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المدينة المنّورة
درة المدائن

ثراء حضاري وثقافي تعززه المكانة 
الدينية والمعالم التاريخية للعاصمة 

األولى في تاريخ اإلسالم.
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تصوير: ريم الشيخ

كاأن هذه اجلزيرة ال�صناعية 

انبثقت من البحر، فهي تِعد زوارها 

مع غروب ال�صم�س باأنها �صتتلألأ 

ليًل ب�صحر ي�صبه ال�صفق الأحمر، 

فهي جزيرة املرجان التي تقع قبالة  

�صاطئ مدينة الدمام.
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حول السعودية

ت�صتقر اإحدى اأ�صجار املاجنروف التي تتغذى على املياه املاحلة داخل املياه على �صاطئ زبيدة الواقع 

قرب مدينة �صباء التابعة ملنطقة اجلوف.

تصوير: عواد العطوي



حول السعودية

جتتمع مياه الأمطار م�صكلة بحرية اإىل جانب جبل بريقة 

مبنطقة الأح�صاء.

تصوير: حسين بو حليقة

9
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في وسط األرض

حفرة بركانية يف جزر غالباغو�س بدولة الإكوادور. 

ت�صكل اجلزر الت�صع ع�صرة اأرخبيل غالباغو�س يف 

املحيط الهادئ والذي ميتد على خط ال�صتواء. 

ي�صتهر هذا الأرخبيل بتنوع احلياة البحرية والربية 

املوجودة على اأر�صه ويف مياهه. 

Photograph by Frans Lanting

11
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تطري الببغاوات احلمراء واخل�صراء فوق 

حديقة ماديدي الوطنية يف بوليفيا. تقع 

حديقة ماديدي الوطنية يف حو�س نهر 

الأمازون ومتتّد على م�صاحة 10 اآلف ميل 

مربع، وتعد ملجاأ للحياة الربية لحتوائها 

على اأكرث من األف نوع من الطيور. 

Photograph by Joel Sartore
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معالم

قصر الحمراء

�صيد 
الق�صر امللك اأبو عبداهلل 

حممد الأول يف غرناطة 

بني عامي 1238م و1273م، اإذ يعد من 

اأهم ما خلَّفته احل�صارة الإ�صلمية 

يف الع�صر الأندل�صي، وي�صنف يف 

الوقت احلا�صر واحًدا من اأهم املعامل 

ال�صياحية يف اإ�صبانيا.

يحمل الق�صر كثرًيا من معامل 

العمارة الإ�صلمية، والزخارف 

املتميزة يف هند�صته اجلميلة، ومنها 

كتابات الآيات القراآنية والأدعية. 

ي�صم العديد من الأق�صام، منها فناء 

الريحان الكبري م�صتطيل ال�صكل، 

الذي تتو�صطه بركة مياه وتظللها 

اأ�صجار الريحان، وبهو ال�صفراء، وفناء 

ال�صرو، وقاعة الأختني، اإ�صافة اإىل 

بهو ال�صباع، وقاعة بني �صراج، وقاعة 

امللوك، وغريها من الأق�صام.  
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
تتميز مانيل باأنها من اأكرب املراكز التجارية 

وال�صناعية يف اآ�صيا، كما اأنها ميناء دويل يربط 

ال�صرق بالغرب. لذا تكرث املراكز التجارية 

الراقية وال�صوارع التي تكتنز بكثري من املحال، 

واملقاهي، واملطاعم، واملدن الرتفيهية.

من اأبرز املراكز التجارية مانيل �صيتي هول، 

وجممع قولوريتا مول، وجممع لند مارك، 

وجممع جرين بلت، وجممع روك ويل الذي ي�صم 

كثرًيا من العلمات التجارية الراقية. يعد �صارع 

برق�س، يف منطقة ماكاتي، احلا�صن الرئي�س 

ملثل هذه الأن�صطة التجارية املتميزة. كما يتميز 

باأنه وجهة مهمة لل�صياح القادمني اإىل مانيل. 

تتوافر جتربة ت�صوق فريدة اأخرى يف الأ�صواق 

ال�صعبية التي حتتوي على معرو�صات زهيدة 

الثمن، والتحف الرائعة. 

أين تذهب؟
تتعدد الوجهات ال�صياحية بالعا�صمة الفلبينية 

مانيل، اإل اأن حديقة ريزال تظل اأكرث املناطق جذًبا 

لل�صياح. ونظًرا ملا متلكه من مكانة تاريخية تقام بها 

كربى املنا�صبات والحتفالت الوطنية.

ا ح�صن �صانتياغو الذي  من معامل مانيًل اأي�صً

يعد جزًءا من هياكل املدينة امل�صورة القدمية، 

وي�صنف اأحد اأهم املواقع التاريخية يف مانيل. من 

املعامل الأخرى ال�صهرية ق�صر مالنكانانغ )مقر 

الرئي�س الفلبيني( والذي يقع يف منطقة �صان 

ميغيل. مت بناوؤه يف عام 1750.

من الأحياء التي يتوجب زيارتها حي 

اإنرتامورو�س، اأقدم حي يف مانيل، فقد كان مقًرا 

للحكومة يف الفلبني خلل الفرتة ال�صتعمارية 

الإ�صبانية ويقع على �صواطئ خليج مانيل. واإن 

توافر الوقت للزائر فيتوجب عليه اختيار بع�س هذه 

الوجهات للتجوال فيها، ومنها احلديقة اليابانية، 

واحلديقة ال�صينية، و�صاطئ خليج مانيل، ومتنزه 

ا اأن  باكو، وحديقة ميهان. ول يفوت الزائر اأي�صً

يتعرف اإىل حديقة املحيط، ويزور امل�صجد الذهبي 

الذي يعد اأحد اأكرب امل�صاجد يف الفلبني.

أين تسكن؟
Sofitel Philippine Plaza Manila

يوفر الفندق جتربة مفعمة بالرفاهية، اإذ يتمتع 

باإطللة خلبة على خليج مانيل، ت�صبع ف�صول 

الزائر بال�صتمتاع بطبيعة املدينة اجلميلة، من 

احلدائق ال�صتوائية التي تداعب غ�صونها ال�صللت، 

والبحريات، وملعب الغولف.

ميثل الفندق نقطة انطلق مثالية للتجوال يف 

مانيل بف�صل موقعه يف قلبها وقربه من املطار. 

ميتلك الفندق العديد من امللعب املفتوحة. كما 

اأن الزائر لن ميل من اجللو�س يف الفندق من اأجل 

ال�صرتخاء يف تلك الأجواء باذخة الفخامة، التي 

ي�صتمتع فيها بالعديد من املطاعم التي تقدم اأ�صهى 

املاأكولت الفرن�صية، والأوروبية والفلبينية.

تطل العاصمة الفلبينية 
مانيال على الساحل الشرقي 

لخليج مانيال بالقرب من 
مصب نهر باسيغ في 
منطقة لوزون، فتربض 

على سهوله المنخفضة، 
محتمية في جبال سييرامادر 

وجبال شبه جزيرة باتان 
لتقيها من األعاصير.

24 ساعة
في

مانيال
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من هنا وهناك

جراحات المستقبل

هل 
ميكن اأن يطمئن الإن�صان يف امل�صتقبل 

للخ�صوع لعملية جراحية يجريها 

اإن�صان اآيل اأو ما يعرف بالروبوت؟! هذا هو 

الت�صاوؤل الذي طرحته وكالة رويرتز، بعد 

اأن اأكد باحثون اأن ال�صماح لأجهزة الروبوت 

باإجراء العمليات اجلراحية مبفردها م�صتقبًل 

قد مينح املري�س نتائج اأف�صل.

ا�صت�صهد الباحثون بتجارب مت اإجراوؤها على 

احليوانات، اإذ عملت اأجهزة الروبوت مبفردها 

يف اإجراء عمليات اخلياطة جللد احليوانات، 

وخرجت بنتائج ل تقل عن تلك التي يحققها 

اجلراحون املتمر�صون، بل رمبا اأف�صل. 

يرى قائد فريق الباحثني، د. بيرت كيم، من 

معهد ال�صيخ زايد للبتكار اجلراحي للأطفال 

يف وا�صنطن، اأن جراحات اأجهزة الروبوت 

اأ�صبحت �صائعة يف الوليات املتحدة حالًيا لكن 

الأجهزة ل تزال تعتمد على اأيدي اجلراحني 

اأنف�صهم، واإذا ما �صمح للأجهزة بالعمل ب�صكل 

م�صتقل متاًما ف�صتكون اأكرث ات�صاًقا من الب�صر، 

لأن اأيدي اجلراحني مهما كانت ثابتة، فدائًما 

ما تنتابها رجفة.

هذا الت�صاوؤل عززته قدرة روبوت ابتكره 

الباحثون يتاألف من ذراع واأداة خلياطة اجلروح 

وتقنيات للت�صوير، اإذ جنح يف خياطة اأن�صجة 

احليوانات، ف�صًل عن جناحه يف اإعادة تو�صيل 

اأمعاء حيوانات حية، ب�صكل يت�صق مع نتائج 

جراحات الأطباء املهرة. ب�صبب هذه النتائج 

اأكد الأطباء اأن التقنية دائًما ميكنها اأن جتعل 

حياتنا اأف�صل، دون التعبري عن قلقهم من اأن 

يحل جهاز الروبوت حملهم، مرجعني ال�صبب 

اإىل اأن الكثري من القرارات اجلراحية ل ميكن 

اأن تتخذها اأجهزة احلا�صوب.

نجاح األعمال

الو�صول 
اإىل النجاح يتطلب اتباع 

ا�صرتاتيجيات اأ�صا�صية للنهو�س 

باأعمالك وحتقيق اأهدافك التي يتم ر�صدها يف 

كل عام، وهو الأمر الذي حتدده املوؤلفة ال�صهرية 

واملدربة التنفيذية ويندي كابلند، التي و�صعت 

بع�س الن�صائح لتنمو باأعمالك.

يتوجب عليك البدء باأهدافك العامة وو�صع 

اخلطط يف �صبيل حتقيقها، اإحدى زبونات 

املدربة كان هدفها اأن حتقق اأرباًحا ت�صل اإىل 

200 األف دولر خلل عام 2016. النظرة املبدئية 
للأمر تفرت�س اأنها يتوجب عليها اأن تق�صم هذا 

املبلغ على عدد الأ�صهر لتحقق ربًحا مت�صاوًيا 

يو�صلها يف النهاية اإىل املبلغ الكلي، ولكن هذا 

لي�س بال�صرورة �صحيًحا. يتوجب البدء يف العمل، 

ل�صمان حتقيق اأي اأرباح مبدئًيا، ثم ا�صتغلل 

كل الو�صائل املتاحة يف الإعلن عن اخلدمات 

واملنتجات التي تقدمها، حتى تنمو الأرباح ب�صكل 

ت�صاعدي �صهًرا بعد �صهر بنمط مت�صارع ميكنها 

من الو�صول لهدفها العام يف النهاية.

ا اأن ت�صجل مواعيدك يف  يتوجب عليك اأي�صً

الرزنامة اخلا�صة بك، واأن حتر�س على تنفيذها 

ب�صكل م�صتمر، واإذا ما �صادفك ت�صارب يف 

املواعيد، فاحلل لي�س اإلغاء اأحدهما حل�صاب 

الآخر، ولكن عليك اأن توؤجل اأحد املوعدين اإىل 

يوم اآخر �صمن جدولك الأ�صبوعي. ويتوجب اأن 

ت�صمل املواعيد كل �صيء ي�صاعدك على الو�صول 

اإىل هدفك من اجتماعات، اأو مهام �صخ�صية 

كممار�صة الريا�صة على �صبيل املثال.

ا للو�صول  املرونة يف التعديل مطلوبة اأي�صً

اإىل هدفك، فاإذا ما وجدت اإحدى الطرق التي 

ت�صلكها ل جتدي بقدر طريقة اأخرى، فيمكن 

تقلي�س جانب حل�صاب الآخر، ومثال ذلك 

عمليات الت�صويق املتبعة عرب و�صائل التوا�صل 

الجتماعي اأو املوقع الإلكرتوين اإذا ما وجدتها 

ل جتدي ل�صالح الوجود ال�صخ�صي يف اأحداث 

معينة للرتويج خلدماتك، فيجب اأن تقل�س من 

جهدك يف الأوىل حل�صاب الثانية. ومن اجلميل 

اأن يحر�س ال�صخ�س على تقدير نف�صه كلما اأجنز 

مهمة يف �صبيل حتقيق اأهدافه العامة، لأن ذلك 

�صي�صاعده على الو�صول اإىل النجاح.
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من هنا وهناك

فجوة األجور

رغم 
ما تعي�صه الوليات املتحدة من ازدهار 

يف جانب امل�صاواة بني الرجل واملراأة 

يف اأغلب املجالت اإل اأنها مل تتمكن من حتقيق 

العدالة يف الأجور بني اجلن�صني، وفًقا ملا ك�صف 

عنه موقع Glassdoor املتخ�ص�س يف التوظيف.

 مت التو�صل، اعتماًدا على 534 األف تقرير 

رواتب متت م�صاركتهم يف هذا املوقع، اإىل اأن 

�صنًتا لكل  الن�صاء يجنني يف املتو�صط نحو 0.95 

دولر يك�صبه الرجل من العمل، وذلك اإذا ما اأخذ 

يف احل�صبان عمر ال�صخ�س، وتعليمه و�صنوات 

اخلربة الوظيفية، واملركز الوظيفي، ونوعية 

ال�صركة التي يعمل بها، وموقعها اجلغرايف، وهو 

ما يعني يف النهاية وجود فجوة يف الأجور بني 

اجلن�صني مبعدل 5.4% ل�صالح الرجال.

عند مقارنة كل الرجال بكل الن�صاء، وجد 

املوقع اأن الن�صاء يح�صلن على نحو 24.1% اأقل 

مما يك�صبه الرجال، ويعني ذلك اأن الن�صاء 

يجنني نحو 0.76% دولر مقابل كل دولر يجنيه 

الرجال. وهذا الرقم م�صابه ملا اأقره مكتب 

الإح�صاء الأمريكي، والذي تو�صل اإىل اأن الن�صاء 

العاملت بدوام كامل يف الوليات املتحدة 

الأمريكية على مدار العام يح�صلن على نحو 

0.79 دولر مقابل كل دولر يح�صل عليه الرجال. 
تتنوع ن�صبة الفجوة يف الأجور بني اجلن�صني 

يف الوليات املتحدة الأمريكية ح�صب جمال 

العمل، اإذ ت�صل هذه الفجوة اإىل نحو 7.2% يف 

جمال الرعاية ال�صحية و�صناعة التاأمني، وتظل 

ا يف جمالت اأخرى مثل �صناعات  مرتفعة اأي�صً

احلديد، والنقل، واخلدمات اللوجي�صتية، 

والإعلم، والأعمال املالية. بينما تتقل�س اإىل 

نحو 2.5% يف جمالت الطريان، وال�صناعات 

الدفاعية، والزراعة، وتظل الفجوة منخف�صة 

ا يف �صناعات اأخرى مثل ال�صياحة وال�صفر،  اأي�صً

وال�صيدلة، وخدمات الطعام، والتعليم، اإذ 

حت�صل املراأة على متو�صط مقارب جًدا للرجال، 

ولكن يظل هناك فارق �صئيل ل�صالح الرجال.

يوفر 
ا اأف�صل  الو�صول للإنرتنت فر�صً

من حيث احل�صول على املعلومات، 

والتعليم، والفر�س، والوظائف وغريها من 

اخلدمات، هذا بجانب م�صاهمته يف تعزيز النمو 

القت�صادي للدول.

بني عامي 2004 و 2009 فقط، اأ�صهم الإنرتنت 

بنحو 10% على الأقل يف معدل النمو يف كل من 

الربازيل، وال�صني، والهند. واأعلن البنك الدويل 

يف عام 2009 اأن كل زيادة بن�صبة 10% يف ن�صر 

�صبكة الإنرتنت ت�صهم يف تعزيز النمو القت�صادي 

بن�صبة 1.3%. كما عّدت الأمم املتحدة يف عام 

2011 الإنرتنت حًقا من حقوق الإن�صان.
كل هذه املوؤ�صرات مت و�صعها يف احل�صبان 

يف املبادرة التي يعمل عليها موقع التوا�صل 

الجتماعي وا�صع النت�صار في�س بوك، الذي 

ي�صعى لن�صر الإنرتنت جماًنا للم�صتخدمني حول 

العامل يف الأماكن التي ل ي�صل اإليها، اإذ ت�صري 

التقديرات اإىل اأن نحو 43% فقط من �صكان 

العامل ميكنهم الو�صول لل�صبكة العاملية اليوم.

عمل في�س بوك على حتديد مواقع وجود 

ال�صكان حول العامل، من خلل العديد 

من الآليات، واعتمد على تقنيات الذكاء 

ال�صطناعي، لتحديد مواقع نحو ملياري ن�صمة 

من �صكان العامل يف 20 دولة، مبعدل تغطية يبلغ 

نحو 4% من م�صاحة الكرة الأر�صية.

بعد احل�صول على هذه املعلومات �صيعمل 

الفي�س بوك على ا�صتخدام طائرات دون طيار 

تعمل بالطاقة ال�صم�صية لإي�صال الإنرتنت اإىل 

املليني من ال�صكان الذين يعي�صون على مقربة 

من التجمعات احل�صرية، ويعانون �صعف البنية 

التحتية اأو الفقر، عرب توفري ات�صال وا�صع 

ا بالأقمار  النطاق يعتمد على الت�صال خ�صو�صً

ال�صناعية، وتوفري دوائر ل�صلكية ت�صل ن�صف 

قطرها 50 ميًل تقريًبا على الأر�س تبث من 

خللها الإ�صارة.

جناح في�س بوك يف هذا امل�صروع لن ينعك�س 

فقط على قدرات الأفراد على الت�صال 

بالإنرتنت، واإمنا �صيوؤثر ب�صكل مبا�صر يف 

حت�صني اأو�صاعهم القت�صادية، عطًفا على ما 

توؤكده الدرا�صات.

إنترنت الفيس بوك
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ثراء حضاري وثقافي تعززه 
المكانة الدينية والمعالم 

التاريخية للعاصمة األولى في 
تاريخ اإلسالم.

ت�صرف مدينة يف الكون بهجرة نبيٍّ لها، مل 

ك�صرف املدينة املنّورة، بهجرة احلبيب 

امل�صطفى حممد بن عبداهلل، �صّلى اهلل عليه 

و�صّلم، فما اإْن حّل النبي الكرمي بها، حتى 

انخلعت من كلِّ تاريخها ال�صابق، الذي يذهب 

بع�س املوؤرخني اإىل القول باأنه يعود اإىل اأكرث من 

1500 �صنة قبل الهجرة النبوية، لتاأتي الهجرة 
املباركة وت�صقط عنها ا�صم »يرثب«، وتكتب 

لها ميلًدا جديًدا، اكت�صت به �صرًفا كونها اأول 

عا�صمة يف تاريخ الإ�صلم، وثاين اأقد�س بقعة يف 

الأر�س بعد مكة املكرمة.

فعلى اأر�س احلجاز تقع املدينة املنّورة 

غربي اململكة العربية ال�صعودية، اإن �صلكت 

الطريق اإليها من مكة املكرمة، فعليك اأن 

تقطع ما يقارب 400 كيلو مرت، يف الجتاه 

ال�صمايل ال�صرقي، كما اأنها تبعد عن �صاحل 

البحر الأحمر من جهة ال�صرق مبا يقارب 150 

كيلو مرًتا، على اأن اأقرب ميناء منها هو ميناء 

ينبع ويبعد عنها نحو 220 كيلومرًتا. بينما 

يعد مطارها الدويل حالًيا اأف�صل اخليارات 

لقا�صديها، ومن اأهم املنجزات احلديثة التي 

تواكب اأهمية املدينة املنورة على م�صتوى العامل 

الإ�صلمي، اإذ تبلغ طاقته ال�صتيعابية 8 مليني 

م�صافر �صنوًيا يف تو�صعته الأوىل التي افتتحها 

خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز، ترتفع اإىل 18 مليون م�صافر يف 

املرحلة الثانية، بينما تتجاوز طاقته ال�صتيعابية 

40 مليون راكب �صنوًيا يف املرحلة الثالثة.

ثراء حضاري   |   تتميز اأر�س املدينة 
املنورة برثائها احل�صاري والثقايف، وذلك 

من ثراء املواقع الأثرية واملعامل التاريخية 

والعمرانية، وم�صارات طرق التجارة واحلج، اإذ 

كانت املدينة املنورة خلل الفرتة الإ�صلمية 

المدينة المنّورة

خيراهلل زربان 

درة المدائن
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 يبعد م�صجد قباء عن امل�صجد النبوي بنحو 

5 كيلو مرتات، و�صهد العديد من التو�صعات 

خلل الع�صر احلديث.

يقع م�صجد القبلتني غرب املدينة املنورة، وتبلغ 

م�صاحته نحو 4 اآلف مرت مربع.

ي�صم متحف املدينة املنورة قطًعا اأثرية وفنية 

ملختلف الع�صور التي مرت بها املدينة املنورة، 

ويقع يف مبنى حمطة القطار القدمية.
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ُتعد اأحد اأهم املراكز التي تلتقي فيها طرق التجارة، 

فهناك ما ُيعرف بطريق التجارة القدمي اإىل ال�صام 

مروًرا بالعل ومدائن �صالح، وطريق اآخر مير 

مبحاذاة ال�صاحل يتجه اإىل �صيناء وغزة وم�صر. 

وتت�صل املدينة املنورة قبل الإ�صلم وبعده بطريق 

جتاري يربطها بالعراق واخلليج العربي، اإ�صافة اإىل 

الطريق الذي يربطها مبكة املكرمة عرب ال�صهول 

ال�صاحلية اأو املناطق اجلبلية واحلرار. كما ل نن�صى 

اآثارها الكثرية من من�صاآت مائية، وقلع وح�صون، 

وم�صاجد، وكتابات عربية قدمية، ور�صوم �صخرية، 

وكتابات اإ�صلمية، وغريها من الآثار التي تركها 

اأرباب القوافل واملقيمون على امتداد هذه الطرق.

َّ العثور عليه من �صواهد اأثرية حتى  جميع ما متمَ

الآن ي�صكل م�صدًرا معلوماتًيا على درجة كبرية 

من الأهمية يوؤكد اأن املدينة املنورة كانت مركًزا 

ا�صرتاتيجًيا ح�صارًيا، ومكاًنا اآمًنا لل�صكنى، ومعرًبا 

للقوافل التجارية وقوافل احلج. وتوؤكد هذه ال�صواهد 

اأن الإن�صان قد عا�س وتنقل يف حميطها منذ القدم 

حتى الع�صر الإ�صلمي. اإذ ي�صم متحف املدينة 

املنورة الواقع داخل حمطة القطار، كثرًيا من القطع 

الأثرية والفنية التي متثل خمتلف الع�صور التي 

مرت بها املنطقة، ومنها الأواين الفخارية، والأدوات 

املنزلية، وال�صور الفوتوغرافية.

بؤرة إشعاع   |   اإن تاريخ املدينة املنّورة منذ 
اأن هاجر اإليها ر�صول اهلل، �صّلى اهلل عليه و�صّلم، 

و�صحابته، ر�صي اهلل عنهم، اأ�صبح هو تاريخ الإ�صلم. 

فقد اأ�صبحت منذ ذلك الزمان بوؤرة الإ�صعاع للر�صالة، 

ومهوى اأفئدة املحبني، اإليها ت�صّد الرحال �صوًقا، 

وتق�صدها القلوب حمبة. وقد �صهد ثراها الطاهر 

الأحداث العظام يف تاريخ امل�صلمني قدمًيا وحديًثا، مبا 

هو حمفوظ يف ذاكرة الأ�صابري التاريخية.

فاإذا ما قفزنا فوق احلقب التاريخية قفًزا، 

ونظرنا اإىل واقع املدينة املنّورة اليوم، فلن تخطئ 

عني الناظر اإليها مقدار اجلهد الكبري املبذول يف 

اإعمارها، منذ اأن وّحد امللك املوؤ�ص�س عبدالعزيز 

ابن عبدالرحمن، رحمه اهلل، هذه البلد حتت راية 

التوحيد، وقد تعاقب اأبناوؤه الأبرار من بعده كّل يديل 

بدلوه، ويك�صف عن حمبته ملدينة الر�صول، �صّلى 

اهلل عليه و�صّلم، باإعمار جديد، وتو�صعة يف امل�صجد 

النبوي ال�صريف، حتى ت�صاعفت �صعة امل�صجد 

النبوي اأكرث من مرة كمح�صلة من عمليات التو�صعة 

امل�صتمرة يف كل عهد من عهود اململكة العربية 

ال�صعودية. واأ�صبح امل�صجد النبوي اليوم اأهم املعامل 

يف طيبة الطيبة، بكل حمولته من القدا�صة والتاريخ، 

يقف �صاخًما بنور الهداية، متلألًئًا مباآذنه الع�صر، 

وطرازه املعماري الفريد.

جبال.. وأودية   |   اإذا نظرنا اإىل طبوغرافية 
املدينة املنورة، لوجدنا اأنها اإجماًل منطقة جبلية، 

حتيط بها اجلبال من جهاتها الأربع، ومن اأ�صهرها: 

جبل اأحد، وجبل عري، وجبل الرماة، وجبل الراية، 

وجبل اجلماوات، وجبل الأغوات، ف�صًل عن العديد 

من الأودية، ومن اأ�صهرها، وادي العقيق، ووادي 

الروحاء، ووادي بطحان.

واحة خصبة   |   لطاملا كانت املدينة املنورة واحة 
خ�صبة بف�صل وفرة املياه والأودية التي جتري اإليها 

من جهاتها املختلفة، اإذ تنت�صر العيون واملياه والآبار 

يف هذه الأودية التي تروى منها الب�صاتني واملزارع، 

ف�صًل عن تربتها ذات الروا�صب الربكانية من حرار 

املنطقة وروا�صبها التي جرفتها ال�صيول، فكانت لهذه 

الطبيعة الأثر الكبري يف جذب التجمعات الب�صرية 

التي �صكلت املدينة يف عهودها القدمية.

ا�صتهرت املدينة املنورة بزراعة النخيل وحم�صوله 

املتميز الذي كان مطلًبا لأهل مكة وغريها ممن 

ي�صافرون اإىل املدينة ل�صراء احتياجاتهم يف خمتلف 

املوا�صم، وظل متر املدينة مطلًبا لكل زوارها حتى 

الوقت احلا�صر، اإىل جانب ب�صاتني اخل�صراوات 

والفاكهة. ظل الن�صاط الزراعي يف املدينة املنورة يف 

مراحل مد وجزر على امتداد تاريخها، حتى واكبت 

  تحيط المدينة المنورة مجموعة من الجبال من    
جوانبها األربعة، من أشهرها   

جبل أحد، وجبل عير، وجبل الرماة، وجبل الراية،   
وجبل الجماوات، وجبل األغوات  
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�صهد امل�صجد النبوي كثرًيا من 

التو�صعات على مدى تاريخه، 

اأبرزها ما قام به ملوك اململكة 

العربية ال�صعودية، الذين تعاقبوا 

على خدمة احلرمني ال�صريفني، 

حتى ت�صاعفت م�صاحة امل�صجد 

النبوي اأكرث من مرة، وذلك بهدف 

التي�صري على �صيوف الرحمن.
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الزراعة يف املدينة املنورة يف العهد احلديث من التطور 

الذي �صهدته الأن�صطة القت�صادية الأخرى، فتمددت 

امل�صاحات الزراعية بعيًدا عن العمران الذي اأتى على 

جزء من املزارع القدمية بحكم الزحف احل�صري يف 

العقود الأخرية، الذي مل يعو�صه اإل التو�صع الزراعي 

�صرًقا وغرًبا و�صماًل وجنوًبا بف�صل ال�صيا�صات احلكومية 

التي دعمت هذا التو�صع حتى ظهر كثري من املزارع 

للخ�صراوات، والفاكهة، والتمور املعروفة باأنواعها 

املتميزة من العجوة، والعنرب، وال�صلبي، وغريها.

مساجد المدينة
يف املدينة املنّورة م�صاجد عتيقة، اأخذت �صيتها 

و�صرفها من اإن�صاء �صيدنا ر�صول اهلل، �صّلى اهلل 

عليه و�صّلم، لها، ومنها م�صجد قباء، الذي كان اأول 

م�صجد ُبني يف عهد النبي، �صّلى اهلل عليه و�صّلم، 

ويبعد عن امل�صجد النبوي ال�صريف بنحو )5( كيلو 

مرتات. وقد �صهد هذا امل�صجد يف العهد ال�صعودي 

العديد من التو�صعات والعناية املعمارية به، وبلغت 

م�صاحته 5035 مرًتا مربًعا بعد اأن كانت 1600 مرت 

مربع، فاإذا ما اأ�صيفت اإليها امللحقات الأخرى 

ت�صبح امل�صاحة الإجمالية له 13500 مرت مربع. ومن 

ا يف املدينة املنّورة، والتي  امل�صاجد التاريخية اأي�صً

يق�صدها احلجاج واملعتمرون والزوار لل�صلة فيها 

لف�صل �صلة ر�صول اهلل، �صّلى اهلل عليه و�صّلم، بها، 

م�صجد القبلتني، الذي يقع جنوب غربي بئر رومة من 

جهة وادي العقيق، ويبعد عن امل�صجد النبوي حوايل 

)5( اأميال يف الجتاه ال�صمايل الغربي. ويرتبط 

هذا امل�صجد بتحويل القبلة اإىل مكة املكرمة بعد 

ا امل�صاجد  اأن كانت اإىل بيت املقد�س. وهناك اأي�صً

ال�صبعة، التي يحر�س على زيارتها القادمون اإىل 

املدينة املنورة، وتتاألف من جمموعة م�صاجد �صغرية 

تقع يف اجلهة الغربية من جبل �صلع عند جزء من 

اخلندق الذي حفره امل�صلمون للدفاع عن املدينة يف 

عهد النبوة، اأكربها م�صجد الفتح. ومن هذه امل�صاجد 

م�صجد �صلمان الفار�صي، وم�صجد اأبي بكر ال�صديق، 

وم�صجد عمر بن اخلطاب، وم�صجد علي بن اأبي 

طالب، وم�صجد فاطمة الزهراء، وعدد امل�صاجد 

�صتة، ولكنهم ا�صتهروا بهذا ال�صم لأن الزائرين لهم 

يزورون م�صجد القبلتني معهم يف الرحلة نف�صها، 

لذلك ا�صتهروا بامل�صاجد ال�صبعة. كما ت�صم املدينة 

املنّورة م�صاجد اأخرى تاريخية وعتيقة.

البقيع.. وُأحد   |   من معامل املدينة املنّورة 
ال�صهرية بقيع الغرقد، الذي يعد املقربة الرئي�صة 

يف املدينة املنّورة، وي�صم ثراه اأغلب اآل بيت النبي، 

�صّلى اهلل عليه و�صّلم، وغالب �صحابته الكرام، 

ر�صوان اهلل عليهم. وما زال ثرى البقيع ي�صتقبل 

الراحلني اإىل الدارة الآخرة. وعلى بعد )5( كيلو 

مرتات يت�صامخ جبل اأحد الذي �صهد �صفحه املعركة 

ال�صهرية، والتي عرفت با�صم اجلبل نف�صه، وهناك 

ا�صت�صهد �صيدنا حمزة بن عبداملطلب، عم ر�صول 

اهلل، �صّلى اهلل عليه و�صّلم، وثلة من ال�صحابة 

الكرام، ر�صوان اهلل عليهم، و�صمه ثرى اأحد، يف 

مقربة م�صّورة هناك.

مشاريع تنموية   |   ت�صتمر م�صرية النه�صة 
التي ت�صهدها املدينة املنّورة اليوم عرب العديد من 

امل�صاريع العمرانية والتنموية املهمة، التي اأك�صبتها 

رونًقا وبهاء على بهائها وقد�صيتها، وتقف احلدائق 

العامة العديدة، ودور ال�صكن املريحة واملي�صرة، 

وغريها من اخلدمات الأخرى، �صاهًدا على �صعي 

امل�صوؤولني على راحة القادمني اإليها من امل�صلمني، 

ا يف موا�صم العمرة واحلج، حيث تفتح  خ�صو�صً

املدينة املنّورة ذراعيها مرحبة بزوارها القادمني 

اإليها يف فنادقها الع�صرية ل�صيافة زوار م�صجد 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.  

   لطالما كانت المدينة المنورة 
           واحة خصبة بفضل وفرة المياه واألودية 

التي تجري إليها من جهاتها المختلفة، 
إذ تنتشر العيون والمياه واآلبار في هذه األودية التي تروى  

منها البساتين والمزارع       

ام
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تملك المنطقة ماليين األشجار وتصنف من 
أفضل البقاع موطًنا لزراعة الزيتون الذي يعد من 

أجود األنواع على مستوى العالم.

زيتون الجوف
إنتاج متعاظم واستثمار واعد

تيسير العيد
تصوير: أحمد الجروان

الجوف
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يناف�س 
زيت الزيتون امل�صنوع يف اجلوف اأجود 

اأنواع الزيوت ال�صهرية يف خمتلف 

الدول املنتجة للزيتون، ويرجع ذلك اإىل متيز املنطقة 

بعوامل بيئية مناخية جعلتها موطًنا لأ�صناف متعددة 

من الزيتون عالية اجلودة، لت�صنف اجلوف �صمن 

اأف�صل البقاع موطًنا لزراعة �صجرة الزيتون واإنتاجه، 

وذلك بف�صل قرب مناخها من مناخ منطقة البحر 

الأبي�س املتو�صط التي تعد اأهم منطقة لزراعة 

الزيتون يف العامل، وهو ما يب�صر مب�صتقبل واعد لهذه 

الزراعة يف م�صتقبل اململكة العربية ال�صعودية.

ما مييز �صجرة الزيتون، بالرغم من اأعدادها 

الكبرية باجلوف، عدم تهديدها للمياه، اإذ اإن 

الهكتار من اأ�صجار الزيتون يحتاج اإىل حوايل 6 

اآلف مرت مكعب من املاء. ف�صجرة الزيتون حتتاج 

اإىل ن�صبة قليلة من املياه مقارنة بالأ�صجار الأخرى، 

لأنها من الأ�صجار املنبتة يف املناطق ال�صحراوية 

و�صبه ال�صحراوية. كما يتميز زيتون املنطقة باإنتاجه 

الع�صوي اخلايل من الكيماويات.

أرقام الزيتون   |   ت�صري التقديرات اخلا�صة 
بالإدارة العامة للزراعة باجلوف، اإىل اأن منطقة 

اجلوف حتت�صن 15 مليون �صجرة زيتون، وتنتج �صنوًيا 

من 35 األف اإىل 45 األف طن من زيت الزيتون وثمره، 

وحتتوي املنطقة على 12 األف مزرعة و3 اآلف م�صروع 
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زراعي، اإ�صافة اإىل احت�صان اجلوف لأكرب 6 �صركات 

زراعية، ف�صًل عن كون منطقة اجلوف املزرعة 

الكربى لإنتاج الزيتون الع�صوي بال�صرق الأو�صط، 

واملجمع ال�صناعي الأكرب بال�صرق الأو�صط لزيت 

الزيتون، مبا ت�صمه من 23 مع�صرة زيت زيتون.

الزيتون المكثف   |   �صاهمت الزراعة املكثفة، 
التي تعد منوذًجا يف الإنتاج الزراعي ي�صمح باإنتاج 

كميات اأكرب عرب ا�صتخدام امل�صاحة نف�صها من 

الأر�س، بالتو�صع يف اإنتاج زيت الزيتون مبنطقة 

اجلوف. وقد �صهدت املنطقة يف عام 2016 زراعة ما 

يربو على مليون �صجرة من الزيتون املكثف، وذلك 

من خلل ال�صركات التي لم�صت اجلدوى القت�صادية 

من ال�صتثمار بالزيت. وتعد منطقة اجلوف اأول من 

اأدخل نظام زراعة الزيتون املكثف يف ال�صرق الأو�صط 

يف عام 2007، وت�صل اليوم عدد الأ�صجار يف الزراعة 

املكثفة اإىل 5 مليني �صجرة.

يو�صح خبري الزيتون، يف وحدة الزيتون مبركز 

الأبحاث واملراعي باجلوف، د. ب�صام العوي�س اأن 

عدد اأ�صجار الزيتون با�صتخدام الزراعة اجلديدة 

3

.1

.2

.3

تعد منطقة اجلوف من اأف�صل البقاع لزراعة 

الزيتون. وت�صم املنطقة نحو 15 مليون �صجرة توفر 

اإنتاًجا وفرًيا من الثمار والزيت.

ت�صم منطقة اجلوف معا�صر زيتون 

متطورة وجممعات �صناعية تعد الأكرب 

يف ال�صرق الأو�صط.

تتم عملية فرز الزيتون من بقايا الأ�صجار وغ�صل الثمار ونقله 

اآلًيا للمرور مبرحلة الطحن وت�صفية الزيت.
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بالطريقة املكثفة ي�صل اإىل عدد 1600 �صجرة زيتون 

يف م�صاحة هكتار واحد، بينما يبلغ عدد الأ�صجار يف 

زراعة الزيتون بالطريقة التقليدية يف الهكتار الواحد 

200 �صجرة، ما يوؤكد جناح جتربة زراعة الزيتون 
بالطريقة املكثفة مبنطقة اجلوف.

كانت طريقة الزراعة املكثفة قد بداأت يف 

العامل يف كل من دولتي اإ�صبانيا واإيطاليا يف اأواخر 

الت�صعينيات من القرن املا�صي، ومن ثم انت�صرت هذه 

الطريقة يف اليونان، والوليات املتحدة الأمريكية، 

وتون�س، ثم بداأت زراعة الزيتون بالطريقة املكثفة 

يف اململكة العربية ال�صعودية، وحتديًدا يف منطقة 

اجلوف يف عام 2007 كاأول م�صروع واأكربه لزراعة 

ا  الزيتون بالطريقة املكثفة. تتميز هذه الطريقة اأي�صً

با�صتغلل وحدة امل�صاحة واحل�صاد الآيل التي تعد 

من اأهم املميزات للزراعة املكثفة، نظًرا لقلة الأيدي 

العاملة، وقلة التكاليف اخلا�صة باحل�صاد الآيل 

مقارنة بالطرق التقليدية.

صناعة الزيت    |   تاأتي بعد مرحلة قطاف 
الزيتون وجمعه مرحلة ع�صر الزيتون بفرز الزيتون 

من بقايا الأ�صجار كالورق والأعواد، ثم مير الزيتون 

مبرحلة غ�صل الثمار، وبعدها يتم نقله اآلًيا للمرور 

مبرحلة الطحن، ثم تتم عملية ت�صفية الزيت من 

بقايا الزيتون، وهو ما ي�صمى »اجلفت«، ثم تتم عملية 

تنقية »الزيت« من ال�صوائب، وتعبئته.

تعد �صناعة زيت الزيتون هي الأهم يف �صناعات 

الزيتون مبنطقة اجلوف مبا ت�صمه املنطقة من 

معا�صر للزيتون، وجممعات �صناعية لزيت الزيتون 

تعد هي الأكرب يف ال�صرق الأو�صط، اإذ تنتج املنطقة 

�صنوًيا 3 اآلف اإىل 4 اآلف طن من زيت الزيتون. 

ويف اجلوف اأكرب م�صنع لإنتاج الزيت وع�صره 

وتعبئته بال�صرق الأو�صط، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 

خلطوط الع�صر 1000 طن ثمار يومًيا، وخطوط 

التعبئة بجميع الأحجام 100 طن يومًيا.

للمحافظة على زيت الزيتون بعد عمليات الع�صر 

يتم �صخ الزيت بعد ال�صتخل�س اآلًيا خلزانات 

م�صنوعة من الإ�صتانل�س ومزودة بوحدات من 

النيرتوجني للمحافظة على جودة املنتج حتى 

الو�صول للم�صتهلك النهائي. وتتم تعبئة الزيت 

عن طريق الرت�صيب ولي�س الفلرتة للمحافظة على 

خوا�س املنتج من الفيتامينات واملعادن كون التعبئة 

بنظام الفلرتة تفقد املنتج كمية من الفيتامينات 

واملعادن املفيدة لل�صحة العامة. وهذا ما مييز زيت 

زيتون اجلوف عن باقي املنتجني.

ر منطقة اجلوف زيت الزيتون الع�صوي  ت�صدِّ

للأ�صواق الأوروبية، والإ�صبانية، والإيطالية بعد التاأكد 

من مطابقة الزيت للموا�صفات الأوروبية، اإ�صافة اإىل 

ت�صدير الزيت ملدن اململكة ومناطقها، ودول اخلليج.

ح�صل زيت زيتون اجلوف على عدد من اجلوائز 

العاملية، وكذلك �صهادات اجلودة. كما �صارك يف عدد 

من املعار�س العاملية. وحتفز الأرقام الكبرية التي 

ا  يحققها زيت زيتون اجلوف لل�صتثمار فيه، خ�صو�صً

يف ظل الظروف املنا�صبة التي حتظى بها املنطقة 

للإنتاج على م�صتوى عاملي، وذلك وفق ما ك�صفت عنه 

التحاليل والختبارات، لياأتي ال�صتثمار يف الزيتون يف 

مقدمة ال�صتثمارات الزراعية.  

مهرجان الزيتون ينعقد تحت شعار 
»زيتنا سعودي«

حتتفي 
منطقة اجلوف �صنوًيا بزيتونها 

عرب مهرجان الزيتون الذي يقدم 

هذا املنتج اإىل املهتمني بعامل الزيتون، ليمثل 

ا  نافذة لت�صويق منتجاتهم وعر�صها، خ�صو�صً

�صغار املزارعني الذين ظلوا لأعوام طويلة ل 

يفكرون يف عر�س اإنتاجهم للبيع لوفرة املعرو�س 

وقلة الطلب، حتى جاء املهرجان يف ن�صخته 

ل احلال. الأوىل عام 1428 وبدَّ

حتتفي منطقة اجلوف يف هذه الن�صخة 

حتت �صعار »زيتنا �صعودي«، يف ظل تقديرات 

تتوقع و�صول اإنتاج املنطقة من زيت الزيتون 

للمو�صم احلايل 10 مليني لرت، بواقع 10 

اآلف طن، ومبيعات من املتوقع اأن تتجاوز 300 

مليون ريال. 

يعد مهرجان الزيتون، الذي ي�صرف عليه 

�صاحب ال�صمو امللكي الأمري فهد بن بدر بن 

عبدالعزيز، اأمري منطقة اجلوف، وتنظمه 

اأمانة منطقة اجلوف �صنوًيا، الفر�صة الأف�صل 

للمزارعني لت�صويق اإنتاجهم من خلل معر�س 

ا اآخر  الزيتون والأن�صطة امل�صاحبة، ومعر�صً

للأ�صر املنتجة تنظمه جمعية امللك عبدالعزيز 

اخلريية. وي�صهد املهرجان تطوًرا ملحوًظا.

اأ�صبحت علمة زيت اجلوف اليوم ذات 

ثقة عالية يف ال�صوق، ومطلًبا للمت�صوق بعد 

اأن جنح املهرجان يف الت�صويق لها، وهو الأمر 

الذي يعيه مزارعو املنطقة الذين يعرفون طرق 

الت�صويق، ما مكنهم من ت�صويق كامل اإنتاجهم 

خلل الدورات ال�صابقة للمهرجان التي �صهدت 

�صفقات واأرقاًما كبرية يف مبيعات الزيت.

ي�صارك يف معر�س الزيتون نحو 60 مزارًعا 

يعر�صون زيت الزيتون والزيتون املخلل، 

ومنتجات الزيتون اجلوفية من ال�صامبو، 

وال�صابون، وورق الزيتون، واحلطب، و�صاي 

الزيتون. ويعد معر�س الزيتون هو احلدث 

الأبرز يف املهرجان. كما ينظم املهرجان عدًدا 

من الأن�صطة من بينها امل�صرحية، والإن�صادية، 

واأم�صيات �صعرية، وحما�صرات واأن�صطة 

ترفيهية، اإىل جانب بع�س الأن�صطة الن�صائية 

امل�صتقلة التي ت�صم معار�س ن�صائية، واأن�صطة 

خا�صة باملراأة، ودورات وور�ًصا تدريبية.

ي�صارك باملهرجان معر�س الأ�صر املنتجة 

الذي ت�صارك فيه 300 عار�صة يعر�صن 

امل�صغولت اليدوية، واملاأكولت ال�صعبية، 

و�صابون زيت الزيتون.

يخ�صع الزيتون امل�صارك يف املهرجان اإىل 

الفحو�صات اخلا�صة للتاأكد من جودته، ليكون 

الزيت جماًزا عرب خمترب اأمانة اجلوف، من 

خلل مراحل الفح�س ال�صبع، وهي: ن�صبة 

احلمو�صة، والتزنخ، والرطوبة، وفح�س يك�صف 

خلط الزيت باآخر، وكذلك املعادن الثقيلة، 

والغ�س التجاري، واأخرًيا التذوق.

وقد اأثمرت جائزة �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري فهد بن بدر بن عبد العزيز اآل �صعود، 

اأمري منطقة اجلوف، لأف�صل زيت زيتون واأف�صل 

ثمر زيتون يف حتفيز املزارعني ورفع اإنتاجهم، 

اإذ متنح الفائز بجائزة اأف�صل زيت مبلًغا قدره 

300 األف ريال، بينما يحظى الفائز باأف�صل ثمر 
زيتون مببلغ قدره 200 األف ريال. 
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القاهرة 
المتحف المفتوح 

مدينة ينام التاريخ في شوارعها 
العتيقة، تحفل بكثير من 

المعالم التي خلَّفتها الحضارات 
المتعاقبة.

محمد السيسي
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»هنا القاهرة« 
عبارة نطق بها الإذاعي 

امل�صري اأحمد �صامل يف 

افتتاح الإذاعة امل�صرية عام 1934، وحفظتها اآذاننا 

بالنربة نف�صها فا�صتهرت حتى �صارت �صعاًرا ر�صمًيا 

من وقتها حتى اليوم، ن�صمعها فندرك اأن موؤ�صر 

الراديو يقف على موجة الربنامج العام، اأو اأننا على 

اأعتاب العا�صمة امل�صرية.

بالتاأكيد، فاإن تلك اجلملة العزيزة هي ما اأوحت، 

فيما بعد، لل�صاعر امل�صري �صيد حجاب بكلمات 

ق�صيدته التي حملت العنوان نف�صه، ويف مطلعها:

هنا القاهرة الساحرة اآلسرة الهادرة 
الساهرة الساترة السافرة

هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة 
النيرة الخيرة الطاهرة

هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة 
المنذرة الثائرة الظافرة

القاهرة يف اأذهان امل�صريني هي املرادف 

الوجداين لكلمة »م�صر«. فما من م�صري مغادر 

للقاهرة اأو عائد اإليها حتى ولو يف رحلة ق�صرية اإىل 

بلد ما، اأو من اإحدى املحافظات القريبة اإل ويقول: 

م�صافر اإىل م�صر، اأو و�صلت م�صر.

وذلك ملا متثله هذه املدينة الكربى من اأهمية 

رغم اأنها لي�صت الأكرب يف امل�صاحة مقارنة بباقي 

املحافظات، اإذ تقع يف بوؤرة ال�صوء لكونها العا�صمة 

التي ت�صم مقرات احلكم كالرئا�صة والربملان 

والوزارات، اإىل جانب ال�صفارات والعديد من 

املنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وكذلك 

مكاتب ال�صركات العاملية، ف�صًل عن اأهم املعامل 

واملزارات ال�صياحية القدمية واحلديثة واأ�صهرها. 
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القاهرة

فالقاهرة تفوق قو�س قزح يف األوانه من حيث العدد 

ا. ودرجة التباين والتناغم اأي�صً

الوافد اإىل القاهرة اأًيا كانت جن�صيته، اأو ثقافته، 

اأو عقيدته، اأو حتى م�صتواه الأدبي اأو العلمي اأو 

املادي، لبد اأن يجد لنف�صه فيها مكاًنا ياأن�س اإليه، 

وجمتمعـًا ين�صهر بداخله وب�صرعة مذهلة لكنها 

كافية جًدا لأن يغنم بذكريات ل ترتدد يف مداعبة 

اأفكاره مبجرد و�صوله اإىل بلده ول يثنيها عن اإحلاحها 

�صيء اإل العودة مرة اأخرى اإىل اأح�صان القاهرة.

في جوار السحاب   |   باأي مكان تريد اأن 
ت�صتهل جولتك يف هذه املدينة العريقة؟ رمبا عليك 

اأن تكون نقطة النطلق من اأعلى مبنى يف م�صر، 

»برج القاهرة« املطل على نهر النيل بجزيرة الزمالك 

تلك التحفة املعمارية امل�صممة على �صكل زهرة 

اللوت�س الفرعونية. ومن ال�صرفة العلوية الدائرية 

ت�صتطيع معاينة بانوراما كاملة للمدينة بو�صاطة 

ة املن�صوبة فيها.. بو�صوح �صت�صاهد  املناظري املُكربِّ

اجلامع الأزهر، وقلعة �صلح الدين، ويف الطرف 

الآخر الأهرامات و»اأبو الهول«، وبني الوجهتني النيل 

تعد اأهرامات اجليزة واأبو الهول من اأ�صهر 

معامل الدنيا وعجائبها.

يقع م�صجد حممد علي ال�صهري داخل اأ�صوار قلعة 

�صلح الدين الأيوبي جنوب القاهرة.

تتج�صد م�صر الفاطمية يف �صارع املعز لدين اهلل 

الفاطمي الذي يعد متحًفا مفتوًحا.
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وهو يرك�س بعذوبة متفادًيا عدًدا من اجلزر تتو�صط 

جمراه. بينما تقف على �صفتيه الفنادق الكربى 

والبنايات ال�صخمة ومنها مبنى التلفاز.. بعدها 

ميكنك ال�صتمتاع بوقت رائع يف املطعم الدوار اأو ما 

ي�صمى »360« حيث يتم دورته الكاملة بهدوء يف اأقل 

من �صاعة تكون خللها قد قاربت اأنت على النتهاء 

من تناول وجبة الغداء.

جولة في التاريخ   |   يف ال�صارع اأ�صفل الربج 
تقف احلناطري يف انتظار الزوار لياأخذك واحد 

منها اإىل نزهة يتوقف طولها على قرارك، ولكن يف 

�صياج منطقة معينة يعرف ال�صائق حدودها. يجول 

بك متهادًيا يف �صوارع جزيرة الزمالك، ويحكي لك 

نبذات تاريخية عما تراه عيناك من بيوت عتيقة 

وفخمة، ونوادر عن ق�صر اجلزيرة، الدرة املتاألقة 

على النيل، اأحد اأهم الق�صور التي �صيدها اخلديوي 

ا ل�صتقبال �صيوفه من خمتلف  اإ�صماعيل خ�صي�صً

الدول يف اأثناء احتفالت م�صر بافتتاح قناة ال�صوي�س 

عام 1869، والذي اأ�صبح فيما بعد لوؤلوؤة فندق 

ماريوت الفريدة.. كل ذلك وغريه ومن حوله النيل 

�صت�صاهده واأنت تتمايل مع خطوات احل�صان وت�صمع 

وقع حوافره على اأ�صفلت الطريق.

رحلة ثقافية   |   يف الزمالك ت�صتطيع ق�صاء 
اأم�صية ثقافية مده�صة ب�صاقية ال�صاوي اأ�صفل كوبري 

15 مايو، فقط عليك اختيار العر�س املحبب اإليك 
�صواء كان م�صرحًيا، اأو �صينمائًيا، اأو مو�صيقًيا، اأو 

ا للفنون الت�صكيلية. ندوة �صعر، اأو معر�صً

اأما دار الأوبرا امل�صرية املقامة على اجلزيرة 

نف�صها فتعد من اأهم مراكز الإ�صعاع الثقايف والفني 

واأرقاها يف م�صر وال�صرق الأو�صط. وتقدم على 

م�صارحها الثلثة الرئي�صة روايات اأوبرالية �صهرية 

لنجوم عامليني وعرب وم�صريني، ناهيك من احلفلت 

العربية �صاحبة الإقبال اجلماهريي الكثيف من �صتى 

ا عرو�س م�صرح  اأنحاء العامل العربي. هناك اأي�صً

الهناجر، ومركز الإبداع الفني، و�صالت لعر�س 

لوحات الفنانني الت�صكيليني واأعمالهم، وامل�صغولت 

اليدوية، ومكتبة املجل�س الأعلى للثقافة واأخرى 

مو�صيقية. بينما واأنت جال�س على الطعام اأو لتناول ما 

يحلو لك من م�صروبات يف حديقة كافيترييا »بوت�صيلي« 

املجاورة للهناجر فلبد اأن ت�صادفك اإحدى اجلل�صات 

ملوهوبني مل ي�صبهم الدور يف ال�صهرة. 

على صفحة مياه النيل   |   عن �صهرة هذه 
الليلة املتوهجة فل يجب اأن تخرج عن ال�صرايا، اأو 

البا�صا، اأو نايل �صيتي، اأو �صتوديو م�صر، اأو حلقة 

ال�صمك، اأو نايل مك�صيم، اأو اخلان، اأو بلو نايل، اأو 

املمَر�صى، اأو اإمربيال بوت، اأو دار القمر وريفر بوت، 

وكلها مطاعم عائمة على النيل مبا�صرًة.. ترفرف 

عليها اأعلم الدول العربية تغازل زوار القاهرة، من 

كل قطر عربي �صقيق.

إرث فرعوني   |    ل ميكنك اأن تاأتي اإىل 
القاهرة ول تذهب لت�صاهد اأحد اأقدم عجائب الدنيا 

ال�صبع.. هرم خوفو ومعه هرما خفرع ومنقرع، 

واأهرامات امللكات، ومعبد الوادي للملك خفرع، 

ومقربة »قار« وابنه »اإيدو« ومقربة »مر- ا�س- عنخ« 

ّرج. وطبًعا  وهرم زو�صر اأو ما ي�صمى بهرم �صقارة املُدمَ

�صتقف مذهوًل اأمام اأبي الهول، احلار�س الأمني، 

ال�صاهد يف �صمت على كل ما دار ويدور عرب خمتلف 

الع�صور واإىل يومنا هذا.

ول يفوتك التنزه باحل�صان اأو اجلمل يف اأرجاء 

�صحراء تكاد تنطق كل حبة من رمالها باأجماد 

هوؤلء الأجداد العظماء وما �صنعوه من ح�صارة قبل 

اآلف ال�صنني بعلم ما زال العلماء يجتهدون حتى 

الآن لفك طل�صمه. 

بعد الظهرية �صتداعب الأنف رائحة ال�صواء التي 

 ينتصب برج القاهرة في جزيرة الزمالك 
ويشرف على نهر النيل، ويمثل تحفة معمارية    

مصممة على شكل زهرة اللوتس الفرعونية. 
يعاين الزائر من قمته مشهًدا بانورامًيا كاماًل للمدينة بوساطة    

المناظير الُمكبِّرة المنصوبة فيها        
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تفوح من اإحدى خيام ال�صفاري القريبة من املنطقة 

ال�صحراوية، فقد حان موعد الغداء وال�صاأن يت�صدر 

امل�صهد لتناول اأ�صهى طعام، ويعقبه تناول الفاكهة 

واحللوى، وياأتي من ي�صب لك ال�صاي اأو القهوة 

العربية، كل هذا يتم يف اأجواء بدوية اأ�صيلة.

يف امل�صاء لن تكتمل املتعة اإل بح�صور عر�س 

ال�صوت وال�صوء املبهر با�صتخدام اأحدث التقنيات. 

وفيه يحكي اأبو الهول ق�صة الأم�س البعيد، وي�صور 

للح�صور ماذا فعل الأجداد يف زمانهم وكيف عا�صوا 

و�صاغوا كل هذا املجد التليد حماوًل ك�صف، ولو 

ق�صور، عن اأ�صرار براعتهم يف �صنع ح�صارة لطاملا 

اأوحت للإن�صانية وحفزتها على �صرورة ال�صعي 

ل�صتثمار هذا الإرث الثمني من اأجل فائدة الب�صرية.

إلى مهد الحضارات   |   يف �صباح يوم جديد 
فاإن زيارة املتحف امل�صري بالتحرير ل ميكن 

اإهمالها، فهو من اأوائل املتاحف العامة يف العامل. 

وقد كانت بداية ن�صاأته عام 1835 يف عهد حممد علي 

با�صا، على �صفاف ِبْركة حديقة الأزبكية قبل ردمها 

وانتقل عدة مرات اإىل اأكرث من مكان ليحتل موقعه 

احلايل عام 1897 عندما و�صع ت�صميمه املعماري 

الفرن�صي مار�صيل دورنون، ومت افتتاحه عام 1902 يف 

عهد اخلديوي عبا�س حلمي الثاين. وي�صم املتحف 

الآن اأكرث من 150 األف قطعه اأثرية، بالإ�صافة اإىل 

اأعظم جمموعة اأثرية يف العامل تلك التي تعرب عن 

جميع مراحل التاريخ امل�صري القدمي.

من احل�صارة الفرعونية اإىل احل�صارة الإ�صلمية، 

حيث تعود بك زيارة مدينة الف�صطاط اإىل ع�صر 

الفتح الإ�صلمي مل�صر على يد عمرو بن العا�س 

والذي ُبني بها على ا�صمه اأول جامع يف م�صر. وت�صم 

ا ح�صن بابليون املوجود منذ القرن  الف�صطاط اأي�صً

الثاين امليلدي اإبان الحتلل الرومانى. 

من مدينة الف�صطاط اإىل القرية الفرعونية التي 

�صيدها وافتتحها عام 1984 الدكتور ح�صن رجب، خبري 

الربديات امل�صري احلائز العديد من اجلوائز والأو�صمة 

الدولية. تلك القرية التي تعد متحًفا حًيا ي�صمل قنوات 

مائية متثل نهر النيل، ومناذج م�صابهة ل�صكل احلياة 

يف الع�صور امل�صرية القدمية. ويقوم عدد من املمثلني 

يرتدون اأزياًء فرعونية مبحاكاة امل�صريني القدماء يف 

�صناعة ورق الربدي، والفخار، والزجاج، والأ�صلحة، 

والزراعة، وال�صيد، والتحنيط، والر�صم والنحت. 

ويقوم املر�صد ال�صياحي امل�صاحب للزوار ب�صرح كل ما 

يجري اأمامهم والرد على ت�صاوؤلتهم كافة.

كما ت�صمل القرية متحفني للرئي�صني الأ�صبقني 

جمال عبدالنا�صر، وحممد اأنور ال�صادات يحويان 

جمموعة كبرية من ال�صور واملقتنيات ال�صخ�صية 

لهما. كذلك يوجد بالقرية متحف للتحنيط ومنوذج 

ا جمموعة من  ملقربة توت عنخ اآمون. وهناك اأي�صً

البازارات، بالإ�صافة اإىل م�صاحة يلهو فيها الأطفال 

وبها بع�س الألعاب، بالإ�صافة اإىل ور�صة يتعلمون 

فيها عدًدا من احلرف والفنون القدمية على يد 

مدربني متخ�ص�صني.

قلعة صالح الدين األيوبي   |   اأما »القلعة« 
وهي التي اأمت �صلح الدين الأيوبي بناءها عام 

1183 واأ�صبحت مقًرا حلكم م�صر منذ هذا التاريخ 
حتى جاء اخلديوي اإ�صماعيل ليبني ق�صر عابدين 

ويحكم البلد من داخله. وداخل حرم القلعة بنى 

حممد علي جامعه العريق عام 1848 وقد �صممه 

له مهند�س تركي على غرار جامع ال�صلطان اأحمد 

تقع حديقة الأزهر على 

مقربة من قلعة �صلح الدين 

الأيوبي، وتعد متنزًها رئي�ًصا 

يف العا�صمة امل�صرية.
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بالأ�صتانة مع تعديلت ب�صيطة. يف حميط القلعة 

توجد عدة مزارات منها: ق�صر اجلوهرة، ومتحف 

امل�صبوطات، ومتحف ال�صرطة، واملتحف احلربي، 

اإىل جانب املتحف املفتوح باحلديقة، وجامع �صارية 

ا ميكن ال�صتمتاع بزيارة الق�صر  اجلبل. اأي�صً

املنيف الذي انتهى حممد علي من ت�صييده عام 

1821 لكنه غري موجود بالقلعة بل على �صفاف 
النيل يف منطقة �صربا. اإن �صعرت بالإجهاد بعد 

زيارة القلعة وال�صري يف دهاليزها فرمبا يتوجب 

عليك زيارة حديقة الأزهر على بعد اأمتار قليلة 

لل�صرتخاء، فقط عليك الختيار بني اأن تتناول 

غداءك يف مطعم على الطراز اململوكي اأو مطعم 

اآخر مقام و�صط بحرية �صناعية رائعة اجلمال. 

واإن اأردت التنزه فهناك قطار داخلي �صغري ميكنك 

ا�صتقلله لهذا الغر�س.

في القاهرة الفاطمية   |   اأما القاهرة 
الفاطمية اأو قاهرة املعز لدين اهلل فتزخر بعدد 

من املعامل ال�صهرية منها: م�صجد احل�صني، 

وجامع الأقمر ب�صارع النحا�صني، وباب زويلة اأو 

كما يطلق عليه كثريون بوابة املتويل، وهو اأحد 

اأبواب القاهرة القدمية. وجاءت �صهرته ب�صبب 

ا  اإعدام ال�صلطان طومان باي عليه، وعليه اأي�صً

ا  مت تعليق روؤو�س ر�صل »هولكو« قائد التتار، واأي�صً

باب الن�صر وهو بوابة حجرية �صخمة وح�صينة 

�صيدها القائد جوهر ال�صقلي الذي �صيد اجلامع 

الأزهر، وكذلك �صيد باب الُفتوح املوجود مبدخل 

�صارع املُعز بجوار م�صجد احلاكم باأمر اهلل، 

ووكالة قايتباي.

بالتاأكيد، فاإن اأ�صهر ما يف قاهرة املعز هو �صارعها 

الذي يعد اأكرب متحف مفتوح للآثار الإ�صلمية يف 

العامل، ومن اأ�صهر معامله بيت ال�صحيمي، وبيت 

ال�صلحدار، وجُممع ال�صلطان قلوون، وق�صر الأمري 

ب�صتاك، و�صبيل عبدالرحمن كتخدا وُكّتابه، و�صبيل 

طو�صون با�صا ابن حممد علي، وغريها كثري. 

خان الخليلي   |   يحني املوعد املرتقب دائًما 

من اجلميع على ما يبدو، موعد زيارة خان اخلليلى، 

ذلك املكان الذي ُيعد اأحد اأعرق اأ�صواق ال�صرق 

ومن اأ�صهرها على م�صتوى العامل. عمره يتجاوز 

�صت مئة عام، فقد اأن�صئ يف ع�صر املماليك و�صمي 

على ا�صم واحد من اأمرائهم كان ُيدعى »جرك�س 

ر عيناك بروعة ما تبقى  اخلليلي«. يف اخلان �صُتغممَ

من اأ�صبلة املياه البديعة ذات الواجهات امل�صغولة 

بالنحا�س وامل�صربيات الأرابي�صك التي ما زالت 

البيوت القدمية هناك حتتفظ بها. يف ال�صوق كل 

�صيء يباع ل ميكن اأن يخلو من مل�صة فنية، رغم 

ذلك تظل املنتجات اليدوية امل�صنوعة مبنتهى الدقة 

والإتقان يف ور�س اخلان مبنزلة التحف الأ�صلية التي 

يحر�س الزوار على اقتنائها، كامل�صغولت الذهبية 

والف�صية والنحا�صية، واحلاجيات املطعمة بال�صدف، 

وال�صجاجيد، وال�صبح، وم�صنوعات الزجاج املع�صق 

بالر�صا�س، والكري�صتال، والربدي، وال�صيوف 

واخلناجر، واخلوذات املعدنية املنقو�صة واملر�صعة 

بالأحجار الطبيعية اأو ال�صناعية، مبختلف اأ�صكالها 

واأحجامها، والتمائم والتماثيل الفرعونية، والبخور 

باأنواعه، وامللب�س املطرزة.

واأنت يف حالة النبهار التي �صتنتابك يف اأثناء 

امل�صي وامل�صاهدة داخل اخلان لن ت�صعر بالتعب اأو 

اجلوع اإل مبجرد انتهاء اجلولة، ولأن لبدنك عليك 

حًقا يجب اأن توؤديه فلي�س اأمامك اإل اأن جتل�س على 

اإحدى طاولت »فرحات«، اأو »الدهان« لل�صتمتاع 

باأطباق امل�صويات من اللحم باأنواعه، والدجاج، 

واحلمام، وما ي�صاحبهم من اأطباق جانبية، اأو 

ال�صتمتاع بالأطباق امل�صرية ال�صهرية يف مطعم 

العهد اجلديد. اأما احللو فالأن�صب اأن يكون طبق اأرز 

بلنب مك�صًوا باملك�صرات والأي�س كرمي من »املالكي«.

مقاهي الخان   |   من اأ�صهر علمات خان اخلليلي 
»مقهى الفي�صاوي« القابع يف هذا املكان منذ تاأ�صي�صه 

عام 1797 لكنه اكت�صب املزيد من ال�صهرة بف�صل 

الأديب امل�صري العاملي جنيب حمفوظ، والذي اعتاد 

ارتياد املقهى للكتابة والتقاء اأ�صدقائه من الكتاب 

ا الب�صطاء من حمبيه. هناك كذلك  والفنانني، واأي�صً

م�صاهري ُكرث �صمن قائمة رواد املقهى كجمال الدين 

الأفغاين، وال�صيخ حممد عبده، والدكتور بطر�س غايل 

الأمني العام الأ�صبق للأمم املتحدة، وعمرو مو�صى 

الأمني العام الأ�صبق جلامعة الدول العربية، والدكتور 

زويل. ومن جنوم الفن اأم كلثوم، وعبدالوهاب، وفريد 

الأطر�س، وكثري من الفنانني املعا�صرين.

يتاألف املقهى من ثلث حجرات: »البا�صفور« وهي 

مبطنة باخل�صب املطعم بالأبنو�س ومليئة بالتحف، 

وحجرة »التحفة« وهي من الأرابي�صك املزين 

بال�صدف والعاج، والثالثة هي حجرة »القافية« 

ن يت�صمون بخفة الظل و�صرعة  ن�صبة اإىل روادها مِممَ

البديهة يف اإلقاء القافية يف اأثناء تبادل احلديث. 

وميتاز »الفي�صاوي« باأنواع ال�صاي ونكهات النارجيلة 

مع طريقة التقدمي الأنيقة.

التسوق في القاهرة الحديثة   |   معروف 
اأن الت�صوق يع�صقه اجلميع واأحدث مولت القاهرة 

واأكرثها جاذبية موجودة اإما يف منطقة التجمع 

اخلام�س بالقاهرة اجلديدة نحو ال�صرق، اأو 6 اأكتوبر 

يف غرب القاهرة. اأما التجمع فهناك العديد من 

املولت اأ�صهرها »كايرو في�صتيفال«، وت�صتطيع التجول 

و�صراء كل ما حتتاج اإليه من منتجات م�صرية 

وعاملية، وتناول الوجبات يف املقاهي املفتوحة اأو 

ا دخول  املغلقة املنت�صرة يف مركز الت�صوق، واأي�صً

ملهي الأطفال وال�صينما. والأمر نف�صه ملدينة 6 

اأكتوبر حيث يقع مول العرب، وجالرييا 40، واأركان 

وغريها، اإىل جانب كارفور وهايرب وان، لكن 6 اأكتوبر 

متتاز بكونها مدينة �صا�صعة على اأطراف القاهرة، 

ا ت�صتطيع ق�صاء اليوم داخل مدينة الإنتاج  ففيها اأي�صً

الإعلمي ال�صخمة وملهي »ماجيك لند« امللحقة 

بها. وهناك ملهي »درمي بارك«، و»دولفني بارك« 

و»كريزي ووتر« ملٍه مائية، ودور �صينما وم�صارح 

و�صريك على اأحدث الطرز. كما ميكنك الت�صوق 

ا من معار�س البيع املفتوحة للجمهور مب�صانع  اأي�صً

ال�صركات الكربى املنت�صرة باملدينة.  

 يعد المتحف المصري من 
أوائل المتاحف العامة في العالم،   

ويضم اآلن أكثر من 150 ألف قطعة أثرية، تضم 
أعظم مجموعة تعبر عن جميع مراحل    

التاريخ المصري القديم      
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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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إدارة

كيف 
�صيت�صرف املدير اإذا اأخطاأ �صائقه الطريق 

وت�صبب يف تاأخره على اجتماع مهم؟ يف الواقع 

ح�صلت هذه احلادثة مع ال�صيد مات�صو�صيتا كونو�صكيه، 

موؤ�ص�س �صركة بانا�صونيك ومديرها، والذي ي�صرب به 

املثل يف الإدارة باليابان. تاأخر مدير بانا�صونيك، نتيجة 

خطاأ من ال�صائق يف الطريق، �صاعة كاملة عن اجتماعه 

مع اأحد الزبائن املهمني ل�صركته. مل يخِف املدير غ�صبه 

وامتعا�صه من الغلطة الكبرية. يف اليوم التايل اأ�صدر 

ال�صيد مات�صو�صيتا بياًنا �صديد اللهجة ووزعه على جميع 

موظفي ال�صركة يوؤكد �صرورة احرتام املواعيد، وعدم 

التاأخر يف املهام، مع قرار �صارم بح�صم راتب �صهر كامل. 

كانت املفاجاأة اأن الذي مت ح�صم راتبه لي�س ال�صائق، بل 

مدير ال�صركة نف�صه مات�صو�صيتا!

عند �صوؤاله عن �صر هذا القرار، اأجاب باأنه هو امل�صوؤول، 

لأنه مل ي�صع نظاًما اإدارًيا يفر�س على ال�صائقني التاأكد 

من الطرق، ما كان �صيقلل من فر�صة ح�صول مثل هذه 

الأخطاء. اأما ال�صيء الذي مل يذكره ال�صيد مات�صو�صيتا فهو 

اأن تطبيق هذا العقاب الذاتي �صيكون حافًزا للموظفني بال�صركة باأن قائدهم يتحمل اأخطاءهم ويطبق على 

نف�صه املعايري نف�صها، ما �صيدفعهم للبذل والإجناز.

ننتقل اإىل عام 1970 حني ا�صت�صافت اأو�صاكا املهرجان الثقايف العاملي )Osaka Expo( للمرة الأوىل 

بتاريخ اليابان، و�صاركت دول كثرية و�صركات بتخ�صي�س اأجنحة لعر�س منتجاتها الثقافية والتقنية. 

وعلى غري عادته تاأخر ال�صيد مات�صو�صيتا يف احل�صور، وبداأ املوظفون يف البحث عنه ليجدوه واقًفا بني 

جموع النا�س التي ا�صطفت يف الطوابري لدخول جناح �صركته بانا�صونيك. حاول املوظفون اإقناعه بالدخول 

مبا�صرة كونه رئي�س ال�صركة اإل اأنه رف�س متاًما. بعد و�صوله اإىل املدخل اأ�صدر مات�صو�صيتا توجيهاته اإىل 

املوظفني باإعداد مراوح ورقية واأكيا�س ورقية مطبوع عليها �صعار ال�صركة، حيث لحظ اأن النا�س امل�صطفة 

كانت ت�صتكي من حرارة اجلو و�صعوبة حمل الأ�صياء واملنتجات يف اأيديها. هذا القرار كان مبنزلة دعاية 

كبرية لل�صركة يف املهرجان وقتها حينما كان الزوار يحملون الأكيا�س، وي�صتخدمون املراوح التي حتمل �صعار 

بانا�صونيك. املهم هو اأن هذه الفكرة جاءت من احتكاك املدير املبا�صر بالنا�س والنزول لأر�س امليدان!

ملوؤ�ص�س بانا�صونيك، ال�صيد ماتو�صو�صيتا، مقولت ون�صائح اإدارية مهمة حتى يف جمالت احلياة 

العادية ومنها:

فل بد من حتديثها، وطريقة اليوم لن  اليوم  ت�صلح  لن  الأم�س  طريقة   •
جتدي نفًعا يف الغد فل بد من تطويرها.  

اأذهب اإىل املدر�صة، وكنت اأعاين املر�س، ومل اأكن بارًعا يف اتخاذ القرارات.  مل  قوة:  نقاط  ثلث  لدي   •
لهذا ا�صطررت اإىل اأن اأطلب من النا�س اأن يعلموين وي�صاعدوين. وبذلك ا�صتطعت اأن اأجنح.

املواجهة، ولكن من اجلميل اأن متتلك  من  باأ�س  ول  �صرورية،  املناف�صة   •
قلًبا حمًبا حتى لأعدائك.  

اأ�صحاب الروؤية ال�صيقة لن ي�صيعوا الطريق على اأنف�صهم فقط، بل  	•
�صيطال اأذاهم الآخرين.  

ا، اإذا ما غريت الجتاه  اأي�صً ال�صرق  ومن  الغرب  من  اجلبل  ت�صلُّق  ت�صتطيع   •
ف�صتنفتح لك الطرق اجلديدة.  

خدمك اأحدهم بع�صرة ينات فردها اإليه باأحد ع�صر يًنا. تلك الزيادة الب�صيطة هي التي تقود  اإذا   •
املجتمعات للنمو والتطور.

واأكاد اأجزم باأن من اأهم اأ�صرار جناح هذا الرجل احلب والحرتام املتبادل بينه وبني موظفيه. فقد كان 

دائًما يقول بكل فخر ملوظفيه: »اإذا �صاألكم اأحد ماذا ت�صنع �صركتكم؟ فاأجيبوه باأنها ت�صنع الرجال!«. نعم 

فهوؤلء الرجال هم وراء جميع منتجات ال�صركة وخدماتها.

لعل من العوامل التي �صاهمت يف ت�صكيل �صخ�صية ال�صيد مات�صو�صيتا هي �صدمة الهزمية يف احلرب 

العاملية الثانية. فبعد ق�صف هريو�صيما وناجازاكي بالقنابل النووية واإعلن طوكيو نهاية احلرب، ق�صفت 

الطائرات الأمريكية م�صانع ل�صركات يابانية. ووجد مات�صو�صيتا نف�صه وقد فقد كل اأملكه يف حلظات. 

وفوق ذلك كان يحمل على عاتقه ديوًنا كبرية من ا�صتثمارات امل�صانع املدمرة. كان القرار الذي مييل اإليه 

كثري ممن عا�صروه وقتها هو النتحار. ولكن يقول مات�صو�صيتا عن نف�صه: »فكرت اأنني حمظوظ لأنني ما 

زلت على قيد احلياة بعك�س اأولئك امل�صاكني الذين ق�صت عليهم القذائف والر�صا�صات. ما دمت حًيا فتلك 

نعمة كبرية، ولدي فر�صة لأجتاوز كل هذه الظروف ال�صعبة واأبداأ من جديد«.

باخت�صار، اإذا ما اأردت اأن تعرف �صر املعجزات القت�صادية والتنموية يف اليابان واأي دولة اأخرى فابحث 

عن الرجال والن�صاء من اأمثال مات�صو�صيتا كونو�صكيه، فهم من ي�صنعون امل�صتقبل ويكتبون التاريخ.  

اإلدارة اليابانية 
على طريقة 

ماتسوشيتا
د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

ماتسوشيتا كونوسكيه
موؤ�ص�س �صركة بانا�صونيك



  -  فبراير  382017

تفتح الحقبة اإلدراكية أبواًبا واسعة 
لمحاكاة الدماغ البشري وكفاءته في تطوير 

أنظمة الحوسبة اإلدراكية.

مستقبل الحوسبة
الدماغ البشري والذكاء 

االصطناعي

برونو ميشيل • 

إبداع وتقنية
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منذ 
اأن �صاغ عامل احلو�صبة الأمريكي جون مكارثي م�صطلح 

»الذكاء ال�صطناعي« يف عام 1955، ت�صور الراأي 

العام م�صتقبًل من احلوا�صيب والأجهزة الآلية كالروبوتات تفكر 

وتت�صرف مثل الب�صر. ورغم اأن هذا الأمل قد يتحقق على اأر�س 

الواقع م�صتقبًل، فاإنه ل يزال، يف الوقت احلايل، بعيد املنال.

لكن حدود احلو�صبة املحتملة لي�صت اأقل اإثارة. لقد دخلنا ما 

ن�صميه يف »اآي بي اإم« الع�صر الإدراكي. وتعزز التطورات الكربى يف 

جمال احلو�صبة قدرتنا على ا�صتيعاب كميات كبرية من البيانات، 

وتر�صدنا فيما يتعلق ببع�س اأهم القرارات يف العامل، ممهدة 

الطريق اأمام تطورات ثورية حمتملة يف �صناعات باأكملها.

ي�صري م�صطلح »احلو�صبة الإدراكية« اإىل الأنظمة التي 

�صت�صبح مبنية على التعلم من التجارب، بدًل من اأن تكون 

مربجمة ب�صكل وا�صح. وعن طريق ا�صتخراج املعلومات املفيدة 

من البيانات غري املهيكلة، تقوم هذه النظم بت�صريع ع�صر 

املعلومات، ما ي�صاعد امل�صتخدمني على اأداء جمموعة وا�صعة 

من املهام، من حتديد الفر�س الفريدة املتاحة يف ال�صوق، اإىل 

اكت�صاف علجات جديدة للأمرا�س، اإىل �صياغة حلول اإبداعية 

للمدن وال�صركات واملجتمعات.

ي�صري الع�صر الإدراكي اإىل املرحلة املقبلة يف تطبيق العلوم 

لفهم الطبيعة ودعم الزدهار الب�صري. وتعود بدايته اإىل اأوائل عام 

2011، عندما تغلب نظام احلو�صبة الإدراكية واط�صون على بطلني 
ب�صريني خلل عر�س لعبة »جيوباردي«. ومنذ ذلك احلني، متكن 

واط�صون من فعل اأكرث من ذلك بكثري، مبيًنا اإىل اأي مدى ميكن 

للحو�صبة الإدراكية ا�صتخدام بيانات �صخمة ملعاجلة بع�س الق�صايا 

املنهجية الأكرث �صعوبة التي تواجه الب�صرية.

تقدم النظم الإدراكية على نطاق وا�صع، خم�س اإمكانيات اأ�صا�صية. 

اأولها اأنها ت�صاعد على م�صاركة ب�صرية اأعمق، وذلك با�صتخدام 

بيانات عن الفرد خللق تفاعلت ب�صرية كاملة. وثانيها اأنها ترفع من 

م�صتوى اخلربات والتعلم من اخلرباء يف خمتلف املجالت، وجعل تلك 

املعرفة متاحة على نطاق وا�صع لعدد اأكرب من النا�س. وثالثها اأنها 

توفر للمنتجات، مثل تلك التي ترتبط باإنرتنت الأ�صياء، القدرة على 

الإح�صا�س بالعامل من حولها والتعرف على م�صتخدميها.

اأما رابًعا، فاإن النظم الإدراكية تتيح للم�صغلني ا�صتخدام 

كميات كبرية من البيانات، ما ي�صاعد على تقدم العمل وتوفري 

الربط بني الأ�صياء، وتوفري التعلم امل�صتمر، وتعزيز القدرة على 

التوقع، وحت�صني الكفاءة العملية. واأخرًيا- ورمبا الأهم- تتيح تلك 

الأنظمة مل�صتخدميها النظر اإىل الأمناط والفر�س التي �صيكون من 

امل�صتحيل اكت�صافها من خلل الو�صائل التقليدية.

تتاأثر النظم الإدراكية بالدماغ الب�صري، وهو الع�صو الذي ل 

يزال يعلمنا الكثري. ومبا اأن النظم تنمو حجًما وتعقيًدا، فيبدو اأن 

عمارة احلا�صوب التقليدية بداأت تثبت حمدوديتها مع الرتفاع 

ال�صديد يف ا�صتهلك الطاقة وكون تاأخري التفاعل بني املكونات قد 

غدا عبًئا زائًدا. ويف الواقع، عندما يتعلق الأمر بكفاءة الطاقة– 

التي تقا�س بعدد العمليات احل�صابية يف وحدة الطاقة على بيانات 

»غري منظمة«– فاإن الدماغ الب�صري اأف�صل اأداء مبا يزيد 10 اآلف 

مرة عن الأجهزة التي ي�صنعها الإن�صان.

ت�صتهلك احلوا�صيب اليوم حوايل 10% من اإنتاج الكهرباء 

يف العامل، وفًقا ملارك ميلز، الرئي�س التنفيذي ملجموعة الطاقة 

الرقمية. ولل�صتفادة الكاملة من الع�صر الإدراكي، �صيكون علينا 

ا�صتخدام كميات هائلة من املعلومات يتوقع اأن ينمو فيها حجم 

البيانات يف ال�صنوات اخلم�س ع�صرة املقبلة مبا يزيد على 1000 

مرة. واإن اإجراء احل�صابات اللزمة ل�صتخدام هذه الكمية الكبرية 

من البيانات لن يكون ممكًنا دون خطوات كبرية يف جمال حت�صني 

كفاءة ا�صتخدام الطاقة.

اإن مقاربة اأداء الدماغ الب�صري وكفاءته تتطلب منا تقليد بع�س 

هياكله. فبدًل من حماولة ال�صغط على اأداء كثافة ا�صتهلك 

الطاقة من رقائق اأ�صخم، ميكننا ترتيب مكونات احلا�صوب يف 

م�صفوفة كثيفة ثلثية الأبعاد مماثلة لدماغ الإن�صان، وت�صخيم 

لي�س الأداء، بل كفاءة ا�صتخدام الطاقة.

ي�صع ترتيب رقائق احلا�صوب يف بيئة ثلثية الأبعاد العنا�صر 

ا. وهذا يقلل  املختلفة للحا�صوب يف مكان اأقرب اإىل بع�صها بع�صً

لي�س فقط من الوقت الذي ت�صتغرقه عملية التوا�صل، بل اإنه يح�صن 

كفاءة ا�صتخدام الطاقة مبعامل قدره 5000 مرة، موفًرا للحوا�صيب 

كفاءة حمتملة قريبة من الدماغ البيولوجي. ويتيح حا�صوب اأكرث 

كثافة ومبني على اأ�صا�س التقنية املتنقلة املتاحة وتربيد املاء 

ال�صاخن كفاءة اأعلى من النظام التقليدي بع�صرة اأ�صعاف.

غري اأن احلوا�صيب التي ي�صنعها الب�صر غري فعالة، وذلك لي�س 

ا لأنها حتتاج  فقط لأنها حتتاج اإىل ت�صغيل الرقائق، ولكن اأي�صً

اإىل طاقة لت�صغيل مكيفات الهواء التي تعمل على اإزالة احلرارة 

ال�صادرة من املعاجلات. والدماغ الب�صري لديه در�س يعلمنا اإياه 

هنا. فكما ي�صتخدم الدماغ ال�صكر والدم لتوفري الطاقة والتربيد 

ملختلف مناطقه، فاإنه ميكن للحا�صوب ثلثي الأبعاد ا�صتخدام 

املربد ال�صائل لتوفري الطاقة للرقائق. زيادة على تبديد احلرارة، 

فاإنه ميكن ا�صتخدام ال�صوائل لت�صغيل نظام كهروكيميائي لتوفري 

الطاقة. وهذا بدوره �صي�صمح بارتفاع كثافة التغليف ومن ثم زيادة 

الكفاءة من خلل اعتماد بع�س خ�صائ�س الدماغ الب�صري، فاإنه 

ميكن للحوا�صيب  اأن تكون اأ�صغر حجًما واأعلى كفاءة واأ�صد قوة. 

وهذا، بدوره، �صوف ي�صاعدنا على ال�صتفادة الكاملة من احلو�صبة 

الإدراكية- مبنح اأدمغتنا احلقيقية م�صادر جديدة للدعم 

والتحفيز والإلهام.  

برونو مي�صيل هو عامل اأبحاث يف �صركة   *
اآي بي اإم يف زيوريخ.  

  تتيح النظم اإلدراكية للمشغلين 
استخدام كميات كبيرة من البيانات ما يساعد   

على تقدم العمل وتوفير التعلم المستمر       

©
  p

r
o

je
c

t 
sY

N
D

ic
a

te





41

مقال

*  اإمام وخطيب احلرم املكي ال�صريف، الرئي�س العام ل�صوؤون 
امل�صجد احلرام وامل�صجد النبوي.

احلمد 
هلل وال�صلة وال�صلم على ر�صول اهلل، وعلى 

اآله و�صحبه، و�صلم ت�صليًما كثرًيا: اأما بعد:

فيا معا�صر القراء، يحتاج الإن�صان يف خ�صم م�صاغل 

احلياة الّدنيوية، وما تفرزه احل�صارة املادية من م�صكلت 

نف�صية وتوترات ع�صبية، يحتاج حاجة ملحة اإىل ما ينف�س 

وائه، وم�صائبه، ويبعث يف 
ْ
عن م�صاعره، ويخفف من لأ

نف�صه الطماأنينة القلبية والراحة النف�صية، بعيًدا عن العقد 

والكتئاب، والقلق وال�صطراب. وهيهات اأن يجد الإن�صان 

ذلك اإل يف ظل الإ�صلم وعباداته العظيمة، التي متثل دواًء 

روحيًّا ناجًعا ل نظري له يف الأدوية املادية.

اإن ال�صلة التي يريدها الإ�صلم هي التي متثل املعراج 

الروحي للموؤمن، حيث تعرج به روحه كلما قام م�صلًيا يف 

فري�صة اأو نافلة، منتقلًة من عامل املادة الذي �صبا، وفرق 

النا�س اأيدي �صبا اإىل عامل ال�ّصمو والّطهر وال�صفاء والنقاء، 

ويف ذلك م�صدر ال�صعادة وال�صرور، ومبعث الطماأنينة 

واحلبور، والنبع اجليا�س لكل عمل �صالح مربور، وكان ذلك 

ديدن الأنبياء جميًعا، وهكذا كان امل�صطفى القدوة، �صلى 

اهلل عليه و�صلم: )اإذا حزبه اأمر �صلى(.

فال�صلة غذاء القلوب، وزاد الأرواح، مناجاة ودعاء، 

خ�صوع وثناء، وتذّلل وبكاء، وتو�ّصل ورجاء.

معا�صر القراء، ل يخفى على كل م�صلم، بحمد اهلل، مكانة 

ال�صلة يف دين اهلل، ومنزلتها يف �صرع اهلل، فهي عمود 

الإ�صلم، والفا�صل بني الكفر والإميان. ومنزلتها يف الإ�صلم 

مبنزلة الراأ�س من اجل�صد. فكما اأنه ل حياة ملن ل راأ�س له، 

فكذلك ل دين ملن ل �صلة له. ون�صو�س ال�صرع يف ذلك 

مت�صافرة بحمد اهلل.

كما اأن لل�صلة املقبولة �صروًطا واأركاًنا وواجبات واآداًبا 

ل بد من الوفاء بها، كما اأن هناك م�صائل مهمة، واأخطاًء 

�صائعًة يف هذه الفري�صة، يحتاج امل�صّلون اإىل معرفتها.

لقد مدح اهلل املوؤمنني واأثنى عليهم، وو�صفهم باخل�صوع 

له من اأجل عباداتهم، ورتب على ذلك الفوز والفلح، 

فقال جل وعل :{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ} 

)املوؤمنون(، قال احلافظ ابن كثري، رحمه اهلل: » اأي: قد 

فازوا و�صعدوا وح�صلوا على الفلح«.

ا من يقيم ال�صلة كاملة  معا�صر القراء، اإن امل�صّلي حقًّ

الفرائ�س والأركان، م�صتوفية ال�صروط والواجبات والآداب، 

ي�صتغرق فيها القلب، ويتفاعل من خللها الوجدان، ويحافظ 

عليها حمافظة تامة قدر الطاقة، يبعثه على ذلك قلب يقظ، 

و�صعور �صادق، واإح�صا�س مرهف، و�صمري حّي، فين�صرف 

بكليته اإىل ال�صلة، لأن اخل�صوع فيها اإمنا يح�صل ملن فرغ 

قلبه لها، وا�صتغل بها عما عداها، واآثرها على غريها، وهذه 

درجة حتّلق بامل�صلي يف م�صاف الأخيار الأبرار.

األ ما اأحرى الأمةمَ وهي تتجرع غ�ص�س الهزائم، اأن 

تتحرى الأ�صباب والدوافع، لتقوم بالتغّلب عليها، واإنها 

واجدة يف �صعائر الإ�صلم، واأعظمها ال�صلة، ما يكون �صبًبا 

يف �صقل الأفراد، وتهذيب املجتمعات، و�صلح الأحوال، 

والق�صاء على اأ�صباب ال�صْعف والهزمية، وخواء الروح 

املعنوية يف الأمة! واهلل املعني والن�صري.

اأ�صاأل اهلل اأن ي�صلح اأحوال امل�صلمني يف كل مكان، 

ويرزقهم الفقه يف دينه والب�صرية فيه، واأن يجعلهم 

حمافظني على �صعائر دينهم، معظمني لها، قائمني بعمودها 

على خري وجه، اإنه جواد كرمي.  

معراج المؤمن
معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس  *
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إسالميات

الر�صالة املحمدية رحمة للإن�صانية كلها، جاءت 

وختم اهلل بها ال�صرائع ال�صماوية وجعلها 

نا�صخة لها، واأمت اهلل بها نعمته على الب�صرية، يف �صمول 

هذه ال�صريعة التي تكفلت للنا�س بحل م�صكلتهم، 

وحتقيق مبتغياتهم واأهدافهم، وتنظيم �صوؤون حياتهم، 

و�صمان �صعادتهم يف الدنيا والآخرة، متى مت�صكوا 

بتعاليمها، والتزموا باأهدافها وم�صامينها.

 وبالتتبع وال�صتقراء ثبت اأن اأحكام ال�صريعة 

الإ�صلمية، بكل م�صامينها، كفيلة بتحقيق تلك 

املقا�صد، واإقرار دعائم الأمن وال�صتقرار، وحماية 

احلياة العامة وحفظها.

وامل�صلم مبا وهبه اهلل من فطرة �صليمة تقوده 

اإىل اخلري والف�صيلة، وعقل نا�صج ير�صده اإىل الرب 

واخللل النبيلة، ومييز به بني املحا�صن وامل�صاوئ، 

واملنافع وامل�صار، ي�صعى جاهًدا لأن يت�صف ب�صفات 

اأهل الإميان، وي�صتنري باأنوار الهداية الربانية، حتى 

ل يقع يف مزالق ال�صر والرذيلة، اأو يلج يف مداخل 

ال�صيطان، لأنه متى خرج عن جادة ال�صواب، وتوجيه 

رب الأرباب، واعتمد على عقله وهواه لو�صع اأ�ص�س 

عي�صه، ومنهج حياته، فاإن معي�صته �صتكون تعا�صة، 

وحياته �صنًكا و�صيًقا، قال تعاىل: {ۋ ۋ ۅ 

ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی}الآيتان 
)123 – 124( من �صورة طه.

اإن تكوين الفرد امل�صلم، وانتماء الأفراد اإىل 

جمتمع موؤمن فا�صل، مرتبط بالإميان، لأن نف�س 

املوؤمن حتقق باإميانها ال�صورة الو�صيئة يف قلبه، 

فرياها ممثلة يف واقع احلياة. واملتاأمل يف واقع 

املجتمع املدين يف عهد ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، يجد الرتباط الوثيق بني الفرد امل�صلم 

وعقيدته الإميانية. فقد كانت العقيدة مت�صلة اأ�صد 

الت�صال بحياة الفرد امل�صلم، النف�صية، واخللقية، 

وال�صلوكية، والجتماعية.

 كلما كان للإميان اأثر كبري يف حياة الفرد 

الجتماعية واخللقية، كان مبنزلة املدر�صة اخللقية، 

والرتبية النف�صية، التي متلي على �صاحبها الف�صائل 

الإميانية، والأعمال ال�صاحلة الزكية، وتقوي يف 

الفرد الوازع الإمياين الداخلي الذي مينعه من 

اقرتاف الأمور ال�صائنة، اأو الت�صرفات املريبة، اأو 

الأعمال الطائ�صة، التي من �صاأنها اأن توؤثر يف اأمن 

املجتمع، اأو توؤدي اإىل نتائج وخيمة غري مْر�صية.

فاملجتمع امل�صلم تنبثق اأخلقياته من عقيدة 

الإ�صلم ال�صافية، والتي ركز القراآن الكرمي فيها على 

غر�س معاين الإميان يف نفو�س الأفراد. وكثرية هي 

الآيات القراآنية الكرمية التي تدور حول معاين تثبيت 

الإميان يف النفو�س، واإرواء القلوب مبعاين العبودية 

اخلال�صة للخالق جل وعز، وتنمية ال�صعور باخل�صية 

من رب العاملني، واخلوف من ح�صابه، ودوام مراقبته 

يف ال�صر والعلنية، واإيقاظ الروح الإميانية ال�صامية، 

والدعوة اإىل اللتزام بالتقوى، وطاعة الباري جل ثناوؤه 

يف كل اأوامره واجتناب جميع نواهيه.

تواجه املجتمعات املعا�صرة العديد من املخاطر 

وامل�صتجدات واملتغريات ال�صريعة، التي بداأت توؤثر يف 

�صلوكيات بع�س الأفراد، وبخا�صة ال�صباب، واجنرفت 

باآخرين اإىل الن�صياق وراء الأفكار املخالفة للمنهج 

الإ�صلمي الو�صطي، واأدت اإىل انحراف بع�صهم عن 

جادة ال�صواب، ب�صبب بواعث الف�صاد، ونوازع ال�صر 

التي اأحاطت باملجتمعات، واكتنفتها من جوانبها 

كافة. والإ�صلم و�صع القواعد ال�صرعية التي تر�صخ 

الإميان يف النفو�س، وحتمي الفكر من النحراف، 

وت�صونه من الزيغ وال�صلل، وتعمق يف نف�س امل�صلم 

الثوابت الإميانية، وال�صتقامة ال�صلوكية، التي تعد 

ركيزة مهمة، ودعامة اأ�صا�صية، متلأ النف�س الإن�صانية 

مبعاين العبودية احلقة، وتنمي فيها ال�صعور باخل�صية 

من الرب جل يف عله، واخلوف من عقابه، ودوام 

ال�صلة به ومراقبته، واللتزام بتقواه وطاعته. ويدفع 

الإميان باهلل، تعاىل، امل�صلم اإىل العناية بال�صرورات 

التي اأكد الإ�صلم حفظها، ويحول بني الفرد وبني 

الوقوع يف املحظورات، ويحجزه عن التعدي على 

حقوق الآخرين وانتهاكها، وين�صئ يف �صمريه وازًعا 

داخلًيا قوًيا، يهديه اإىل الف�صائل، ويحميه من مقارفة 

املنكرات والرذائل، وي�صمو باإن�صانيته عن الرتدي اإىل 

احل�صي�س، اأو الوقوع يف الهاوية.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

نفس المؤمن تحقق بإيمانها الصورة الوضيئة في قلبه.

ثمـرات 
اإليمان

    كلما كان لإليمان أثر كبير في حياة الفرد   
االجتماعية والخلقية،   

كان بمنزلة المدرسة الخلقية،   
والتربية النفسية،   

التي تملي على صاحبها الفضائل اإليمانية، واألعمال  
الصالحة الزكية      
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اإن ت�صبع النف�س بالإميان، وتغذيتها مبعانيه 

العميقة، تنتج عنه اآثار اإيجابية تربز يف حياة 

الفرد، حيث ي�صبح مرهف احل�س، رقيق ال�صعور، 

مرتاح النف�س، مطمئن القلب، م�صت�صعًرا للمراقبة 

الإلهية، في�صلك املنهج القومي، ويلزم جادة 

ال�صواب وال�صراط امل�صتقيم، ول يحيد عن 

ذلك،اأو ينجرف عن م�صاره، ول يتقبل الأفكار 

الن�صاز، ول املوؤثرات الوافدة، ول يلتفت اإىل غري ما 

حكم به الت�صريع اأو ق�صى به.

ترْبز علمات الإميان ال�صادق، ودللته الوا�صحة 

على الفرد، ب�صعور الآخرين بالطمئنان للتعامل معه، 

والثقة به، واأمن جانبه، فل يخ�صون من تعديه اأو 

�صرره، اأو ظلمه اأو حيفه، فينعك�س اأثر اإميانه على 

اأفراد املجتمع، وينعم اجلميع بال�صتقرار، ويعي�صون 

اأخوًة متحابني، مرتاحمني متعاطفني. ويتمكن كل 

واحد منهم من التمتع بحقوقه الكاملة التي قررها له 

الإ�صلم، ويحتفظ بكرامته الإن�صانية، ويح�س برفعته 

وعزته، وياأمن على حياته ال�صخ�صية التي حفظها 

وكفلها له، ويعي�س عي�صًة هنيًة م�صتقرة.

 اإن الإميان وخ�صائ�صه الفريدة، واأ�ص�صه الثابتة، 

هو ال�صبيل الوا�صح، والطريق البني نحو حتقيق 

الأمن لدى الأفراد، واإقامتهم على اإدراك احلقائق 

واملقومات اللزمة، والت�صدي للتيارات املعادية 

والهدامة التي تزعزع الأمن، وتعوق عملية ازدهار 

املجتمع ونهو�صه، حيث يتعاظم دور الرتبية الإميانية 

يف بناء املجتمعات، واإعداد الكوادر الب�صرية املوؤهلة، 

القادرة على حتقيق التنمية والنه�صة الثقافية، 

انطلًقا من اهتمامها بالفرد، لأنه اأ�صا�س كل 

اإ�صلح وتغري اجتماعي، وقد اأ�صبحت الرتبية عامًل 

مهًما يف العملية التنموية. 

اأبرز اآثار ر�صوخ الإميان يف النفو�س، حفظ 

الأمن والهناء وال�صتقرار لأفراد املجتمع. 

فامل�صلمون اإذا اآمنوا باهلل حقيقة الإميان، 

واأقاموا �صريعة اهلل تعاىل، كان ذلك خرًيا 

لهم يف دينهم ويف دنياهم، وينعك�س اأثره على 

ا�صتقرارهم، وعلى طماأنينتهم، وعلى هدوء 

نفو�صهم، وذلك ف�صل من اهلل تعاىل لكل من 

اآمن به حق الإميان، قال جل وعــز: {ۆئ ۈئ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پڀ} الآيات 

)124-126 ( من �صورة طه.

 اإن اإقامة �صعائر اهلل تعاىل، والإميان ال�صادق 

الرا�صخ يف النف�س الإن�صانية، هو ينبوع ال�صعادة 

القلبية والطمئنان، وم�صدر الثبات وال�صتقرار 

والأمان، والنور الذي ي�صيء طريق الفوز والنجاح، 

والعزة والفلح. فالقلب ل ي�صلح ول يفلح، ول ينعم 

ول ي�صر، ول يلتذ ول يطيب، ول ي�صكن ول يطمئن، اإل 

بعبادة ربه وحده، وحبه والإنابة اإليه. ولو ح�صل له 

كل ما يلتذ به من املخلوقات، فلم يطمئن ومل ي�صكن، 

اإذ فيه فقر ذاتي اإىل ربه تعاىل بالفطرة، من حيث 

هو معبوده وحمبوبه، ومرغوبه ومطلوبه، وبذلك 

يح�صل له الفرح وال�صرور، واللذة والنعمة، وال�صكون 

والطماأنينة. وهذا ل يح�صل اإل باإعانة اهلل تعاىل له، 

فاإنه ل يقدر على حت�صيـل ذلك له اإل اهلل تعاىل، فهو 

دائًما الفتقار واحلاجة اإليه.

اأم�صى 
حياتمَه يف طلب العلم متنقًل 

من مكان اإىل اآخر، ومن بلدة 

اإىل بلدة، وبعد اأن ارتوى من �صتى العلوم 

ّدر املجال�سمَ  النافعة، والفنون املفيدة، تمَ�صمَ

العلمية لإي�صال ما تغّذى به من املعارف اإىل 

طلب العلم، من خلل قيامه بالتدري�س 

والتعليم، وت�صّديه للكتابة والتاأليف، فاأثرى 

املكتبة الإ�صلمية مبا يقرب من مئة موؤلف يف 

�صتى التخ�ص�صات ال�صرعية واللغوية والأدبية 

والتاريخية وغريها.

ذلكم هو العلمة الفقيه مرعي بن يو�صف 

رمي  ابن اأبي بكر بن اأحمد بن اأبي بكر الكمَ

املقد�صي احلنبلي، ولد يف مدينة طولكرم 

اإىل ال�صمال الغربي من مدينة نابل�س يف 

فل�صطني، ون�صاأ فيها، حيث ترعرع وحفظ 

ا اإىل مدينة  القراآن الكرمي، ثم انتقل �صابًّ

القد�س، وبها بداأ حياته العلمية احلافلة، حيث 

حر�س على ملزمة كبار علمائها، واأفذاذ 

فقهائها، واأفاد من اأ�صهر م�صائخها، ثم انتقل 

اإىل القاهرة، ووا�صل اجللو�س يف حلقاتها 

العلمية املتنوعة يف اجلامع الأزهر، وكان 

�صغوًفا بالعلم واأهله، حتى تبواأ مكانة مرموقة، 

و�صهرة وا�صعة، فت�صّدر للإقراء والتدري�س، 

منهمًكا انهماًكا كليًّا على العلوم، يق�صي ُجّل 

وقته يف الإفتاء والت�صنيف والتحقيق.

ونظًرا للمنزلة ال�صامقة التي و�صل اإليها 

العلمة الكرميُّ يف ع�صره، فقد نال حمبة 

النا�س على اختلف مكانتهم وم�صاربهم، حيث 

اأثنوا على نبوغه وتفوقه، واأبرزوا مكانته العلمية 

التي و�صل اإليها. ولقد كان لطلعه الوا�صع، 

وت�صلعه يف العلوم، اأثٌر كبري يف ثناء العلماء 

عليه، ورفعهم من قدره و�صاأنه، فاأثنوا عليه 

خرًيا، و�صّطروا يف كتبهم مكانته التي و�صل 

اإليها، وخدمته العلمية اجلليلة التي قدمها للعلم 

واأهله، مل ينق�صوا منها �صيًئا، فقالوا عنه: 

العامل العلمة، البحر الفهامة، املدقق املحقق، 

املف�صر املحدث، الفقيه الأ�صويل النحوي، اأحد 

اأكابر الفقهاء، �صيخ م�صايخ الإ�صلم، واأحد 

العلماء املحققني الأعلم، واحد ع�صره واأوانه، 

ووحيد دهره وزمانه، �صاحب التاآليف العديدة، 

والفوائد الفريدة، والتحريرات املفيدة، خامتة 

ْت بعلوِمه  ممَ ن �صمَ اأعيان العلماء املتاأخرين، ممَ

�صماُء املفاخر، فهو العلمة بالتحقيق، والفهامة 

عند اأهل التدقيق.

ِمن موؤلفاته: »الربهان يف تف�صري القراآن«، 

»حتقيق الرجحان ب�صوم يوم ال�صك من 

رم�صان«، »ت�صويق الأنام اإىل حج بيت اهلل 

احلرام«، »قلئد املرجان يف النا�صخ واملن�صوخ 

من القراآن«، »ال�صراج املنري يف ا�صتعمال 

الذهب واحلرير«، »�صلوان امل�صاب بفرقة 

الأحباب«، »غاية املنتهى يف اجلمع بني الإقناع 

واملنتهى«، »القول البديع، يف علم البديع«، 

»الرو�س الن�صر، يف الكلم على اخل�صر«.

ومع تلك املكانة العالية التي و�صل اإليها يف 

التعليم والت�صنيف، فقد كان اأحد ال�صعراء 

املرموقني املبدعني، وله ديوان �صعر م�صهور، 

ومن جّيد �صعره قوله:

إنما الناس َبالٌء وِمَحن
وهموٌم وغموٌم وِفتْن  

وَعَناٌء وَضناٌء ُقرُبهم
وهالٌك ليس فيهم مؤتَمن  

نوا ظاهَرهم كي َيخدعوا َحسَّ
ليس في باطِنهم شيٌء حسن  

ليس َمْن خالطهم في راحٍة
ضاع منه الديُن والمال َوَزن  

فاحذرن عشرتهم واتركها
واجتنبهم ِسيَّما هذا الزَمن  

ف بال�صبط تاريخ مولده، وقد كانت  مل ُيعرمَ

وفاته يف القاهرة، �صحى يوم الأربعاء، 

املوافق للخام�س والع�صرين من �صهر ذي 

القعدة �صنة اثنتني وثلثني واألف من الهجرة، 

)1623/9/19م( رحمه اهلل رحمة وا�صعة.  

مرعي الَكرِمي
الفقيه األديب

تبوأ مكانة مرموقة، وشهرة واسعة، فتصّدر لإلقراء 
ا على العلوم، يقضي ُجّل  والتدريس، منهمًكا انهماًكا كلّيً

وقته في اإلفتاء والتصنيف والتحقيق.
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أسرة

من اأن �صن بداية الدرا�صة يف ال�صويد بالرغم 

متاأخرة �صنة عن ال�صائع يف اأغلب دول 

العامل، حيث يلتحق الطفل بال�صف الأول حينما يبلغ 

ال�صابعة، اإل اأن اأغلب الأطفال يلتحقون بالرو�صة 

حينما يبلغون ال�صنة اأو ال�صنتني، وي�صتمرون فيها 

حتى عمر ال�صاد�صة. والدافع الأول لل�صويديني لإحلاق 

اأبنائهم بالرو�صات هو اأن كل الوالدين غالًبا ما 

يكون ملتزًما بعمل ولديه م�صرية مهنية، اإ�صافة اإىل 

رغبتهم يف تطوير املهارات الجتماعية لأبنائهم. 

اأما اأنا فكان الدافع يل خمتلًفا. الدافع الرئي�س هو 

اأن يتعلم ابني اللغة ال�صويدية مثله مثل الأطفال 

ال�صويديني حتى ل ت�صكل له اللغة اأي �صعوبة حينما 

يلتحق باملدر�صة عندما يكرب. فلغتنا الرئي�صة يف 

البيت هي العربية. ونحن حري�صون على احلفاظ 

عليها وتطويرها لديه يف الوقت نف�صه.

البداية: نريد روضة قريبة فقط!   |   حينما بداأت 
يف البحث عن رو�صة منا�صبة لبني وليد ذي ال�صنوات 

الأربع.. كان ل بد اأن تكون الرو�صة قريبة من املنزل 

حتى ي�صهل على زوجتي الو�صول اإليها، لأنها هي غالًبا 

من �صتاأخذه اإليها وحت�صره منها.

مل نكن نعرف الأنظمة بعد، ذهبنا اإىل رو�صة قريبة 

من املنزل و�صاألناهم، فاأعطونا ورقة وقالوا اإن التقدمي 

على الرو�صات يكون عن طريق البلدية، بحيث منلأ 

هذه الورقة، ونذكر فيها اأ�صماء الرو�صات التي نرغب 

يف اأن يكون ابننا فيها، ونر�صلها لهم بالربيد.

اأح�صيت اأ�صماء ثلث رو�صات قريبة من املنزل، 

عباأت ال�صتمارة، واأر�صلتها اإىل البلدية، لياأتيني 

ات�صال بعدها باأيام من م�صوؤولة هناك.

قالت يل امل�صوؤولة اإن كل الرو�صات يف منطقتنا 

ممتلئة بالكامل، ول يوجد مكان اإل يف رو�صة واحدة.

قلت لها على الفور: اإًذا، �صجلي ابني هناك. قالت 

يل: ل ت�صتعجل، هذه الرو�صة لها نظام خا�س، عليك 

اأن تعرفه قبل اأن تخطو هذه اخلطوة.

واأعطتني رقم الرو�صة، وا�صم امل�صوؤولة، وقالت 

يل: توا�صل معهم اأوًل. اأغلقت الت�صال، وات�صلت 

على الفور بذلك الرقم، وردت عليَّ امل�صوؤولة مبا�صرة، 

حكيت لها ما ح�صل من ات�صال البلدية، فرحبت 

كثرًيا، واأعطتنا موعًدا بعد اأيام. ذهبنا يف املوعد، 

لتقابلنا امل�صوؤولة، اإينجا ماري، وهي �صيدة كبرية يف 

ال�صن، بابت�صامة وترحيب، اأخذتنا يف البداية يف جولة 

يف الرو�صة، والتي كانت رو�صة �صغرية ولكنها غنية 

بالألعاب واأدوات الأن�صطة املختلفة، ومعها �صاحة 

خارجية كبرية للعب، ثم جل�صت معنا لت�صرح لنا 

احلالة اخلا�صة لهذه الرو�صة.

قالت لنا: اإن هذه الرو�صة نظامها )تعاوين(، حيث 

اإن للآباء دوًرا رئي�ًصا يف اإدارة املدر�صة من خلل 

جمل�س موؤثر لهم، ولهذا املجل�س اجتماعات �صهرية 

دورية، يتم انتخاب رئي�س لهذا املجل�س كل �صنة، وكل 

اأب اأو اأم ل بد اأن يكون من�صًما اإىل جلنة من اللجان 

العاملة يف جمل�س الآباء. وزيادة على ذلك فاإن كل 

اأب اأو اأم عليه اأن يعمل ملدة اأ�صبوع كامل كل ف�صل يف 

تجربة عملية 
روضة األطفال في 

السويد
يتولى اآلباء مسؤولية 

اإلدارة ويشاركون في التنظيف 
وإطعام الصغار.

فهد بن فيصل الحجي
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املدر�صة! قابلنا خلل هذه الزيارة اأحد الآباء، ويدعى 

هرنيك. قال: اإن لديه طفلتني يف الرو�صة، واإن ابنه 

ا قبل اأن يخرج ويلتحق باملدر�صة  الأكرب كان هنا اأي�صً

النظامية. �صراحًة، اأعجبتنا الرو�صة للغاية، واأعجبنا 

اأ�صلوب امل�صوؤولة الرائع، كما اأنه وخلل هذه الزيارة 

راأينا ابننا وليًدا �صعيًدا هناك، فقررنا املوافقة، 

ا اأن هذه الأن�صطة املطالبني بها  معللني لأنف�صنا اأي�صً

�صتكون جتربة جديدة ومثرية، فلم ل؟

اأخربنا امل�صوؤولة بقرارنا، ولكنها قالت يل مثل ما 

قالت موظفة البلدية: ل ت�صتعجل!

واأعطتني اأ�صماء ثلثة من الآباء واأرقام هواتفهم، 

وقالت اإن عليَّ اأن اأت�صل بهم اأوًل واأ�صمع منهم قبل 

اأن اآخذ قراًرا نهائًيا بذلك. ات�صلنا يف اليوم التايل 

مب�صوؤولة الرو�صة لنخربها بقرارنا النهائي باإحلاق 

ابننا بالرو�صة. واأخربتنا بكل ود باأنها �صتنهي جميع 

الإجراءات من طرفها. كان ذلك قبل بداية ال�صيف. 

وقررنا اأن يبداأ وليد اأوىل اأيامه يف الرو�صة بعد انتهاء 

مو�صم ال�صيف والإجازات مبا�صرة. بعدها باأ�صابيع 

اأتانا ات�صال من امراأة عرفت بنف�صها اأنها )ليزا(، 

زوجة هرنيك، الأب الذي قابلناه يف اأثناء زيارتنا 

للرو�صة. قالت لنا: اإنه قد مت تعيينهم عائلة ات�صال 

لنا، واإن هذا يحدث مع كل عائلة جديدة تن�صم اإىل 

املدر�صة. وقاموا بدعوتنا لزيارتهم يف منزلهم لنتعرف 

ا، ونتناول وجبة خفيفة، اأو ما ي�صمى  على بع�صنا بع�صً

يف ال�صويد )الفيكا(. تبني يل فيما بعد اأن اأغلب من 

ي�صعون اأبناءهم يف هذه املدر�صة هم من نخبة معينة 

من املجتمع ال�صويدي، واأن من الآباء والأمهات من 

يعمل يف جمال الإعلم، واأن منهم موظفني مميزين يف 

قطاعات حكومية، ومدربني، وريا�صيني، وغري ذلك.

�صعرنا عندها باأن ابننا لن يدخل رو�صة عادية. 

لقد �صاقه القدر اإىل رو�صة مميزة دون اأي تدبري.

انضم وليد إلى الروضة   |   حينما اأتى اأول يوم 
لوليد يف الرو�صة ذهبنا معه، كانوا قد خ�ص�صوا 

لوليد مكاًنا عند املدخل مللب�صه واأحذيته، حيث ل 

يدخل اأحد الرو�صة باأكملها اإل حافًيا حفاًظا على 

ا يف مدار�س الكبار يف  نظافتها )وهذا الأمر متبع اأي�صً

ال�صويد حتى اآخر املرحلة املتو�صطة!(. كما خ�ص�صوا 

له ُدرًجا يف الداخل ليحفظ فيه اأعماله واأوراقه 

ور�صوماته. واتفقنا على اأن تبقى زوجتي معه اأول 

اأ�صبوع اأو اأ�صبوعني حتى يتاأقلم مع الرو�صة.

هناك جدول عام لديهم تلتزم فيه جميع 

الرو�صات يف ال�صويد. وهو اأنهم يقدمون للأطفال 

وجبة اإفطار �صباًحا، بعدها ب�صاعتني يقدمون لهم 

بع�س الفواكه، وبعدها ب�صاعتني يقدمون لهم وجبة 

الغداء تليها بع�س الفواكه. وبعدها ب�صاعتني تقريًبا 

هناك وجبة خفيفة للأطفال. ونظام الوجبات هذا 

هو اأ�صا�س اجلدول اليومي ول يتغري اأبًدا. وراأينا فيما 

بعد كيف اأن النمط ال�صويدي يف املعي�صة يركز كثرًيا 

على الأكل ال�صحي للأطفال. �صرب احلليب مثًل 

اأمر رئي�س يف الرو�صات واملدار�س حتى اآخر املرحلة 

املتو�صطة. احللويات تكون فقط يف نهاية الأ�صبوع. اأما 

امل�صروبات الغازية فهي من املحرمات!

اآلباء واألمهات ينظفون، يساعدون،    
يعملون   |   خلل زياراتي املختلفة للمدر�صة 
كنت اأرى الأب اأو الأم الذي حان دوره يف العمل 

منهمًكا مع طاقم املدر�صة يف �صائر الأعمال 

املختلفة مثل: تقدمي الطعام للأطفال، والتنظيف 

بعد الأكل، واللعب مع الأطفال، وم�صاعدة الأطفال 

ا  يف ارتداء ملب�صهم عند اخلروج للعب )خ�صو�صً

امللب�س الثقيلة يف ال�صتاء(. كان من يقوم بذلك 

هم من اأعرف من الآباء بعلو مراكزهم. التاأفف 

من العمل وطبيعته لي�س معروًفا عن ال�صويديني. 

كان كل طفل يرى اأباه يقوم بهذه الأعمال اأمامه 

واأمام كل الأطفال، ومن ثم يغر�صون تلقائًيا يف 

نفو�س اأطفالهم قيمة التوا�صع، وعدم التاأفف من 

العمل مهما كان.

حان دوري، يف اأول يوم �صرحت يل امل�صوؤولة 

اجلدول اليومي للعمل وما هو متوقع مني. وق�صيت 

اأ�صبوًعا كامًل على هذا املنوال: اأوزع الطعام على 

الطاولت )ليقوم وليد بعد ذلك بدعوتهم للطعام(، 

واأغ�صل ال�صحون، واأنظف الطاولت بعد الأكل، 

واأرتب الألعاب يف اأماكنها بعد اأن ينرثها الأطفال 

يف كل مكان، واأ�صرف على الأطفال يف الرحلت 

اخلارجية، واألعب مع الأطفال )وهذا كان اأكرث 

الأن�صطة قرًبا من قلبي(.

حينما عملت لأ�صبوع يف الرو�صة عرفت القيمة 

احلقيقية للرو�صة التعاونية. كنت اأعي�س مع الأطفال 

كل يوم نلعب ومنرح مًعا. اقرتبت كثرًيا من هوؤلء 

الأطفال، واأحببتهم كثرًيا. اأ�صبحت اأعرف طباع 

كل واحد منهم، واألعابه املف�صلة، ولونه املف�صل، وما 

يحب وما يكره. لقد كانت هذه الرو�صة تبني جمتمًعا 

�صغرًيا من جمموعة من العائلت حول هوؤلء 

الأطفال. الكل يهتم للكل، والكل ي�صعر باأن كل طفل 

هو ابنه وعليه اأن يرعاه ويهتم به.

هل يمكن تطبيق هذه التجربة في بالدنا؟   |   
كلما رويت هذه التجربة املثرية لأحد اأ�صدقائي كنا على 

الفور نت�صاءل: ُترى هل بالإمكان تطبيق هذه التجربة 

يف بلدنا؟ هل ميكن اإقناع الآباء والأمهات بالعمل يف 

مدار�س اأبنائهم ولو ب�صكل رمزي؟ اأم يا ُترى هل �صتكون 

مثل هذه املدار�س نواة ملجتمعات جديدة ل حتمل هذه 

الآفات؟ جمتمعات جديدة توؤمن بقيمة العمل، وتوؤمن 

بقيمة املعلم، واأهمية الهتمام براحته النف�صية لأق�صى 

حد، وتوؤمن باأهمية الهتمام بالطفل وبناء بيئة عامرة 

بالثقة حوله، وتوؤمن باأن ما �صيبقى للغد، وما �صيعمر 

امل�صتقبل هو البعد عن خلفاتنا، والآفات املنت�صرة 

بيننا، والهتمام باملهم.. الهتمام ببناء اأطفال قلوبهم 

عامرة باحلب، والإن�صانية، واحلياة. 

      تبني الروضة مجتمًعا صغيًرا من مجموعة من  
العائالت حول األطفال.      

والكل يشعر بأن كل طفل هو ابنه وعليه أن 
يرعاه ويهتم به     

مجلس اآلباء.. مجلس إدارة احترافي
ا اأعمال  مع بداية عمل الرو�صة بداأت اأي�صً

جمل�س الآباء. كانوا يتناق�صون طول الوقت حول 

الرو�صة وكيفية حل م�صاكلها وتطويرها. كانت 

الجتماعات تدار باحرتافية مثل اجتماعات 

ال�صركات. هناك رئي�س للمجل�س هو الذي يدير 

الجتماعات، وكل اجتماع يتم تعيني اأحد الآباء 

لتدوين ما يتم يف الجتماع. وي�صري الجتماع 

ح�صب جدول اأعمال يتم توزيعه على اجلميع قبل 

اأ�صبوعني على الأقل من الجتماع. وبعد الجتماع 

بيوم اأو يومني يتم اإر�صال حم�صر الجتماع اإىل 

اجلميع. كانوا يتناق�صون يف كل �صيء يدخل �صمن 

�صلحياتهم: نظافة الرو�صة، والأن�صطة التي 

تقدم للأطفال يف الرو�صة، وم�صاكل املعلمات، 

وكيفية الرتويح عن املعلمات، واحلفاظ على 

م�صتوى عاٍل من الراحة النف�صية لقناعتهم 

باأن املعلمة اإن كانت مرتاحة نف�صًيا ف�صتبدع 

مع الأطفال، واإن كانت مت�صايقة ونف�صيتها 

متعبة ف�صتتعامل مع الأطفال بنزق وحّدة. كانوا 

يتناق�صون يف اأنظمة البلدية وقوانينها اجلديدة، 

وكل من ي�صتطيع اأن يقدم اأو ي�صاهم يف حل �صيء 

مما يطرح يف الجتماع كان يبادر فوًرا. هناك 

�صعور عام يف جمل�س الآباء باأننا نناق�س ق�صايا 

تهم اأطفالنا، وكاأن كل الأطفال هم اأبناء اجلميع.
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غذاء

هل 
اأنت من الأ�صخا�س الذين ي�صيفون امللح اإىل 

الطعام قبل تذوقه؟ اأو متيل ب�صكل عام اإىل 

الأطعمة املاحلة وتتناولها يومًيا؟ وهل ترى بع�س اأفراد 

اأ�صرتك يفرطون يف ا�صتخدام امللح ب�صكل يثري القلق؟ 

اإًذا عليك النتباه لل�صطور التالية.

بداية لن ننكر مدى تاأثري امللح والفرق الكبري الذي 

يحدثه على نكهة الطعام، كما اأن امللح مادة اأ�صا�صية 

يحتاج اإليها اجل�صم ولكن باعتدال. فالإفراط يف 

تناوله ميكن اأن ينعك�س �صلًبا على ال�صحة. قد يزيد 

ال�صوديوم املوجود يف امللح ن�صبة الإ�صابة بارتفاع 

�صغط الدم الذي بدوره يعد �صبًبا للإ�صابة باأمرا�س 

القلب وال�صكتات بح�صب منظمة ال�صحة العاملية. فما 

هي الكمية امل�صموح بها من امللح؟ وما هي م�صادر 

ال�صوديوم املخفية؟ وما هي الطرق لتخفيف امللح 

بالطعام دون التاأثري يف الطعم؟

الملح باألرقام   |   ل ينبغي اأن نتناول اأكرث من 5غ 
من امللح يومًيا، اأي ما يعادل ملعقة �صغرية. ولكن 

هذا ل يعني امللح الذي نر�صه على الطعام فقط، بل 

الكمية امل�صموح بها من جميع م�صادر ال�صوديوم التي 

�صتذكر لحًقا. تو�صي جمعية القلب الأمريكية باأل 

يزيد ا�صتهلك مادة ال�صوديوم على 2300 ملليغرام 

يومًيا )ما يعادل ملعقة �صغرية من امللح(، وال�صتهلك 

املثايل ل يجب اأن يزيد على 1500 ملليغرام يف اليوم 

الواحد للأ�صخا�س الذين يعانون مر�س ال�صكري، 

وارتفاع �صغط الدم واأمرا�س الكلى، وملن يزيد 

اأعمارهم على ٥٠ عاًما. يحتاج اجل�صم اإىل كمية 

�صغرية فقط من ال�صوديوم )اأقل من 500 ملليغرام 

يومًيا( ليعمل ب�صكل �صحيح )اأي اأقل من ربع ملعقة 

�صغرية( ومعدل تناول معظم الأ�صخا�س لل�صوديوم 

ا ملن  يفوق احلد امل�صموح به معظم الأحيان، خ�صو�صً

يتناول الأطعمة املعلبة والوجبات ال�صريعة.

قلب الملح األسود   |   اأظهر العديد من الأبحاث 
اأن تناول كثري من امللح ميكن اأن يوؤدي اإىل تلف القلب، 

وال�صريان الأبهر، والكليتني، نتيجة لرتفاع �صغط الدم 

الذي يعد ال�صبب الرئي�س لأمرا�س القلب وال�صرايني، 

وبخا�صة اجللطات الدماغية )بن�صبة 60%(. تعد اأمرا�س 

القلب وت�صلب ال�صرايني واجللطات الدماغية وارتفاع 

�صغط الدم من بني الأ�صباب الع�صرة الأوائل امل�صببة للوفاة 

يف العامل بح�صب منظمة ال�صحة العاملية. فكلما امتدت 

يدكم لتناول امللح تذكروا اأن تلك الذرات الناعمة والبي�صاء 

النا�صعة حتمل قلًبا اأ�صود لن يرتك قلبكم ب�صلم.

الملح الخفي   |   كما ذكرت �صابًقا يجب اأن حت�صب 
جميع الأطعمة التي حتتوي على ال�صوديوم ولي�س 

فقط امللح ال�صايف امل�صاف اإىل الأطباق اأو ال�صلطات، 

اأو م�صتخدم ب�صكل منف�صل. فامل�صكلة لي�صت يف امللح 

الظاهر بل يف امللح املخفي. واإليكم الأطعمة التي 

حتتوي على ال�صوديوم ب�صكل كبري:

•	اللحوم املعلبة واملدّخنة واملتبلة: نقانق، ب�صرتما، 
ال�صاورما، املرتديل، ال�صمك املدّخن، الفلفل.

املعلبة. التونة  املعلبة،  اخل�صار  املعلبة:  • الأطعمة 
املعجنات التي حتتوي على ملح مثل الفطائر. • جميع 

للدهن والك�صك. والقابلة  اململحة  • الأجبان 
املعلبة. اجلاهزة  ال�صل�صات  اأنواع  • جميع 

• الب�صكويت، والكعك اململح، ورقائق البطاط�س. 
الزيتون، واملك�ّصرات، واملخللت، والزعرت اململح.

والكات�صاب. واملايونيز  • اخلردل، 
•	كربونات ال�صودا والبيكينغ باودر.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

ملح الطعام
فوائد.. ومحاذير

رغم أهمية الملح للجسم إال أن 
اإلفراط في استخدامه يؤدي إلى 

اعتالالت خطيرة.
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كما اأن امللح عدو من يعاين اأمرا�س القلب وارتفاع �صغط الدم والف�صل الكلوي فهو عدونا جميًعا، 

والوقاية منه هي خري علج. ول بد من الإ�صارة اإىل اأن اجلمعية الأمريكية للقلب ل ت�صجع فقط على 

ا على زيادة كمية البوتا�صيوم بالطعام ملن ل يعاين م�صاكل بالكلى، اأو يتناول  تقلي�س كمية امللح، بل اأي�صً

اأدوية تتطلب عدم تناول كمية عالية منه، وذلك لأن البوتا�صيوم ي�صاعد على مواجهة اآثار ال�صوديوم، 

وقد ي�صاعد على خف�س �صغط الدم. ومن م�صادر البوتا�صيوم: البطاطا احللوة، البطاط�س، اخل�صار 

الورقية كال�صبانخ وامللوخية، الطماطم و�صل�صة الطماطم منخف�صة ال�صوديوم، الفا�صولياء البي�صاء، 

الزبادي اخلايل من الد�صم، التمر، الربتقال، املوز، ال�صمام.  

كمية الصوديوم في بعض األطعمة
) لكل 100غ ( 

الخبزالبيضالحليب والقشدة

الكعك الجاف 
والفشار

مكعبات المرق صلصة الصويا
الجاهزة

50 )مللغ(

20000 )مللغ(1500 )مللغ(

7000 )مللغ(

250 )مللغ(80 )مللغ(

      تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يؤدي إلى 
تلف القلب، والشريان األبهر، والكليتين،      

نتيجة الرتفاع ضغط الدم الذي يعد 
السبب الرئيس ألمراض القلب والشرايين،   

                والجلطات الدماغية   

لماذا ينصح بالبوتاسيوم؟

10 نصائح 
لتخفيف الملح تدريجًيا

ليس المطلوب التوقف كلًيا عن تناول 
األطعمة التي تحتوي على الملح، بل 
من األفضل التقليل من كمية هذه 

المأكوالت والتعويض عنها بإضافات 
أخرى.. فإليكم 10 نصائح:

• ل ت�صيفوا امللح على املائدة، وتخل�صوا من عادة 
ر�س امللح قبل تذوق الطعام. فالطعم املالح هو 

طعم مكت�صب، لذلك حاولوا تخفيف هذه العادة 

تدريجًيا. فحاولوا اإ�صافة الفلفل الأ�صود الطازج اأو 

الليمون احلام�س قبل ر�س املزيد من امللح لأنهما 

ي�صاعدان على اإظهار الطعم.

كالأغذية  ال�صوديوم  عالية  الأغذية  من  تكرثوا  • ل 
املعلبة، واملنتجات املخللة، واللحوم املحفوظة، 

واملقبلت اململحة.

عند الطهي وا�صتبدلوا  امللح  ن�صبة  تدريجًيا  • خففوا 
بها التوابل كالبهار الأبي�س والأ�صود من اأجل 

اإ�صفاء نكهة لذيذة.

• ا�صتعينوا باخل�صراوات العطرية يف الطهي مثل 
الثوم، والب�صل، والزجنبيل، والفلفل احللو الطازج، 

والبقدون�س، واحلبق، والكزبرة، والنعناع، والزعرت.

• حاولوا نقع الطعام باحلام�س واخلل لي�صيفا 
النكهة عليه.

• انتبهوا جيًدا اإىل مل�صقات الطعام التي حتتوي 
على �صوديوم، ومونو�صوديوم غلوتامات، 

و�صوديوم بكربونات، و�صوديوم بروبيونات، 

ا  و�صوديوم �صافايت وبايكنغ باودر، لأنها اأي�صً

ترفع �صغط الدم.

• عند �صراء الأجبان اأو اللحوم املدخنة اختاروا الأنواع 
قليلة امللح.

وابتعدوا  الطازجة  احلبوب  اأو  اخل�صار  • اختاروا 
عن املعلبات. ولكن اإذا ا�صطررمت اإىل ذلك 

فاغ�صلوها جيًدا قبل ا�صتعمالها، وتخل�صوا من 

املياه املوجودة بالعلبة.

•	يف املطاعم اطلبوا من الناذل و�صع ملحظة 
للطاهي لتخفيف كمية امللح امل�صافة.

•	من املمكن للأ�صخا�س الذين يعانون اأمرا�س 
القلب، وارتفاع �صغط الدم تبديل امللح العادي 

بامللح امل�صّنع، لأنه غني بالبوتا�صيوم بدًل 

من ال�صوديوم.     
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صحة

يقوم الجهاز المناعي بردة فعل 
شديدة تجاه مستحثات الحساسية 

ومثيراتها عند مرضى الربو.

البدانة تسبب الحساسية

السمنة والربو 

د. فارس العنزي

استشاري وأستاذ المناعة الطبية
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تتعدد 
اأ�صباب مر�س الربو ودرجاته، وتنعك�س 

اآثاره على املري�س ح�صب �صّنه ووزنه 

وبيئته التي يعي�س اأو يعمل فيها. واإذا اجتمعت عنا�صر 

كثرية من حمّفزات املر�س يف اإن�صان، فمن الطبيعي 

اأن يعجز اجلهاز املناعي عن املقاومة. واإذا كانت 

ا يف حدِّ ذاتها، وجاذبة للأمرا�س  ا مر�صً ال�ُصمنة اأي�صً

ف�صيجد الربو طريقه اإىل ج�صد ال�صمني قبل غريه.

الربو هو مر�س تنف�صي مزمن، اإذ يقوم اجلهاز 

املناعي برّدة فعل �صديدة جتاه م�صتحثات احل�صا�صية 

اأو املثريات، مثل حبوب اللقاح، ونزلت الربد، 

وغبار املنزل من املفرو�صات وال�صجاد والأثاث، 

ووبر احليوانات الأليفة، ودخان ال�صجائر، وبع�س 

الأدوية كالأ�صربين، والعقاقري امل�صادة لللتهابات، 

وم�صادات امل�صتقبلت بيتا التي ت�صتخدم لعلج 

�صغط الدم املرتفع. ينجم عن هذه ال�صتثارة تكوُّن 

التهاب يف ال�صعب والق�صبة الهوائية يكون ناجًتا 

عن تكوُّن الأج�صام امل�صادة »IgE«، وتراكم اخلليا 

املناعية اللتهابية، ومن ثم ينتج عن ذلك الأمر 

نوبات �صيق متكررة يف ال�صعبيات والق�صبة الهوائية، 

وهو ما ي�صمى الربو الذي يعانيه حالًيا نحو 300 

مليون اإن�صان يف العامل.

الربو من اأكرث الأمرا�س املزمنة �صيوًعا بني 

الأطفال، وي�صاب به الأطفال من اجلن�صني بعد عمر 

�صنتني. وهذه التغريات تتح�ّصن تلقائًيا يف احلالت 

الطفيفة واملتو�صطة، بينما حتتاج احلالت ذات 

النوبات الأ�صد اإىل العلج مبو�ّصعات ال�صعب الهوائية. 

وتتح�صن بع�س حالت الأطفال مع تقّدم �صن الطفل، 

حيث يحدث تو�ّصع يف املجاري الهوائية.

الربو يظهر يف امل�صالك الهوائية ال�صفلية نتيجة 

التح�ّص�س باملثريات، وينتج عن هذا اأن تتعرف 

الكريات الدموية البي�س التي تدعى اخلليا البي�س 

الليمفاوية )اأو الليمفاويات( اإىل هذا املثري، الذي 

ي�صتثري اخلليا التائية لإفراز الإنرتلوكني - 4، ومواد 

كيميائية اأخرى حتّث اخلليا الليمفية البائية على 

الن�صج كخليا بلزمية مفرزة للأ�صداد. ويف مرحلة 

ما من عملها، تقوم هذه اخلليا باإنتاج الأ�صداد 

املعروفة باجللوبلني »IgE«، الذي يرتبط مع خليا 

اأخرى. ترتاكم هذه اخلليا يف امل�صالك الهوائية 

لتنتج مواد كيميائية من �صاأنها اأن تقوم بتو�صيع 

الأوعية الدموية، وت�صييق امل�صالك الهوائية الق�صبية.

يت�صاءل كثريون: هل توجد علقة ما بني الوزن 

ومر�س الربو؟!

اجلواب هو ما ر�صدته درا�صات عديدة عن وجود 

علقة بني ال�صمنة وكثري من الأمرا�س، منها ال�صكر، 

وال�صغط، واأمرا�س القلب، واأمرا�س اأخرى. اإ�صافة 

اإىل وجود علقة موؤّكدة بني ال�صمنة ومر�س الربو. 

فالربو اأكرث انت�صاًرا عند الذين يعانون ال�صمنة، 

وتخفيف الوزن يقّلل من اأعرا�س الربو. وقد ن�صرت 

دوريات �صهرية يف جمال الطب العديد من الأبحاث 

التي ت�صتك�صف هذه العلقة، فظهر اأن اكت�صاب 

الوزن ال�صريع والبدانة ل يوؤديان اإىل ان�صداد امل�صالك 

الهوائية، بل اإىل نق�س قطر الق�صيبات الهوائية، 

ومن ثم احل�صا�صية الزائدة، وال�صتثارة عند التعّر�س 

ملثريات الربو. واأو�صح بحث ن�صر موؤخًرا يف جملة 

احل�صا�صية واملناعة ال�صادرة عن جامعة جون 

هوبكينز الأمريكية اأن هناك علقة ما بني ال�صيطرة 

والتحكم يف الربو وبني زيادة الوزن يف اأكرث من 300 

مري�س متو�صط اأعمارهم جتاوز الأربعني عاًما. وبناء 

على هذا البحث فاإن مفتاح علج الربو هو عدم 

التعّر�س ملثريات الربو ال�صالف ذكرها اأو املثريات 

الأخرى، اإ�صافة اإىل اأخذ العلج املنا�صب من 

مو�ّصعات ال�صعب الهوائية والأدوية املقّللة لللتهاب. 

كما ينبغي اإنقا�س الوزن الذي يفيد يف التخّل�س من 

حالت طبية �صلبية كثرية.

دراسة: النساء البدينات أكثر 
عرضة للربو من الرجال

قالت درا�صة حديثة اأجراها املركز 

الأمريكي ملكافحة الأمرا�س واملركز الوطني 

الأمريكي للإح�صاءات ال�صحية: اإن الأرقام 

ت�صري اإىل اأن الن�صاء البدينات �صجلن ن�صبة 

اأعلى يف الإ�صابة بالربو من الرجال اعتماًدا 

على معدل الوزن. اإذ ك�صفت الدرا�صة اأن 

نحو 15% من الن�صاء اللتي يعانني ال�صمنة 

من  املفرطة م�صابات بالربو، مقارنة مع %8 

الن�صاء �صاحبات الوزن الطبيعي، ونحو %9 

من الن�صاء �صاحبات الوزن الزائد، وهو الأمر 

الذي مل يتم ر�صده بني الرجال بهذه الن�صب 

املتفاوتة. لكن الدرا�صة اأفادت باأن معدلت 

الإ�صابة بالربو مرتفعة ب�صكل عام بني جميع 

البالغني الذين يعانون ال�صمنة املفرطة بغ�س 

النظر عن العرق اأو العمر، وذلك باملقارنة مع 

البالغني من ذوي الأوزان الطبيعية.

وقال د. لني هوروفيتز، ا�صت�صاري 

اأمرا�س الرئة يف م�صت�صفى لينوك�س هيل 

يف مدينة نيويورك: اإن الهرمونات رمبا 

تكون ال�صبب وراء ارتفاع معدلت الإ�صابة 

لدى ال�صيدات، عن نظرائهن من الرجال. 

واأ�صار اإىل اأن البدانة تت�صبب عموًما يف جعل 

التنف�س اأ�صعب لدى اجلميع، بينما فقدان 

ل من عملية التنف�س.كما لفت  الوزن ي�صهِّ

اإىل اأن اخلوف من الربو ل ياأتي يف املقام 

الأول عند البدناء، واإمنا الإ�صابة بارتفاع 

�صغط الدم وال�صكري.  

       الربو مرض تنفسي مزمن يقوم فيه 
الجهاز المناعي برّدة فعل شديدة تجاه مستحثات 

الحساسية أو المثيرات   
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تنفك دار مون بلن ترثي جمموعاتها ل 

من املنتجات اجللدية بابتكارات 

جديدة تعك�س تفّوقها احلريف يف هذا املجال 

وبراعته يف ت�صكيل اجللود حقائب فاخرة 

تعّزز ملمح اأناقة الرجل الع�صري. ولهذا 

الرجل كثري الرتحال، تطرح مون بلن 

 Montblanc Nightlflight صمن جمموعة�

حقيبة جّرارة بحجم مثايل ملق�صورة 

نعت  الطائرة والرحلت ال�صريعة. �صُ

احلقيبة زرقاء اللون من مادة البوليمري 

البل�صتيكية املعّززة باألياف الكربون 

واملتمّيزة مبتانتها، واأثرتها تفا�صيل من 

اجللد. اأما امل�صاحة الداخلية من احلقيبة، 

فمكونة من ق�صم رئي�س وف�صيح لتو�صيب 

امللب�س، ف�صًل عن 3 اأق�صام قابلة للف�صل، 

وجيب ب�صّحاب، وجيبني مك�صوفني.

www.montblanc.com   

سفر أنيق 

أوقات رياضية

احتفاء 
با�صتمرارية تلك ال�صراكة 

التاريخية التي ربطت 

بني �صباق الألف ميل الإيطايل ال�صهري 

لل�صيارات الكل�صيكية ودار �صوبارد 

التي حتولت منذ عام 1988 اإىل �صريك 

ر�صمي يف ال�صباق، ُترثي الدار ال�صوي�صرية 

 Mille Miglia GTS جمموعتها من �صاعات

باإ�صدار جديد تعك�س جمالياته �صغفها 

الرا�صخ ب�صباقات ال�صيارات الكل�صيكية. 

 Mille Miglia GTS Automatic يف �صاعة

Speed اجلديدة والتي يقت�صر اإ�صدارها 
احل�صري على 1000 منوذج، ل ميكن للمرء 

اأن يغفل عن تفا�صيل ت�صتلهم خ�صائ�س 

ال�صيارات الكل�صيكية التي �صاركت يف 

ال�صباق الأ�صطوري بني عامي 1940 و1957، 

ي�صهد على ذلك بداية احل�صور الريا�صي 

الطاغي الذي يعك�صه اللون الأ�صود لعلبة 

ال�صاعة امل�صنوعة من الفولذ املقاوم 

لل�صداأ وامل�صقول مبادة الكربون الزجاجي 

لتعزيز املتانة. اأما ال�صوار املدمج مع 

العلبة، فيذّكر باإطارات دنلوب التي كانت 

م�صتخدمة يف �صباقات �صتينيات القرن 

الفائت. ول تغيب الإيحاءات امل�صتلهمة من 

عامل ال�صرعة عن ميناء ال�صاعة الأ�صود 

املطّعم بلون اأحمر يح�صر حتى يف �صعار 

�صباق الألف ميل الذي يوؤطر نافذة التاريخ، 

علًما باأن الأحمر يبقى رمًزا لإيطاليا يف 

عامل ال�صباقات. وفيما ي�صبه ا�صتعادة �صورة 

لوحات العدادات يف ال�صيارات الكل�صيكية 

القدمية، عمد ال�صانع اإىل معاجلة الرقم 

وال�صاعة 12  العربي يف موؤ�صري ال�صاعة 6 

مبادة Superluminova التي توفر م�صتوى 

عالًيا من الإ�صاءة، ومن ثم مزيًدا من 

الو�صوح يف القراءة. اأما القلب الناب�س 

لل�صاعة، فيتمثل يف معيار حركي ميكانيكي 

نعت اأجزاوؤه كاملة يف حمرتفات  �صُ

�صوبارد، وهو يوفر احتياطي طاقة يدوم 

60 �صاعة.

www.chopard.com     
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عالم الرجل
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من 
وحي ذاك الغمو�س الذي ي�صكل بع�س فتنة الأنوثة �صاغ �صانعا 

العطور نيكول بوليو و�صويف لبيه تفا�صيل عطر فرياغامو 

اجلديد Signorina Misteriosa عبًقا �صرقًيا اآ�صًرا ترثيه نفحات من 

رائحة الفواكه. ت�صكل العطر توليفة متقنة مرة ت�صتح�صر مزيًجا من 

�صذا توت العليق الأ�صود ورائحة ع�صبة النريويل، ومرة تزكي الأنوف 

بتناغم طيب امل�صك ورائحة زهر الربتقال فوق نفحات قاعدية من 

رحيق البت�صويل وعبري ق�صور الفانيل ال�صوداء. اأما قارورة العطر التي 

تزدان ب�صريط »فارا« ال�صهري لدى الدار، فتختزل الغمو�س يف ك�صوة 

�صوداء اللون، وتفا�صيل مذّهبة للغطاء والقاعدة التي ترتكز اإىل اأربع 

دعامات �صغرية كحال حقائب فرياغامو اجللدية.

www.ferragamo.com   

غموض أنثوي

هو 
ذاك النب�س الأنثوي الذي يظل يفي�س نبًل كلما 

انق�صى ليل واأعقبه نهار تكر�صه اليوم جيجر- 

Rendez- لوكولرت يف اإ�صدار جديد من جمموعتها الأيقونية

Vous التي حتولت منذ اإطلقها للمرة الأوىل يف عام 2012 
اإىل �صاهد على براعة الدار يف ت�صكيل الوقت جماليات 

 Rendez-Vous Night & حتاكي رقي الأنوثة. يف �صاعة

Day اجلديدة، ت�صكلت جماليات الوقت هذه املرة و�صط 
العلبة امل�صغولة من الذهب الوردي بقطر 38.2 ملليمرت وهج 

حبيبات اأملا�صية تعانق بريق الذهب واللون الوردي لل�صوار 

امل�صغول من جلد النعام )والقابل للتبديل(، فرت�صم معها 

انعكا�صات �صوئية يخالها الناظر تراوح به بني اأول اإطللة 

خليوط ال�صم�س يف ال�صباحات املبكرة واآخر �صعاع لها عند 

املغيب. اأما ميناء ال�صاعة الذي اأبدعت الأنامل يف تزيينه 

بالزخرفة امل�صفرة، فيبدو اأقرب اإىل و�صاح حريري يتبعرث 

ال�صوء فوقه ليزيد يف ذاك النقاء الذي تعك�صه نافذة عر�س 

تعاقب الليل والنهار عند موؤ�صر ال�صاعة ال�صاد�صة.

www.jaegerlecoultre.com    

انعكاسات ضوئية 
تطرح 

الدار، متا�صًيا مع تلك الروح الع�صرية التي 

طبعت جمموعة ت�صاميم Aigner ل�صتاء 

2017 وجت�صدت يف تفا�صيل تعك�س تلحًما متقًنا بني 
عامل الرباري واملعامل احل�صرية فيما ت�صتلهم اإيحاءات 

فن البوب يف ت�صعينيات القرن الفائت- تطرح حقيبة 

Ophelia Mini Bag يف ت�صميم يزاوج بني الفخامة 
الكل�صيكية والطابع العملي احلديث. تتميز احلقيبة 

امل�صغولة من جلد العجول ذي احلبيبات ب�صكل دائري 

تقليدي ترثيه تفا�صيل معدنية اأنيقة. وبالرغم من 

حجمها ال�صغري، اإل اأن اأق�صامها الداخلية تت�صع لتخزين 

مقتنيات خمتلفة بل عناء. وقد زودت احلقيبة بحزام 

للكتف قابل للتعديل والف�صل.

www.aignermunich.com   

أناقة عصرية 

عالم المرأة
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تقنية

خلدون غسان سعيد

يعد 
�صحن الهاتف يومًيا يف اأثناء ال�صفر اأمًرا 

بالغ الأهمية، و�صرورة ملحة. وترتاوح مدة 

ا�صتخدام الهاتف من طراز لآخر، ولكن املعدل 

هو يوم اأو يوم ون�صف من ال�صتخدام املتو�صط. 

وين�صح بتفعيل و�صعية الطريان يف اأثناء الوجود 

يف املناطق معدومة التغطية اأو �صعيفة التغطية، 

مثل التنقل بالطائرات اأو القطارات حتت الأر�س، 

ذلك اأن الهاتف يظل يحاول البحث عن �صبكة 

للت�صال بها يف حال عدم تفعيل هذا النمط. كما 

ين�صح با�صتخدام هذا النمط لدى احلاجة ل�صحن 

الهاتف ب�صرعة، مثل الدخول اإىل غرفة الفندق 

لفرتة ق�صرية، حيث اإن �صحن الهاتف مع تفعيل 

هذه امليزة يحتاج اإىل وقت اأق�صر مقارنة بعدم 

تفعيلها. الأمر نف�صه ينطبق مليزة حتديد املواقع 

اجلغرافية »جي بي اإ�س«.

من املهم كذلك عدم تفعيل ميزة تعديل �صدة 

اإ�صاءة ال�صا�صة اآلًيا، ذلك اأن الهاتف ي�صتخدم 

م�صت�صعًرا �صوئًيا يتعرف على كمية ال�صوء املوجودة 

من حوله ل�صبط �صدة اإ�صاءة ال�صا�صة اآلًيا وعر�س 

املحتوى باأف�صل �صدة ممكنة. وعلى الرغم من اأن 

هدف هذه امليزة هو خف�س �صدة اإ�صاءة ال�صا�صة 

يف النهار اأو الغرف امل�صيئة، اإل اأن امل�صت�صعر 

�صيعمل دائًما، الأمر الذي يتطلب طاقة. وين�صح 

بتعديل �صدة الإ�صاءة يدوًيا عند احلاجة اإىل 

ذلك، وخف�صها قدر امل�صتطاع، ذلك اأن ال�صا�صة 

هي امل�صدر الرئي�س لفقدان ال�صحنة الكهربائية 

لبطاريات الهواتف اجلوالة.

اإذا كنت لن ت�صتخدم ميزة الت�صال بالإنرتنت 

عرب �صبكات الت�صالت، فين�صح بتعديل �صبط 

ا عن  �صبكة الهاتف لتكون اجليل الثاين 2G عو�صً

اجليل الثالث اأو الرابع، ذلك اأن اجلودة ال�صوتية 

عرب �صبكات اجليل الثاين منا�صبة جًدا جلميع 

املحادثات اليومية، ولكنها بطيئة لدى ت�صفح 

الإنرتنت، على خلف �صبكات اجليلني الثالث 

والرابع التي ت�صتهلك طاقة اأكرب. وين�صح كذلك 

باإيقاف عمل التطبيقات التي ل ت�صتخدمها بكرثة، 

مثل تطبيقات احلالة اجلوية، اأو بع�س الألعاب 

الإلكرتونية، وذلك خلف�س ا�صتهلك طاقة 

البطارية. ولكن هذ الأمر قد ل يكون بال�صرورة 

مفيًدا يف حال تطبيقات كثرية ال�صتخدام، حيث 

اإن اإغلقها بعد كل ا�صتخدام ومن ثم ت�صغيلها 

بعد قليل يعني اأن نظام الت�صغيل �صي�صطر اإىل 

القيام بالعديد من العمليات الأ�صا�صية لدى بدء 

ت�صغيل التطبيق، مثل حجز ق�صم من الذاكرة 

والتعرف على حالة دارات الهاتف وا�صتدعاء 

البيانات من امللفات املخزنة، والت�صال بالإنرتنت 

لتعريف ا�صم دخول امل�صتخدم، وغريها، بالإ�صافة 

اإىل حتميل ال�صور وال�صوتيات، وعرو�س الفيديو 

املرتبطة بالتطبيق.

ا ا�صتخدام منط الطاقة املنخف�صة  ميكن اأي�صً

Stamina Mode، اأو Power Saving Mode الذي 
يوقف العديد من الوظائف الروتينية ويبقي الوظائف 

الرئي�صة تعمل، مثل الت�صال والر�صائل الن�صية، 

وغريها. و�صيوقف هذا النمط ميزة �صبكات »بلوتوث« 

و»واي فاي« الل�صلكية، وجم�صات ا�صت�صعار ميلن 

الهاتف، ونظام امللحة اجلغرافية »جي بي اإ�س«، 

حتى الألوان يف بع�س الهواتف، الأمر الذي تنجم عنه 

ب�صع �صاعات اإ�صافية من ال�صتخدام الرئي�س، الأمر 

بالغ الأهمية يف اأثناء ال�صفر، اأو التنقل بني املدن، اأو 

التخييم بعيًدا عن املدينة.

ين�صح كذلك مبعاينة ا�صتهلك التطبيقات للطاقة 

من داخل اإعدادات الهاتف، وذلك للتعرف على 

التطبيقات ال�صرهة والنهمة وحماولة تبديلها باأخرى 

اأف�صل، اأو اإيقافها عن العمل، اأو حذفها اإن مل تكن 

اأ�صا�صية للم�صتخدم. و�صيجد امل�صتخدم اأن تطبيقات 

ال�صبكات الجتماعية والرتا�صل الفوري �صت�صتخدم 

كمية كبرية من الطاقة، الأمر الذي ميكن ال�صتعا�صة 

عنه بت�صفح تلك ال�صبكات عرب مت�صفح الإنرتنت عند 

احلاجة، ولي�س عرب التطبيق املتخ�ص�س.

مع تزايد التطور التقني الكبير 
للهواتف الجوالة، أصبح الطلب أكبر 

مما سبق على الطاقة للعمل.

بطارية الهواتف
زيادة فترة االستخدام
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تطبيقات مختارة
اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة من 

التطبيقات المختلفة لألجهزة الجوالة:

ContactsXL 2017
اإن كنت تبحث عن و�صيلة لإدارة عناوين الأهل 

والأ�صدقاء وزملء العمل واأرقامهم ب�صكل مطور، 

ف�صيعجبك تطبيق »كونتاكت�س اإك�س اإل 2017« 

ContactsXL 2017 على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الت�صغيل »اآي اأو اإ�س«، والذي ي�صمح للم�صتخدم 

باإيجاد املجموعات، واإر�صال الر�صائل الن�صية اأو 

الربيدية للمجموعة بكل �صهولة، واإ�صافة ال�صور 

مبا�صرة من ح�صاباتهم يف »في�صبوك« وعر�صها على 

ال�صا�صة لدى ات�صالهم بك، بالإ�صافة اإىل قدرته 

على عر�س تواريخ ميلدهم وتذكري امل�صتخدم بها. 

ي�صيف التطبيق القدرة على البحث عن اأي �صجل 

با�صتخدام اأي معلومة، ولي�س ا�صم ال�صخ�س اأو رقم 

هاتفه، مع القدرة على ترتيب ال�صجلت بطرق 

عديدة ولي�س با�صتخدام ال�صم فقط. امليزة الأخرى 

التي يقدمها التطبيق تقدميه لنافذة �صغرية حتتوي 

على الأ�صماء املف�صلة للم�صتخدم، وذلك بهدف 

ا عن البحث عن كل ا�صم  ت�صريع التوا�صل معها عو�صً

يف كل مرة. يبلغ �صعر التطبيق 1٫99 دولر، وميكن 

حتميله من متجر »اآي تيونز« الإلكرتوين.

Wallpapers HD
يقدم لك تطبيق »وولبيربز اإت�س دي - بيك�صلز« 

Wallpapers HD – Pixels املجاين على الأجهزة 
التي تعمل بنظام الت�صغيل »اآندرويد« القدرة على 

البحث عن �صور مبهرة عالية الدقة للأجهزة 

املحمولة، وعر�صها على هاتف امل�صتخدم على 

�صكل خلفية لل�صا�صة الرئي�صة، اأو ل�صا�صة القفل، اأو 

داخل تطبيق »وات�صاب«، مع توفري فئات خمتلفة 

لل�صور. ميكن حتميل التطبيق من متجر »غوغل 

بلي« الإلكرتوين. 

ت�صتطيع 
بع�س الهواتف اجلوالة 

احلديثة ا�صتخدام 

�صريحتي ات�صال، وذلك لإجراء املكاملات 

والر�صائل وا�صتقبالها، اأو ا�صتخدام �صريحة 

للت�صال والأخرى لبيانات الإنرتنت. 

�صي�صتفيد امل�صتخدم من هذه الهواتف 

بعدم �صرورة حمل هاتفني يف حال كان 

لديه رقم �صخ�صي واآخر للعمل، اأو يف 

حال �صفره اإىل بلد اآخر ورغبته يف �صراء 

رقم حملي لتوفري التكاليف، اأو للت�صال 

بالإنرتنت يف ذلك البلد دون دفع مبالغ 

باهظة للتجوال الدويل للبيانات.

هناك 3 اأنواع للهواتف مزدوجة 

ال�صرائح: الأول هو عدم قدرة الهاتف على 

ت�صغيل ال�صريحتني يف اآن واحد، بحيث 

يجب على امل�صتخدم ال�صغط على زر 

خا�س لتفعيل ال�صريحة املختارة واإيقاف 

الأخرى. هذا الأمر مزعج، لأن امل�صتخدم 

لن يكون قادًرا على ا�صتقبال املكاملات 

من خلل ال�صريحتني يف اآن واحد، اأو 

الت�صال وا�صتخدام البيانات يف الوقت 

نف�صه، وهي ميزة موجودة يف الهواتف 

 Dual SIM منخف�صة التكلفة وا�صمها

Single Standby )Passive(. النوع الثاين 
هو Dual SIM Dual Active وي�صتخدم 

�صريحتي الت�صال يف اآن واحد لإر�صال 

املكاملات اأو ا�صتقبالها، اأو للمكاملات 

والبيانات يف اآن واحد، ول حاجة اإىل 

اإيقاف اأي �صريحة اأو تفعيلها. هذه الهواتف 

تت�صل باأبراج الت�صالت لل�صريحتني طوال 

الوقت، اأي اأن ا�صتخدامها �صينجم عنه 

ا�صتهلك اأكرب للبطارية. النوع الثالث 

هو مزيج من النوعني ال�صابقني، وا�صمه 

Dual SIM Dual Standby، ويتلخ�س يف 
اأنه ي�صتخدم ال�صريحتني ما دام امل�صتخدم 

ل ي�صتخدم اأي �صريحة منهما، ولكن فور 

ا�صتخدام �صريحة )للت�صال مثًل(، 

ف�صيوقف الهاتف عمل ال�صريحة الأخرى 

اإىل حني انتهاء امل�صتخدم من مكاملته.

من الأمثلة على الهواتف مزدوجة 

 Honorو P9و ASUS ZenFone 2 ال�صرائح

 OnePlusو G5 Dualو Galaxy S7 Dual6 و
 Sony Xperiaو Lumia 950 XL Dualو X
Z5 Dual وXperia XZ، وغريها، مع متيز 
هاتف Huawei Mate 9 ح�صرًيا بقدرته 

على ت�صغيل تطبيقي »وات�صاب« و»في�صبوك« 

يف اآن واحد حل�صابني منف�صلني، بينما 

ل ت�صتطيع الهواتف الأخرى �صوى ت�صغيل 

ح�صاب واحد يف اأي وقت، ومن ثم الت�صبب 

يف بع�س اجلهد الإ�صايف للم�صتخدم الذي 

يوجد لديه ح�صاب »وات�صاب« لكل �صريحة 

ات�صال م�صتخدمة.

كيف تعمل 
تقنية الشرائح 

المزدوجة في 
الهواتف الذكية؟
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

لغتنا

وذهب مثاًل

ْمُت ُحْكٌم وقليٌل فاِعلُه الصَّ

آللئ من بحور الشعر

قال 
ع الأمثال: »احُلْكُم:  ممَ ْ امليداين يف جممَ

احِلْكمة، ومنه قوله تعاىل:{پ  پ  

پ}. ومعنى املثل ا�صتعمال ال�صمت حكمة، 

ولكن قلَّ من ي�صتعملها. يقال اإن لقمان احلكيم 

دخل على داود عليهما ال�صلم وهو ي�صنع درًعا، 

ا ي�صنع، ثم اأم�صك ومل  مَّ لقمان اأْن ي�صاأله عمَّ همَ فمَ

م داود الدرع وقام فلب�صها، وقال:  ي�صاأل حتى متَّ

ْمُت ُحْكٌم  ِنْعممَ اأداُة احلرب. فقال لقمان: ال�صَّ

ُة  وقليٌل فاعله«. ويف ل�صان العرب: احُلْكُم: احِلْكممَ

ة،  ِكيُم: العامُل و�صاحُب احِلْكممَ من العلم، واحلمَ

ْولمَب: ِمُر بن تمَ قال النَّ

      وأْبِغْض َبغيَضَك ُبْغًضا ُرَوْيًدا
       إذا أنَت حاولَت أْن َتْحُكما 

اأي اإذا حاولتمَ اأْن تكونمَ حكيًما.

قال 
الإمام اأبو من�صور الثعالبي يف فقه اللغة 

واأ�صرار العربية: من �صنن العرب اإذا ذكرت 

اثنني اأن جتريهما جمرى اجلمع، كما قال عزَّ ِذْكره: 

{ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ }، ومل يقل قلباكما. 

وكما قال عزَّ وجل: {ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ}، ومل يقل يديهما. وقال يف مو�صع اآخر: قال 
ال�صعبي يف كلم له يف جمل�س عبدامللك بن مروان: 

رجلن جاوؤوين، فقال عبدامللك: حلْنتمَ يا �صعبي! 

ْن مع قول اهلل عز وجل:  قال: يا اأمري املوؤمنني مل اأحلمَ

{ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ}، فقال عبدامللك: 

. وقال  ْيتمَ فمَ ْيتمَ وكمَ فمَ ني، قد �صمَ رُّكمَ يا فقيه العراقمَ هلل دمَ

ر ويوؤنَّث: قد نطق القراآن باللغتني، من ذلك  فيما يذكَّ

»ال�صبيل« قال اهلل تعاىل: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ}، وقال عزَّ ِذْكره: {ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌڎ  ڎ  
ڈ}، ومن ذلك »الطاغوت« قال تعاىل: {  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ}، ويف 
تاأنيثها: { ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں}. 

ْنَفَرى  »الميَّة العرب« لعمرو بن مالك الشَّ

ى بق�صيدة لميَّة ا�صتجادها الرواة والنقاد، وجرت اأبياتها على األ�صنة النا�س  رمَ ْنفمَ ا�صتهر ال�صَّ

نها ال�صاعر ماأ�صاته الإن�صانية، و�صكب  ة العرب« �صمَّ عرب الأزمان والع�صور، حملت ا�صم »لميَّ

فيها خل�صة جتربته يف احلياة، موجًها عتابه ال�صارخ لقومه وُيعلمهم برحيله عنهم اإىل اأر�س 

اأرحب وقوم ي�صدقونه القول واملودة:

كم طيِّ ممَ ــدورمَ  �ــصُ ـــي  اأمِّ بني  اأقــيــمــوا 

ُمْقِمٌر والليُل  احلاجاُت  ِت  ُحمَّ ْد  قمَ فمَ

ى ْناأى للكرمي عن الأذمَ ويف الأر�ِس ممَ

ْيٌق على امرئ ْمُركمَ ما بالأر�ِس �صِ عمَ لمَ

لَّ�ٌس ممَ عمَ �ِصيٌد   : اأْهــُلــونمَ ــكــم  ُدونمَ ويل 

ائــٌع ذمَ رِّ  ال�صِّ ُع  ْودمَ ُم�ْصتمَ ل  الأهــُل  ُهــُم 

ـــُل لأْمـــيمَ اُكـــم  ـــومَ �ـــصِ ــــْوم  قمَ اإىل  ــــاإينِّ  ف

ــطــايــا واأْرُحـــــُل ــاٍت ممَ ــيَّ ــِط ْت ِل ـــدَّ و�ـــصُ

ُل ــعــزَّ ــتمَ ــى ُم ــلمَ ــِق ـــافمَ ال وفــيــهــا ملـــْن خ

ْعِقُل يمَ وهــو  راهــًبــا  اأو  راغــًبــا  ى  ــرمَ �ــصمَ

ــاأُل ــْي ـــاُء جمَ ـــْرفمَ ـــوٌل وعمَ ْهـــُل ـــــُط ذمَ واأْرقمَ

ُل ُيْخذمَ ــرَّ  جمَ مبا  اجلــاين  ول  لمَدْيِهم 

من 
اأئمة الأدب، غلبت عليه اللغة والنوادر 

والغريب. كان ثقة يف روايته، قال عنه 

ابن الأنباري: »كان �صيبويه اإذا قال: �صمعت 

الثقة، عنى اأبا زيد«. وقيل كان اأبو زيد اأعلم 

من الأ�صمعي واأبي عبيدة بالنحو، وكان يقال 

له اأبو زيد النحوي. قال اأبو �صعيد: »ول اأعلم 

اأحًدا من علماء الب�صريني يف النحو واللغة اأخذ 

عن اأهل الكوفة �صيًئا من علم العرب اإل اأبا 

زيد، فاإنه روى عن املف�صل ال�صبي«.

بداأ التاأليف يف نوادر اللغة وغرائبها يف 

اأوا�صط القرن الثاين من الهجرة يف الوقت 

نف�صه الذي نه�س فيه رواة اللغة وعلماوؤها 

لتدوين اللغة العربية وجمعها. 

وقد األِّف يف اللغة ما ل ُيح�صى من الكتب، 

ما بني مطول وخمت�صر وعام وخا�س، وُحكي 

عن ال�صاحب بن عباد اأنَّ بع�س امللوك اأر�صل 

اإليه ي�صاأله القدوم عليه، فقال له يف اجلواب: 

اأحتاج اإىل �صتني جمًل اأحمل عليها كتب اللغة 

التي عندي. ويعد هذا الكتاب من اأهم كتب 

النوادر، بل من اأهم الكتب يف اللغة والأدب، 

ففيه كل ما انفرد به الأن�صاري من غريب اللغة، 

اإذ اعتمد عليه كل من جاء بعده نقًل عنه، فقد 

امتاز موؤلفه بالثقة والدقة يف رواياته. والكتاب 

ُيعد اخلطوة الأوىل على طريق تاأليف املعاجم 

اللغوية، كما اأنه جمع اأ�صعاًرا ل�صعراء م�صهورين ل 

جندها يف دواوينهم، فقد حفظ جزًءا مهًما من 

اللغة العربية يف ع�صورها القدمية. ولأهمية هذا 

الكتاب اهتم به القدماء اهتماًما عظيًما.  

النوادر في اللغة
لأبي زيد الأن�صاري )ت 215هـ(
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1 - 17 فبراير
المهرجان الوطني للتراث والثقافة 

)الجنادرية( 31 - الرياض
مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة إحدى 

المناسبات الوطنية المهمة بالمملكة. فزائر 
المهرجان يعايش محاكاة لتاريخ المملكة العريق 
بكل تفاصيله بما يشهده المهرجان من أنشطة.

www.janadria.org.sa

8 - 9 فبراير
ملتقى رواد صناعة السياحة 

والسفر - الرياض
يتيح المعرض فرصة للعارضين لتقديم خدماتهم، 

وإطالق منتجاتهم الجديدة، وتبادل المعلومات، 
وعقد الصفقات، وتسويق المنتجات في عالم صناعة 

السفر والسياحة.
www.alawsatexpo.com

14 - 16 فبراير  
المؤتمر الدولي للغة العربية 

والنص األدبي - جامعة الملك خالد، أبها
يأتي على رأس أولويات المؤتمر استجالء واقع 

اللغة العربية على اإلنترنت، ووضع الحلول العلمية 
لمعالجة مواطن الضعف اللغوي على الشبكة 

العالمية، ومعرفة اإلمكانات التي تتيحها الشبكة 
لخدمة اللغة العربية وآفاقها المستقبلية.

alti.kku.edu.sa

14 - 20 فبراير
معرض إعمار المساجد 

وملحقاتها - الرياض
يهدف المعرض، الذي يقام في مركز الرياض 

الدولي للمعارض والمؤتمرات، إلى تعريف زواره 
بجهود المملكة حكومة وشعًبا في مجال إعمار 

المساجد وملحقاتها والعناية بها، وخدمة اإلسالم 
والمسلمين داخل المملكة وخارجها.

www.moia.gov.sa

19 - 21 فبراير 
ملتقى أبها الدولى للفرنشايز - أبها
يسعى ملتقى أبها الدولي للفرنشايز لتلمس 

االحتياجات االقتصادية واالستثمارية للمنطقة، 
وجذب المزيد من الشركات لدعم اقتصاد المنطقة، 

وتوفير فرص عمل لشباب المنطقة وفتياتها.
 www.abhacci.org.sa

19 - 23 فبراير 
معرض الجامعة المنتجة - الرياض

تنظم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
المعرض بهدف تسويق الخدمات واالستشارات 

التي تقدمها الجامعة، لتجديد مصادرها التمويلية، 
وإيماًنا بأهمية التكامل بين الجامعات والقطاعين 

العام والخاص.
pu-expo.com.sa

27 فبراير 
المعرض السعودي للطباعة 

والتغليف 2017 - جدة
يستقطب »المعرض السعودي للطباعة 

والتغليف« الذي ينعقد في مركز جدة للمنتديات 
والفعاليات عارضين وزواًرا من مختلف أنحاء 

العالم إلى السوق السعودية التي تزخر بالفرص 
االستثمارية الضخمة في مجال الطباعة والتغليف.

 www.saudi-pp.com

27 فبراير 
المعرض السعودي للبالستيك 
والصناعات البتروكيماوية - جدة

ينعقد المعرض بالتزامن مع معرض الطباعة 
والتغليف في مركز جدة للمنتديات واألنشطة، ويجمع 

كبرى شركات البالستيك والبتروكيماويات في 
المملكة والمنطقة، إضافة إلى عدد كبير من الهيئات 

الصناعية الحكومية من دول الخليج العربي كافة.
www.saudipp.com

28 فبراير
المؤتمر العالمي األول لتاريخ العلوم 

التطبيقية والطبية - الرياض
يعد هذا المؤتمر العالمي هو األول من نوعه في 

المملكة، وينعقد في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية، ويهدف إلى المساهمة في 
تطوير العملية البحثية الخاصة بالعلوم التطبيقية 

والطبية، ومواكبة التطور المعرفي.
www.imamu.edu.sa



صالة المسافر وصومه

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

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

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

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

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

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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

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

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

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

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

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

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

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

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

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

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

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

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

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

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

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

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

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

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

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

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

مرات.

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

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

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

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

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

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

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

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

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

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

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

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

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

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

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

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

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •

ب •

ج •

)ج� ()ب ()اأ (

)و( )ه� ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (
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)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()اأ (



خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

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

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Email: cr@saudia.com   |   Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

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

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

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

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

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

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

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

كاونرت لإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على  تخ�صي�س  	•
الدرجتني الأوىل والأعمال، وا�صت�صافتهم ب�صالت خم�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 حمطة املق�صد. العناية  	•

ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة. خلدمة  كاونرت  تخ�صي�س  	•
تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز. 	•

الذين مت حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة. ال�صيوف  تعوي�س  	•
خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل 24 �صاعة من موعد اإقالع الرحلة  تقدمي  	•

من خالل موقع  )www.saudia.com(، وذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية الذين 

لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة  اأكرث  �صفرك  جلعل  	•

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف حمطة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هاتف: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•
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FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

إيرباص ٣٢٠
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

٣٢٠ceo إيرباص
السعة املقعدية: ١٤٤ مقعداً.

مقعداً: ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats

12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



FLEET ا�سطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

إيرباص ٣٢٠
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

٣٢٠ceo إيرباص
السعة املقعدية: ١٤٤ مقعداً.

مقعداً: ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats

12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3٫75 حوايل  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�صرتكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صرتيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�صيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإمنا �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  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   )969( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�صائل الإجنليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�صادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  •	�صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  •	احر�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 مبالغ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة  •	الإف�صاح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على  •	حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �صاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة ونيف، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         
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T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

Air
Considering the long 
distances which separate 
the main towns of  the 
Kingdom, air travel 
can often prove to be 
the most convenient 
and practical means 
within the borders. Saudi 
Arabian Airlines, the flag 
carrier of  the Kingdom 
of  Saudi Arabia, oper-
ates to a vast network of  
domestic and interna-
tional destinations. A 
fleet of  various types of  
aircraft is also available 
for charter flights.

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

Buses
A new and efficient bus service has been 
introduced by the Saudi Arabian Public 
Transport Company (SAPTCO) to operate 
within and between all the major towns in  
Saudi Arabia in addition to international 
trips to some of  the neighboring countries.

Rail
Six trains service with 
first-class air-condi-
tioned carriages runs 
daily between Riyadh 
and Dammam on the 
Gulf  coast.

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

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

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 

IN SAUDI ARABIA







Telling time
Old school: Analog
New skill: Digital
While most first-graders are taught to tell 
time both ways in class, those days are 
likely numbered. Easy-to-read digital 
clocks are everywhere—on cell phones, 
cable boxes, computers, microwaves—
while the kind with ticking hands 
increasingly plays a role that’s decorative 
rather than functional.

However, traditional timepieces do 
have one distinct advantage: The 
numbered face gives kids a more visual 
representation of time in seconds, 
minutes, and hours. “A clock or watch 
that shows the movement of the three 
hands can be a valuable tool,” says 
Kathryn Chval, Ph.D., associate dean for 
academic affairs in the college of 
education at the University of Missouri, in 
Columbia. “Kids get a sense of how quick 
a second is and how long a minute seems.” 

It doesn’t take a lot of class time for 
kids to crack the code of those glowing 
LED numerals. As soon as they learn how 
to read numbers, they simply need to 
remember that the ones to the left of the 
colon represent hours while those to the 
right are the minutes.

But the analog concept—the distance 
between two consecutive numbers on a 
clock face is five minutes (for the long 
hand) and one hour (for the short 
hand)—is more challenging to grasp. To 
help your child pick it up, try using the 
Jungle Time app (for iPhone and iPod 
touch, and iPad). Or you might decide it’s 
not worth the effort, since analog may go 
the way of the sundial. Your call. Either 
way, be sure to introduce some activities 

  While most first-graders are taught to
tell time both ways in class,

those days are likely numbered.
Easy-to-read digital clocks are 

everywhere on cell phones, cable boxes, 
computers, microwaves  

Done? We know you got the right 
answer (576), but you probably worked the 
problem from right to left, “borrowing” 
from the adjacent column as needed. 
Today’s grade-schoolers learn different 
methods for subtraction, including one that 
works the opposite way (from the hundreds 
to the tens to the ones).

Proponents of this “reform math” say it 
gives kids a better grasp of the underlying 
concept. Like it or not, the changes can make 
a parent feel downright ignorant. “It’s one 
thing if you can’t help your high-school kid 
with his homework, but it’s quite another 
when you can’t help your third-grader,” says 
Dr. Kathryn Chval. 

When your child is stumped, try some 
prompts to get him going (“What have you 
come up with so far?”). You might also 
skim through his math book to see how it’s 
taught. If you can’t figure out the new 
method, let his teacher know. She won’t 
think any less of you—chances are she was 
once a borrower too.

Are You Better at Math  
than a Third-Grader?

Grab a pencil and paper to complete this problem:  
932–356=__. Be sure to show your work! 

old school
932–356 =

932
-356

= 576

12 1

new skill
932–356 =

932
-300

= 632
-50

= 582
-6

= 576

8

that demonstrate the passage of time. You 
can challenge your child to track how 
long she spends doing different activities 
(such as watching TV, playing, and doing 

homework) during a typical day. And let 
her experiment with a variety of 
timekeepers, such as an hourglass, a 
stopwatch, and a kitchen timer. 
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Family

There’s no need for students to 
duplicate the elegant penmanship of a 
bygone era. It’s probably enough for your 
child to be able to decipher birthday cards 
from Aunt Emma and to sign her name 
(printing is legal on documents but is 
more susceptible to forgery). If your 
school skips cursive, try the app ABC 
Joined Up (iPad, iPhone, and iPod touch), 
which lets your child learn by tracing 
letters with a finger or a stylus.

While you’re at it, keep an eye on her 
typing. Formal keyboarding instruction 
generally begins in third or fourth grade 
(by which time children have better 
dexterity), but that may be too late. 
“Young kids can develop bad typing 
habits that are difficult to break,” says 
Harriet Rogers, Ed.D., who researches 
keyboarding instruction at the University 
of Wisconsin-Whitewater. She advocates 
teaching preschoolers preliminary skills, 
such as using two hands, placing fingers 
on the “home row” (left hand on A, S, D, 
F and right hand on J, K, L, ;), and using 
one thumb for the space bar. Once your 

child starts typing words, whether to 
search for websites, write e-mails, or 
complete school assignments, she should 
use “assigned” fingers via the touch 
method. She can practice with a program 
such as Typing Instructor for Kids 
Platinum (ages 7+, www.amazon.com). 

Research
Old school: Library research 
New skill: Online fact-finding
When your child is old enough to 
complain about doing independent 
research for a report, regale him with tales 
from your childhood: “My mom drove 
me five miles through sleet and snow to 
use the Dewey decimal system at the 
library.” Surely that’s a memory that 
makes us grateful for Google.

Still, finding reliable information for a 
school project used to be relatively 
straightforward: A child could simply 
look up printed books and reference 
materials, all of which met an implied 
standard of reliability. Today anyone can 
start a website, post a blog, or self-publish 

a book with no oversight. For students, 
research has become less about finding 
information (although kids still need to 
know how to enter an effective search 
term) and more about evaluating the 
results, whether they’re from Wikipedia, 
articles, podcasts, or YouTube. Kids must 
discern whether what they find is 
accurate and up-to-date and if the source 
is credible. 

“From an early age, you can introduce 
the idea that there are many sides to 
almost every story but that not all of them 
are true or impartial,” says Sandra Hughes-
Hassell, Ph.D., professor of information 
and library science at The University of 
North Carolina at Chapel Hill. 

Once kids know where and how to 
look, they can find more information 
online than any library could ever house. 
One of the best Web sources is—
surprise—your public library. Your child 
can use his card to log in (either on-site 
or via a home computer) to free 
databases, many of them written with 
kids in mind.

  While most first-graders are taught to
tell time both ways in class,

those days are likely numbered.
Easy-to-read digital clocks are 

everywhere on cell phones, cable boxes, 
computers, microwaves  
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When I heard that some grade 
schools no longer teach 

cursive handwriting, I felt like an official 
member of the dinosaur-parent club. Are 
we really so high-tech that my 7-year-old 
will grow up in a world without 
signatures, unable to decipher the notes 
in script that I wrote in her baby book?

I asked my friend September Gerety, a 
fourth-grade teacher at Putnam 
Elementary, in Fort Collins, Colorado, 
what she thinks about this trend. Her 
answer surprised me: “The time kids have 
in class is so limited that we need to focus 
on the skills that are most applicable and 
practical.”

She made a compelling point. As our 
world becomes increasingly digital, it’s 
clear that many of the building blocks of 
my own elementary education may not 
be a factor in my daughter’s future. But 
how do schools decide what is still worth 
teaching and what isn’t? That’s a tricky 
question. Although 45 states have adopted 
the Common Core State Standards 
(CCSS) that cover reading, writing, and 
arithmetic, there remains a great deal of 
variability in how districts, schools, and 
individual teachers choose to employ 
them. Moreover, some old-fashioned 
lessons still have enduring value—even if 
their use and methods have changed.

Writing
Old school: Cursive 
New skill: Keyboarding
According to the CCSS curriculum, 
students should learn to print by first 
grade and start writing on a computer 
keyboard by third grade. Cursive isn’t even 
mentioned. Many educators believe there’s 
little point in spending time on something 
that’s seldom required in the real world 
anymore. However, forming letters by 
hand (either print or cursive) engages the 
brain: Elementary-school students wrote 
longer essays and more complete 
sentences when they used a pen rather 
than a keyboard, according to a study led 
by Virginia Berninger, Ph.D., professor of 
educational psychology at the University 
of Washington, in Seattle. There’s no 
conclusive research to prove that cursive is 
better than printing in promoting these 
cognitive benefits (or even that using 
script is faster for taking notes), but some 
kids who struggle with printing seem to 
find cursive easier. “I think we should 
introduce them to both forms of writing 
and then let them choose,” says Dr. 
Berninger. Whatever your child’s preferred 
writing technique, the key is that she 
learns to produce the letters automatically 
so she can concentrate on what she’s 
writing instead of how.

Is cursive still relevant?
Should kids  be learning to tell time the

old-fashioned way? Find out how technology
is changing education and how you can help your

child prepare for the future. 

By Sharlene Johnson

Skills of 
Tomorrow
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politicians seeking to inspire large groups 
of people to win an election. Those 
with the skill to pick up on the subtle 
emotional cues of the collective can 
adapt accordingly and, according to our 
research, earn more respect as a result.

So how can this ability to see the 
forest for the trees be applied by leaders?

Using the emotional aperture
Prior research has found that individuals 
typically focus either on the trees or 
the forest, but rarely both when facing 
the same target. This means that some 
managers are simply better (or more 
naturally disposed) to reading the 
individual or the collective emotions, but 
not both.

In our paper, Assessing Collective 
Affect Recognition via the Emotional 
Aperture Measure, forthcoming in the 
journal Cognition and Emotion with 
co-authors Jeffrey Sanchez-Burks, 
Caroline Bartel, and Laura Rees, we 
develop a test (the Emotional Aperture 
Measure or EAM) that rates a manager’s 
ability to read the collective emotions of 
a group and how this natural personal 
disposition could be modified. The test 
is based on changes in facial expressions 
among groups of people. We asked 
our research participants to watch a 
number of short video clips of groups 
of employees, just prior to and after an 
event happens in their organisation. 
Following each clip, participants were 
told to report on the proportion of 
positive and negative reactions seen in 
the group. The emotional aperture test 
assesses individuals’ ability to estimate 
the approximate proportion of people 
who display very quick (2 seconds) 
positive and negative emotions in the 
group--for example, 25 percent of people 
express positive affect and another 50 
percent express negative affect—rather 
than just a single dominant and long-

  Top managers who manage large groups of 
employees often don’t have the time to relate

one-on-one with individuals and must
 therefore be able to decode and attend to the

collective emotions beyond individual cues   

lasting affective display in traditional 
interpersonal tests of EQ.

We examined whether an individual’s 
ability to recognise collective 
emotions had a bearing on how their 
“transformational” leadership ability 
was perceived. Using a global sample of 
high-ranking managers, we contacted 
their direct reports and requested 
online evaluations of their manager’s 
leadership performance. We found that 
their performance on the EAM was 
significantly correlated with what was 
considered transformational leadership 
behaviour by their direct reports.

Effective leaders read
collective affect
Together, these findings reveal the 

importance of being able to read the 
emotions of the group to be perceived as 
transformational leaders. The EAM can 
also be a predictive tool for organisations 
to indicate an individual’s potential 
leadership performance and their ability 
to relate successfully with their employees.

The EAM could have multiple 
applications, from helping teachers 
assess groups of students, political 
leaders addressing constituents, 
corporate managers introducing major 
disruptive change in a large organisation, 
or police officers dealing with the 
emotions of large groups of people.

For leaders to be able to respond 
successfully to frustrations, hopes and 
fears of their organisation, they must 
first be able to read the patterns of 
emotions that signal the onset of different 
behaviours. Top managers who manage 
large groups of employees often don’t 
have the time to relate one-on-one with 
individuals and must therefore be able 
to decode and attend to the collective 
emotions beyond individual cues. 

*  Quy Huy is Professor of Strategic Manage-
ment at INSEAD. He is also Programme 
Director of the Strategy Execution Pro-
gramme, part of INSEAD’s suite of Executive 
Development Programmes.
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Leaders
Who Can Read

Collective Emotions
Are More Effective

How a leader manages collective emotions can create
or destroy enormous market value. It can also have a huge bearing on 

what large groups of stakeholders think of you. 

Quy Huy *

One of the reasons Nokia lost the 
smartphone battle, despite 

holding a strong position before the 
iPhone came along, was its lack of 
speed and inability to react to changing 
circumstances. As I argued in a previous 
article, the reason for Nokia’s sluggish 
reaction was a collective fear among the 
company’s middle managers, not of the 
competition, but of losing status and 
resources within the organisation.

With the management putting heavy 
pressure on departments to deliver more 
and faster, nobody wanted to be the 
bearer of bad news; that the company’s 
Symbian software platform wasn’t going 
to cut it in the new world of pocket 
computers. As a result of selective 
upward reporting, the leadership 
thought Nokia was progressing well 
against its competitors, when it wasn’t.

The oversight of the collective fear in 
the organisation cost Nokia dearly—its 
precipitious decline in the smartphone 
business and loss of about 90 percent of 
its market value which was greater than 
that of Apple Computers. But I believe 
the loss of market value and market 
share could have been avoided with a 
better view of the collective emotions of 
the organisation.

Do you see the forest or the trees?
Until now, there have been a variety of 
tools for managers who wish to measure 
the emotional cues of individuals, such 
as the Brief Affect Recognition Test 
to understand cross-cultural facial 
expressions. Facial expressions provide a 
wealth of reliable information about how 
others are making sense of the world 
around them, and allow us to tailor our 

responses to the individual in a one-on-
one situation.

This represents one of the key 
measures of emotional intelligence, 
which evaluates how well individuals 
perceive and deal with affectively charged 
interpersonal situations. But there are 
situations in which leaders have to deal 
with the emotions of large groups of 
people, not just those of one or a few 
individuals and most managers don’t 
have time to operate on a one-on-one 
basis all the time. Understanding the 
collective can help leaders respond 
effectively to the group as a whole. 
This happens in situations such as 
dealing with the collective anxiety of 
executives facing the news of corporate 
restructuring; or public authorities 
dealing with the collective anger of 
large groups of people in the streets; or 

Strategy
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Galileo viewed nature as a book 
written in the language 

of mathematics and decipherable through 
physics. His metaphor may have been a 
stretch for his milieu, but not for ours. 
Ours is a world of digits that must be 
read through computer science.

It is a world in which artificial-
intelligence (AI) applications perform 
many tasks better than we can. Like fish 
in water, digital technologies are our 
infosphere’s true natives, while we analog 
organisms try to adapt to a new habitat, 
one that has come to include a mix of 
analog and digital components.

We are sharing the infosphere with 
artificial agents that are increasingly smart, 
autonomous, and even social. Some of 
these agents are already right in front of us, 
and others are discernible on the horizon, 
while later generations are unforeseeable. 
And the most profound implication of this 
epochal change may be that we are most 
likely only at the beginning of it.

The AI agents that have already 
arrived come in soft forms, such as apps, 
web bots, algorithms, and software of all 
kinds; and hard forms, such as robots, 
driverless cars, smart watches, and 
other gadgets. They are replacing even 
white-collar workers, and performing 
functions that, just a few years ago, were 
considered off-limits for technological 
disruption: cataloguing images, 
translating documents, interpreting 
radiographs, flying drones, extracting 
new information from huge data sets, 
and so forth.

Digital technologies and automation 
have been replacing workers in 
agriculture and manufacturing for 
decades; now they are coming to the 
services sector. More old jobs will 
continue to disappear, and while we can 
only guess at the scale of the coming 
disruption, we should assume that it 
will be profound. Any job in which 
people serve as an interface – between, 

say, a GPS and a car, documents in 
different languages, ingredients and 
a finished dish, or symptoms and a 
corresponding disease – is now at risk.

But, at the same time, new jobs will 
appear, because we will need new interfaces 
between automated services, websites, 
AI applications, and so forth. Someone 
will need to ensure that the AI service’s 
translations are accurate and reliable.

What’s more, many tasks will not be 
cost-effective for AI applications. For 
example, Amazon’s Mechanical Turk 
program claims to give its customers 
“access to more than 500,000 workers 
from 190 countries,” and is marketed as 
a form of “artificial artificial intelligence.” 
But as the repetition indicates, the human 
“Turks” are performing brainless tasks, 
and being paid pennies.

These workers are in no position to 
turn down a job. The risk is that AI will 
only continue to polarize our societies – 
between haves and never-will-haves – if 
we do not manage its effects. It is not 
hard to imagine a future social hierarchy 
that places a few patricians above 
both the machines and a massive new 
underclass of plebs. Meanwhile, as jobs 
go, so will tax revenues; and it is unlikely 
that the companies profiting from AI 
will willingly step in to support adequate 
social-welfare programs for their former 
employees.

Instead, we will have to do something 
to make companies pay more, perhaps 
with a “robo-tax” on AI applications. 
We should also consider legislation and 
regulations to keep certain jobs “human.” 
Indeed, such measures are also why 
driverless trains are still rare, despite 
being more manageable than driverless 
taxis or buses.

Still, not all of AI’s implications for 
the future are so obvious. Some old 
jobs will survive, even when a machine 
is doing most of the work: a gardener 
who delegates cutting the grass to a 

“smart” lawnmower will simply have 
more time to focus on other things, such 
as landscape design. At the same time, 
other tasks will be delegated back to us to 
perform (for free) as users, such as in the 
self-checkout lane at the supermarket.

Another source of uncertainty 
concerns the point at which AI is 
no longer controlled by a guild of 
technicians and managers. What 
will happen when AI becomes 
“democratized” and is available to 
billions of people on their smartphones 
or some other device?

For starters, AI applications’ smart 
behavior will challenge our intelligent 
behavior, because they will be more 
adaptable to the future infosphere. A 
world where autonomous AI systems 
can predict and manipulate our choices 
will force us to rethink the meaning 
of freedom. And we will have to 
rethink sociability as well, as artificial 
companions, holograms (or mere voices), 
or 3D servants provide attractive and 
possibly indistinguishable alternatives to 
human interaction.

It is unclear how all of this will play out, 
but we can rest assured that new artificial 
agents will not confirm the scaremongers’ 
warnings, or usher in a dystopian science-
fiction scenario. Brave New World is not 
coming to life, and the “Terminator” is not 
lurking just beyond the horizon, either. 
We should remember that AI is almost 
an oxymoron: future smart technologies 
will be as stupid as your old car. In fact, 
delegating sensitive tasks to such “stupid” 
agents is one of the future risks.

All of these profound transformations 
oblige us to reflect seriously on who 
we are, could be, and would like to 
become. AI will challenge the exalted 
status we have conferred on our species. 
While I do not think that we are wrong 
to consider ourselves exceptional, I 
suspect that AI will help us identify the 
irreproducible, strictly human elements 
of our existence, and make us realize that 
we are exceptional only insofar as we are 
successfully dysfunctional. 

In the great software of the universe, 
we will remain a beautiful bug, and AI will 
increasingly become a normal feature. 

*  Luciano Floridi, Professor of Philosophy 
and Ethics of Information at the University 
of Oxford, is a faculty fellow at the Alan 
Turing Institute.

         In the great software of the 
universe, we will remain 
 a beautiful bug, and AI will    
   increasingly become 
    a normal feature  
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Profound transformations oblige us to reflect 
seriously on who we are, could be, and 

would like to become.

Luciano Floridi *

Charting Our 
AI Future
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Neoclassical homes, green spaces, 
public squares and buildings were also 
built around those historical ruins. The 
city has become more walkable when it 
hosted the 2004 Olympics Games and 
underwent major lasting changes. A 
large part of the town’s historic center 
has been converted into a 2.5 mile-long 
pedestrian-only, tree-lined street, linking 
all the major archeological sites together 
and reducing traffic congestion. It was 
as if an old dream came true as in 1833 
two pioneering architects envisioned a 
walkway that would unify the historical 
sites of Athens. 

At the foothill of the Acropolis is 
the old historical 19th century Plaka 
neighborhood that can be perfect 
for an afternoon walk. The area has 
a special place in the memories of 
the older generation of Athens. Its 
labyrinthine streets are lined with 
houses and mansions of neoclassical 
architecture from the Byzantine and 
Ottomans periods. Mosques, museums 
and monuments and lots of shops and 
restaurants can be found in the area. 
The near-by Monastiraki neighborhood, 

is one of the main shopping districts 
in Athens known for its flea market 
where you can find clothing boutiques, 
souvenir shops and specialty stores. 
It is also a must to visit the National 
Archaeological Museum, few blocks 
away, which is the considered one of the 
greatest museums in the world, housing 
some of the most important artifacts 
from prehistory to late antiquity. 

They say If you want to learn about 
a city, look at its walls. Graffiti in 
Athens have flourished for decades and 
buildings have been used as a canvas 
for murals with social messages. Years 
of wars, military dictatorship and 
economic collapse have spawned creative 
talents that has turned Athens into a 
contemporary place for street art in 
Europe. Some of the graffiti is the work 
of frustrated kids, but the majority is 
good art. Recently the city has made a 
come-back as the capital of modern art 
after it has been overshadowed by other 
European countries. Its contemporary 
art galleries have witnessed the return of 
many Greek artists who left the country 
because of economic uncertainty. The 

National Museum of Contemporary Art 
exhibits huge collection of contemporary 
Greek and international art, among 
many in the city.

You cannot leave Athens without 
having its well-known classic Greek salad 
that you can find at any restaurant or café. 
The city offers a good number of eateries, 
ranging from traditional tavernas to 
upmarket restaurants that serve fusion 
cuisine. Yet make sure to try its seafood 
choices. Fish restaurants run from the 
sea’s edge to the centre of Athens city. 

The best time to visit Athens is during 
Spring, early Summer or Autumn. 
August is high season and is usually 
avoided for its inflated prices, high 
temperature and the hordes of tourists. If 
you are looking for a taste of island life, 
there are beautiful coasts around the city 
where you will have the feeling that you 
are miles away from a metropolis. The 
city is served by Piraeus, the main and 
biggest passenger port in Greece, a major 
shipping and transportation centre and 
from where countless ferries embark 
onto the Greek Islands the country is 
known for. 

  The old ancient city was the birthplace of democracy
and western civilizations. As you walk its

neighborhoods, so many stories unfold like
a rushing river of centuries, with every step bringing

you closer to a piece of its history  
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Athens

1.

3.
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The Arch of Hadrian, the triumphal arch 
which lies in a walking distance from 
Syntagma square.

The Zappeion, a building in the National 
Gardens of Athens  in the heart of the city. 

The Olympic Athletic Center of Athens 
(OAKA) built in 1982 and refurbished for 
the Athens 2004 Olympic Games.

beaches, great food and friendly people. 
The city of 3.7 million inhabitants is 

known for its unique architecture. When 
Athens was chosen as the national capital 
of the modern Greek state in 1830, 
city planners and architects were hired 
to build a new city beside its ancient 
monuments. Around the Acropolis, the 
ancient citadel, is where it all started. 
On this hill, democracy, philosophy, 
theatre, freedom of speech were born. 
Empowered following the Athenians 
victory against the Persians, a group of 
architects wanted to put the ambitious 
plans of stateman Pericles (who always 
dreamt of higher things for Greece), 
into effect, transforming the rocky hill 
into a unique monument of thought 
and art. Those ancient monuments 
have survived for almost twenty-five 
centuries through wars, explosions, 
bombardments, fires, earthquakes, 
sackings, interventions and alterations. 
The most famous of those monuments is 
the Parthenon. At the nearby Acropolis 
Museum, a stunning 21st exhibition, 
you can find a juxtaposition of ancient 
and modern artifacts. 



It was a Sunday morning when 
tourists were gathered in front of the 

Parliament building at Syntagma Square 
in Athens to witness the official changing 
of the Presidential guards. The sights 
of the surrounding hills and nearby 
ancient monuments, against the distant 
blue waters and scattered orange trees 
adorning white Greek houses, painted 
a perfect background picture for the 
official ceremony.

The military celebration was 
happening on the shadow of ancient 
monuments that rise hundreds of 

meters above modern Athens. Although 
the guards’ exchange of roles happens 
every hour of the day, the official 
celebration takes place only on Sundays 
at 11 pm with official costumes that 
recall different areas and eras in Greek 
history. An hour before, the guards were 
standing proudly in perfect stillness 
in front of the Hellenic Parliament, 
guarding the grave of the Unknown 
Soldiers that were killed at war. 

At one point in history, Athens 
was magnificent. The old ancient city, 
the capital and largest city of Greece, 

was the birthplace of democracy and 
western civilizations. As you walk its 
neighborhoods, so many stories unfold 
like a rushing river of centuries, with 
every step bringing you closer to a 
piece of its history which spans over 
3,400 years. A number of conquerors 
occupied the city, each leaving standing 
monuments as a reminder of better and 
bitter times. 

Despite Greece’s economic woes in 
the past years, the country has always 
remained a favored destination for many 
travelers due to its rich culture, beautiful 

The city of Athens, 
a juxtaposition 
of old and new 

architecture.
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Athens

Ancient monuments surviving in a sea of cement,
crystal-clear waters, beautiful little white houses are what comes 

to mind when thinking of Athens.

By Noor Al Saleh

The Glory of 
Athens 
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We as humans tend to have different characteristics.
A clear fact.

Some of us are deep thinkers, over thinkers, or even deep feelers.
Unfortunately, some of us tend to avoid the fact to be held 

accountable for what they have chosen or what they have done. 
They may shy away even from what they are feeling.

We do make mistakes. Life is all about trial and error. We 
should be, however, aware that we can master our minds.

Blaming others for our actions and emotions is not the way to 
live. What is meant to say here is that: you are the one choosing 
most of the time to be affected, or influenced, by the things 
around you. You are choosing to be angry, sad or happy. You 
ought to master your mind. Don’t let your thoughts control you. 
You ought to control them.

We all have things to think about apparently. Our mind can be 
sometime our worst enemy or our best friend. We tend to drift off 
in our thoughts. Here’s when your mind can be your enemy. Our 
minds like it when we feed them with information. Overthinking 
of the past and regretting it is probably one of the hardest things 
a person may encounter in his life. We can be terribly distracted 
by our past which, at some point, slowly starts to become our 
present, to become our reality. It starts affecting the way we think, 
act, and do things. The fear of changing and striving for our 
goals, as well as laziness, take over our lives. We get held back. We 
become creatures that do nothing but feed on past and give out 
negative energy.

Sometimes one has to go through a lot of tough times just to 
get hit with the reality in the face. People need to stop drowning 
themselves in the seas of sorrow, regret, and pain, and focus 
instead more on their present. The past should be nothing but 
a reference to go forward not backward, or a guide to explore a 
better future. It should never be the reality. Some regret maybe 
sometime relieving but should not hold us back. Our past can 
hold us back. We can get so distracted by our past that sometimes 
we forget about living in the present. As much as the present 
might be hard, however, it will get through no matter what. Life is 
just like the sky. Sometimes you have rain. Sometimes it is sunny. 
Sometimes it is gloomy and cloudy. Happiness is not possibly 
permanent. Sadness should not be as well permanent.

Our minds are sometimes very fragile therefore we should be 
aware of what we are feeding them. Instead of being distracted by 
the past, and instead of drowning ourselves in our seas of sorrow 
and regret, we should work on making our life better by moving 
forward and learn from the past while living a promising present. 
Future will never be in the past. Future is there where you have a 
lot to change, a lot to construct, a lot to encounter while armed 
with the wisdom of the past experiences. what beautiful words 
Gary Vaynerchuck, the famous American entrepreneur, once said: 
“The fear of rejection or the laziness of the execution is stopping 
people from winning.” 

Living our time means we are setting our priorities right. Set 
goals and targets of present and future. Arm your mental appetite 
with continuous learning. Be hungry, be greedy whenever it comes 
to knowledge and assimilating the experiences of your and other. 
Have a predator’s mentality towards knowledge. Every day we 
acquire new things. Every day we realize things. Running away 
from our fears well help us encounter the challenges and problems 
of our present time and future better. There is always so much to 
learn from the past while living the experiences of the present. 

Article

Learn from
the Past,

Don’t Live It
By Mahmoud Al Omar
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the fort there are many small rooms that 
could have been used to store goods for 
individual merchants. At this point the 
goods would then be moved by camel 
caravans across Saudi Arabia to sell in 
markets throughout the country. At one 
point there were small watch towers built 
every eleven miles between Al Uqair port 
and the capital city of Riyadh. These towers 
helped to guide the camel caravans through 
the desert but most are now long vanished. 

Despite the heavy weight of history 
that is sensed in such a small space, 
the fort remains a place for leisure and 
enjoyment. It is a location that provides 
respite from life in busy cities during 
winter months. It is a photogenic place, 
where, as sun sets on another day, the 
sea, sand dunes, and history seem to 
coalesce, providing an atmosphere of 
quiet reflection on the past, present and, 
possibly, for the future. 

*  Leah Schmidt is travel photographer 
 based in Saudi Arabia. 
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Archways of the Fort.

Administrative buildings 
in the courtyard.

A fort outbuilding.
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Al-Uqair

that flowed out, but also goods such 
as glazed stone beads, known as the 
semi-precious stone Carnelian. Much of 
these exports ended up in what is now 
modern day Iraq, where these luxuries 
were exchanged for less exotic items 
like woolen material, olive oil, grain and 
sometimes silver or tin. 

Once inside the fort, make sure 
to explore the small store rooms that 
encircle the expansive inner courtyard. 
These rooms are remnants of the fort’s 
past as a customs and excise house, 
where goods were stored before they 
moved to other parts of the Kingdom. 

One of the more intriguing parts of 
the fort, are the twin rows of columns 
that follow the back and right-hand side 
walls. After exploring the storerooms 
and columns, it is worth climbing up to 
the roof of one of the small buildings at 
the edge of the main courtyard. From 
here one can see the entire fort as well as 
look out to see and imagine the dhows 
(wooden cargo ships) of old arriving and 
the camel caravans filling their packs 

with goods destined for souks all over the 
Arabian Peninsula. 

However, Al Uqair isn’t just for 
visitors interested in exploring old forts. 
Within a quick walk lies the surrounding 
beach; perfect for a stroll, or even a 
picnic. It is especially pleasant in the 
fall or winter, once the torrid humidity 
and fierce heat of summer has abated. A 
barbeque on the beach with the dunes 
to your back and a golden sunset is a 
wonderful way to relax and forget the 
hustle and bustle of urban life, and reflect 
on the trade routes that once forged a 
path through sea and dune. 

The trade routes did not stop in 
Mesopotamia but continued on to 
Failaka in what is now Kuwait and even 
to the edges of India where seals stamped 
with distinctive designs provide proof of 
the extensive trading routes of Dilmun. 
However, nothing lasts forever and this 
was true for the Dilmun civilization. But 
by 600 BC the Dilmun civilization had 
been conquered and relegated to history. 

Contemporary historical information 

is scant about Al Uqair. The current fort 
and its mud brick covered stone ramparts 
do not have a clear, defined architectural 
heritage. Some historians maintain the 
assertion that was part of the Dilmun 
civilization and others point to Portugal. 
Starting in the 1500s the Portuguese 
arrived in the Arabian Gulf to try and 
control the Arab trading routes in the 
region. Despite staying in the area for 
nearly 150 years, very few traces of them 
remain. One of the only extant traces 
of the Portuguese is a fort in Bahrain 
but little else of them remains in the 
area. However, it is still not fully known 
whether Al Uqair has any true Portuguese 
heritage. In fact it may have been 
constructed in anticipation of a foreign 
arrival like the Portuguese as part as a way 
to defend the vital trade routes in the area. 

Later it is thought that the structure 
that now stands is part of a former 
customs house used in the early 20th 
century. Once the goods had cleared 
customs, they could then be moved to 
a khan located behind the fort. Inside 
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      Despite the heavy weight of history that is 
sensed in such a small space, 
  the fort remains a place for leisure 
    and enjoyment  
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Al-Uqair

1.

2.

3.

4.

They range from small artifacts to the 
remains of large settlements and even 
burial grounds that are dotted around the 
island kingdom. However, in Al Uqair its 
past still remains mysterious with many 
possible origins and connections.

The Dilmun civilization was spread 
out over several locations though 
what is now the Arabian Gulf. As they 
were mostly traders, many of their 
settlements were located on the coastal 
edges of modern day Kingdom of 
Bahrain and Kingdom of Saudi Arabia. 
Thus, this could be the origins of Al 
Uqair. It was likely first part of a town 
or village but any traces of former 
buildings are no longer visible around 
the fort. Instead, it is bordered by the 
slow moving desert on one side and a 
shimmering sea on the other. 

The Dilmuns traded mostly items 
of great value. Precious materials like 
timber, ivory, lapis lazuli, gold, pearls 
and probably sweet smelling wood used 
for perfumes or to burn as oud were 
regularly part of their exported goods. 
However, it was not just raw products 

3
1 2

Ph
ot

og
ra

ph
 B

y A
bd

ul
la

h 
Al

-O
m

an
y

Rows of columns inside the fort walls.

The main entry gate.

Fort walls.

View of the archways surrounding 
the courtyard.
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Saudi Arabia is full of overlooked 
historical places and the 

fort of Al Uqair is no exception. Hidden 
away on the outermost costal edge of the 
Eastern Province, situated in between 
the major urban areas of Dammam and 
Al-Ahsa, these majestic, mysterious, 
timeworn ruins make a perfect afternoon 
of exploration and relaxation. As the 
weather cools during the winter months, 
it is the right time to explore the coastal 
sites in Kingdom of Saudi Arabia. 

To reach Al Uqair entails driving 
through drab sand dunes, with only 

occasional palm tree, camel, or small 
encampment to break the horizon. Yet, 
just when you think there is only more 
desert ahead, you come over a slight hill, 
and in front lies the sea, beach and the 
remains of the fort. It often appears to be 
closed but a quick knock on the door of 
the Saudi Tourism Office brings a man to 
unlock the gates, leaving the visitor free 
to explore the fort in peaceful silence. 

Just over an hour away from both Al 
Ahsa and Dammam, Al Uqair has always 
been in a strategic location. Though 
its origins are not entirely clear, some 

historians trace it all the way back to 
an ancient city called Gerrah, recorded 
in both Greek and Latin texts. With its 
coastal location, it could easily have been 
used as part of the sea based trade routes 
that have always been so important to 
this area. In addition to its strategic 
location, there was a ready source of fresh 
water from the underground aquifers that 
surround modern day Al Ahsa.

Before its incarnation as Gerrah, Al 
Uqair was probably part of the Dilmun 
civilization. Traces of the Dilmun era 
settlements can still be visited in Bahrain. 



  - February 201787

Al-Uqair

By Leah Schmidt  *

 Here the sea, sand dunes, 
and history seem to 

coalesce.

Al-Uqair
 History and Nature
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inflight_magazine_Indonesia • SP + 5 mm de débord • 210 x 280 mm • China_night_UK • Parution ? • Remise 09/janv./2017 LUC - BAT

ALLI_1701037_China_night_UK_210x280.indd   1 09/01/2017   14:40



  - February 201789

SkyTeam

At SkyTeam, we’re celebrating the Lunar New 
Year and the arrival of the Red Fire 

Rooster. With four local members – China Airlines, China 
Eastern, China Southern and Xiamen Air – plus Korean Air 
and Vietnam Airlines too, our network is at the heart of the 
celebrations throughout Greater China and Asia. 

2017 is a great year to see the world with SkyTeam
Those born in the Year of the Fire Rooster are hard workers, 
but everybody needs time out. If your resolution is to see 
the world, SkyTeam’s 20 airline members offer you 1,062 
destinations throughout 177 countries. Plus you can take 
advantage of a 72-hour visa-free stay when you fly via our 
Beijing, Shanghai or Guangzhou hubs.
Meanwhile, this year we’re offering a generous 15% discount 
off a SkyTeam Round the World ticket – just book before the 
end of March 2017. Enjoy exploring!

Discover Greater China in your own time
If you are flying to Greater China on a Round the World or 
inter-continental ticket, what about SkyTeam’s Go Greater 
China Pass? Choose three to 16 stops across 150+ cities served 
by our four regional members - all on one flexible, economic 
ticket. Hike the Great Wall, dine in Shanghai, sail on Hong 
Kong’s Star Ferry, then shop in Taipei…you decide. 

Relax and unwind in a SkyTeam Lounge
Because traveling can be exhausting, we’re working hard to 
deliver a seamless experience every time. To help you escape 
the hectic airport terminal, we’re opening more SkyTeam 
Lounges. The newly-opened SkyTeam lounge in Beijing is 
an oasis of tranquility and the Hong Kong lounge features a 
noodle bar for fresh food on-the-go and even a yoga studio. 

Business Sense with SkyTeam China Corporate 
Connection 
SkyTeam launched its China Corporate Connection product 
late last year. One simple agreement including travel on all 
15 SkyTeam members serving the region, it offers companies 
in the dynamic Greater China market significant savings on 
corporate travel. 

Learn more about what’s on offer in Greater China 
at skyteam.com. And enjoy a healthy and prosperous 
Year of the Red Fire Rooster.

Happy Lunar New Year!



90

©
 2

01
6 

n
a

ti
o

n
a

l 
G

eo
G

r
a

ph
ic

 im
a

G
e 

li
Br

a
r

y 
- d

is
tr

iB
u

te
d

 B
y 

th
e 

n
ew

 y
o

r
k 

ti
m

es
 s

y
n

d
ic

a
te

.

9090

May I Have This Dance?
Red-crowned cranes engage in a courtship 

dance in Hokkaido, Japan. A Japanese 
symbol of longevity and happiness, red-

crowned cranes participate in graceful 
winter dances to prepare for the 

breeding season.

Photograph By Roy Toft
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