلية ور�ض بع�ض الزيت 

ها بالفرن لت�صبح  عليها و�صيِّ

حمم�صة، اأو من املمكن هر�صها مع بع�ض و�صفات املعكرونة 

ا اإدخالها يف �صناعة احللويات مع  باجلني. ومن املمكن اأي�صً

ال�صوفان، اأو ل�صنع كعكة ه�صة.

القرنبيط
يعد القرنبيط من اخل�صار املهملة وغري املعطاة حقها، 

لأنها من الأنواع الأكرث احتواء على العنا�صر الغذائية املفيدة 

ا لل�صغار. يتميز القرنبيط بوجود املغذيات النباتية  خ�صو�صً

التي ت�صاعد على الوقاية من ال�صرطان واللتهابات. كما يعد 

غنًيا بفيتامينات »�صي«، و»اأ«، و»ك«، اإ�صافة اإىل جمموعة 

فيتامني »ب«. ولكن هذا لي�ض كل �صيء، حيث يحتوي القرنبيط 

على كمية �صغرية من الربوتني )1.1 غرام لكل ح�صة(، 

بالإ�صافة اإىل البوتا�صيوم، واملغني�صيوم واملنغنيز، وهي عنا�صر 

مهمة للنمو والتطور. اأما وجود الألياف في�صاعد الأطفال على 

اله�صم ب�صكل اأف�صل. من ال�صهل تقدمي القرنبيط لالأطفال لأن 

طعمه لذيذ. فمثاًل قدموه مع �صل�صة للتغمي�ض، اأو من املمكن 

طحنه وا�صتخدامه يف بع�ض و�صفات الكعكات اأو الفطائر، ول 

تقلقوا من طعمه لأنه لن يظهر عند اخلبز!

الحساء
احل�صاء، ولي�ض اأي ح�صاء، فبالطبع ل اأق�صد ال�صوربات 

اأو املكعبات اجلاهزة، بل ال�صوربات امل�صنوعة منزلًيا، 

ا من الطماطم )الغنية بالليكوبني( واجلزر )الغنية  خ�صو�صً

بالبيتاكاروتني( فتعد هاتان املادتان من م�صادات الأك�صدة 

القوية التي تزيد فعاليتها عند الطهي. ومن املمكن اإدخال بع�ض 

م�صادات الأك�صدة الإ�صافية كالثوم، والزجنبيل والتي ت�صفي 

اإىل جانب طعمها الغني العديد من الفوائد على اجلهاز املناعي 

لديهم. فاحل�صاء من الأفكار اجليدة جًدا لإدخال اخل�صار 

لقائمة طعام اأطفالكم يف ف�صل ال�صتاء، اإ�صافة اإىل كونها 

ت�صفي �صعوًرا بالدفء، فقدموها مع مربعات اخلبز املحم�صة 

لت�صجيعهم اأكرث على تناولها.

فيتامين »د«
نظًرا للربد وانخفا�ض درجات احلرارة يقل معدل اخلروج من 

املنزل والتعر�ض لل�صم�ض. ومبا اأن الأطفال بحاجة اإىل الكال�صيوم 

وفيتامني »د« ويف ظل غياب ال�صم�ض ل بد من تعوي�صهم من 

خالل انتقاء الأطعمة الغنية بها كالأ�صماك الدهنية، واحلليب 

وم�صتقاته، والبي�ض. فمن املمكن �صنع البي�ض املخفوق مع 

اخل�صار كال�صبانخ اأو الفطر، ور�ض اجلÍ عليها لدعمها 

بالربوتني والكال�صيوم، ولرتغيب الأطفال يف تناولها.

اإًذا، حل�صول الأطفال على �صحة جيدة، ومزاج �صوي يف 

ف�صل ال�صتاء فمن املهم جًدا تزويدهم بالق�صط الكايف من 

النوم، وتعري�صهم للهواء النقي قدر الإمكان، مع ممار�صة 

التمارين الريا�صية التي ت�صاعد على اإبقاء نظامهم املناعي باأوج 

عمله، ولكن الو�صيلة الأجنع للحفاظ على �صحتهم من الداخل 

اإىل اخلارج هو من خالل منحهم نظاًما غذائًيا �صحًيا يقيهم 

من الأمرا�ض، ويعزز �صحتهم النف�صية واجل�صدية.  
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عالم المرأة

عبق 
رومان�صي اأّخاذ يحتجب اليوم يف 

 Marc Jacobs Decadence عطر

الذي اأرادته الدار تعبرًيا مرتًفا عن هوّيتها 

الإبداعية، فاأ�صكنته قارورة فاخرة ا�صُتلهمت 

من اإحدى حقائب اليد الكال�صيكية التي 

حتمل توقيع مارك جايكوبز. تزّينت القارورة 

احلقيبة بلون اأخ�صر زمّردي وزادها ثراء 

غطاء مقّو�ض م�صقول بجلد الأفعى و�صل�صلة 

ذهبية تنتهي اإىل �صّرابة من احلرير الأ�صود. 

اأما �صذا العطر الذي اأبدعته لأجل الدار 

�صانعة العطور اآين بوزنتيان، فبدا اأقرب اإىل 

�صمفونية �صاعرية تت�صّوع بطيب رائحة اخلوخ 

الإيطايل والزعفران الذهبي، وبعبري الورد 

البلغاري الذي يتمازج مع اأريج جذر ال�صو�صن 

والفل يف توليفة ا�صتثنائية تزيدها �صحًرا 

نفحات من طيب العنرب ورائحة النجيل 

الهندي واأخ�صاب الربدي.

www.marcjacobs.com   

نفحات آسرة

مناخات 
استوائية 

دار يولي�ض ناردين،  حتتفي 

يف �صاعتها اجلديدة 

 ،Dual Time Manufacture Lady
بنب�ض اأنوثة ع�صرية ت�صتلهم تفا�صيله 

من الإيقاع احلياتي لمراأة ترفل 

برقي الأناقة حتى يف زمن الرتحال. 

ال�صاعة التي اأ�صكنتها الدار علبة من 

الفلولذ ال�صلب اأو من الذهب الأبي�ض 

ع بالأملا�ض، جتمع اإىل كال�صيكية  املر�صّ

ت�صميمها، الذي يناأى عن اأي زخرفة اأو 

بهرجة ل�صالح مالمح اأناقة حتاكي عذب 

الأنوثة، تعقيًدا عملًيا يلّبي احتياجات 

امراأة كثرية الأ�صفار، اإذ يتيح لها قراءة 

الوقت يف منطقة زمنية ثانية. هذا 

التعقيد الذي قلما لحظناه من قبل يف 

ال�صاعات الن�صائية كّر�صته يولي�ض ناردين 

فوق امليناء امل�صغول من عرق اللوؤلوؤ 

ع بحبيبات اأملا�صية بعر�ض رقمي  واملر�صّ

عند موؤ�صر ال�صاعة 9 يحتكم اإىل اآلية 

ا �صبط  معيار حركي جديد يجيز اأي�صً

التاريخ وعّداد الثواين ال�صغري- الذي 

عت نافذة عر�صه عند موؤ�صر ال�صاعة  ُر�صِّ

6 مبا جمموعه 13 حجًرا اأملا�صًيا– 
بال�صغط على زّرين جانبيني دون احلاجة 

اإىل رفع ال�صاعة عن املع�صم اأو تعليق 

وظيفة الوقت. 

www.ulysse-nardin.com   

كالسيكية 
أنثوية 
لزمن 

الترحال 

ر�صمت 
دار جيمي �صو، يف 

جمموعتها لرحالت 2016، 

تفا�صيل اإبداعها م�صهدية مغامرات 

ا�صتثنائية ل�صتك�صاف ف�صاءات ا�صتوائية 

تراوح بني كثبان رملية يغازلها �صياء 

ال�صم�ض وقمم ثلجية يرنو اإليها وهج 

القمر. من وحي تلك املناخات الق�صية، 

�صّكلت الدار الربيطانية بع�ض ابتكاراتها 

حقائب حيكت من جلود ثعابني كارونغ 

الفاخرة وتفّردت بت�صاميم ع�صرية ل 

تخلو من م�صحة كال�صيكية توؤ�ّص�ض ملظهر 

اأنيق وم�صقول حتى يف موا�صم العطالت.

www.jimmychoo.com   
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يف 
جمموعة Winter Wonders اأو غرائب ال�صتاء، ت�صوغ 

دار معّو�ض للجواهر الراقية اإبداعها هذه املّرة ربيًعا اأزهر 

قبل اأوانه، فتفتح فوق الب�صاط الثلجي ورود تلتحف دفء حجارة 

ياقوتية. فهي الورود �صّكلت اأنامل احلرفيني يف الدار بتالتها 

وهًجا اأحمر تراكبت حبيباته بكثري من التاأين فوق الذهب 

الأبي�ض للقالئد واخلوامت واأقراط الأذنني كاأمنا لتعاند ندف 

زت  الثلج الذي ت�صاقط يف جريتها بريًقا ما�صًيا. هي ورود ُطرِّ

عذوبتها حّبة حّبة لت�صهد على براعة �صانع اأتقن على مّر عمره 

�صياغة نفائ�ض احلجارة الكرمية روائع يتالحم فيها التمّيز يف 

الت�صميم والتفّوق يف العمل احلريف. 

www.mouawad.com   

دفء الياقوت
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إسالميات

أ.د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

االعتداُل في الِغـــذاء 

من قّل طعاُمه َفِهم وأَْفَهَم

من َضَبَط بطَنه َضَبَط ديَنه، ومن ملك جوَعه ملك 
األخالق الصالحة.
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اأحل 
اهلل تعاىل الطيبات، وحّرم اخلبائث، واأباح 

لالإن�صان الأكل مما اأحّله له، وما من خملوق 

اإل وهو بحاجة اإىل الغذاء، فهو ِقوام احلياة، ول 

ميكن له العي�ض اإل به. واهلل تعاىل قد اأوجد لالإن�صان 

خرياٍت كثرية، ونعًما وفرية، واأمره بال�صعي لطلبها، 

والكد لتح�صيلها واكت�صابها.

والغذاُء لالإن�صان كالوقود للمحرك، ل غنى له 

عنه، كما ل غنى لالإن�صان عن الهواء الذي يتنّف�صه. 

وقد اأمر اهلل الإن�صان بعبادته، ول حت�صل العبادة 

اإل مبا يعني عليها، لذلك فاإن الطعام يقّوي البدن، 

ويغّذي اجل�صم. فاإذا كان امل�صلم قوًيا �صحيح البدن، 

كان اأن�صط يف عبادة اهلل، وقام بها على اأح�صن وجه.

ا على الإن�صان، يثاب على  وقد يكون الأكل فر�صً

فعله، ويعاقب على تركه، وذلك اإذا كان الغذاء 

بقدر ما يدفع عنه الهالك، لأن الإن�صان ماأموٌر 

باإحياء نف�صه، والبعد عن اإلقائها يف املهالك، قال 

ْا اإِنَّ  ْح�ِصُنومَ
مَ
اأ ِة ومَ ْهُلكمَ ْيِديُكْم اإِىلمَ التَّ

مَ
لمَ ُتْلُقوْا ِباأ تعاىل: {ومَ

} البقرة: 195.  ُيِحبُّ امْلُْح�ِصِننيمَ
مَ ّ
اهلل

بع،  وقد يكون الأكل حراًما، وهو ما زاد على ال�صِّ

وغلب على الظن اأنه يف�صد املعدة، اأو يجلب 

املر�ض، لأن ذلك داخل يف الإ�صراف املنهي عنه، 

ُه لمَ ُيِحبُّ  لمَ ُت�ْصِرُفوْا اإِنِّ ُبوْا ومَ ا�ْصرمَ قال تعاىل: {وُكُلوْا ومَ

امْلُ�ْصِرِفني} الأعراف 31.

ينبغي لالإن�صان اأن يكون معتدًل يف اأكله 

و�صربه، متو�صًطا فيما يتناوله من اأنواع املاأكولت، 

واأ�صناف امل�صروبات، بل ياأخذ منها قدر كفايته، 

يوؤّيد ذلك ويو�صحه قوله، عليه ال�صالة وال�صالم: 

»ما مالأ ابن اآدم وعاًء �صًرا من بطنه، بح�صب ابن 

اآدم لقيمات يقمن �صلبه، فاإن كان ل حمالة فثلث 

لطعامه، وثلث ل�صرابه، وثلث لنف�صه« رواه الرتمذي.

مما يدل على ذّم الإكثار يف الأكل، واأنه غري 

حممود، اإخباره، عليه ال�صالة وال�صالم، باأّن عدد 

الآكلني على املائدة كلما زاد كان ذلك اأدعى لنزول 

الربكة يف الطعام، فقال عليه ال�صالة وال�صالم: 

»طعاُم الواحِد يكفي الثنني، وطعام الثنني يكفي 

الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية« رواه م�صلم.

كلما كان الطعام املاأكول خفيًفا كان ذلك يف 

م�صلحة اجل�صد واعتداله، لأنه يرتتب على ال�صبع 

الزائد ثقُل البدن وترهله وت�صخمه، فيك�صل عن 

العبادة والعمل، ول يوؤدي ما ُطلب منه على الوجه 

الأمثل. لقد اأدرك الأوائل ذلك، فكانوا يعتدلون 

يف طعامهم و�صرابهم، ويبتعدون عن الإ�صراف يف 

الأكل، لأنهم ل يريدون اأن ُيذهبوا طيباتهم يف هذه 

احلياة، وكانوا يحر�صون على �صالمة اأع�صائهم 

وحوا�صهم، كما يحر�صون على طهارة نفو�صهم. 

وقد ُروي عنه، عليه ال�صالة وال�صالم، اأنه قال: 

»من الإ�صراف اأن تاأكل كل ما ا�صتهيت«، وُروي اأنه 

قال: »�صيكون رجاٌل من اأمتي ياأكلون األوان الطعام، 

وي�صربون األوان ال�صراب، ويلب�صون األوان الثياب، 

ويت�صّدقون يف الكالم، فاأولئك �صرار اأمتي«.

وقد ورد عنه، �صلى اهلل عليه و�صلم، ما يدل 

على اأن ال�صره يف الأكل، والزيادة فيه على احلد 

العادي، وعدم القناعة بالقليل اأن ذلك من �صفات 

غري امل�صلم. وقد ثبت عن النبي، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، احلّث على الزهد يف الدنيا، والقناعة 

بالي�صري من الطعام وال�صراب، وبيان اأن قّلة الأكل 

من حمامد الإن�صان، وكرثة الأكل �صد ذلك. فعن 

اأبي هريرة، ر�صي اهلل عنه، اأن ر�صول اهلل، �صلى 

اهلل عليه و�صلم، اأ�صاف �صيًفا كافًرا، فاأمر عليه 

ال�صالة وال�صالم ب�صاٍة فُحلبت، ف�صرب حالبتها، 

ثم اأخرى، ف�صرب ِحالبتها، ثم اأخرى ف�صربه، 

حتى �صرب ِحالب �صبع �صياه، ثم اإّن الرجل الكافر 

اأ�صبح فاأ�صلم، فاأمر له ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، ب�صاٍة ف�صرب ِحالبتها، ثم اأمر باأخرى، فلم 

يكمل �صرب ِحالبتها، فقال ر�صول اهلل، �صلى اهلل 

عليه و�صلم: »املوؤمن ي�صرب يف ِمًعى واحد، والكافر 

ي�صرب يف �صبعة اأمعاء«. ويف لفظ: »اإن الكافر 

ياأكل يف �صبعة اأمعاء، واملوؤمن ياأكل يف ِمًعى واحد« 

رواه البخاري وم�صلم. املراد: اأن املوؤمن مقت�صٌد 

يف اأكله، معتدٌل يف غذائه، ي�صمي اهلل تعاىل عند 

طعامه، فال ي�صاركه فيه ال�صيطان، والكافر ل 

ي�صمي في�صاركه ال�صيطان فيه.

قال اأهل الطب: لكل اإن�صان �صبعة اأمعاء: املعدة، 

ثم ثالثٌة مت�صلٌة بها رقاق، ثم ثالثٌة غالٌظ، فالكافر 

ِهِه، وتركِه الت�صمية، ل يكفيه اإل ملوؤُها كلها،  رمَ ِل�صمَ

واملوؤمن لقت�صاده وت�صميته ي�صبع مبلء واحٍد منها.

ثر عن كثري من ال�صلف وبع�ض احلكماء كلماٌت 
ُ
وقد اأ

فيها تاأكيد اأهمية العتدال يف الأكل، والبعد عن 

الإمعان يف ال�ِصبع، والتحذير من �صوء عواقبه، منها 

، و�صفا ورّق، واإّن  ممَ ْفهمَ
مَ
ِهم واأ قولهم: من قّل طعاُمه فمَ

كرثة الطعام لتثقل �صاحبها عن كثرٍي مما يريد، فاإن 

اأردتمَ اأن يقّل نوُمك وي�صّح ج�صُمك فقِلل من الأكل.

وُنقل عن اإبراهيم بن اأدهم، رحمه اهلل، اأنه 

ه  ه، ومن ملك جوعمَ طمَ دينمَ بمَ ه �صمَ طمَ بطنمَ بمَ قال: »من �صمَ

ملك الأخالق ال�صاحلة، واإن مع�صية اهلل بعيدٌة 

ُع مميٌت للقلب«. وقدمًيا قيل:  بمَ عن اجلائع، وال�صِّ

احِلميُة راأ�ُض الدواء، والِبطنُة راأ�ُض الّداء. وقال بع�ض 

احلكماء: لو قيل لأهل القبور: ما كان �صبُب اآجاِلكم 

مة. وموِتكم؟ لقالوا: التخمَ

اإّن ملء البطن بالطعام، والتهام الآِكِل معظممَ ما 

اأمامه من الأطعمة والأ�صربة، وعدممَ القت�صاد يف 

الغذاء، يوؤدي اإىل نتائج �صلبية، فاإّن عملية الأكل ل 

تنتهي بو�صع اللقمة يف الفم ثم بلعها بعد ذلك، بل 

اإّن تلك اللقمة حُتّرك جميع اأجهزِة البدن لتحليلها 

وتدبريها ومتابعتها، واأخّف �صيٍء يجده الإن�صاُن 

ِه وكرثة الأكل، الأ�صوات التي تخرج  رمَ نتيجةمَ ال�صَّ

اء،  من الفم عند ملء معدته، وهو ما ُيعرف باجُل�صمَ

وذلك عمٌل منّفٌر، وحالٌة ي�صمئز منها كثرٌي من 

ها. وقد ورد يف احلديث  النا�ض، وميقتون �صاحبمَ

النهي عن ذلك، فعن ابن عمر، ر�صي اهلل عنهما، 

قال: جت�ّصاأ رجٌل عند ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، فقال له: »ُكفَّ عنا ج�صاءك، فاإّن اأكرثهم 

�ِصبًعا يف الدنيا اأطولهم جوًعا يوم القيامة« رواه 

الرتمذي وح�ّصنه.

وما اأجمل الو�صفة الطبية التي قّدمها ر�صول اهلل، 

�صلى اهلل عليه و�صلم، لأمته، وهو ير�صد اإىل البعد 

ه اأثالًثا، لالأكل  ة، واأن يجعل امل�صلم معدتمَ ممَ عن التُّخمَ

ثلٌث واحٌد ل يزيد عليه، لأن ما فوق هذا املقدار 

يوؤّدي اإىل متاعبمَ �صحيٍة للج�صِد كلِّه م�صدرها 

يَّة يرتدد اأ�صحابها  �صِ رمَ املعدة! وكم راأينا ِمن حالت ممَ

على الأطباء وامل�صت�صفيات، يطلبون العالج وال�صفاء 

من اأمرا�ٍض غالبها ب�صبب الإفراط يف الأكل وتتابعه، 

واإدخال نوٍع من الطعام يف املعدة قبل اأن يه�صم 

ـة،  ـِريَّ الطعام الأول! وقد قالت العرب: »الذي قتل البمَ

ة، اإدخاُل الطعاِم على الطعام  يَّ واأهلك ال�صباع يف البـمَرِّ

قبل النه�صام«.

ُد يف اجل�صم �صموًما يف  اإّن كرثة املاآكل وتنويعها ُتولِّ

اأثناء حتّللها يف املعدة، ترتاكم وتكرث، وتنتج عن ذلك 

اأمرا�ض خمتلفة. ولذلك كان ال�صياُم حمطة تعطي 

املعدة راحة لفرتة زمنية حمددة، وو�صيلًة لعالج 

الأمرا�ض التي ت�صيب الإن�صان، يحمي �صحته، ويعمل 

على املحافظة على �صائر اأع�صاء ج�صده، ويف الوقت 

م.   نف�صه امتثاٌل للت�صريع الّربــاين املُْحكمَ

        ينبغي لإلنسان أن يكون معتداًل 

في أكله وشربه، متوسًطا فيما يتناوله 
من أنواع المأكوالت  
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يرى 
كثري من الباحثني اأن ابن خلدون اأول 

من اأ�ص�ض علم الجتماع، ونبه اإىل 

ا�صتقالليته، وابتكر اأ�صوله ونظرياته. وقد ذكر 

ذلك و�صّرح به، واأو�صح اكت�صافه لعلم مل يتطرق 

اإليه من �صبقه. ويحتل ابن خلدون مكانة مميزة 

يف الرتاث الإ�صالمي، كونه عامِلـًا مو�صوِعًيا متنوع 

العلوم واملعارف، وا�صع الثقافة والطالع، متعدد 

املواهب والقدرات.

ِة رم�صان، �صنة )732هـ - 1332م( ُوِلدمَ  يِف ُغـرَّ

عبُدالرحمن بن حممد بن اأبي بكر، اأبو زيد، ويّل 

الدين الإ�صبيلي. وا�صُتهر بابن خلدون ن�صبًة اإىل 

جّده التا�صع خالد بن عثمان. وهو اأول من دخل، 

من هذه الأ�صرة، بالد الأندل�ض مع الفاحتني 

العرب. وترجع اأ�صرته اإىل اأ�صٍل مياين ح�صرمي. 

ن�صاأ ابن خلدون يف تون�ض مكان ولدته، وفيها كانت 

مرحلة تكوينه الثقايف والعلمي، و�صط اأ�صرة اأدبية عريقة، وتتلمذ على 

ُه  دمَ ـوَّ اأملع اأدبائها، واأبرز فقهائها واأعالمها، فحفظ القراآن الكرمي وجمَ

�ضمَ الفقهمَ على  رمَ بع، واأخذ عنهم علوم القراآن واللغة، ودمَ بالقراءاِت ال�صَّ

املذهب املالكي، ثم در�ض علوم املْنِطِق والفل�صفة والريا�صيات. وقد 

لمَغمَ الثامنة ع�صرة من  كان نابغة حِظيمَ باإعجاب اأ�صاتذته واأقراِنه. حني بمَ

ه العلمية، يقول رحمه اهلل: »ومل اأزل منذ  ر م�صريتمَ كَّ ثمَ له ما عمَ عمره حدمَ

ا على اقتناء الف�صائل،  ًّا على حت�صيِل العلم، حري�صً ن�صاأُت وناهزُت، ُمِكبـ

اِتِه، اإىل اأن كان الطاعون اجلارف، �صنة  لمَقمَ ُمتنِقاًل بني ُدرو�ِض العلم وحمَ

لمَكمَ اأبواي  ة، وهمَ ــاء، وجميِع املمَ�صيمَخمَ همَ 749هـ، وذهب بالأعياِن والُوجمَ
ات عديدة بينها وبني  ـرَّ ــلمَ ممَ قَّ نمَ رحمهما اهلل«. ثم خرج من تون�ض، وتمَ

دمَ الدرو�ض والقراءة  اومَ فا�ض والأندل�ض وغريهما من بلدان املغرب، وعمَ

على اأدباء تلك البلدان وعلمائها، حتى تكّونت لديه ح�صيلة علمية كربى 

من العلوم واملعارف املتنوعة. وكانت له مواقف متعددة مع وجهائها، 

تك�صف عن جوانبمَ من �صخ�صيِته اجلاحمة نحو تويّل املنا�صب البارزة، 

ت طموحاته واآماله، وتوىّل ِعّدةمَ وظائفمَ كتابيَّة  دمَ وا�صطدامه بعواملمَ بدَّ

يف اأماكنمَ متعددة، اإىل اأن كانت �صنة 776هـ حيث اآثر اأن يعتزل احلياة 

العامة، وا�صتقر مع عائلته متفرًغا للتاأليف والكتابة، و�صط مغـارة يف 

ِقيمَ فيها احلماية واحلفاوة، والواقعة، اليوم، يف  قلعة بني �صالمة، حيث لمَ

مدينة فرندة التي تبعد 350 كيلومرًتا غرب العا�صمة اجلزائرية. وبقي 

فيها اأربع �صنوات كاملة، اأجنز خاللها كتابه الذي ا�صتهر به، والذي 

يعرف بـ»مقدمة ابن خلدون«.

نَّ  ِة علِم التاريخ، وفائدته واأثره: »اعلم اأن فمَ يقول ُمبيًنا اأهمية درا�صمَ

ّم الفوائد، �صريف الغاية، اإذ هو ُيوِقفنا  التاريخ فن عزيز املذهب، جمَ

على اأحواِل املا�صني من الأمم يف اأخالقهم، 

ِتهم،  ِلِهم و�ِصيا�صمَ ِهم، وامللوِك يف ُدومَ ِ والأنبياِء يف �ِصريمَ

ُروُمُه يف  ِتمَّ فائدُة القتداِء يف ذلك ملن يمَ حتى تمَ

نيا، فهو حمتاٌج اإىل ماآخذمَ  يِن والدُّ اأحواِل الدِّ

متعددة، ومعارفمَ متنوعة، وح�صن نظٍر وتثبُّت، 

اِن به عن  ياِن ب�صاحِبهما اإىل احلق، وُيْنِكبمَ ُيف�صِ

نمَ ابُن خلدون يف مقدمته،  وَّ اِلط، ودمَ لِت واملمَغمَ املمَزمَ

التي �صماها »كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب« 

ُته، اعتماًدا على ثقافته  ِريحمَ ما جادت به قمَ

رمَ كتاُبه مو�صوعًة تنوعت بني العلوم  همَ ظمَ الوا�صعة، فمَ

الجتماعية، وال�صيا�صية، والأدبية، والتاريخية، 

والقت�صادية، وحتّدث فيها عن علم الجتماع 

العام، والعمران البدوي واحل�صري، وال�صنائع 

واملعا�ض والك�صب، والعلوم الرتبوية وغريها.

من الآراء التي ذكرها يف مقدمته، قوله: »اإن 

ينٌّ بالّطبع، وهو حمتاٌج يف  دمَ الجتماع الإن�صاين �صروري، فالإن�صان ممَ

ِفيمَ بذلك  حت�صيِل ُقوِته اإىل �صناعاٍت كثرية، واآلت متعددة، وي�صتحيل اأن تمَ

ِر الكثرية من اأبناء  ه قدرُة الواحد، فالبّد من اجتماِع الُقدمَ ُكلِّه اأو ببع�صِ

جن�صه، ليُح�صل القوت له ولهم بالتعاون«.

تمَه من بنات اأفكاره، فلم يكن بني يديه من الكتب ما  كان يكتب مقّدممَ

ينقل منه لإقامته يف تلك املغارة بعيًدا عن النا�ض، فاحتاج اإىل العديد 

ريد،  من املراجع لالإفادِة منها، وحتى ي�صتكمل كتابة مقدمته وافيًة كما يمَ

انتقل اإىل تون�ض م�صقط راأ�صه، واأكرمه واليها، ووفـر له ما اأراد، وا�صتاأنف 

ـه«  متمَ دِّ ن�صاطه العلمي يف التدري�ض والتاأليف والبحث، وا�صتكمل كتابة »مقمَ

حـمَها، واأهداها اإىل الوايل. وبعد ُمّدٍة ق�صرية خرج من تون�ض  قَّ ها ونمَ بمَ ذَّ وهمَ

ًرا.  ـه اأعياُنها ووجهاوؤها، واأقارُبه واأ�صدقاوؤه وداًعا موؤثِّ ّدعمَ على �صفينة، وومَ

وكان هذا اآخر عهده ببالد املغرب بعد اأن طاف يف اأرجائها، وتنّقل يف 

باِتها اأكرث ِمن ثالٍث وخم�صني �صنة، وا�صتقر به املقام يف القاهرة، التي  نمَ جمَ

كانت وقتمَ و�صوِله اإليها ت�صهد ِحراًكا علمًيا وا�صًعا ومتنوًعا، ووجد فيها 

ـِتِه  ْرِوقمَ
مَ
ترحيًبا وتكرمًيا. وبداأ التدري�ض يف اجلامع الأزهر، واتخذ من اأ

جمل�ًصا لإلقاء درو�صه، فالتف النا�ُض حوله. وكان يح�صر عنده الأكابر من 

ة، واأفكاره العلمية  ــرَّ العلماء والوجهاء وغريهم، ينهلون من مناهله الثَّ

ال�صافية، ومنهِجّيِته البحثّية املمّيـزة، وازدادت �صهرته العلمية، ومكانته 

ـنمَ  ُعيِّ الجتماعية، وتوىلَّ ق�صاء املالكية �صنة )786هـ(، ثم اأِقيل منه ومَ

اأ�صتاًذا للفقه املالكي. ويف �صنة )789هـ( �صافر لأداء فري�صة احلج، وعاد 

بعد ذلك اإىل القاهرة، وما زال يتوىّل من�صب الق�صاء ثم يعزل منه مرات 

ـة، رحمه اهلل، يف اليوم ال�صاد�ض والع�صرين من  عديدة، حتى وافته املمَِنيَّ

1406م(.    /  3 �صهر رم�صان �صنة )808هـ( املوافق )16/ 

يحتلُّ ابُن خلدون مكانًة ممّيزًة في التراث 
اإلسالمي، كونه عاِلمـًا موسوِعًيا متنوع 

العلوم والمعارف.

ابن خلــــــدون
رائـد علم االجتماع

رجال من التاريخ



 وأكثر من ۲۰ موقع إستثنائي في الشرق األوسط و ۱٥۰ موقع حول العالم
@servcorp_sa

3200 229 12 966+جدة 
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تقنية

اأ�صبح 
باإمكان الريا�صيني ا�صتخدام اأحدث 

التقنيات ملراقبة حالتهم ال�صحية، 

وقيا�ض معلومات التدريب املختلفة، مثل ال�صرعة، 

ومعدل نب�صات القلب، وعدد الدرجات التي ي�صعدها 

امل�صتخدم، وعدد ال�صعرات احلرارية املحروقة، 

وامل�صافة املقطوعة. 

هناك تقنيات من �صاأنها ال�صماح للم�صتخدم 

بالتدرب يف داخل املنزل وكاأنه يف اخلارج، وت�صجيل 

فرتة التدريب وعر�صها على �صا�صة احلا�صوب اأو 

التلفاز، حتى مناف�صة »نف�صه« افرتا�صًيا. يدخل الطابع 

الجتماعي اإىل هذه الأجهزة الذكية، حيث ي�صمح 

بع�صها بنقل املعلومات اإىل الإنرتنت وم�صاركتها مع 

الآخرين عرب ال�صبكات الجتماعية للمقارنة مع الأهل 

والأ�صدقاء، حتى كبار الالعبني العامليني. �صن�صتعر�ض 

يف هذا املو�صوع جمموعة من الأدوات والتقنيات التي 

تقدم تقنيات مبتكرة ملمار�صة الريا�صات املختلفة.

 Polar »5ميكن ا�صتخدام جهاز »بولر اآر �صي اإك�ض

RCX5 الذي يعد حا�صوب لياقة يف �صاعة ذكية �صغرية 
واأنيقة. ي�صتطيع النظام قيا�ض نب�صات القلب واملوقع 

اجلغرايف »جي بي اإ�ض« للم�صتخدم، وهو متوافق مع 

 Speed »ملحقات اأخرى، مثل اأجهزة ا�صت�صعار »�صبيد

و»كيدين�ض« Cadence و»�صرتايد« Stride، وملحق 

للدراجات الهوائية. يعتمد اجلهاز على وحدة مالحة 

جغرافية »جي بي اإ�ض« خارجية منف�صلة تربط حول 

ذراع امل�صتخدم، الأمر الذي يعني توفري م�صدر طاقة 

كهربائية منف�صل للجهاز، ومن ثم تقدمي زمن اأكرب 

لال�صتخدام. وي�صل زمن ا�صتخدام وحدة املالحة 

اجلغرافية اإىل 20 �صاعة، بينما ميكن تغيري بطاريات 

ال�صاعة كل 11 �صهًرا فقط. وت�صتطيع وحدة قيا�ض 

نب�صات القلب )»ويرلينك +« WearLink+( وال�صاعة 

الرئي�صة مقاومة املياه لعمق ي�صل اإىل 30 مرًتا، مع 

توفري ميزة رفع يد امل�صتخدم اإىل م�صتوى �صدره 

لإعالم اجلهاز بو�صول امل�صتخدم اإىل دورة ميدان 

جديدة يف اأثناء الهرولة، اأو تفعيل ال�صوء اخللفي اأو 

معرفة الوقت. وميكن حتميل بيانات تدريب امل�صتخدم 

اإىل موقع ال�صركة يف الإنرتنت مل�صاهدة م�صار الطريق 

الذي �صلكه يف »خرائط غوغل«. 

تعد اأجهزة التدريب التي ت�صاف اإىل دراجة 

ا ملحرتيف  امل�صتخدم ال�صخ�صية عملية للغاية، خ�صو�صً

قيادة الدراجات الهوائية، حيث ي�صتطيعون التدريب 

ا عن دراجة  با�صتخدام دراجاتهم اخلا�صة عو�صً

قيا�صية مرتبطة بجهاز تدريب قد تكون غري مريحة. 

من الأجهزة املميزة يف هذا املجال »تاك�ض بو�صيدو تي 

Tacx Bushido T1980 »1980 التي حتاكي القيادة 
احلقيقية، وب�صكل ل�صلكي متاًما. تقوم وحدة الفرملة 

بتوليد طاقتها من خالل حمول مدمج يعتمد على 

الطاقة التي يح�صل عليها من حركة العجلة، بينما 

تعمل الوحدة الأمامية ببطاريتني عاديتني من مقا�ض 

AA، اأي اأنه باإمكان امل�صتخدم حمل هذا اجلهاز 
معه اأينما ذهب. �صتح�صل على نتائج مذهلة لدى 

ا�صتخدام ملحق »بو�صيدو بي �صي اأبغريد كيت« 

Bushido PC Upgrade Kit الذي يقدم وحدة 
ت�صاف اإىل حا�صوب امل�صتخدم من خالل منفذ »يو 

اإ�ض بي« تدعم تقنية »اإيه اإن تي +« ANT+ )ت�صتطيع 

قبول وحدات قيا�ض معدل �صربات القلب والقوة( 

 Tacx Trainer »وتثبيت برنامج »تاك�ض تريرن

الذي �صيعر�ض عدد ال�صعرات احلرارية املحروقة 

)تقريبًيا( وال�صرعة ومعلومات مهمة اأخرى، مع 

اإ�صافة العديد من القدرات الإ�صافية اجلديدة 

اإىل اجلهاز، مثل القيادة يف م�صمار جم�صم اأو يف 

طرق ماأخوذة من »غوغل اإيرث«، اأو القيادة يف 

طرق م�صهورة يف منط فيديو خا�ض يعر�صها اأمام 

امل�صتخدم على �صا�صة احلا�صوب، لتكون عملية 

التدريب واقعية للغاية. ميكن الت�صابق يف اأي طريق 

موجود يف »خرائط غوغل«، دون اخلروج من املنزل 

يف الأيام احلارة اأو الباردة جًدا. 

وباإمكانك ا�صتخدام جهاز »�صكو�صيه ريذم« 

Scosche Rhythm الذي يت�صل ل�صلكًيا بهاتف »اآي 
فون« اخلا�ض بك لتحديد موقعك اجلغرايف وقيا�ض 

نب�صات القلب، وتفعيل نظام تنبيه وفًقا حلد اأعلى 

ملعدل النب�صات. ويلتف اجلهاز حول �صاعد امل�صتخدم، 

ا ت�صجيل �صرعة امل�صتخدم.   وي�صتطيع النظام اأي�صً

خلدون غسان سعيد

تقنيات تسمح للمستخدم بمنافسة نفسه افتراضًيا.

مراقبة الحالة الصحية

الرياضة الذكية
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شذرات

أسرار البالغة
لالإمام عبدالقاهر اجلرجاين )ت 471هـ(

لغتنا

إعداد: محمد التجاني رملي

اتفق 
املوؤرخون على الثناء على 

عبدالقاهر اجلرجاين بالعلم 

بوه بالإمام، وا�صتهر بالنحوي  والدين، ولقَّ

قبل اأن ي�صع اأ�ص�ض علم البالغة، وكان 

ا. له م�صنفات كثرية  متكلًما وفقيًها اأي�صً

ومعروفة، وله اأ�صعار جميلة منها:

ال تأمن الَنْفثَة من شاعر
ما دام حيًّا سالًما ناطقا  

فإنَّ مْن يمدحكم كاذًبا
ُيحسُن أْن يهجوكم صادقا   

 يف القرن اخلام�ض الهجري كانت 

اللغة العربية يف ريعان �صبابها واأوج عزها 

و�صرفها، وكان اأول مر�ض اأملَّ بها الوقوف 

عند ظواهر قوانني النحو، ومدلول الألفاظ 

املفردة، واجلمل املركبة، والن�صراف عن 

معاين الأ�صاليب ومغازي الرتكيب، وعدم 

الحتفال بت�صريف القول ومناحيه و�صروب 

التجوز والكناية فيه. وهذا ما بعث عزمية 

اجلرجاين، اإمام علوم اللغة يف ع�صره، 

اإىل تدوين علم البالغة، وو�صع قوانني 

للمعاين والبيان، كما و�صعت قوانني النحو 

عند ظهور اخلطاأ يف الإعراب. فو�صع هذا 

م  الكتاب يف البيان، ومن فاحتته يتن�صَّ

مت  القارئ اأن دولة الألفاظ كانت قد حتكَّ

ت على املعاين، واأنه  يف ع�صره وا�صتبدَّ

يحاول بهذا الكتاب تاأييد املعاين ون�صرها.

وُيعد كتابا عبد القاهر »اأ�صرار البالغة« 

و»دلئل الإعجاز« اأ�صلني جليلني يف البالغة، 

مل ي�صبقهما �صابق ممن كتب يف البالغة.

ويو�صح اجلرجاين يف هذا الكتاب اأنَّ 

البيان ل يقوم باللفظ وحده، بل بتاأليف 

الألفاظ وترتيبها. كما يبنيِّ كيف ميكن 

اأن يتو�صل اإىل بيان املعاين، وكيف تختلف 

وتتفق، ومن اأين جتتمع وتفرتق، وذكر 

ل الأ�صول الكبرية  اأجنا�صها واأنواعها، وف�صَّ

التي يدور عليها البيان مثل الت�صبيه 

والتمثيل وال�صتعارة واحلقيقة واملجاز.  

الُخْرُطوم

جاء 
يف معجم ل�صان العرب: »اخُلْرُطوم: الأنف، 

ْطُم:  م الأنف. اأبو زيد: اخُلْرُطوم واخلمَ دَّ وقيل ُمقمَ

ره  �ِصُمُه على اخُلْرُطوم} ف�صَّ الأنف. وقوله تعاىل {�صنمَ

ثعلب فقال: يعني على الوجه. قال ابن �صيده: وعندي اأنه 

الأنف وا�صتعاره لالإن�صان. وقال الفراء: اخلرطوم واإْن 

ة فاإنه يف مذهب الوجه، لأن بع�ض الوجه  ممَ ُخ�ضَّ بال�صِّ

يوؤدي عن بع�ض. واخلرطوم للفيل وهو اأنفه، ويقوم له 

مقام يده ومقام عنقه، وهو وعاء اإذا مالأه الفيل من 

ه يف فيه لأنه ق�صري الُعُنق«.  مَ طعام اأو ماء اأْوجلمَ

وللخرطوم معان كثرية ذكرها اللغويون يف معاجم اللغة 

واملف�صرون عند ت�صديهم لتف�صري الآية ال�صابقة يف 

كتب التف�صري. وتباينت الآراء حول ت�صمية اخلرطوم، 

العا�صمة ال�صودانية، اإل اأن الراأي امل�صهور ي�صري اإىل اأن 

الت�صمية تعود اإىل �صكل النيلني الأبي�ض والأزرق اللذين 

نان وادي النيل وهما يتعانقان يف هذه املدينة  يكوِّ

ني �صكاًل اأ�صبه بخرطوم الفيل.  اجلميلة را�صممَ

وذهب مثاًل

َكُمْسَتْبِضِع التَّْمر إلى َهَجَر

ع الأمثال: ممَ ْ قال امليداين يف جممَ

قال اأبو عبيد: هذا من الأمثال املبتذلة ومن 

رمَ معدُن التمر، وامل�صتب�صع  جمَ قدميها. وذلك اأن همَ

ا: كم�صتب�صع التمر اإىل  اإليه خمطئ. ويقال اأي�صً

خيرب، قال النابغة اجلعدي: 

وإنَّ امرأ أهَدى إليَك قصيدًة

كُمْسَتْبضٍع َتْمًرا إلى أرض َخْيَبرا  

م ال�صيءمَ ملن عنده  وي�صرب هذا املثل ملن ُيقدِّ

منه الكثري. وهو من الأمثال العربية الرائعة 

التي تعربِّ عن معنى بذل اجلهد ال�صائع. 

آللئ من بحور الشعر

اأبو العتاهية 

ــى الــتُّــقمَ اإل  ــــــرءمَ  امل ممَ  ــــــرَّ ك ــــا  وم

ى الأذمَ وكـــــفِّ  ــل  ــي ــم اجل بـــبـــذل 

ــى ــلمَ ــِق ــه ال ــر فــي ــصُ ــا� ــع ــتَّ وطــــول ال

ـــى ـــلمَ ـــِب ـــــــلُّ تـــلـــيـــد �ــــصــــريــــُع ال وك

ــى ــهمَ ــت مــن لـــــه  اإل  �ـــــصـــــيءمَ  ول 

ــهــوى اأ�ــــصــــدُّ اجلـــهـــاد جـــهـــاُد ال

معروفة ــل  ــ�ــصْ الــفمَ ذي  واأخـــــالُق 

ــة ــول ــــاهــــات ممــل ــــكمَ ــــفمَ ــــــــلُّ ال وُك

ة ـــــــــذَّ ـــــــه لمَ وكـــــــــــلُّ طــــــريــــــف ل

اآفــــــة لــــــه  اإل  �ــــــصــــــيءمَ  ول 
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األجندة

3-19 فبراير
المهرجان الوطني للتراث والثقافة »الجنادرية 30«

تشهد المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض تنظيم 
هذا المهرجان الثقافي في قرية الجنادرية التراثية، مع تقديم الكثير 

من العروض الفنية التي تمثل مناطق المملكة المختلفة، واستضافة 
إحدى الدول ضيف شرف للمهرجان، يتعرف الزوار على تراثها 

وتاريخها من خالل ما يقدمه الجناح الخاص بها من عروض.
www.janadria.org.sa

3-5 فبراير
معرض جدة للسفر والسياحة

يقام هذا المعرض في فندق هيلتون جدة، بهدف دعم الفعاليات 
السياحية وتشجيعها بالمنطقة، وذلك عبر عرض المنتجات 

السياحية المتنوعة، التي تلبي رغبات المسافرين واحتياجاتهم، 
والراغبين في البحث عن فرص متميزة لتجارب سياحية في مختلف 

األماكن.
www.jttx-sa.com

7-9 فبراير
المنتدى السعودي للمياه والكهرباء

يجمع هذا المنتدى الذي يقام بفندق الفيصلية بالعاصمة السعودية 
الرياض، المتخصصين محلًيا ودولًيا لمناقشة أهم االستراتيجيات 

التي تحدد مستقبل قطاع الطاقة والمياه في المملكة، إلى جانب بناء 
الشراكات التجارية والبحث في كل جديد حول منتجات وخدمات 

متعلقة بهذا القطاع الحيوي.
www.saudiwaterelectricity.com

9-11 فبراير
المعرض السعودي الدولي لإلعالم واإلذاعة

يستضيف فندق الريتز كارلتون بالرياض هذا المعرض الذي 
يهتم بكل ما يتعلق بصناعة اإلعالم المرئي والمسموع، ما يجعله 

فريًدا من حيث المحتوى الذي يقدمه بشكل حصري، وال يتوافر في 
غيره من المعارض األخرى. إذ سيوفر منصة مميزة لالطالع على 

أحدث األدوات التقنية في عالم اإلعالم فيما يتعلق بالمحتوى ونشره 
والوسائط الرقمية، وغيرها من األدوات.

www.simbexpo.com

9-13 فبراير
معرض جدة للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني

يصنف هذا المعرض من أكبر األحداث العقارية المقامة 
بالمملكة على مستوى العام، ويهتم بحضوره المتخصصون في 

القطاع العقاري والمالي، ونخبة من صناع القرار في القطاعين 
العام والخاص، نظًرا لضخامة المعرض، من جانب المشاركات 

التي تحتل كامل مساحة مركز جدة للمنتديات والفعاليات الذي 
يستضيف هذه المناسبة.

www.restatexjeddah.com

+971 (50) 328 99 99
for 24 hour legal assistance, please call

Emirates Towers, 14th Floor, Sheikh Zayed Road
P. O. Box: 9055, Dubai - United Arab Emirates

Offices
SAUDI ARABIA, QATAR, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN

DUBAI, DIFC, SHARJAH, ABU DHABI, JEBEL ALI, INTERNET CITY, RAS AL KHAIMAH

+971 4 330 43 43 +971 4 330 39 93

contact@emiratesadvocates.com
www.emiratesadvocates.com
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تسالي

سودوكو

لعبة تتكون من ت�صعة مربعات كبرية 

وواحد وثمانني مربًعا �صغرًيا، وتكون 

بع�ض املربعات ال�صغرية م�صافة ببع�ض 

الأرقام. على الالعب اإكمال اللعبة 

بو�صع الأرقام من 1 اإىل 9 دون تكرار يف 

كل مربع من املربعات الت�صعة الكبرية، 

ويف كل �صف، ويف كل عمود.

أفقي

1. جتمعات للفرح - عك�ض هجوم.

2. �صو�صاء - امتنع عن ال�صيء -     

     للتمني.

3. ال�صم الأول ملخرج اأفالم رعب   

     اأمريكي - كرم.

4. مرحتل من البالد.

5. ثلثا كلمة �صيف - ثلثا كان - ثلثا 

     دام.

6. مل اأ�صتدل على الطريق.

7. عك�ض حزن - عمله هو الكتابة.

8. يف حالة ا�صتحياء مما �صدر 

     منها - �صكله دائري وقد تو�صف 

     به ال�صم�ض.

9.  مقامر يف اللعب بالنقود - 

عك�ض ميني.

10. �صورة قراآنية مل تبداأ بالب�صملة.

عمودي

1. عك�ض همجي - �صديد الظلمة.

2. من اخل�صار - حرف جر - ثلثا 

     كلمة قوم.

3. ت�صتخدم يف ال�صتحمام - طني 

    م�صوي.

4. نقود مقابل عمل اأو خدمة - تقوم 

    بالرتجمة.

5. بحر كبري - حروف من )الرحلة(.

6. عني الكامريا.

7. اآلة اإيقاع مو�صيقية - اأداة ن�صب -   

     ن�صف يتيم.

8. ن�صف - ناقو�ض )مبعرثة(.

9. من اأجمل الزهور - من مكونات  

    الأر�ض.

10. اآلة مو�صيقية وترية - مدينة     

     عراقية.

الفروق الثمانية
بني الر�صمة رقم )1( والر�صمة رقم )2( ثمانية فروق.. حاول ال�صتمتاع 

با�صتخراج تلك الفروق.





صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإ¿ eتعة التحلي≤ ‘ الØ�صاء, وروYة الSصSÎصا∫, واإeعا¿ الن¶ô ‘ الLCواء اŸحي£ة بال£ائIô اCو Jل∂ 

الت« µJو¿ Yل≈ بعد, اCو حت≈ التÒµØ ال¡اÇO ‘ اôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ØoJ≥د بùصبÖ ال�صعور ببع�¢ 

 äناjôصافة بع�¢ التمVلي∂ اإل اإY اe ا kصتمتعùe ôصافùŸا …õjõY ¿وµة. ولتjصدù÷ا ΩلBو الCصية اùØالن äا≤jصا�Ÿا

 …õjõY ∂ص¡ولة. واإليSو ôصùj πµه بLارN وCعد∑ ا≤e ‘ ب¡ا Ωن∂ ال≥ياµÁ »والت ,∂JÓدو∫ رحL ¤صية اإVاjôال

اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:

تمارين الظهر
 يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخلل∞.
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تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 وfنüصح õjõY… اùŸصافô ببع�¢ النüصائح ال£بية اŸ¡مة bبπ الôحلة و‘ اKCنائ¡ا:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

.íالكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل
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الر�ص≠  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞ 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.
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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.
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خدمات الضيوف
www.saudiairlines.com  «موقع «السعودية على ا�نترنت

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

إدارة عالقات الضيوف
الرقم املوحد (966920003777+) ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم، الفاك�س (966126863150+)

(www.saudiairlines.com/crform) نت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابطÎونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنÎللتوا�صل اإلك

يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالÆ موX∞ خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ( اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية).

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكÌ ‡ا خ�ص�صت له، 

 íويÎحيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها لل

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاXًا على اأطفالنا و‡تلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  ¿ƒµdÉa

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

خدمات الضيوف
هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:

كاونÎ لإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على  تخ�صي�س   •
الدرجتني الأوىل والأعمال، وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة، 

مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

الطائرة. على  واملجموعات  للعائالت  متجاورة  مقاعد  تخ�صي�س   •
جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة. ال�صعود  بطاقات  اإ�صدار   •

ال�صعود م�صبًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات. بطاقات  اإ�صدار  اإمكانية   •
بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد. العناية   •

ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة. خلدمة   Îكاون تخ�صي�س   •
تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.  •

الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة. ال�صيوف  تعوي�س   •
خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل 24 �صاعة من موعد اإقالع الرحلة  تقدمي   •

من خالل موقع  (www.saudiairlines.com)، وذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية 

الذين لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكÎوين 

cargocic@saudiairlines.com
الهات∞ املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

لإلغاء احلجز:  920030000

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة   Ìاأك �صفرك  جلعل   •

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات   ∞Xمو  Æاإبال منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف   •
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :∞هات 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هات∞: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudiairlines.com

 •

 •

 •
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إيرباص ٣٢٠  

ال�صعة املقعدية ن�صخة »اأ«: 24 اأعمال، و 96 �صيافة.

ال�صعة املقعدية ن�صخة »ب«: 12 اأعمال، و120 �صيافة.                                                                         

 .Îامل�صافة بني اجلناحني: 10^34 م . Îالطول: 57^37 م

ال�صرعة عند ال�صتواء: 828 كم/�صاعة.

                                                                 .Îالرتفاع الأق�صى لال�صتواء: 000^11 م

املدى: 900^5 كم / 200^3 ميل.         

A320
Seating Capacity (A): 24 J/C - 96 Y/C
Seating Capacity (B): 12 J/C - 120 Y/C
Length: 37.57 m (123 ft 3 in)
Wingspan: 34.10 m (111 ft 10 in)
Cruising speed: Mach 0.78 (828 Km/h - 511 mph)
Maximum speed: Mach 0.82 (871 Km/h - 537 mph)
Maximum Cruising Altitude: 11,000 m (36,000 ft)
Range (fully loaded): 3,200 nm (5,900 Km, 3,700 mi)

إمبراير ١٧٠

ال�صعة املقعدية 6 اأعمال / 60 �صيافة. الطول 90^29م.

امل�صافة بني اجلناحني 90^26م.

ال�صرعة الق�صوى عند ال�صتواء 876 كم/�صاعة.

الرتفاع الأق�صى لال�صتواء 668^10م. 

املدى 704^3كم. 

EMBRAER-170
Seating  Capacity: 6 J\C , 60 Y\C
Length: 29.90 m (98 ft 1 in)
Wingspan: 26.00 m (85 ft 4 in)
Cruising speed: Mach 0.82 (876 Km/h - 544 mph)
Maximum speed: Mach 0.82 (876 Km/h - 544 mph)
Maximum Cruising Altitude: 10,668 m (35,000 ft)
Range (fully loaded) 2,000 nm (3,704 Km, 2,302 mi) 

B747-468
Seating Capacity: 36 F/C - 32 J/C - 290 Y/C
Length: 70.66 m (231 ft 10 in)
Wingspan: 64.44 m (211 ft 5 in)
Cruising speed: Mach 0.85 (913 Km/h - 567 mph)
Maximum speed: Mach 0.92 (988 Km/h - 614 mph)
Maximum Cruising Altitude: 13,747 m (45,100 ft)
Range (fully loaded) 7,300 nm (13,524 Km, 8,405 mi) 

FLEET
بوينج ٤٦٨-٧٤٧

ال�صعة املقعدية 36 اأوىل/ 32 اأعمال 290 �صيافة.

الطول 66^70 م.

امل�صافة بني اجلناحني 44^64م. 

ال�صرعة عندال�صتواء 913كم/�صاعة.

الرتفاع الأق�صى لال�صتواء747^13م. 

املدى524^13كم.

األسطول

B777 - 368
Seat Capacity:(A): (413) seats, (30) Business Class, 
(383) Guest Class. (B): (305) seats, (24) First Class, 
(36) Business Class, (245) Guest Class. 
Length: 78.86 meters, Wingspan: 64.80 meters
Maximum cruise speed: 905km/hour
Maximum cruise altitude: 13,137 meters
Range: 14,685 km (7,930 nautical miles)

بوينج  ٣٦٨- ٧٧٧
ال�صعة املقعدية:املجموعة الأوىل 30 اأعمال و383 �صيافة. 

املجموعة الثانية 24 اأوىل و36 اأعمال و245 �صيافة.

.Îامل�صافة بني اجلناحني: 80^64 م / .Îالطول: 86^78 م

ال�صرعة عند ال�صتواء: 905 كم/�صاعة. / الرتفاع الأق�صى لال�صتواء: 

13137 مÎ. / املدى: 685^14 كيلومÎًا »7930 مياًل«.

بوينج ٢٦٨-٧٧٧

ال�صعة املقعدية ن�صخة لرجال الأعمال/ 24 اأوىل / 36 اأعمال / 170 �صيافة.

ال�صعة املقعدية الن�صخة العتيادية/  14 اأعمال / 327 �صيافة. 

الطول 73^63م. امل�صافة بني اجلناحني 94^60م.

ال�صرعة عند ال�صتواء 905 كم/�صاعة. 

الرتفاع الأق�صى لال�صتواء13137م. 

 املدى 700^9كم.

B777-268
Seating Capacity: 24 F/C - 36 J/C - 170 Y/C
Seating Capacity: 14 J/C - 327 Y/C
Length: 63.73 m (209 ft 1 in)
Wingspan: 60.94 m (199 ft 11 in)
Cruising speed: Mach 0.84 (905 Km/h - 560 mph)
Maximum speed: Mach 0.89 (950 Km/h - 590 mph)
Maximum Cruising Altitude: 13,137 m (43,100 ft)
Range (fully loaded) 5,240 nm (9,700 Km, 6,028 mi) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠

ال�صعة املقعدية: 36 اأعمال، و262 �صيافة.

.Îامل�صافة بني اجلناحني: 30^60 م .Îالطول: 60^63 م

ال�صرعة عند ال�صتواء: 913 كم/�صاعة.

.Îالرتفاع الأق�صى لال�صتواء: 000^11 م

املدى: 830^10 كم/ 730^6 مياًل.

A330 - 300
Seating Capacity 36 J/C - 262 Y/C
length: 63.60m (208 ft 10 in)
Wingspan:60.30m (197 ft 10 in)
Cruising Speed: Mach 0.82 (871 km/h - 537 mph)
Maximum Speed: Mach 0.86 (913 km/h - 563 mph)
Maximum Cruising:11,000 m (36,000 ft)
Range: 5,850 nm, 10,830 km, 6,730 mi

إيرباص ٣٢١  

ال�صعة املقعدية: 20 اأعمال، و 145 �صيافة.

  .Îالطول: 51^44 م

.Îامل�صافة بني اجلناحني: 10^34 م

ال�صرعة عند ال�صتواء: 871 كم/�صاعة.

.Îالرتفاع الأق�صى لال�صتواء: 000^11 م

املدى: 5600 كم / 3000 ميل.

A321
Seating Capacity: 20 J/C - 145 Y/C
Length: 44.51 m (146 ft)
Wingspan: 34.10 m (111 ft 10 in)
Cruising speed: Mach 0.78 (828 Km/h - 511 mph)
Maximum speed: Mach 0.82 (871 Km/h - 537 mph)
Maximum Cruising Altitude: 11,000 m (36,000 ft)
Range (fully loaded): 3,000 nm (5,600 Km, 3,500 mi)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

ا�ذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامè اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامè التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر�صال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  قناة  الإخ��ب��اري��ة،  القناة  الريا�صية،  القناة  الثاني�ة، 

القت�صادية ال�صعودية، قناة القراآن الكرمي، قناة ال�صنة النبوية، القناة 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت ا�سبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت 

كذلك. وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، 

وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3^75 حوا›  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صÎكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآ› يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

‹ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكÌ من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عا›  املطور  الثالث  اجليل  • خدمة 
DSL »برود باند« من الهات∞. • خدمات 

.(9200) املوحد  الرقم  • خدمة 

مركز العناية مب�صÎكي الهات∞ اجلوال

مركز العناية مب�صÎكي الهات∞ الثابت والنداء الآ›

 ا�صتعالمات الدليل

 اأعطال الهات∞

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي
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أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

ل الركاب ال�صيوف على  nالأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقب

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللÎ، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. • خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  • خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهات∞ 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   (969) الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

(968) للر�صائل الإ‚ليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين (800)، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل ا�رشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

õjõY… اŸواWن, JõjõY« اŸواWنة..

اإر�صادات مهمة:

اCولY :kند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل«:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  • �صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  • هناك 
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  • احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  • بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  • معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

Kاfيkا: Yند الو�صو∫ اإ¤ الدولة الت« ü≤Jصدgا:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  ‰اذج  • تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو› اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  • احÎام 
ملوX∞ اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة   ìالإف�صا •

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من ‹وهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. vوغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حد

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على   ßحاف •
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

Nدeاä ال≥£ار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها   ،èصاطئ اخللي� والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

اŸ£اراä الداNلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة وني∞، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليè منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبل≠ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

اŸ£اراä الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدو› يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدو› يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدو› بالدمام، و 

مطار الأمري مد بن عبد العزيز 

الدو› باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

äÓا◊اف

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

¥ô£ال

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها 

املÎامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

 äصياراS ÒLCاJ

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 USEFUL INFORMATION



T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

Air
Considering the long 
distances which separate 
the main towns of  the 
Kingdom, air travel 
can often prove to be 
the most convenient 
and practical means 
within the borders. Saudi 
Arabian Airlines, the flag 
carrier of  the Kingdom 
of  Saudi Arabia, oper-
ates to a vast network of  
domestic and interna-
tional destinations. A 
fleet of  various types of  
aircraft is also available 
for charter flights.

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

Buses
A new and efficient bus service has been 
introduced by the Saudi Arabian Public 
Transport Company (SAPTCO) to operate 
within and between all the major towns in  
Saudi Arabia in addition to international 
trips to some of  the neighboring countries.

Rail
Six trains service with 
first-class air-condi-
tioned carriages runs 
daily between Riyadh 
and Dammam on the 
Gulf  coast.

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA
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Civil Defence
Ambulance   
Police 
Road Accidents  
Road Security 

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 3G coverage
DSL Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.
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Mobile Phone Services
Telephone and Pager Services 
Directory 
Telephone Maintenance
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    







three days with only pain medication, the 
ear infection is likely healing (and was 
probably viral). But if symptoms aren’t 
better in that time, he needs to start anti-
biotics or switch medications.

when your child has pinkeye   |    
Conjunctivitis, otherwise known as 
pinkeye, is really contagious. Your school 
or day care will ask for a note before 
your child can return and you’ll go to 
the pediatrician, thinking, “Just give me 
something to make this go away—fast.” 
And as always, what your doctor will give 
you depends on a number of things.

She’ll want to determine whether the 
pinkeye is caused by a bacterial or viral in-
fection. As a general rule, up to 50 percent 
of infections can be viral, and those don’t 
need antibiotic drops. Doctors make the 
call based on the info you provide, other 
symptoms (runny nose, cough, fever, ear 
pain), and the duration of those symp-
toms. But without actually testing the 
discharge from the eye, sometimes it can 
be hard to know whether a child needs 
treatment, and we hate to give antibiotics 
if he really doesn’t need them. Fortunately, 
we can turn to some new research to help 
us decide what to do. Here are four clues 
that your child probably has a viral eye 
infection (and thus won’t need drops):
1)  Your child is older than 6.
2)  It’s summer. Bacterial infections 

are less likely between April and 
November.

3)  Your child’s eye is pink but only has 
watery discharge (not gooey yellow/
green stuff).

4)  Your child is not waking up with his 
eyes seemingly glued shut. If he wakes 
up with sealed eyes, call the doctor!

I hope that this will make you feel bet-
ter if the doctor advises against using 
antibiotics. Doing less really is the right 
move here.

when your child needs a CT scan   
|    A computed tomography (CT) scan 
is a series of X-rays taken in quick suc-
cession that form a composite view of 

    Up to half 
of eye infections 
don’t need 
antibiotic drops  

the body. A recent study published in 
Radiology found that between 1995 and 
2008, there was a fivefold increase in the 
number of kids who got a CT scan when 
they visited the E.R. In other words, if 
your child were to go to the E.R. today, 
she would be five times more likely to 
have a CT scan than if she had gone in 
1995, in large part because CT machines 
are more readily available now than  
they were then.  Although CT scans 
can improve diagnosis and save lives, 
the radiation given to children must be 
minimized because their body is still 
developing. I asked Jonathan Swanson, 
M.D. (my husband), about those study 
findings, because he’s a pediatric radiolo-
gist at Seattle Children’s Hospital, where  
I also work. He pointed out that it may 
matter where your child goes to the E.R. 
and that he’d recommend the nearest 
children’s hospital in order to avoid 
unnecessarily high radiation exposure. 
As he explained it, pediatric hospitals 
are more comfortable with alternative, 
lower-dose approaches to common diag-

noses. Appendicitis is an example: At a 
children’s hospital, kids are first given an 
ultrasound, which contains no radia-
tion. In an adult-focused hospital, CT 
is often the first imaging tool that’s used 
because it can be difficult to visualize a 
young child’s appendix with ultrasound. 
If an ultrasound technologist isn’t used 
to working with kids, CT may be a more 
reliable choice.  

In his experience, when doctors are 
uncomfortable they tend to order more 
tests or order one that’ll give them the 
most information, some of which may 
be more than they actually need to make 
a diagnosis. This is also why radiologists 
may use a higher-than-necessary dose of 
radiation in CT: A higher dose can give 
a sharper image, but that doesn’t always 
equal improved diagnostic accuracy.

If you don’t live near a children’s 
hospital, urge technicians and radiolo-
gists to ensure that your child  is receiving 
the lowest possible dose. I recommend 
Imagegently.org as a great resource for any 
parent concerned about testing.  
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temperature. We doctors don’t care so 
much about the specific number; when 
you tell us that your child has had a tem-
perature of 101°F versus 103°F, we don’t 
think there’s much difference. We don’t 
like a fever above 104°F, but any number 
under that doesn’t really reflect how sick 
she is. We’re more concerned with how 
she acts and eats, and most important, 
how many days a fever has persisted. 
Fever for up to three days can be normal 
with an infection, especially with a mild 
respiratory illness, but if it’s not going 
down after three days, talk to the doctor.

You don’t need to treat a fever if it’s 
under 104°F and your child seems fine. 
But if you decide to give her acetamino-
phen (Tylenol) or ibuprofen (Motrin, 
Advil), your goal is not to go from 103°F 
to 100°F. Your goal is to make her feel 
better. So if your child is acting more like 
herself but her fever hasn’t actually gone 
down much, that’s okay. 

when your child has an ear 
infection   |    Most of the time, this is 
just bad luck after a cold. At least half of 
kids with an acute ear infection recover 
without any antibiotics, found a recent 
study in Pediatrics.

Ear infections can be caused by either 
viruses or bacteria when excess fluid gets 
trapped in the middle portion of the ear. 
When that space fills with mucus or pus, 
it gets inflamed, causing pain. So the best 
medicine you can give your child once you 
first think he has an ear infection is a pain 
reliever like ibuprofen or acetaminophen. 
These infections hurt; don’t wait for anti-
biotics to “kick in” and don’t make your 
child tough it out. Antibiotics only help if 
bacteria have caused the infection.

There’s been a lot of progress over the 
years to cut back on unnecessary antibi-
otics prescribed for ear infections. One 
study found that only 434 of every 1,000 
children with ear infections now receive 
antibiotics, as compared with 760 out of 

1,000 back in 1995. Overusing antibiotics 
can create more resistant and aggressive 
bacteria, so we want to use them at the 
right times. Last year, the American Acad-
emy of Pediatrics (AAP) released new 
guidelines to help physicians do a better 
job of handling ear infections. 

For a diagnosis, an ear can’t simply 
be red or have a bit of fluid behind it; the 
eardrum has to be bulging and filled with 
fluid or fluid has to be draining from the 
ear. If your doctor says, “It looks like an 
early ear infection” or “The eardrum is a 
little red,” chances are your child doesn’t 
meet the criteria and shouldn’t be treated 
with antibiotics (typically amoxicillin—the 
pink stuff). Press her to explain whether 
the eardrum is bulging and full of fluid. If 
there is no bulging or draining fluid, anti-
biotics may not be necessary. Time may be 
the best medicine. (If your child does need 
treatment but has had amoxicillin in the 
last month, the doctor should change the 
antibiotic to avoid resistance.) 

Here’s who typically needs antibiot-
ics: all infants younger than 6 months; 
children 6 to 23 months of age with a 
double ear infection; those with severe 
pain; and those at risk for complications, 
such as those with a weakened immune 
system or with underlying chronic health 
problems. Lots of parents worry that 
amoxicillin isn’t the best first choice, but 
data continue to suggest it is. If your child 
has pinkeye or drainage from his eyes 
along with an ear infection, he should im-
mediately take a drug such as Augmentin, 
which combines penicillin and an in-
gredient called clavulanate. Bacteria that 
cause both ear and eye infections tend to 
be more likely to resist amoxicillin.  

When a child older than 2 years has 
an ear infection but no fever or severe ear 
pain, you can keep an eye on him for two 
days without giving him antibiotics. But 
if he’s still in pain or if symptoms haven’t 
improved in 48 hours, follow up with your 
doctor. If symptoms go away in two or 

The only medicine I recom-
mend for teething  is acetamino-
phen. Homeopathic remedies are 
available but unlike prescription 
or OTC drugs, these products 
are not evaluated by the FDA for 
safety or effectiveness. 

A teething gel is a local anes-
thetic—usually benzocaine—that 
numbs the gums. If you’ve ever 
used one, you know it leaves your 
mouth with a fuzzy, funny feel-
ing. It only works on superficial 
skin, not necessarily targeting 
the area of possible discomfort 
below the gums where new teeth 
are moving upward. Because 
an infant can swallow the gel, it 
could also numb the back of her 
throat, making it difficult for her 
to swallow or causing choking-
like behavior. I know that there 
are benzocaine-free gels available 
now, but I’ve seen no data sug-
gesting that they do any good. 

I suggest you first try teething 
toys or a wet washcloth that’s been 
chilled in the freezer for 15 to 30 
minutes. Then give your child 
acetaminophen if you believe 
she’s in pain. But most babies 
are unfazed by teeth popping 
through, and drooling doesn’t 
equal pain. Research has not 
found any association between 
teething and a runny nose, fever, 
or diarrhea. Any fever is likely 
caused by a viral infection such as 
an ear infection. If your child has 
a temperature above 100°F and 
you’re concerned that she’s in a lot 
of pain, call your pediatrician.

When your 
Baby’s Teething

    Having a fever may 
actually be protective  
and productive  
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What Not  
to Do
If Your 
Child  
Is Sick?
A pediatrician mom explains  
why some classic health  
concerns may benefit from a  
wait-and-see approach. 

By Wendy Sue Swanson, M.D.

One fact I’ve learned in my years 
as a doctor treating kids: 

Parents just want to do what is right. But 
defining what’s “right” isn’t always that 
simple. And this is especially true when 
it comes to our children’s health. I’m a 
firm believer that there are some common 
instances in pediatrics when doing right 
means doing less. 

when your child has a fever  |   I admit 
that fever feels very different to me as a 
mom than it does to me as a doctor. The 
great news—which is also challenging to 
hear—is that most fevers are mild, go away 
on their own, and never require treatment. 

First of all, what is fever? When your 
child is ill, an elevated temperature gener-
ally shows that her body is working to get 
rid of a virus or bacteria.  
That means that having a fever may 
actually be protective and productive. Re-
search has found that some children who 
have fever throughout the course of a viral 
infection  recover even faster than those 
who don’t. Most pediatricians consider a 
fever to be a temperature above 101°F or 
101.5°F. (In babies 1 to 3 months, 100.4°F 
is a fever, but tell your doctor right away 
if your newborn has a temperature above 
98.6°F.) Many parents believe, though, 
that fever starts around 99°F or 100°F, 
which is by definition simply an elevated 
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Bringing Back 
Europe's Bison

By Alison Fromme

Bison first roamed the continent 
about 10,000 years ago. By 

the 8th century hunting and habitat destruc-
tion had reduced their range and pushed 
them eastward. Later, kings shot them on 
royal hunting grounds, and then wartime 
carnage thinned the remaining herds, until 
the last wild bison succumbed in 1927. From 
just 12 bison surviving in zoos, the next gen-
eration wa bred. Reintroductions began into 
eastern Europe in the 1950s.

Once the 14 bison were freed to roam, 
more were to be moved to the fenced tract. 
Rewilding Europe and WWF are coordinat-
ing the effort with locals, with an eye to tour-
ism. Future releases should bring the popula-
tion in Romania to at least 300 by 2025.

Unlike its American cousin, Bison bison, 
Bison bonasus is not a cultural icon. “The 
biggest problem in European bison conser-
vation is that the animal is unknown,” says 
Joep van Vlasakker, an adviser to the project. 
“Because it’s unknown, unloved. And 
because it is unloved, there is not enough 
support for its conservation.”  

They’d been raised in zoos and breeding centers. Still, 
when the European bison were put in a fenced tract 
in Romania’s Transylvanian Alps in May 2014, most 

took well to their surroundings. This June, 14 of them 
were set free — the latest step in an ongoing effort to 

reintroduce Bison bonasus in Europe.
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skeleton but also in the remains of a child 
buried some 12,600 years ago in western 
Montana, on a piece of land now called 
the Anzick site. Last year Danish geneticist 
Eske Willerslev reported that an analysis 
of the child’s remains had yielded, for the 
first time, a full Paleo-American genome.

“Now we’ve got two specimens, Anzick 
and Hoyo Negro, both from a common 
ancestor who came from Asia,” Waters says. 
“And like Hoyo Negro, the Anzick genome 
unquestionably shows that Paleo-Americans 
are genetically related to native peoples.”

Though some critics point out that 
two individuals are too small a sample to 
draw definitive conclusions, there’s strong 
consensus on the Asian ancestry of the 
first Americans.

So how and when did the earliest in-
habitants of the New World get here? That 
remains an open question, but given that 
people made it all the way to southern Chile 
more than 14,000 years ago, it would be 
surprising if they hadn’t journeyed by boat.

The Channel Islands off the southern 
California coast are rugged and wild, 
home to a national park, a national marine 
sanctuary, and a training post for U.S. 
Navy SEALs. The archipelago also harbors 
thousands of archaeological sites, most of 
them still undisturbed.

In 1959, while exploring Santa Rosa Is-
land, museum curator Phil Orr discovered 
a few bones of a human he named Arling-
ton Springs man. At the time, the bones 
were judged to be 10,000 years old, but 
40 years later researchers using improved 
dating techniques fixed the age at 13,000 
years - among the oldest human remains 
ever discovered in the Americas.

Thirteen thousand years ago the north-
ern Channel Islands - then fused into a 
single island-were separated from the main-
land by five miles of open water. Clearly Ar-
lington Springs man and his fellow islanders 
had boats capable of offshore travel.

Jon Erlandson of the University of 
Oregon has been excavating sites on these 
islands for three decades. He hasn’t found 
anything as old as Arlington Springs man, 
but he has found strong evidence that 
people who lived here slightly later, some 
12,000 years ago, had a well-developed 
maritime culture, with points and blades 
that resemble older tools found on the 
Japanese islands and elsewhere on the 
Asian Pacific coast.

Erlandson says that the Channel Island 
inhabitants might have descended from 
people who traveled what he calls a kelp 
highway - a relatively continuous kelp-bed 
ecosystem flush with fish and marine mam-
mals - from Asia to the Americas, perhaps 
with a long stopover in Beringia. “We know 
there were maritime peoples using boats in 
Japan 25,000 to 30,000 years ago. So I think 
you can make a logical argument that they 
may have continued northward, following 
the Pacific Rim to the Americas.”

Beaches along the Pacific coast still 
teem with elephant seals and sea lions, and 
it’s easy to imagine hunters in small boats 
moving swiftly down the coastline, feast-
ing on the abundant meat. But imagina-
tion is no substitute for hard evidence, 
and as yet there is none. Sea levels are 
300 to 400 feet higher than at the end of 
the last glacial maximum, which means 
that ancient coastal sites could lie under 
hundreds of feet of water and miles from 
the current shoreline.

Perhaps ironically, the best evidence for 
a coastal migration might be found inland, 
as people traveling along the coast would 
likely have explored rivers and inlets 
along the way. There is already suggestive 
evidence of this in central Oregon, where 
projectiles resembling points found in 
Japan and on the Korean Peninsula and 
Russia’s Sakhalin Island have been discov-
ered in a series of caves, along with what 
is surely the most indelicate evidence of 

pre-Clovis occupation in North America: 
fossilized human feces.

In 2008 Dennis Jenkins of the Univer-
sity of Oregon reported that he’d found 
human coprolites, the precise term for 
ancient excrement, dating to 14,000 to 
15,000 years old in a series of shallow 
caves overlooking an ancient lake bed 
near the town of Paisley. DNA tests have 
identified the Paisley Caves coprolites as 
human, and Jenkins speculates that the 
people who left them might have made 
their way inland from the Pacific by way of 
the Columbia or Klamath Rivers.

What’s more, Jenkins points to a clue 
in the coprolites: seeds of desert parsley, 
a tiny plant with an edible root hidden a 
foot underground. “You have to know that 
root is down there, and you have to have a 
digging stick to get it,” Jenkins says. “That 
implies to me that these people didn’t just 
arrive here.” In other words, whoever lived 
here wasn’t just passing through; they knew 
this land and its resources intimately.

That seems to be an emerging theme. It 
appears to be the story not just at Paisley 
Caves but at Monte Verde and the Fried-
kin site in Texas as well. In each of these 
cases people seemed to have been settled 
in, comfortable with their environment 
and adept at exploiting it. And this sug-
gests that long before the Clovis culture 
began spreading across North America, 
the Americas hosted diverse communities 
of people - people who may have arrived 
in any number of migrations by any num-
ber of routes. Some may have come by 
sea, others by land. Some may have come 
in such small numbers that traces of their 
existence will never be found.

“There’s a whole lot of stuff that 
we don’t know and may never know,” 
says David Meltzer, an archaeologist at 
Southern Methodist University. “But we’re 
finding new ways to find things and new 
ways to find things out.”  

      There’s a whole lot of stuff that we don’t know 
  and may never know,
 but we’re finding  new ways to find things 
and new ways to find things out         
     says David Meltzer
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assumed that the mystery had been more 
or less solved. In 1908 a cowboy in Fol-
som, New Mexico, found the remains of 
an extinct subspecies of giant bison that 
had roamed the area more than 10,000 
years ago. Later, museum researchers 
discovered spearpoints among the bones 
- clear evidence that people had been 
present in North America much earlier 
than previously believed. Not long after, 
spearpoints dating to 13,000 years ago 
were found near Clovis, New Mexico, 
and what became known as Clovis points 
were subsequently found at dozens of 
sites across North America where ancient 
hunters had killed game.

Given that Asia and North America 
were connected by a broad landmass 
called Beringia during the last ice age 
and that the first Americans appeared to 
be mobile big-game hunters, it was easy 
to conclude that they’d followed mam-
moths and other prey out of Asia, across 
Beringia, and then south through an open 
corridor between two massive Canadian 
ice sheets. And given that there was no 
convincing evidence for human occupa-
tion predating the Clovis hunters, a new 
orthodoxy developed: They had been the 
first Americans. Case closed.

That all changed in 1997 when a team 
of high-profile archaeologists visited 
a site in southern Chile called Monte 
Verde. There Tom Dillehay of Vanderbilt 
University claimed to have discovered 
evidence of human occupation dating to 
more than 14,000 years ago - 1,000 years 
before the Clovis hunters appeared in 
North America. Like all pre-Clovis claims, 
this one was controversial, and Dillehay 
was even accused of planting artifacts and 
fabricating data. But after reviewing the 
evidence, the expert team concluded it 
was solid, and the story of the peopling 

of the Americas was thrown wide open. 
How did people get all the way to Chile 
before the ice sheets in Canada retreated 
enough to allow an overland passage? Did 
they come during an earlier period of the 
Ice Age, when this inland corridor was ice 
free? Or did they come down the Pacific 
coast by boat, the same way humans got to 
Australia some 50,000 years ago? Suddenly 
the field was awash in new questions and 
invigorated by a fresh quest for answers.

In the 18 years since the Monte Verde 
bombshell dropped, none of these ques-
tions have been resolved. But the original 
question - Was Clovis first ?- has been 
answered repeatedly, with several sites in 
North America making their own claims 
to pre-Clovis occupation. Some of these 
places have been known and studied for 
years and have gained fresh credibility in 
the wake of Monte Verde’s acceptance, but 
there have been new finds as well. One 
location in particular, the Debra L. Fried-
kin site in central Texas, might even be 
the earliest place of demonstrable human 
habitation in the Western Hemisphere.

In 2011 archaeologist Michael Waters 
of Texas A&M University announced that 
he and his team had unearthed evidence 
of extensive human occupation dating 
to as early as 15,500 years ago - some 
2,500 years before the first Clovis hunters 
arrived. The Friedkin site lies in a small 
valley in the hill country about an hour 
north of Austin, where a tiny perennial 
stream now called Buttermilk Creek, along 
with some shade trees and a seam of chert, 
a type of rock useful for toolmaking, made 
the area an attractive place for people to 
live for thousands of years.

“There was something unique about 
this valley,” Waters says. It was long 
thought that the earliest Americans were 
primarily big-game hunters, following 

mammoths and mastodons across the 
continent, but this valley was an ideal 
place for hunter-gatherers. People here 
would have eaten nuts and roots, craw-
dads and turtles, and they would have 
hunted animals such as deer and turkeys 
and squirrels. In other words, people 
probably weren’t here on their way to 
somewhere else; they were here to live.

But if Waters is right that people were 
settled here, in the middle of the conti-
nent, as early as 15,500 years ago, when 
did the first arrivals cross into the New 
World from Asia? That’s unclear, but it 
appears that people may have been settled 
in other parts of the continent at the same 
time. Waters says the pre-Clovis artifacts 
he’s found at Buttermilk Creek - more than 
16,000 of them, including stone blades, 
spearpoints and chips - resemble artifacts 
found at sites in Virginia, Pennsylvania 
and Wisconsin. “There’s a pattern here,” 
he says. “I think the data clearly show that 
people were in North America 16,000 years 
ago. Time will tell if that represents the ini-
tial occupation of the Americas or if there 
was something earlier.”

Either way, the newest archaeological 
evidence comports with an increasingly 
important line of evidence in our under-
standing of the peopling of the Americas. 
In recent years geneticists have compared 
the DNA of modern Native Americans 
with that of other populations around the 
world and concluded that the ancestors 
of Native Americans were Asians who 
separated from other Asian populations 
and remained isolated for about 10,000 
years, based on mutation rates in human 
DNA. During that time they developed 
unique genetic signatures that only Native 
Americans currently possess.

These genetic markers have been found 
not only in the DNA recovered from Naia’s 

      In recent years geneticists
  have compared the DNA of modern Native 
Americans with that of other populations around the world   

         and concluded that the ancestors of Native 
Americans were Asians  
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the men, with signs of malnourishment 
and domestic abuse. To archaeologist Jim 
Chatters, co-leader of the Hoyo Negro 
research team, these are all indications 
that the earliest Americans were what he 
calls “Northern Hemisphere wild-type” 
populations: bold and aggressive, with 
hypermasculine males and diminutive, 
subordinate females. And this, he thinks, 
is why the earliest Americans’ facial fea-
tures look so different from those of later 
Native Americans. These were risk-taking 
pioneers, and the toughest men were 
taking the spoils and winning fights over 

women. As a result, their robust traits and 
features were being selected over the softer 
and more domestic ones evident in later, 
more settled populations.

Chatters’s wild-type hypothesis is 
speculative, but his team’s findings at Hoyo 
Negro are not. Naia has the facial features 
typical of the earliest Americans as well as 
the genetic signatures common to modern 
Native Americans. This signals that the 
two groups don’t look different because 
the earliest populations were replaced by 
later groups migrating from Asia, as some 
anthropologists have asserted. Instead they 

look different because the first Americans 
changed after they got here. Chatters’s 
research is just one interesting develop-
ment in a field of study that has been 
exploding in fresh directions over the past 
two decades. New archaeological finds, 
novel hypotheses, and a trove of genetic 
data have shed fresh light on who the first 
Americans were and on how they might 
have come to the Western Hemisphere. 
But for all the forward motion, what’s 
clearest is that the story of the first Ameri-
cans is still very much a mystery.

For most of the 20th century it was 

13000 year old skull and 
bones photographed in Hoyo 

Negro, Mexico.
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The story of her discovery begins 
in 2007, when a team of Mexi-

can divers led by Alberto Nava made a 
startling find: an immense submerged cav-
ern they named Hoyo Negro, the “black 
hole.” At the bottom of the abyss their 
lights revealed a bed of prehistoric bones, 
including at least one nearly complete hu-
man skeleton.

Nava reported the discovery to 
Mexico’s National Institute of Anthropol-
ogy and History, which brought together 
an international team of archaeologists 
and other researchers to investigate the 

cave and its contents. The skeleton - af-
fectionately dubbed Naia, after the water 
nymphs of Greek mythology - turned 
out to be one of the oldest ever found in 
the Americas, and the earliest one intact 
enough to provide a foundation for a facial 
reconstruction. Geneticists were even 
able to extract a sample of DNA. Together 
these remnants may help explain an en-
during mystery about the peopling of the 
Americas: If Native Americans are descen-
dants of Asian trailblazers who migrated 
into the Americas toward the end of the 
last ice age, why don’t they look like their 

ancient ancestors? By all appearances, the 
earliest Americans were a rough bunch. If 
you look at the skeletal remains of Paleo-
Americans, more than half the men have 
injuries caused by violence, and four out of 
10 have skull fractures. The wounds don’t 
appear to have been the result of hunt-
ing mishaps, and they don’t bear telltale 
signs of warfare, like blows suffered while 
fleeing an attacker. Instead it appears that 
these men fought among themselves - 
often and violently.

The women don’t have these kinds of 
injuries, but they’re much smaller than 

Tracking 
the First 

Americans

By Glenn Hodges

The first face of the first Americans 
belongs to an unlucky teenage girl who 
fell to her death in a Yucatán cave some 

12,000 to 13,000 years ago. Her bad 
luck is science’s good fortune.

Archaeology



of major capital expenditures.  Sustainabil-
ity is front and central in investment deci-
sions of companies in resource extraction 
industries, as gold miner Barrick Gold, for 
example, has learnt all too well.   Board 
members of utility companies also need 
to address sustainability directly when it 
comes to decisions about investments in 
new power generation sources.  However, 
capital expenditures almost always have 
some sustainability implications in any 
industry context, be it in relation to energy 
requirements, resource scarcity, or human 
factors in supply chains.

Sustainability for corporations is a journey. 
It is a simple journey to start and, initially, 
it’s easy to make progress without substantial 
investment. Many companies have found, for 
example, that programmes to reduce CO2 
emissions can actually save money from an 
early stage; with such obvious benefits the 
initiatives are easily sold to stakeholders. 
But once these ‘low-hanging fruit’ have been 
picked, corporations face tougher choices on 
whether to proceed with projects requiring 
substantial investments that may only pay 
off in the long-term. When this happens it is 
up to boards to demonstrate true leadership; 
place greater emphasis on the risks and op-
portunities that sustainability represents, and 
make decisions based on what is best for the 
firm in the long-term.

Identifying sustainable alternatives for 
existing operations   |   The board’s function 
also extends to integrating ESG issues into 
existing business strategy and operations. 
The risks of not doing so can have long-
term financial impact on the company. For 
a utility company, for example, there are 
strategic considerations associated with the 
sustainability of older power generation 
facilities (for example, coal-fired power 
plants).  Less obvious, perhaps, for a com-
pany like Coca-Cola, there are challenges 
in relation to health and the environment, 
reflecting growing concerns about obesity 
and the significant amount of water it uses 
(in the product but also in the produc-
tion processes of its bottlers). To address 
these issues, and the increasing scrutiny 
of consumers, the company has developed 
a broad-ranging sustainability strategy, 
“Live Positively”, and integrated it into the 
company’s overall business plan. The strat-
egy includes environmental, workplace, 
community and product initiatives and 
extends to supplier partners. To achieve 
many of its bold goals, which include going 
‘water neutral’, the company has had to look 

beyond cost-saving operational improve-
ments and invest in products and initiatives 
to engage stakeholders and suppliers. This 
focus on sustainability is driven not only by 
ecological and environmental imperatives, 
but the company’s vested business interest 
in preserving and improving its future.

Encouraging an innovative culture of 
sustainability   |   Every board should be 
attentive to the values of the organisa-
tion and whether they are being lived 
and sustained. Organisational values will 
certainly reflect ethics and likely already 
extend explicitly to sustainability in many 
companies.  It is up to the board to push 
these sustainability and related values 
consistently from the top down, to ensure 
everyone truly understands the company’s 
commitment to sustainability, and the 
risks, opportunities and ultimate returns 
this commitment entails. By creating the 
right infrastructure and encouraging an 
innovative culture, boards open the way for 
employees to contribute to the company’s 
journey towards sustainability. The classic 
illustration is the Unilever Sustainable 
Living Plan, a far-reaching organisational 
embrace of sustainability introduced by 
chief executive, Paul Polman, but clearly 
with the support of the Unilever board.

Rethinking KPIs   |   Evaluating Key 
Performance Indicators (KPIs), especially 
in relation to executive compensation, is a 
key task of the board. It will, in part, reflect 
a company’s values, with incentive compo-
nents of executive compensation aligned 
with what the company believes is important 
as approved by the board. Clearly, executives 
who know their actions, or inactions, with 
regards to sustainability are being assessed 
will be more inclined to reflect on these is-
sues in their decision-making.

Reporting   |   Finally, there is the role of 
the board in relation to the organisation’s 
sustainability report. This is where the 
company says, ‘Here’s what we’re doing on 
sustainability’ and ‘Here’s the progress we’re 
making’. Perhaps even, ‘Here’s where we 
need to do better’.  The board needs to be 
involved in approving the report but also in 
determining that the underlying processes 
that feed into the report are sufficient and 
appropriate.  It is what goes behind the re-
porting that matters; the initiatives that are 
put in place to ensure that the sustainability 
performance is being delivered.

Sustainability reporting is becoming 

increasingly more sophisticated, mov-
ing from “feel good” stories of company 
sustainability projects that may have little 
real impact relative to the company’s 
overall “footprint”, to more comprehensive 
assessments of company social and envi-
ronmental impacts and efforts to mitigate 
more harmful impacts.  In some cases, 
companies are moving towards a form of 
integrated reporting that embeds sustain-
ability performance within the company 
business model, highlighting potential eco-
nomic consequences (positive and nega-
tive) of attention to sustainability. It is well 
known that what gets measured gets acted 
on.  More specifically, academic research 
suggests that measuring and reporting sus-
tainability performance can, in itself, spur 
greater attention to sustainability.

Corporate sustainability equates to 
corporate excellence   |   In many ways, 
sustainability is already being addressed 
at a board level, though it’s not always 
recognised as such. Issues such as bribery 
and corruption and what a company is 
doing to mitigate the risks posed are board 
level concerns and addressed in reviews 
of risk assessments and anticorruption 
programmes.  Evaluating workplace safety 
controls is another board responsibility 
that falls under the sustainability mandate. 
In many ways, corporate sustainability 
simply means corporate excellence. As my 
colleague, Erika Karp, founder and CEO 
of Cornerstone Capital noted in our video 
interview at Enel, “Corporate Sustainability 
is the uncompromising pursuit of material 
progress towards a more regenerative and 
inclusive economy, globally.”

A substantial body of research suggests 
that there is significant positive effect on 
the economic performance of companies 
that give attention to sustainability.  The 
UN Global Compact’s recently launched 
Global Compact Board Programme is sup-
porting boards of directors in this endeav-
our. It is now up to the boards themselves 
to recognise their potential and mobilise 
their organisations to take greater advan-
tage of sustainability opportunities.  

*  N. Craig Smith is The INSEAD Chaired Profes-
sor of Ethics and Social Responsibility. He is 
also the programme director of the Healthcare 
Compliance Implementation Leadership Pro-
gramme, one of INSEAD’s executive develop-
ment programmes.  
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While Environmental, Social 
and Governance (ESG) 

issues are becoming mainstream for corpo-
rations and the wider public, much more 
has still to be achieved. It is fairly well 
accepted that promoting sustainable prac-
tices can affect the long-term economic 
performance of a company. Organisations 
are beginning to understand that address-
ing sustainability is about managing risks 
and opportunities for growth, and develop-
ing solutions that respond to the future 
demands of customers, other stakeholders, 
and the needs of the planet.

What is not so well-recognised is that 
ESG issues need to be considered at all 
levels of decision-making, and that, as the 
highest decision-making corporate bod-
ies, boards have an essential role to play 
in driving, overseeing and incentivising 
corporate sustainability across the organ-
isation. It is up to directors not only to 
initiate sustainable practices, where absent, 
but also to ‘join the dots’ for employees, 
investors, customers and other stake-
holders to demonstrate how a company’s 
actions today can have a real impact on its 
profitability in the future, if not its survival. 

This can be done in relation to many board 
agenda items, not just where sustainability 
is explicitly up for discussion.

Board members, of larger organisa-
tions at least, will most obviously dis-
cuss sustainability in the context of the 
company’s sustainability report. However, 
this is far from the end of the story.  They 
need to realise that sustainability issues are 
interlinked with nearly every decision they 
make as a director.

Capital expenditures   |   An essential 
governance role of boards is the approval 

Creating a sustainable future takes more than good 
intentions. Boards of directors have an obligation to help 

drive a strategic approach to corporate sustainability.

Craig Smith *

Sustainability
From the Back Room 
to the Board Room

  - February 201679
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The Muslim world’s past contribu-
tions to science and education 

were extraordinary. The Islamic “golden 
age” – during which scholarship and 
learning flourished across the Muslim 
world – lasted many centuries, and 
included the establishment of the world’s 
first universities. Today, however, Mus-
lim-majority countries lag well behind 
the rest of the world in terms of educa-
tion and research. This must change if 
the region is to provide modern jobs and 
better lives to its booming population 
and keep up with global development.

As it stands, only one university from 
the Muslim world – Turkey’s Middle East 
Technical University – makes the top 100 
in an international ranking, and only a 
dozen or so can be found in the top 400 
in various other lists. While there are no 
international standardized tests in science 
and math at the university level, fourth-, 
eighth-, and tenth-grade students in the 
Muslim world test below the global aver-
age in these subjects, according to the 
Trends in International Mathematics and 
Science Study and the Program for Inter-
national Student Assessment. And the gap 
with students elsewhere is widening.

Moreover, research output – as mea-
sured by publications and citations in 
international journals, as well as patents – 
is disproportionately low relative to popu-
lation and financial capabilities. Muslim 
countries spend, on average, only about 
0.5% of their GDP on research and devel-
opment, compared to the global average of 
1.78% of GDP and the OECD average of 
above 2%. The number of people working 
in science fields in the Muslim world is 
also well below the global average.

Eighteen months ago, a nongov-
ernmental, nonpartisan task force of 
international experts – convened by the 
Muslim World Science Initiative and the 
Malaysian Industry-Government Group 
for High Technology, and coordinated 
by me – set out to explore the sorry 
state of science in the Muslim world 
and determine how universities could 
help to improve the situation. A better 
understanding of the various issues and 
possible remedies could enable science to 
flourish again in the Muslim world, with 
far-reaching benefits for its economies 
and societies.

Our review of the state of science 
at universities in the Muslim world 
took into account not just budgets and 
research, but also issues like the status 

of women in science studies and careers. 
Moreover, we conducted a thorough 
review – the first of its kind – of how 
science is taught at universities in the 
Muslim world, including pedagogical 
methods, textbooks, language of instruc-
tion, censorship of “controversial” topics 
(such as the theory of evolution), and 
the role of religion in science classes.

In a just-released report, the task force 
concludes that, though the overall state 
of science in the Muslim world remains 
poor, much can be done to improve it 
effectively and efficiently. The task force 
offers specific recommendations for aca-
demic institutions, national policymaking 
bodies, and other stakeholders, such as 
science academies, industry associations, 
and civil-society organizations.

For academic institutions, one major 
goal should be to build students’ capacity 
for creative thinking and critical inquiry. To 
this end, the task force recommends broad-
ening the education of science-focused 
students to include humanities, social 
sciences, languages, and communication. 
At the same time, it calls for the adoption 
of internationally tried and true teaching 
methods, particularly “inquiry-based” and 
“active-learning” approaches. Of course, 
such a shift would require professors to 
receive training in these methods.

Professors should also be encouraged 
to dedicate themselves to writing text-
books and conducting science outreach, 
not just publishing more papers. This rec-
ommendation may be surprising, given 
the Muslim world’s low research produc-
tivity. But the reality is that such efforts 
will produce more real-world benefits 
than a single-minded focus on publica-
tion, which can inadvertently encourage 
plagiarism and junk science.

The task force has recommended 
that national policymaking bodies grant 

universities more space to innovate (espe-
cially in curricula) and evolve (in research 
programs and collaborations), each in its 
own way, according to its strengths and 
weaknesses. And it has called on all insti-
tutions to embrace meritocracy and shun 
gimmicks likes paying for “collaborations” 
to boost publications. A quick rankings 
boost is never worth the risk of reputa-
tional damage in the longer term.

These steps require a bottom-up 
program of change. That is why the 
task force has now put out an open 
call for universities across the Muslim 
world to join a voluntary Network of 
Excellence of Universities for Science 
(NEXUS). Overseen by the task force, 
this self-selected peer group – compris-
ing university administrators and faculty 
who recognize that change must start 
from within – will implement the steps 
that the task force has devised.

The hope is that once the first group 
of universities’ efforts begin to bear fruit, 
more institutions will join. The result-
ing momentum will create pressure 
for ministries, regulators, and other 
policymaking bodies – which may be 
the most resistant to change – to take 
complementary steps.

Universities are hubs of research, 
critical thinking, and lively debate, where 
the next generation is not only exposed 
to established facts and theories, but also 
learns to dissect ideas, pinpoint flaws, and 
help enrich and expand our knowledge 
base. At a time when the Muslim world is 
facing unprecedented challenges, the im-
portance of creating a healthy academic 
environment cannot be overstated.  

*  Nidhal Guessoum is Professor of Physics 
and Astronomy at the American University 
of Sharjah, United Arab Emirates.©
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jewelry, exquisite perfumes, woven baskets, 
antiques, local foods, spices, and other 
merchandizes. Stepping into these com-
pounds are trips in time to unexpected past 
cultures and vanishing traditions. They are 
experiences of sight, sound and smell that 
are worth taking.

Al-janadriyah Festival has a theatre-like 
auditorium for presentation of classic and 
Nabati poetry recitation, local dances, and 
shows from all provinces of the Kingdom. 
The popularity of these activities are 
increasing every year as the government 
and the inhabitants of the Kingdom are 
rediscovering the authenticity and richness 
of their heritage. Other cultural events are 
held during the time span of the festival 
and well-known figures from around the 
world are invited to attend these events 
and participate in its cultural symposiums. 
Each year, a different theme for the cultural 
activities is announced. The theme is not 
necessarily associated with the history and 
culture of Kingdom of Saudi Arabia only. 

A musical operetta, a camel race and a 
horse race are annual attracting features of 
al-Janadriyah Festival. The operettas reflect 

the poetic and musical wealth in the country. 
They are shows that reveal the Saudi’s pride 
in their heritage and glorious past. Camel and 
horse races are reminders of the importance 
of the two animals in the lives of the ances-
tors. The settled inhabitants were historically 
active merchants delivering goods on the 
backs of camels from faraway places to other 
faraway places. Historically, Saudis have been 
breeders of fine horses and camels.

A visit to al-Janadriyah Festival for a 
foreigner is an eye-opener to a different 
culture with many faces. Saudi Arabia is a 
huge country with many provinces that have 
different yet related cultural aspects that are 
worth noticing. A visit, to a foreigner, is a 
chance to mingle with Saudis from all levels 
of society and from all regions of the country. 

For Saudis, al-Janadriyah Festival repre-
sents a chance for the young to experience 
how their ancestors were living. For the 
old, it brings a nostalgia for the vanishing 
traditional past of their youths. For both, 
The Festival brings a sense of national pride 
and a feeling of belonging to noteworthy 
cultures that made the base of the culture 
of the current Kingdom of Saudi Arabia.  

    The Festival brings a sense of 
NATIONAL PRIDE and a feeling of belonging to 

noteworthy cultures that made the base of the culture of the    

    current Kingdom of Saudi Arabia  
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In al-Janadriyah Festival, separate com-
pounds that represented all the provinces of 
Kingdom of Saudi Arabia serve as examples 
of the varied and unique architectures of the 
country. These compounds are architectural 
replicas of the traditional Saudi homes and 
shops that were cleverly built using local 
resources to serve the needs of the past 
inhabitants to the utmost. Each compound 
includes a traditional home with all its 
traditional furnishings that reflect the daily 
life activities of the inhabitants. Enter-
ing one of these compounds, one might 
experience seeing a Najdi, Hijazi, or Hasawi 
wedding celebration; or see a woman from 
one of the Northern Province weaving on 
a traditional loom a carpet from goat hair, 
or see a unique and colorful fashion show, 
or see a man or woman from the Southern 
Province prepares a head piece from Jasmin 
flowers.  A woman or a little girl might 
get a chance for a henna decoration on a 
hand or arm. There is also a chance to get a 
camel or a horse ride experience.  Each of 
the compounds also include a small souk 
where visitors get chances to buy tradi-
tional women dresses, leather sandals, silver 

1.

2.

3.

4.

Festivals

Al-‘Ardhah، the traditional 

dance of Najd.

A collection of shotguns displayed 

on a wall of a traditionally 

furnished room.

Different color، size، and design 
baskets made of palm-tree leaves.

Necklaces made of Jasmine are 

one of the main attractions of the 

pavilion of the Southern Province 

at al-Janadriyah.
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In March 1985, the first al-
Janadriyah Festival  was 

held. The initial aim behind the 
festival of al-Janadriyah has been 
to present to the world the rich 
unique and varied past culture of 
Kingdom of Saudi Arabia.
Although relatively simple and 
limited in scope and activities, 
that first festival was an instant 
success, and for more than 30 

years, al-Janadriyah: the national 
festival for heritage and culture 
continued to be held annually. 
Each year, the scope and activi-
ties of the festival widened and 
its themes of interests broad-
ened.  One of the most important 
features in al-Janadriyah festival 
is the wide and open traditional 
souk for a live-show of handicraft 
making. Hundreds of local crafts-

men and women from all over 
the country are invited each year 
to practice their crafts as their an-
cestors did for hundreds of years. 
They produce their crafts using 
the same old equipment and tech-
niques either in the many shops 
in the open souk (in the case 
of men), or in the compounds 
designated to all provinces (in 
the case of women). 

Al-Janadriya Festival

By Sharifah al-Oboudi
Photos By Hisham Shamma

A Visit to History, Heritage 
and Culture
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Photograph by Paul Chesley

Island in the Stream. .Tahiti

A mass of fluffy white clouds 
crowns the lush hills of the 

island of Tahiti. Tahiti and her 
13 sister islands make up the 
Society Islands, tiny volcano- 

and coral-studded protrusions 
of land that dot the South 

Pacific about halfway between 
Australia and South America.
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introduce new technology to sustain the 
economy if oil prices remain low. 

 King Salman, while delivering his annu-
al address to the Shoura Council, unveiled 
the parameters of Saudi foreign policy.  By 
any canon of judgment, King Salman played 
the role of a governor, a defense minister, 
a crown prince and now a king; which has 
no parallel in human history. Saudi analysts 
hail the conciliatory nature and humanitar-
ian gestures of King Salman, who heads 
many charitable organizations. 

 King Salman is and has been a strong 
advocate of philanthropy in poor Muslim 
nations such as Somalia, Sudan, Bangla-
desh, Afghanistan and Bosnia-Herze-
govina. His intelligence and enterprising 
nature have earned him high respect and 
responsible positions as a trusted media-
tor in settling disputes in the Middle East 
region and its extended neighborhood. 
Whether as Riyadh governor, crown prince 
and minister of defense, or as Custodian of 
the Two Holy Mosques, King Salman has 
discharged his duties with utmost sincerity, 
far-sighted vision and devotion.  

1.

2.

3.

King’s compassion for children.

King Salman and GCC heads of 
state in Riyadh. )S P A(

King Salman with G20 leaders 
in Turkey. )S P A(
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tablished by his father late King Abdulaziz. 
 He studied religion and modern sci-

ences. He was appointed acting governor 
of Riyadh on March 17, 1954, when he was 
just 19 years old. Later, he was designated 
Governor of the Riyadh Region on April 18, 
1955, with the rank of minister.  During his 
56-year tenure as governor, he transformed 
Riyadh from a small township of a few 
square kilometres into a metropolis serving 
as a hub for foreign tourists and investors.  

 From what was then a walled city 
comprising the traditional localities like 
Al-Batha, Dirah, Manfuha and Wadi Laban 
down south, the rapid expansion that 
followed was breath-taking.  The feeling is 
natural given the sight of the sky touching 
buildings in Riyadh including the Al-
Faisaliah Tower or the 99-floor Kingdom 
Tower in the north of the city. The mush-
rooming growth of luxury hotels, the civic 
amenities offer by the Saudi government, 
and the scholarship program for Saudi 
students are other milestones of his reign.

 Under King Salman’s leadership there 
has been a growing emphasis on cultural 

tourism. Authorities in Riyadh have set up 
an art education bus to create awareness 
about the history of art, which forms part 
of the curriculum. The art bus became 
operational with the cooperation of over 
20 art education supervisors from the 
Department of Education in Riyadh. These 
are but part of the ambition modernization 
plan supported by King Salman.

 They also serve as highlights of the 
tourism promotion program supported by 
SCTA. Such an idea also fits in well with 
SCTA-backed Live Saudi Arabia initiative, 
which gives the youth an opportunity to 
visit important sites in the Kingdom, learn 
about its history and cultural landmarks. 
Thanks to the king, that tourism, one of 
the fastest growing economic sectors in 
the world, is also a priority sector in the 
Kingdom today.

 Under King Salman’s leadership, the 
Ministry of Commerce and Industry and 
the Saudi Arabian General Investment Au-
thority (SAGIA) have fine-tuned trade and 
investment regulations to create a congenial 
environment for international compa-

nies. They get various incentives, includ-
ing direct access to the market, for those 
investing in the Kingdom. These incentives 
are available to MNCs which have drawn 
up manufacturing or investment plans.

 These MNCs should also be willing 
to transfer technology, train and absorb 
Saudis as part of a package program in their 
mutual interest. Another major initiative 
undertaken by his regime is Saudi Arabia’s 
willingness to ease restrictions on foreign 
investors to let them own 100 percent of 
retail and wholesale businesses. With falling 
oil prices, these measures are expected to at-
tract investment and diversify its economy.

 On the other hand, the SAGIA unveiled 
the reform program to U.S. businessmen 
during a visit by King Salman to Washing-
ton last year. The increase in maximum 
foreign ownership from the present level 
of up to 75 percent for retail and wholesale 
businesses comes after the drop in oil prices 
has slashed Saudi government revenues. 
SAGIA wants to attract more high-end 
investors to the Kingdom to create white 
collar or technical jobs for Saudi citizens, 

  King Salman’s statesmanship,
       farsightedness and dynamic leadership have 

 earned global respect, 
 fame and loyalty of his citizens  

(S P A)

Saudi Arabia
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King Salman
A Great 

Charismatic Leader

By Ghazanfar Ali Khan

Custodian of the Two Holy Mosques King Salman 
Bin Abdulaziz, who ascended the throne on 

January 23, 2015, has played a remarkable role in 
taking the Kingdom into the elite club of powerful 

and prosperous nations. King Salman, who is a 
great statesman and visionary, holds a unique 

charisma that has endeared him to the people of 
all walks of life, including world leaders.

King Salman, who has accomplished 
monumental tasks within a 

short span of one year amid regional con-
flicts and challenges facing the Middle East, 
is well known for his clarity of thought and 
courage in tackling domestic and regional 
issues. No doubt, the king has marked out 
a careful path of progress for the Saudi 
nation and steered it in a way that has no 
parallels in the history of Arab world.

 His statesmanship, farsightedness and 
dynamic leadership have earned him glob-
al respect, fame and loyalty of his citizens.  
His regime will be known for the historic 
formation of a strong alliance of 34 Muslim 
nations, which have come together to fight 
the menace of terrorism. The formation of 
this alliance indicates his role as a regional 
and international leader. 

 As promoter of the Arab solidarity, 
King Salman led the Kingdom’s delegation 

to the 26th Arab League Summit in Egypt, 
where he highlighted the country’s plan to 
fight terrorism and extremism at all levels.  
King Salman also remains always commit-
ted to ensure a comprehensive peace in the 
Middle East region including the rights of 
the Palestinians to establish an indepen-
dent state with Al-Quds as its capital. 

 The king has been on the forefront to 
solve regional conflicts, especially the civil 
wars of Syria and Yemen. His personal 
involvement in aid and relief efforts across 
the world is an example for one and all. 
Indeed, King Salman is one among a few 
world leaders, who has contributed im-
mensely to his country’s story of growth 
and development on the one hand and 
to Arab world’s solidarity on the other 
despite the challenges.  During the past 60 
years, his leadership qualities manifested 
themselves in several important positions 

that he held as the governor of Riyadh, 
minister of defense, crown prince and 
deputy premier before being declared 
king.  As the governor of Riyadh and sub-
sequently as the crown prince on June 18, 
2012, King Salman strengthened relations 
with major foreign allies, including the 
United States, France, the UK and Egypt 
besides other countries like China, Japan, 
India, Pakistan, Germany and Spain.

 King Salman, who has won a number 
of awards and commendations for his 
achievements and contributions to pro-
mote peace and security, was also awarded 
an honorary doctorate by a leading Tokyo 
university. King Salman’s political wisdom 
and rich knowledge have contributed to 
the development of Saudi Arabia at inter-
national and local levels. Born on Dec. 31, 
1935, King Salman had his education at the 
School of Princes in Riyadh, which was es-

Saudi Arabia
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Creating a sustainable 
future takes more than 
good intentions. Boards 
of directors have an 
obligation to help drive 
a strategic approach to 
corporate sustainability.

The festival brings a sense 
of national pride and a 
feeling of belonging to 
noteworthy cultures that 
made the base of the 
culture of the current 
Kingdom of Saudi Arabia. 
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on January 23, 2015, has played a remarkable role in taking the Kingdom of Saudi Arabia 

into the elite club of powerful and prosperous nations. King Salman, who is a great 
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