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المروج الخضراء
ت�سكب الطبيعة مروجها اخل�ضراء
على جبال رجال �أملع ،في�صوغ الإن�سان
لنف�سه طري ًقا و�سط هذا اجلمال
ليم�ضي يف غدوه ورواحه بني عامل
ا ُ
حل�سن والإبداع.
تصوير :أحمد حاضر
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َب َر ُد البرد
تت�ساقط قطع الربد على جبال ال�سودة يف �أبها مثل لآلئ انفرطت من عقد ف�أ�ضاءت املكان ،ثم جتمعها ال�شم�س
عندما تتو�سط كبد ال�سماء لتتحول �إىل قطرات تروي خ�ضرة دائمة.
تصوير :أحمد حاضر
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الزائر الشتوي
يت�أهب طائر البل�شون الأبي�ض الكبري للطريان من على �شواطئ جزيرة فر�سان ،يف البحر الأحمر ،لي�سرب
حميطه اجلديد الذي يزوره �شتاء كل عام.
تصوير :خالد زاروق
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شتاء أيسلندة
مع �إطاللة ال�شتاء البارد يف �أي�سلندة ،تناثرت الثلوج على
املكان ليكت�سي باللون الأبي�ض النقي .ويزداد امل�شهد بها ًء مع املياه املتدفقة
من �شالل غودافو�س �شمال �أي�سلندة.
Photograph by: Babak tafreshi
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الغروب في سماء ميامي
حُتيل ال�شم�س وقت الغروب الأبراج يف و�سط مدينة ميامي بالواليات املتحدة
الأمريكية �إىل لوحة فنية ترت�سم يف �أفق املدينة التي تُعد الوحيدة بني املدن الأمريكية الكربى التي
جرى ت�أ�سي�سها على يد امر�أة هي �سيدة الأعمال جوليا تاتل.
Photograph by: Robert Harding
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حصن بافوس
تقف قلعة بافو�س ب�شموخ على الطرف الغربي من مدينة بافو�س ال�ساحلية يف قرب�ص .هذه القلعة كانت
يف الع�صور الو�سطى ح�ص ًنا بيزنط ًيا ُبني حلماية ميناء املدينة.
Photograph by: Robert Harding
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صفحات من التاريخ
يسافر المهرجان بأبناء الوطن إلى أمجاد
أجدادهم ،ليعايشوا تجربة فريدة تحكي عن إرث
الماضي الثمين وأصالته.

عبدالعزيز محمد العريفي
تصوير :وكالة األنباء السعودية (و ا س)

على

مدى ثالثة عقود ون ّيف ،تتكرر كل عام
تظاهرة ثقافية تراثية كربى ،حت�شد
لها الطاقات الفكرية والفنية والأدبية .تختزل يف
قرية واحدة موروثات مناطق اململكة بكل �أطيافها.
ت�سمو ب�أجماد الأجداد و�أ�صالة املا�ضي ،ويتجلى
فيها �ألق احلا�ضر .تر�صد ثقافة الإن�سان ال�سعودي
ن�سيجا واحدً ا يزهو ب�ألوانه
بكل �أبعادها ،وحتيكها ً
ال ّأخاذة� .إنه املهرجان الوطني للرتاث والثقافة،
الذي ي�أتي هذا العام يف دورته الثالثة والثالثني
ب�صياغة متجددة ،تقدم ر�ؤي ًة تتبنى �شعا ًرا يت�سم
بروح االنتماء واللُّحمة الوطنية �أال وهو« :والء ووفاء».
ضيف شرف | جاءت البداية مع ت�شريف خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
حفظه اهلل ،وافتتاحه املهرجان ،حيث تابع رعاه
َ
ال�سباق ال�سنوي للهجن ،الذي ُيعد �أحد �أهم
اهلل
�أن�شطة افتتاح املهرجان� ،إ�ضافة �إىل احلفل اخلطابي
والفني .ومثلما د�أب املهرجان يف �سنواته الأخرية على
ا�ست�ضافة �إحدى الدول بو�صفها َ
�ضيف �شرف ،كانت
جمهورية �إندوني�سيا هذا العام حا�ضرة يف اجلنادرية
مبا متثله من ثقل �إ�سالمي وح�ضاري ،وما تعر�ضه
من تاريخ عريق يف جناحها اخلا�ص ،الذي تك ّرم
بافتتاح خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز� ،سلمه اهلل.
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خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز خالل رعايته حفل افتتاح مهرجان اجلنادرية.

أجنحة المهرجان | التجول يف القرية الرتاثية
ي� ُ
أخذ الزائ َر من ن�شاط �إىل �آخر دون �أن ي�شعر ،فمع
قلب القرية
دخوله �إىل جادة اجلنادرية التي تُعد َ
الرتاثية ،ت�ستقبله بع�ض الأن�شطة املو�سيقية الرتاثية،
التي تت�سرب �إىل �آذانه من مواقع متفرقة تنبعث من
�أجنحة املناطق املتناثرة على ميدان القرية.
ت�ضم قرية اجلنادرية الرتاثية داخل رواقها،
جناحا م�ستق ًال لكل منطقة من مناطق اململكة،
ً
يحتوي على �سوق جتارية ،تعر�ض ما ت�شتهر به كل
منطقة من موروثها الثقايف واحل�ضاري واحلريف،
ف�ض ًال عن العرو�ض ال�شعبية التي حتظى ب�إقبال مهم
ومتابعة حما�سية من احل�ضور ،مع تقدميها فقرات
من �ألوان فنونها املتنوعة ،ولبا�س املنطقة الرتاثي،
وما تعر�ضه الأجنحة املختلفة من �أعمال حرفية،
وم�أكوالت تخ�ص كل منطقة.
جناحا مكة املكرمة واملدينة املنورة من بني
�أهم هذه الأجنحة .فقد �أ�ضاء جناح مكة املكرمة
املهرجان بتاريخ بيت اهلل املعمور ،وحياة �أهل مكة
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عرضت أجنحة المناطق
الموروث الثقافي لكل منطقة ،وقدمت
ً
عروضا فنية شعبية حظيت بإقبال
الزوار واهتمامهم
املكرمة بب�ساطتها وت�آلفها مع �إرثها الثقايف الغني.
�أما زائر جناح املدينة املنورة فيتن�شق عبق تاريخها
و�إرثها الغني يف عمرانها ،وتراثها ،وثقافتها،
وفنونها ال�شعبية.
بع�ض مناطق اململكة الأخرى ح�ضرت بلم�سات
من �أ�صالة تاريخها العريق ،فجاءت تبوك بقالعها

التاريخية ،وحائل بق�صورها الطينية� .أما الق�صيم
فتميزت ب�أبراجها الطينية املهيبة .فيما تزينت
جازان مبا ُيعرف ب ِع�شة جازان ،وهي �أحد �أمناط
البناء الرتاثية التي تت�ألف من الق�ش ،والطني،
والأخ�شاب ،واحلبال القوية .جناح الباحة كان
حا�ض ًرا ببيوته ال�صخرية التي جت�سدها قرية ذي

تعك�س القرية الرتاثية ملنطقة جنران طابعها العمراين العريق.

عر�ضت الفرق ال�شعبية ملناطق اململكة املختلفة فنونها الرتاثية طوال �أيام املهرجان.

قدم حرفيو جازان �إبداعاتهم الرتاثية لزوار اجلنادرية.
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خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يت�سلم هدية تذكارية من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،قدمها رئي�س جمل�س الإدارة ،د .غ�سان بن عبدالرحمن ال�شبل،
واملدير العام ،م� .صالح اجلا�سر ،خالل حفل افتتاح مهرجان اجلنادرية.

�شهد جناح جمهورية �إندوني�سيا �إقبا ًال كب ًريا من زوار املهرجان للتعرف �إىل ثقافة هذا البلد.

عني الرتاثية� .أما ع�سري فح�ضرت مبنازلها امللونة
فائقة اجلمال ،بينما عر�ضت جنران ق�صورها
الطينية وهند�ستها املعمارية ال�ضخمة.
أنشطة تثري المهرجان | ا�صطف الزوار
�أمام �أ�صحاب الإبداعات الرتاثية ي�ستمتعون ب�صياغة
�أناملهم ل�صناعات ورثوها عن �أجدادهم و�أبت
االندثار ،بالرغم مما �أتاحه احلا�ضر من �أدوات
ق ّل�صت كث ًريا من وجود هذه ال�صناعات الآن� .صمد
هذا الإبداع على مدى الزمن ليمثل ف ًنا و�إر ًثا ثمي ًنا،
حر�ص الزوار على م�شاهدة مبدعيه يف عملهم
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جت�سدت هوية منطقة الباحة الثقافية والعمرانية يف تفا�صيل اجلناح اخلا�ص بها.

على �إجنازه ،بل �أُتيح لهم عرب ن�شاط خا�ص �أُعد له
م�سب ًقا ،تعلُّم �صناعة اخلزف والفخار على �أيدي
احلرفيني املتخ�ص�صني ،الذين منحوا املتدربني
�أ�صول هذه ال�صناعة الرتاثية القدمية.
من الإرث ال�صناعي امللمو�س �إىل الإرث الثقايف
املتوهج� ،سافر الزوار و�أبنا�ؤهم و�أحفادهم �إىل
املا�ضي يف جتربة ترفيهية فريدة داخل «قلعة واحد
ط�ش» ،وهي ت�سمية �إحدى الألعاب الرتاثية ال�سعودية،
�إذ متكن الأطفال من ممار�سة الألعاب ال�شعبية
القدمية التي مار�سها �أجدادهم .بالإ�ضافة �إىل
جتربة ال�سوق ال�شعبية القدمية� .أما القبة البانورامية

أفالما تاريخية بانورامية ثالثية الأبعاد،
فعر�ضت � ً
وفق �أحدث التقنيات ،تقدم املعلومات التاريخية �إىل
الزائر يف ثوب احلا�ضر.
هذه الن�شاطات التي �شهدتها القرية الرتاثية،
تزامن معها �أم�سيات �شعرية وندوات ح�ضرها نخبة
من املثقفني من خمتلف الدول� ،إثرا ًء للحراك
الثقايف املحلي العربي ،بينما تظل رق�صة العر�ضة
ال�سعودية من الأن�شطة الفريدة باملهرجان ،التي
يختلف �أ�سلوبها باختالف املنطقة ،ويحر�ص خادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز،
حفظه اهلل ،على ت�شريفها يف كل عام.

قدمت منطقة الق�صيم ع�شرات الأن�شطة يف جناحها،
ومن ذلك فنونها ال�شعبية والرتاثية.
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مناسبات

على

فورموال إي الدرعية

شغف عالمي
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امتداد ثالثة �أيام كان ال�شغف
حا�ض ًرا يف �أر�ض الدرعية
التاريخية التي احت�ضنت مناف�سة عاملية
من طراز رفيع للمرة الأوىل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،مت ّثلت يف اجلولة الأوىل
من املو�سم اخلام�س من بطولة فورموال
�إي الدرعية .هذا احلدث العاملي الذي
�شهد �إقبا ًال كب ًريا من اجلمهور ال�سعودي
وحظي بح�ضور دويل الفت.
ال�سباق املثري الذي خا�ضه اثنان
وع�شرون مت�ساب ًقا حمرت ًفا يف �آخر

�أيام احلدث ،وح�سمه الربتغايل
�أنطونيو فيلك�س داكو�ستا من فريق بي
�إم دبليو ،مل يكن وحده دافع اجلمهور
للح�ضور �إىل الدرعية التاريخية،
و�إمنا � ً
أي�ضا التجربة املتكاملة التي
متتع بها اجلمهور داخل قرية �أليانز
الرتفيهية ،التي جرى �إعدادها من
�أجل �إ�ضفاء مزايا جديدة يف عامل
الرفاهية التفاعلية ُقدِّ مت يف �صورة
مبتكرة �أتاحت للح�ضور اختبار
ال�سباقات ب�أنف�سهم عرب تقنية الواقع

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،ويل العهد ،يف حديث ودي مع الرئي�س التنفيذي ل�سباقات فورموال �إي
�أليخاندرو �أجاج ،يف ح�ضور �أع�ضاء من الفرق امل�شاركة ( .و ا �س )

تتويج ال�سائق الربتغايل �أنطونيو داكو�ستا من فريق بي �إم دبليو ،باملركز الأول يف ال�سباق ،ومن بعده
الفرن�سي جان �إيريك فرين ،ثم البلجيكي جريوم دامربوزيو.

االفرتا�ضي ،ف�ض ًال عن مطالعة جديد
عامل ال�سيارات الكهربائية من كربى
ال�شركات العاملية� ،إ�ضافة �إىل الليايل
الفنية التي قدمها جنوم عامليون� ،أ�ضفوا
البهجة على هذه التجربة الفريدة.
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
كانت حا�ضرة برعاية هذا احلدث
العاملي ،وكانت �شري ًكا فاع ًال يف
�إجناحه عرب نقلها نحو  220ط ًنا من
ال�سيارات واملعدات ،من خمتلف مدن
�أوروبا �إىل موقع احلدث يف الريا�ض.

�شهد ال�سباق امل�شاركة الأوىل ل�سيارات اجليل الثاين التي تبلغ �سعة بطارياتها �ضعف �سعة بطاريات اجليل
ال�سابق ،ما عزز من قدرات املت�سابقني يف �أثناء ال�سباق ( .و ا �س )
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جسر بروكلين
نيويورك
يقع

ج�سر بروكلني يف مدينة
نيويورك ،وهو ج�س ٌر ُمعلَّق
ميتد عرب نهر �إي�ست ريفر «East
 ،»Riverويربط بني منطقتي مانهاتن
وبروكلني .يبلغ طول اجل�سر العتيق
 1825مرتًا ،بارتفاع �أربعة وثمانني
مرتًا عن �سطح املاء ،وهو �أحد �أقدم
اجل�سور املعلَّقة يف الواليات املتحدة
الأمريكية والعامل.
بد�أ بناء اجل�سر عام ،1869
وجرى االنتهاء منه بعد �أربعة ع�شر
عاما يف عام  .1883وكان ا�سمه يف
ً
الأ�صل ج�سر نيويورك وبروكلني،
أي�ضا بج�سر �إي�ست ريفر،
وعرف � ً
ولكن جرى تغيري ا�سمه عام 1915
مر
لي�صبح ج�سر بروكلني .وعلى ِّ
ال�سنني خ�ضع اجل�سر لكثري من
الرتميمات.
منذ افتتاح ج�سر بروكلني �أ�صبح
من �أهم معامل مدينة نيويورك،
�إذ يجذب �إليه ال�سياح للتنزه يف
حميطه .وقد ُع َّد معل ًما تاريخ ًيا
وطن ًيا عام .1964
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 24ساعة

 24ساعة
في

فيينا

تقع العاصمة النمساوية فيينا في
قلب أوروبا ،وتجمع بانسجام مذهل
بين القديم والحديث ،إذ تكرِّ س
مجد إمبراطورية تزهو بمعالم
ً
راسخا
ومفاتن تجعل منها عنوا ًنا
للفن والمعمار ،و ُتعد في اآلن ذاته
إحدى أكثر المدن إبداعً ا في مجال
الفن والثقافة ،بينما تزهو بجمال
طبيعتها الخالبة.

أين تذهب؟
ال ينبغي لزائر مدينة الأُن�س �أن يف ّوت التجول يف �شارع
رينغ�شرتا�سه� ،أحد �أجمل ال�شوارع التاريخية باملدينة،
الذي مر على �إن�شائه �أكرث من  150عا ًما ،ليقف الزائر
على معامله املده�شة وق�صوره وحدائقه ،ويرت�شف كو ًبا
من ال�شوكوالته ال�ساخنة يف �أحد مقاهيه.
ميكن تناول الإفطار خارج الفندق يف �أحد مقاهي
فيينا ال�شهرية املطلة على نهر الدانوب ،لال�ستمتاع
مبنظر اليخوت الزجاجية .كما ميكن التنزه على طول
يعج بالق�صور واملقاهي
�شارع امل�شاة غرابن ،الذي ُ
واملحال التجارية .ومن الأماكن اجلديرة بالزيارة
� ً
أي�ضا ،ق�صر �شونربون الذي ي�شتهر بحدائقه البديعة،
و ُيعد �أحد مفاخر فيينا اجلميلة.
ميكن اختزال امل�سافات بركوب قطار فيينا الدائري
يف رحلة ملدة ثالثني دقيقة ،ت�ستعر�ض املعامل الأكرث
�شهرة يف املدينة ،مثل دار الأوبرا الوطنية ،وجمل�س
النواب ،والق�صر الإمرباطوري ،ومبنى البلدية.
أين تسكن؟
فندق Sans Souci Vienna
ُيعد من �أفخم فنادق العا�صمة النم�ساوية يف
املدينة .يقع و�سط فيينا التاريخية ،على بعد ع�شر
دقائق �س ًريا على الأقدام من دار الأوبرا .كان هذا
الفندق ُنز ًال قد ًميا عزف فيه امللحن واملو�سيقار
يوهان �شرتاو�س يف القرن التا�سع ع�شر �إحدى
�أ�شهر مقطوعاته املو�سيقية.
يقع على بعد نحو ع�شر دقائق �س ًريا على
الأقدام من ق�صر هوفبورغ الإمرباطوري ،وكذلك
جممع املتاحف الثقايف الذي يعد �أحد �أكرب ع�شرة
جممعات ثقافية يف العامل ،حيث تتجمع املتاحف
فيه حول ميدان ماريا ترييزا ،لت�ضم جمموعة
هائلة من روائع الفن النم�ساوي احلديث.

ماذا تتسوق؟
الت�سوق يف الهواء الطلق جتربة ماتعة يف فيينا يحظى
بها الزوار يف زيارتهم ل�شارع ماريا هلفر الذي يكتظ
باملحال التي تبيع العالمات التجارية الكربى .يقع
ال�شارع على مقربة من حمطة القطارات الرئي�سة
يف املدينة ،ويتميز بات�ساعه وتن�سيقه ب�صورة جميلة،
جتعل الت�سوق فيه جتربة مميزة ،تعززها املقاهي
التي تنت�شر يف �أرجائه.
�أما �أ�شهر �شوارع الت�سوق يف فيينا فهو كرترن
�شرتا�سه� ،إذ يكتظ بامل�شاة واملت�سوقني على مدار
ال�ساعة .و�أما جتربة الت�سوق من الأ�سواق احلديثة،
فتوفرها فيينا للزائر يف �صورة جمموعة من املجمعات
التجارية منها رينج�سرتا�سني جالريين الواقع يف قلب
املدينة قرب دار الأوبرا ،وجممع �إ�س �سي �إ�س الذي
ُيعد �أحد �أكرب جممعات الت�سوق يف النم�سا� ،إ�ضافة �إىل
جممع لوغرن �سيتي الواقع غرب املدينة.
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تطوير المواهب
�أ�صدر

املعهد الدويل للتنمية الإدارية  IMDتقرير
املواهب العاملي ال�سنوي الذي ي�سلط ال�ضوء على
الو�سائل التي تعتمدها بع�ض الدول يف تطوير املهنيني امل�ؤهلني
ت�أهي ًال عال ًيا واجتذابهم واالحتفاظ بهم.
و�ضع التقرير الذي ن�شره موقع بزن�س �إن�سايدر جتربة
ثالثة و�ستني بلدً ا حتت املجهر ،وا�ستند �إىل ثالثة م�ؤ�شرات
رئي�سة ،ت�ضمن الأول :اال�ستثمار والتنمية ،ومن ذلك الإنفاق
على التعليم .وت�ضمن امل�ؤ�شر الثاين :مدى جاذبية البالد
للمواهب الأجنبية ،وتكلفة املعي�شة فيها مقابل الرواتب.
بينما تناول امل�ؤ�شر الثالث :اجلاهزية يف جماالت جودة نظام
التعليم ومهارات املديرين.
ت�صدرت �سوي�سرا الت�صنيف للعام اخلام�س على التوايل،
م�ؤكد ًة دورها بو�صفها مركزً ا عامل ًيا جاذ ًبا للمواهب .وكان
للدول اال�سكندنافية ن�صيب كبري من هذا االعرتاف الدويل،
حيث كانت الدمنارك الثانية يف الت�صنيف ،ت َلتها الرنويج يف
املرتبة الثالثة ،وجاءت فنلندا يف املرتبة ال�سابعة ،وال�سويد يف
املرتبة الثامنة� .أما املركز الرابع ،فكان من ن�صيب النم�سا،
وح ّلت هولندا يف املرتبة اخلام�سة ،وجاءت كندا يف املركز
ورجحت اخلربات الدولية العالية ملديري ال�شركات،
ال�ساد�سّ .
والأجور املرتفعة ،منح لوك�سمبورغ املرتبة التا�سعة ،فيما
ا�ستقرت �أملانيا يف املركز العا�شر.

طريق من المخلفات البالستيكية
يف

كل عام هناك �أكرث من ثمانية ماليني طن من
خملفات البال�ستيك وحدها ترمى يف املحيطات.
وقد ن�شرت رويرتز تقري ًرا عن افتتاح ال�سلطات املحلية يف
هولندا �أول ممر للدراجات الهوائية ،جرى ت�شييده كام ًال
من خملفات البال�ستيك ،يف خطوة تهدف �إىل التقليل من
تلك املخلفات �شديدة ال�ضرر بالبيئة.
يبلغ عر�ض املمر نحو ثالثني مرتًا ،وجرى افتتاحه يف
مدينة زفوله  Zwolleالتي يرجع تاريخها �إىل  1٫300عام،
وقد جرى ا�ستخدام � 500ألف غطاء بال�ستيكي لت�شييد
املمر .ويقدر �أن عمر هذا املمر �سيكون �أطول من املمرات
التقليدية مبقدار مرتني �إىل ثالث مرات.
اال�ستغالل الأمثل لهذه املخلفات �سيقل�ص من �إلقاء
�أطنان املواد البال�ستيكية واملخلفات يف البحار ،وما
تت�سبب فيه من قتل كثري من الأحياء املائية ،وت�سميم
املنظومة الغذائية يف الطبيعة ،ومن ثم �إحداث خلل
يف النظام البيئي بالكامل .متثل هذه اخلطوة قفزة
كربى يف جمال اال�ستفادة من املخلفات و�إعادة
تدويرها ،وقد قال عنها مهند�سو الفكرة �إنها مبادرة
جريئة ،وخطوة مهمة ،نحو �إعادة تدوير املخلفات.
كما �سيتبع هذه اخلطوة افتتاح ممرات �أخرى مبدن
خمتلفة يف هولندا.
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فيسبوك والطاقة المتجددة
�أعلن

موقع التوا�صل االجتماعي العاملي في�سبوك يف الآونة
الأخرية يف بيان �صحفي ن�شره موقع بزن�س �إن�سايدر
ال َ
أهداف اجلديدة التي و�ضعها من �أجل العمل بالطاقة
املتجددة بالكامل بحلول عام  .2020ويف الوقت نف�سه �ص ّرح
وادي ال�سيليكون يف كاليفورنيا �أنه يعمل على ت�شغيل عملياته
با�ستخدام الطاقة املتجددة بن�سبة ً � %100
أي�ضا بحلول التاريخ
نف�سه .كما وعد بخف�ض انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري بن�سبة  ،%75يف املدة نف�سها.
ت�ستهلك �شركات التقنية العمالقة مثل في�سبوك ،وغوغل،
و�أمازون ،و�أبل ،لت�شغيل �شبكاتها العاملية من مراكز البيانات
والبنية التحتية ،كميات هائلة من الكهرباء ،وت�سهم على نحو
كبري يف انبعاثات االحتبا�س احلراري العاملية.
على الرغم من �أن معظم �شركات التقنية الكربى قدمت
تعهدات جتاه الطاقة املتجددة� ،إال �أن في�سبوك عقدت
العزم على خف�ض الكميات الكبرية التي ت�ستهلكها مراكز
بياناتها من الطاقةً ،
حفاظا على البيئة .وقد �أو�ضحت �أنها
تعمل جن ًبا �إىل جنب مع امل�ؤ�س�سات العامة ،ومطوري الطاقة
املتجددة ،واملجموعات ال�صناعية ،من �أجل تبادل اخلربات،
وجلب نهج مبتكر ي�ساعد على �إيجاد حلول الطاقة املتجددة
التي تنا�سب االحتياجات.

أكثر المطارات ازدحا ًما
يتزايد

عدد امل�سافرين الذين تنقلهم �شركات الطريان
من عام �إىل عام ،ومن َثم يت�ضاعف حجم
�شبكة النقل اجلوي العاملي كل خم�س ع�شرة �سنة ،وذلك وفق
موقع فيجوال كابيتالي�ست ،الذي ر�صد �أعداد امل�سافرين يف
العام املا�ضي بنحو �أربعة مليارات م�سافر ،نق ًال عن منظمة
الطريان املدين الدويل «�إيكاو».
تبدو جميع املطارات ن�شيطة وفاعلة يف نقل الركاب� ،إال �أن
بع�ضها يلعب دو ًرا حا�س ًما يف ال�شبكة العاملية �أكرث بكثري من
غريها .ومن �أكرث املطارات ً
ن�شاطا يف العامل :مطار هيرثو
يف لندن ،ومطار فرانكفورت ،ومطار �سخيبول يف �أم�سرتدام،
ومطار �أوهري بالواليات املتحدة الأمريكية ،ومطار تورونتو
بري�سون بكندا ،ومطار �سنغافورة �شانغي ،ومطار �سوكارنو
هاتا ب�إندوني�سيا ،ومطار كواال المبور يف ماليزيا ،ومطار �شارل
ديجول بفرن�سا .مت ّثل �أوروبا وجه ًة �أ�سا�سية يف ال�سفر الدويل،
وكذلك املدن الواقعة على ال�ساحل الغربي لأمريكا ال�شمالية،
مثل فانكوفر ،و�سان فران�سي�سكو .التي حتاول �سحب ب�ساط
اجلاذبية من �آ�سيا� ،إال �أن مطار هيرثو ي�شهد حركة مالحة
جوية حثيثة ،ويظل الأكرث ً
ن�شاطا وازدحا ًما و�صاحب الريادة يف
قيادة العامل يف التوا�صل الدويل ،فقد نقل يف عام  2017نحو 72
�ألف حركة نقل ما بني رحالت جوية قادمة ومغادرة ،ونقل �أكرث
من  78مليون م�سافر ،و 1٫700مليون طن مرتي من الب�ضائع.
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حي الطريف
الطرف األجمل
حي سكنته األحداث التاريخية،
وعاصمة الدولة السعودية األولى
.1818-1744

عبير الفوزان

يف

�شمال غرب العا�صمة الريا�ض ،وعلى �ضفاف
وادي حنيفة� ،أحد الت�ضاري�س املهمة يف
�إقليم اليمامة ،ينبثق حي الطريف ،الذي هو يف
الأ�صل الدرعية القدمية ،والعا�صمة الأوىل للدولة
ال�سعودية الأوىل .جرت يف هذا احلي� ،أو العا�صمة
الأوىل ،مبايعة الإمام حممد بن �سعود ،م�ؤ�س�س
الدولة ال�سعودية الأوىل ،و�أمري الدرعية� ،آنذاك،
بالإمامة ،بنا ًء على ميثاق الدرعية الذي جرى بينه
وبني ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب ،لن�شر الدعوة
ال�سلفية وجتديدها مبحاربة البدع واخلرافات،
وتبني حركة �إ�صالحية يف �شتى مناحي احلياة .كان
ذلك يف عام 1157هـ1745 -م.
طرف التاريخ | عندما تتجه بب�صرك من حي
البجريي يف حمافظة الدرعية� ،إىل حي الطريف
على ال�ضفة الأخرى من وادي حنيفة ،تنطبع يف
الذاكرة �صورة ق�صور طينية ذات منط عمراين
جندي خالب مل ميحها الزمن ،ولن ت�ستطيع �أن
متحوها من ذاكرتك .فهي ملمح من مالمح الرتاث
الإن�ساين التليد لتلك املنطقة ال�ساحرة مبكوناتها،
حيث جمعت بني اجلمال وال�صمود وكيان باقٍ
بالرغم من القرون التي مرت .ا�ستمد هذا احلي
�سحره من جماله ،عرب الأحداث التاريخية التي
ف�س ِّجل يف عام
مرت به ،ف�شكلت كيانه وعبقهُ ،
� 2010ضمن قائمة مواقع الرتاث العاملي يف منظمة
اليوني�سكو ،ليكون بذلك من �أهم الوجهات التاريخية
وال�سياحية يف اململكة العربية ال�سعودية.
لوهلة قبل �أن تدلف �إىل حي الطريف عرب
و�سمي بج�سر حممد بن
ج�سر م�شاة �أُن�شئ حدي ًثا ُ
عبدالوهاب ،يقع مقابل مركز الزوار يف حي البجريي،
27

الطريف

نادر جميل

يقع ق�صر �سلوى يف اجلهة ال�شمالية من حي
الطريف ،وقد جرى ترميمه على مراحل
عدة ،وبقيت جدرانه التي تغريت مع الزمن
على حالها ،ومل ي�ستكمل بنا�ؤها ،فمنحت
الق�صر م�شهدً ا خال ًبا.

قصر سلوى من أكبر القصور في حي الطريف ،تبلغ مساحته
		
عشرة آالف متر مربع ،وكان سك ًنا لإلمام محمد بن سعود
�ست�سرب �أبعاد احلي الذي متثل �أمام ناظريك لوحة
مرتامية يف الأفق ،فكانت بني ال�سماء وبطن الوادي
الذي ي�سيل مع هطول الغمام ،لوحة فريدة يف متحف
طبيعي .و�أنت تعرب اجل�سر �ستخال نف�سك يف عامل
�ساحر يجعلك تت�ساءل :هل هذا حقيقة� ،أم �أنه من
ن�سج خيال جانح ،تكاتف معه عمران بديع مغرق يف
القدم؟ لن ت�صدق �أن التاريخ ماث ٌل هنا و�أنك ت�سري
على �أر�ضه �إال عندما تتح�س�س ب�أناملك �أول جدار
طيني يقابلك يف هذا احلي.
قصر سلوى | عندما مت�سك بطرف التاريخ
يف حي الطريف ،ف�إنه �سي�أخذك �إىل عوامله البديعة
واملنيعة ،بني امل�ساجد والق�صور والبيوت ،تن�ساب
28

 -يناير 2019

معه �إىل �أزقة ودهاليز ودكاكني ذلك احلي ،وتقف
�أمام �أبواب بيوته ،فال تفوتك منه نافذة ،وال باب
دكان موارب .وال ي�سلو القلب �إال �أمام ق�صر �سلوى،
الذي ي�أ�سر اللب عندما تذكر َمن مروا �أمام بابه� ،أو
حت�صنوا خلف جدرانه� ،أو �سكنوا يف �إيوانه ،لتكون
�أمام هذا الق�صر ك�شاعر يقف على �أطالل جمد تليد.
يقع الق�صر يف اجلهة ال�شمالية من حي الطريف،
وهو من �أكرب املباين يف احلي� ،إذ تبلغ م�ساحته �أكرث
من ع�شرة �آالف مرت مربع .وبح�سب الدرا�سات التي
جرت على �أطالله ،يتك َّون الق�صر من �سبع وحدات بُنيت
يف فرتات زمنية لأغرا�ض �سكنية خمتلفة .ولقد كانت
�إحداها �سك ًنا للإمام حممد بن �سعود ،و�أخرى �سك ًنا
للإمام عبدالعزيز بن حممد بن �سعود ،والوحدة ال�سابعة

منها كانت �سك ًنا للإمام �سعود بن عبدالعزيز «�سعود
الكبري» ،بالإ�ضافة �إىل م�سجد الإمام حممد بن �سعود.
جرى ترميم هذا الق�صر على مراحل عدة،
ال�سيما من �أ�سا�ساته ال�ضاربة يف الأر�ض ،وبقيت
جدرانه التي تغريت مع الزمن على حالها ،ومل
ُي�ستكمل بنا�ؤها ،بل جرى ترميمها ب�أ�سلوب حذر،
فمنح الق�صر م�شهدً ا خال ًبا ،جعل من نق�ص ارتفاع
بع�ض زوايا جدرانه جما ًال ماد ًيا ي�شبه اجلمال
املعنوي للوقوف على الأطالل ،فهي ك�أطالل التاريخ
التي ي�سلى القلب عن �سواها عند الوقوف بها.
متحف المتاحف | هل ت�صدق �أن فتحة يف
جدار طيني قدمي له من العمر �أكرث من ثالث مئة

�أحمد فتحي

ُيعد احلي ب�أكمله متح ًفا ل�سل�سلة
وزمن تليد ،حيث حتول
� ٍ
أحداث ٍ
كثري من ق�صوره و�شوارعه
�إىل مزارات لعر�ض جانب من
جوانب احلياة يف زمن الدولة
ال�سعودية الأوىل.
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الطريف

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ،مع قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي
خالل حفل افتتاح م�شروع تطوير حي الطريف التاريخي يف الدرعية.

حي الطريف

من بيعة التأسيس إلى بيعة التطوير
يف

الثالث من �شهر ربيع الآخر من عام
1440هـ 2019 -م ،ح ّلت ذكرى بيعة
خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان
ابن عبدالعزيز ،حفظه اهلل .تلك البيعة
التي امتزجت ذكراها هذا العام بذكرى
ت�أ�سي�س الدولة ال�سعودية الأوىل عام
1157هـ 1744 -م ،على يد الإمام حممد بن
�سعود� ،أمري الدرعية .هذه املنا�سبة العزيزة
ا�ستقبلها �أبناء اململكة ب�إطاللة على تاريخهم
احلافل من نافذة حي الطريف التاريخي
يف حمافظة الدرعية ،الذي جرى افتتاح
م�شروعه التطويري ع�شية ذكرى البيعة،

مركز ثقايف
بهدف حتويل هذا احلي �إىل ٍ
�سياحي دويل ،دون �إق�صاءٍ خل�صائ�صه
العمرانية التاريخية ،وفق �أُطر ع�صرية
مبتكرة ،ترقى به �إىل م�صاف الأحياء
الرتاثية العاملية.
جرت على �أر�ض هذا احلي العتيق ،املطل
على وادي حنيفة� ،أحداث �ش َّكلت مبجملها
منعط ًفا تاريخ ًيا مه ًما يف تاريخ الدولة
ال�سعودية .ويعك�س افتتاح خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز م�شروع
تطوير حي الطريف كث ًريا من امل�ضامني التي
ي�ستند فيها احلا�ضر �إىل �أ�صالة املا�ضي،

و ُي�ستلهم فيها املجد من جذور التاريخ.
كما ن�ش�أت الدولة ال�سعودية الأوىل على
منهج الإ�صالح والتطوير ،ف�إن التاريخ بعد
نحو ثالثة قرون ُيعاد ت�سطريه من جديد
على التوجه التطويري ذاته الذي نه�ضت
عليه اململكة العربية ال�سعودية .حقق
هذا التوجه الذي يقوده خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
نقالت ح�ضارية� ،أُجنز فيها عدد من
التحوالت الكربى التي ت�ست�شرف �آفاقاً
�أرحب مل�ستقبل الوطن على امل�ستويات كافة
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية.

كما نشأت الدولة السعودية األولى على منهج اإلصالح والتطوير،
		
فإن التاريخ بعد نحو ثالثة قرون يُعاد تسطيره من جديد على التوجه التطويري
ذاته الذي نهضت عليه المملكة العربية السعودية
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�أحمد فتحي

ُس ِّجل حي الطريف في عام  2010ضمن قائمة مواقع
				
التراث العالمي ،في منظمة اليونيسكو
		
�سنة �ست�أخذك �إىل عوامل �ساحرة؟! �صدّق! هذا هو
متحف الدرعية يف ق�صر �سلوى يف حي الطريف .عرب
اجلدار الطيني يف الق�صر �ستنقلك �شا�شات عر�ض
�صوت و�صورة و�ضوء وو�سائط متعددة �إىل التاريخ
والعمران والأحداث التي مرت به.
أحداث
ُيعد احلي ب�أكمله متح ًفا عظي ًما ل�سل�سلة � ٍ
وتاريخ جميد .فهو مبنزلة متحف
وزمن تليد
ٍ
ٍ
املتاحف ،حيث حتولت كثري من ق�صوره �إىل متاحف،
مثل ق�صر الأمري عمر بن �سعود الكبري ،الذي
ُخ�ص�ص لعر�ض جانب من احلياة االجتماعية يف
زمن الدولة ال�سعودية الأوىل ،من عادات وتقاليد
وموروث ،حتى الأدوات امل�ستخدمة.
ي�شتمل احلي على خم�سة متاحف :متحف

الدرعية يف ق�صر �سلوى ،ومتحف احلياة
االجتماعية يف ق�صر الأمري عمر ،بالإ�ضافة �إىل
ثالثة متاحف يف ق�صور �أخرى ،وهي :املتحف
احلربي ،ومتحف اخليل العربية الأ�صيلة ،ومتحف
التجارة واملال يف ق�صر بيت املال.
حي و�أي مدينة
سوق وقصور | مثل �أي ٍّ
�أو عا�صمة ،يزخر هذا احلي التاريخي بق�صور
�إدارية تتما�شى مع متطلبات ذلك الزمن الذي
يرجع �إىل القرن ال�سابع ع�شر يف منطقة جند.
فهناك ق�صر بيت املال ،وق�صور �أمراء ،بالإ�ضافة
�إىل بيوت ت�أخذك �صعو ًدا �إىل علو احلي .وهناك
على �سفح احلي �ستجد �سو ًقا تتك َّون من  38دكا ًنا

حتاكي دكاكني ذلك الزمن مب�ساحتها ال�صغرية،
لتخ�ص�ص بعد ذلك للتذكارات واملنتجات
احلرفية .ال تتوقف مكونات هذا احلي عند ال�سوق
والق�صور ،بل متتد �إىل حمام الطريف الذي ُبني
ب�أ�سلوب حديث غري موجود يف ذلك الوقت ،فجمع
بني جمال الأقوا�س اجلب�سية وال�سواري النجدية
التي تُقيم الأ�سقف.
لقد غدا حي الطريف يف عمرانه حتف ًة فني ًة
ز َّينت نف�سها بنف�سها .فالطني وا َّل نِلب امل�ستخدمان
يف بيوته من �أر�ض الدرعية ،و�أحجاره ال�صخرية
من وادي حنيفة .فله �أن يتباهى بعد ذلك ب�أنه
طريف ،فهو الطرف الأجمل ،على وادٍ ي�شق ه�ضبة
جند ،له من التاريخ في�ض وفري.
31

برلين

برلين
متحف من العمارة والثقافة
تكتظ العاصمة األلمانية بكنوز
ثقافية تضمها متاحفها
المتنوعة ،وتراثها العمراني،
وشوارعها التي تعكس ما عاشته
المدينة من أحداث في القرن
العشرين.

جوسلين إيليا
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حينما

قررت جمهورية �أملانيا الدميقراطية
«�أملانيا ال�شرقية» ،يف عام  ،1961ت�شييد
�سور حول مدينة برلني ملنع املقيمني فيها من االنتقال
�إىل املناطق الأملانية الأخرى ،و�ضعت بذلك ً
تاريخا ال
ُين�سى يف حياة �سكانها الذين مل يعد ب�إمكانهم التنقل
وزيارة �أقربائهم يف الق�سم الغربي من املدينة .ا�ستمر
ال�سور الفا�صل قائ ًما لنحو ثالثة عقود ،حتى قررت
�أملانيا يف عام � 1989إ�سقاطه بعد �أن مزّق املدينة
لزمن طويل ،و�أ�سهم مع تاريخها القدمي يف احلرب
يف حتويل برلني �إىل مدينة للم�آ�سي ،لدرجة �أنه
جرى ت�سمية املنطقة املخ�ص�صة لالنتظار يف حمطة
القطار الرئي�سة بق�صر الدموع ،وهي النقطة التي
كانت ت�شهد وداع �سكان �أملانيا ال�شرقية لأ�صدقائهم

و�أقربائهم من الغرب ،حيث ال ُيعلم موعد �آخر للقاء.
برلني الواقعة �إىل ال�شرق من �أملانيا قرب احلدود
مع بولندا جنحت يف حتويل تاريخها امل�أ�ساوي
وذكرياتها احلزينة �إىل جمال ينب�ض باحلياة ،وفرح
تعك�سه هند�سة معمارية حديثة ،وكنوز ثقافية حوتها
متاحفها ومعار�ضها الفنية ،حيث حتولت �أرجا�ؤها
�إىل معامل يتطلع الزائر �إىل التعرف �إليها ،عرب ما
يتاح له من و�سائل للتنزه والتجول يف املكان.
من زمن الحرب | يتطلب التعرف �إىل تاريخ
برلني القيام بجولة يف ملج�أ �أنرتفيلتني الذي ي�شاهد
الزائر فيه خمابئ الأملان �إبان احلرب العاملية الثانية،
�إذ ُيعد هذا امللج�أ من �أ�شهر املالجئ يف تلك احلرب،
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برلين
 .1ظل جدار برلني قائ ًما لنحو ثالثة عقود
حتى جرى هدمه عام  ،1989لت�ستعيد
املدينة وحدتها من جديد.
 .2يقع برج التلفزيون يف �ساحة �ألك�سندربالتز،
ويتيح لزواره م�شاهدة برلني من قبته
الزجاجية �أعلى الربج.
 .3انتهى بناء بوابة براندنبورغ عام  ،1791وتقع
يف �ساحة باري�سر و�سط برلني.
 .4يعد ق�صر �شارلتونبورغ الق�صر امللكي الأكرب يف برلني.

2

1
وال يزال يحتفظ ب�شكله الأ�سا�سي ،حيث ُبني يف الأ�صل
ليكون حمطة ملرتو الأنفاق ،ومع بدء احلرب جرى
ا�ستخدامه لتفادي ال�صواريخ والهجمات املعادية.
يف هذا امللج�أ ال تزال الأَ�س َّرة التي ا�ستخدمها
الأملان على حالها ،كما احتفظ امللج�أ بتق�سيماته
الداخلية من غرف الن�ساء والأطفال والرجال،
وغرف عالج اجلرحى .وي�ضم امللج�أ �أ�شياء خا�صة
باجلنود الذين �سقطوا يف احلرب .وامتدادًا لتاريخ
املدينة احلربي يقف الزائر �شاهدً ا على حقبة
احلرب الباردة عرب متحف «ق�صة برلني» الذي
ج�سد ملج�أ �آخر ي�ضم �صاالت للنوم ،و�أخرى
ُي ّ
للمعي�شة والطهي ،و�صاالت للتدابري الوقائية من
الهجمات الكربى .يقع هذا امللج�أ يف �شارع كودام.
حافظت برلني على واحدة من �أهم نقاط التفتي�ش
يف جدارها الفا�صل حتى بعد توحيد �أملانيا ال�شرقية
والغربية .هذه النقطة هي نقطة تفتي�ش ت�شاريل التي

3
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4

ينتصب برج التلفزيون في ساحة ألكسندربالتز،
			
ويبلغ ارتفاعه نحو  368مت ًرا ،ويتألف من ً 147
طابقا،
ليمثل بذلك أطول أبنية ألمانيا
				
ج�سدت �أهم نقاط العبور بني ال�شرق والغرب والتي
ّ
�شهدت كث ًريا من الأحداث التاريخية .يتعرف �إليها
الزائر عرب زيارة املتحف اخلا�ص بهذه النقطة.
جولة في برلين | من �أبرز الو�سائل التي
يعتمد عليها زوار برلني يف التنزه القوارب التي
تتجول يف نهر �شربيه الذي يخرتق املدينة يف
و�سطها التاريخي ،وي�صب يف نهر هافل الذي ُي ِّ
�شكل
بحرية تيغيل وبحرية فان الكبرية .عرب هذه اجلولة
ميكن للزائر �أن يطالع الهند�سة املعمارية للمدينة
اجلميلة ،على مدى نحو �أربع �ساعات هي زمن
الرحلة التي ي�ستمتع بها.
�إىل جانب اجلولة النهرية تتوافر يف برلني جتربة
مثرية تتمثل يف االرتقاء ج ًّوا �إىل ارتفاع يبلغ نحو
 150مرتًا مل�شاهدة �أجمل املناظر عرب منطاد فيلت
بالون ال�ضخم ،حيث يقف الزائر يف �سلة عمالقة مع

غريه من ال�سياح يف �أجواء �ساكنة لي�شاهد العا�صمة
الأملانية من �أعلى.
�أما التجول يف �أرجاء املدينة في�سمح للزائر �أن
يطالع كث ًريا من املعامل التي يقع بع�ضها قرب بع�ض،
والتي ت�ضفي ال�شغف على اجلوالت التي ينطلق فيها
الزوار �س ًريا على الأقدام .و�إن َّ
نهجا
ف�ضل الزائر ً
ً
�أكرث �سرعة يت�سم بقدر كبري من املتعة �أي�ضا فيمكنه
ا�ستئجار الدراجات الهوائية التي ت�ضم �سبعة مقاعد.
تتوافر هذه الدراجات يف مواقع متعددة داخل برلني.
�سائق هذه الدراجة ي�صطحب جمموعة من الزوار يف
رحلة يف �أنحاء املدينة ،يتوقف فيها �أمام �أهم املعامل،
وي�سمح للزوار بالتقاط ال�صور التذكارية ،وعلى ر�أ�س
هذه املعامل بوابة براندنبورغ ال�شهرية .كما يحظى
الزوار بفر�صة التعرف �إىل فندق �أدلون التاريخي،
حد ذاته َم ْعل ًما من معامل املدينة،
يج�سد يف ِّ
الذي ّ
ب�سبب تاريخه العريق ،و�أهميته الراهنة ،كونه مق�صدًا
35

برلين
بني عمود الن�صر عام  ،1873ويرمز
�إىل انت�صارات الإمرباطورية الأملانية
يف حروبها ذلك الوقت.
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تقع جزيرة املتاحف على نهر �شربيه و�سط مدينة برلني.

ُتعد جزيرة المتاحف من أبرز مواقع برلين السياحية،
				
إذ يقع فيها خمسة متاحف كبرى،
		
ُتم ّثل أكبر تجمع للمتاحف في أوروبا ،أبرزها متحف برلين الجديد
الذي يحظى بشهرة دولية واسعة
					
للر�ؤ�ساء وامللوك وال�شخ�صيات رفيعة امل�ستوى.
مت ّثل احلافالت املك�شوفة � ً
أي�ضا و�سيلة �إ�ضافية
ميكن للزوار ا�ستخدامها يف التجول باملدينة والتعرف
�إىل معاملها ال�سياحية ،وعلى ر�أ�س هذه املعامل مبنى
الربملان الذي ي�ضم قبة زجاجية عمالقة ،يمُ كن
عربها م�شاهدة برلني من ارتفاع كبري.
ي�سمح التجول يف لل�سائح �أن ي�شاهد الفنانني
الذين يتوافدون على احلديقة ليطلقوا العنان
ملخيالتهم الفنية ل�صياغة �إبداعات ثمينة .بعدها
ميكن للزائر �أن يتوجه �إىل �ساحة هاكي�شر ماركت
القريبة من ميدان �ألك�سندربالتز ومنطقة ميتي
التي يدخلها الزائر عرب قناطر قدمية .كان يوجد
يف هذه الأحياء ال�صغرية يف املا�ضي م�صانع خياطة
معاطف برلني ال�شهرية ،ويف حميط هذه املنطقة
توجد الأبنية ذات الواجهات ال�ضخمة والنوافذ
الكبرية التي كانت م�صانع يف املا�ضي .ويرجع
ال�سبب يف وجود النوافذ الكبرية بها �إىل حاجة

العاملني يف هذه امل�صانع �إىل ال�ضوء نها ًرا ،على
عك�س الأبنية التي تتمتع بنوافذ �صغرية وجرى
تخ�صي�صها لل�سكن.
مبرور الزمن حتولت هذه املنطقة �إىل موطن
للفنانني والفن احلديث ،وانت�شرت فيها املقاهي
واملحال ال�صغرية التي جذبت املتنزهني �إليها لي�ضيفوا
زخ ًما وحرا ًكا �إىل املكان .على مقربة من هذا املوقع
تقع جزيرة املتاحف التي ُتعد من �أبرز مواقع املدينة
ال�سياحية� ،إذ يقع فيها خم�سة متاحف كربى متثل
�أكرب جتمع للمتاحف يف �أوروبا� ،أبرزها متحف برلني
اجلديد الذي يحظى ب�شهرة دولية وا�سعة.
من كل �أرجاء برلني تقري ًبا ميكن م�شاهدة برج
التلفزيون الذي ينت�صب يف �ساحة �ألك�سندربالتز يف
حي ميتي .يبلغ ارتفاع الربج نحو  368م ًرتا ،ويت�ألف من
 147طاب ًقا ،ليمثل بذلك �أطول �أبنية �أملانيا .عرب زيارة
الربج يتاح للزائر االرتقاء �إىل الكرة التي ت�ستقر على
قمته لي�شاهد املدينة من من�صة املراقبة يف الأعلى.

�أما عمود الن�صر فريجع تاريخه �إىل عام ،1873
وميثل رمزً ا من الرموز ال�شهرية يف مدينة برلني،
ويرجع �أ�صل الت�سمية �إىل االنت�صارات التي حققتها
الإمرباطورية الأملانية يف حروبها الع�سكرية �ضد
وج�سدتها الدولة يف
فرن�سا والدمنارك والنم�ساّ ،
هذا العمود الذي يبلغ ارتفاعه  69مرتًا .وامتدادًا
لرتاثها العمراين الفريد يربز ق�صر �شارلوتنبورغ
الذي ُيعد �أحد �أبرز معامل برلني ،وهو الق�صر
امللكي الأكرب والأكرث جما ًال يف العا�صمة الأملانية.
يرجع تاريخه �إىل نهاية القرن ال�سابع ع�شر ،ويتميز
من الداخل بالت�صاميم الالفتة� ،أما من اخلارج
فللق�صر حديقة �ساحرة.
ال تتوقف احلكاية يف برلني عند َم ْعلم بعينه ،فكل
تفا�صيلها و�أرجائها حتكي رواي ًة من ف�صول تاريخها
احلديث الذي على الرغم من ق�سوة �أحداثه جنحت
املدينة يف �إبقائه �إر ًثا من املا�ضي ،تبهر به زوارها،
بينما كانت ت�ست�شرف �آفاق م�ستقبلها ال�سعيد.
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«هوندا �سوئيت�شريو» م�ؤ�س�س �شركة هوندا ل�صناعة ال�سيارات �شبابه يف
االخرتاعات وتطوير املنتجات التي اكت�سحت الأ�سواق العاملية .وبعد �أن
تقدم يف ال�سن قرر التنحي عن كر�سي القيادة للأجيال اجلديدة ،وتف َّرغ لزيارة فروع
ال�شركة وم�صانعها ،ومقابلة العمال واملوظفني وم�صافحتهم ل�شكرهم على جهودهم
معه يف �أثناء مدة �إدارته .ويف زيارته لأحد امل�صانع الحظ املدير املتقاعد �أن �أحد
بعيدا عنه ،ك�أنه يتجنب م�صافحته ،فطلب ا�ستدعاءه لي�س�أله ملاذا فعل
العمال يهرب ً
ً
ذلك؟ ف�أخرج العامل يده قائال�« :آ�سف يا �سيدي ولكن مل �أحب �أن تت�سخ يدك ،فكما
ترى يداي ملطختان بالزيوت وال�شحوم» .ما �إن �أنهى العامل كلماته �إال فوجئ باملدير
ال�سابق يحت�ضن كفيه ويرفعهما قائ ًال« :هذه اليد هي التي �صنعت �شركة هوندا!» .يف
الأ�سطر الآتية �أ�ستعر�ض معكم مناذج من منط التفكري والعمل لدى اليابانيني.
يف مدة �سابقة ،كانت تعمل حتت �إدارتي موظفة يابانية تُدعى «ت�سوجي �سيه»
جتل�س �ساعات طويلة بعد الدوام الر�سمي لتعمل يف املكتب .يف �أحد الأيام طلبت
من املوظفني �أن يتقدموا بعدد �ساعات العمل الإ�ضافية ال�ستكمال �إجراءات �صرف
املكاف�آت .فوجئت ب�أن «ت�سوجي» مل تكتب �إال �ساعتني فقط على الرغم من �أن بطاقة
احل�ضور الآلية ُت َبينِّ �أن لها ما يقارب � 200ساعة �إ�ضافية.ا�ستدعيتها لأ�س�ألها« :ملاذا
مل تطالبي بحقوقك وال�ساعات التي ِ
عملت فيها؟» .فما كان منها �إال �أن �أجابت:
«عذ ًرا ف�أنا ال �أ�ستحق املكاف�أة ،فجلو�سي يف املكتب بعد �ساعات العمل الر�سمية لي�س
لأن حجم العمل كبري بل لأن �إنتاجيتي �ضعيفة ،وعليه فال ميكن �أن �أقبل بت�سلُّم
مكاف�أة �ساعات عمل �إ�ضايف!».
عند احلديث عن الدوام يف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اليابانية ف�إنه يبد�أ عادة يف
�صباحا ،ومع ذلك يح�ضر كثري من املوظفني للمكتب يف الثامنة .وعلى الرغم
التا�سعة
ً
من انتهاء الدوام الر�سمي يف اخلام�سة �أو ال�ساد�سة� ،إال �أنه عند االن�صراف يتحرج
املوظف �أن يغادر قبل زمالئه ،فيحر�ص على م�ساعدتهم وتقدمي العون لهم لإنهاء
مهامهم ليتمكنوا من العودة م ًعا ولو ت�أخر الوقت .وخ�شية �أن يت�سبب املوظف يف �ضغط
على زمالئه يف العمل ال يتمتع املوظف الياباين �سوى ب�أيام �إجازة حمدودة �سنو ًيا.
ويف املقابل ُيح�سب لل�شركات اليابانية ا�ستثمارها يف تعليم موظفيها منذ بداية
التحاقهم بالعمل وت�أهيلهم .لذا يتميز املوظف الياباين بقوة الوالء واالنتماء
مل�ؤ�س�سته ،والتزامه التام بالتعليمات حرف ًيا .واملوظفون اليابانيون يع�شقون
�أعمالهم ،وي�صل احلب �أحيانًا ملرحلة �إدمان العمل �أو كما ي�سميه بع�ض الغربيني
(� )Workaholicإىل درجة قد ت�ؤثر يف ال�صحة والعالقات الأ�سرية ،وهو ما قد
ي�سجل نقط ًة �سلبية للغاية يف نظام العمل الياباين.
ولالطالع على جانب من الأخالقيات اليابانية يف العمل فقد ن�شر مركز �أبحاث
ياباين تابع لدار الن�شر �شوجاكان بتاريخ ( )2016/11/15نتائج مقابالت �شخ�صية
مع �أكرث من �ألف �شخ�صية �إدارية اتفقت على خم�سة مبادئ �إن�سانية و�إدارية مهمة
لكل �شخ�ص طامح يروم النجاح ،وتبد�أ بخم�سة �أحرف يابانية تنطق كا كي كو كيه ك�ؤ.
وكانت هذه املبادىء هي:
�أو ًال :كان�شا :وتعني باللغة اليابانية ال�شكر والعرفان .بكلمة �أخرى� :إبداء التقدير
ملن تتعامل معهم يف العمل ،ويف احلياة العائلية ،ومع اجلريان والأ�صدقاء حتى
مزيدا من
اخلدم وال�سائقني .هذا التقدير حافز كبري لكل من يتعامل معك لأن يبذل ً
اجلهد ،والعك�س �صحيح.
ثان ًيا :كيومي :وتعني الف�ضول املعريف .ون�ستطيع فهمها ب�أن حتب ما تفعله ،وت�ستمع
مبا تواجهه .حاول معرفة الأ�ساليب والأعمال اجلديدة ،وتع َّرف على الأ�شخا�ص،
وعد كل مهمة جديدة فر�ص ًة للتعلم واال�ستفادة.
و�أمناط تفكريهمَّ ،
ناجحا �إال وقد عانى وذاق
جتد
أن
�
ميكن
ال
واملتاعب.
امل�صاعب
ثال ًثا :كورو :وتعني
ً
الأمر ْين ،وم َّر بكثري من التجارب الفا�شلة .وما مييز الناجحني �أنهم يح�سبون هذه
التجارب كنزً ا معرف ًيا ي�ضيف �إليهم وينطلقون منه للخطوة الالحقة.
راب ًعا :كينكيو�سا :وتعني التوا�ضع .بع�ضهم عندما يعتلي كر�س ًيا �أو من�ص ًبا قد
ت�أخذه العزة بالإثم .وباملقابل ف�إن الناجحني الواثقني يف �أنف�سهم ال يتحرجون � ًأبدا
أحدا من ه�ؤالء القادة
من االعتذار وحتمل امل�س�ؤولية و�إبداء التقدير .و�إن �صادفت � ً
فتم�سك به ،وانهلْ من بحار �أخالقه يف التعامل ،والعك�س �صحيح.
الناجحني ّ
خام�سا :كو�شن :وتعني التجديد والتحديث .وي�شمل ذلك احلر�ص على متابعة
ً
الأخبار ومعرفة التطورات واال�ستثمار يف تطوير الذات وامل�ؤ�س�سات.
ونختم بكلمات هوندا �سوئيت�شريو�« :أعظم �إجنازاتي يف احلياة لي�ست يف عدم
ف�شلي ،بل يف قدرتي على النهو�ض بعد ِّ
كل مرة �أقع فيها».
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اقتصاد

مئة عام من العجز
تسلط أزمة عام  2008الضوء بقوة
وخصوصا تلك
على مدى سوء استجابتنا السريعة للكوارث،
ً
التي تتغذى على الحوكمة المتشظية.

هلموت ك .أنهاير •

�شكلت

الأزمة املالية االقت�صادية
العاملية التي اندلعت
يف عام � 2008أكرب اختبار �إجهاد
لالقت�صاد منذ الك�ساد العظيم،
والتحدي الأكرب يف مواجهة الأنظمة
االجتماعية وال�سيا�سية منذ احلرب
العاملية الثانية� .إنها مل تع ِّر�ض الأ�سواق
املالية والعمالت للخطر فح�سب ،بل
�إنها ك�شفت � ً
أي�ضا عن �أوجه ق�صور
تنظيمية و�إدارية خطرية مل يجر
التعاطي معها على نحو كامل بعد.
الواقع �أن �أزمة عام � 2008سوف
تُدون يف الذاكرة على الأرجح بو�صفها
حلظة فا�صلة ،لكن لي�س لأنها �أدت �إىل
�إ�صالحات �أف�ضت �إىل تعزيز املرونة
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االقت�صادية و�أزالت نقاط ال�ضعف.
بل على العك�س ،ف�إن ف�شل القادة
يف ا�ستيعاب درو�س الركود العظيم،
�إ�ضافة �إىل الت�صدي لها ،رمبا يفتح
الطريق �أمام �سل�سلة من �أزمات
جديدة ،اقت�صادية وغري اقت�صادية،
يف العقود املقبلة.
مهما بلغت خطورة هذه الأزمات
ف�سوف ي�شعر امل�ؤرخون ،بعد قرن من
الآن على الأرجح ،بالي�أ�س �إزاء ِق َ�صر
نظرنا� .سوف يدركون �أن املحللني
واملنظمني كانوا يركزون ب�أفق �ضيق على
�إ�صالح النظام املايل من خالل تعزيز
�أنظمة الرقابة الوطنية .على الرغم من
�أن هذا كان غاية ق ِّيمة ف�سوف ي�شري

فشل القادة في استيعاب دروس الركود العظيم،
إضافة إلى التصدي لها ،ربما يفتح الطريق أمام سلسلة من أزمات جديدة		 ،
اقتصادية وغير اقتصادية،في العقود المقبلة
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امل�ؤرخون �إىل �أنه مل يكن ال�ضرورة
احلتمية الوحيدة على الإطالق.
لتح�ضري العالمَ ملواجهة التحديات
التي تفر�ضها العوملة والتطور التقني
على النحو الذي يدعم النمو امل�ستدام
واملت�ساوي ،البد من حت�سني م�ؤ�س�سات
احلوكمة وال�ضوابط التنظيمية على
امل�ستويني الوطني والدويل على نحو
جدي .مع ذلك ،مل يكن اال�ستثمار يف
هذا اجلهد كاف ًيا .وقد ظلت احلوكمة
املالية الدولية ،بعيدً ا عن الكيانات
الإقليمية مثل االحتاد الأوروبي ،على
حالها �إىل حد كبري.
الأ�سو�أ من ذلك ،كون الإ�صالحات
اجلزئية للنظام املايل �ستمكن
مزيدً ا من العوملة ف�إنها �ستنتهي �إىل
زيادة الأمور �سو ًءا على �سوء ،مع
زيادة ال�ضغوط على �أطر احلوكمة
وال�ضوابط التنظيمية غري الكافية
ح ًقا ،لي�س فقط يف جمال التمويل،
بل �أي�ضا يف ميادين اقت�صادية وتقنية
�أخرى .من ناحية �أخرى ،من املرجح
�أن تعمل اال�ستثمارات املالية ال�ضخمة
التي تركز على ت�أمني �أعلى معدل عائد
ممكن على تغذية الإبداع التقني،
ما يزيد من ال�ضغوط على الأجهزة
ِّ
املنظمة يف املالية وغريها.
رمبا تت�سبب الإجنازات التقنية
الكبرية التي تغذيها الأموال
الرخي�صة يف دفع الأ�سواق �إىل التغري
ب�سرعة كبرية �إىل احلد الذي يعجز
معه التغري ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي
عن مالحقتها .وقد تن�ش�أ �أ�سواق

جديدة تقدم مكاف�آت �ضخمة لأول
من يحت�ضنونها �أو ي�ستثمرون فيها،
والذين ي�ستفيدون من البقاء على
م�سافة ِعدة خطوات �أمام اجلهات
ِّ
املنظمة الوطنية والدولية.
هذا هو ما حدث يف املدة التي
�سبقت اندالع �أزمة عام .2008
فقد عملت الأدوات املالية املدعومة
بالتقنية اجلديدة على ا�ستحداث
فر�ص لبع�ضهم لتحقيق مكا�سب مالية
�ضخمة .لكن اجلهات املنظمة كانت
عاجزة عن مالحقة االبتكارات التي
انتهت �إىل توليد خماطر �أثرت يف
االقت�صاد ب�أ�سره.
ي�شري هذا �إىل فارق جوهري بني
الأزمات العاملية يف القرن احلادي
والع�شرين ،ولنقل� ،أزمة الك�ساد
العظيم يف ثالثينيات القرن الع�شرين،
بل �أي انهيار �شهدته الأ�سواق املالية
يف املا�ضي .فب�سبب منو القطاع املايل
ي�ستفيد مزيد من الأطراف من نق�ص
التنظيم و�ضعف الإدارة يف الأمد
القريب ،الأمر الذي يزيد من �صعوبة
منع �أزمات اليوم.
ما يزيد الأمور تعقيدً ا �أن الأنظمة
املت�أثرة ب�أزمات اليوم متتد �إىل ما هو
�أبعد من �صالحيات �أي هيئة ِّ
منظمة.
وهذا يزيد من �صعوبة التعامل مع
الأزمات ،و�صعوبة التنب�ؤ بعواقبها،
مبا يف ذلك ت�أثريها يف املجتمعات
وال�سيا�سة على الأمد البعيد.
قد تكون الأزمات القادمة ـ التي
تزايدت احتماالت حدوثها ب�سبب

النزعة القومية املت�صاعدة وتفاقم
عدم احرتام ال ِعلم و�صنع ال�سيا�سات
ا�ستنادًا �إىل احلقائق ـ مالية يف
الأ�سا�س ،لكنها قد ت�شمل � ً
أي�ضا
عوامل ِّ
متنوعة متباينة مثل الهجرة،
والتجارة ،والف�ضاء الإلكرتوين،
والتلوث ،وتغري املناخ .يف كل هذه
املجاالت ،تعاين م�ؤ�س�سات احلوكمة
الوطنية والدولية ال�ضعف �أو النق�ص،
وهناك ِقلة من القوى الفاعلة
امل�ستقلة ،مثل جماعات املراقبة،
تطالب بال�شفافية وامل�ساءلة.
هذا يجعل الأمر �أكرث �صعوبة،
لي�س فقط فيما يتعلق مبنع الأزمات،
فر�صا
خ�صو�صا �أنها ت�ستحدث ً
ً
للأطراف الفاعلة للتالعب بالنظام
والتهرب من امل�س�ؤولية ،و�إمنا � ً
أي�ضا
فيما يتعلق بالتعاطي معها .ت�سلط
�أزمة عام  2008ال�ضوء بقوة على مدى
�سوء ا�ستجابتنا ال�سريعة للكوارث،
وخ�صو�صا تلك التي تتغذى على
ً
احلوكمة املت�شظية.
من امل�ؤكد ،كما يظهر تقرير
احلوكمة لعام  2018ال�صادر عن
كلية هريتي� ،أن بع�ض التح�سن
حدث بالفعل يف اال�ستعداد للأزمات
و�إدارتها .لكن يجب �أن نكون �أكرث
يقظة يف االنتباه �إىل الكيفية التي
قد ت�ستع�صي بها التطورات يف نطاق
وا�سع من املجاالت ،من التمويل
�إىل التقنية الرقمية وتغري املناخ،
على قدرات احلوكمة والإدارة
التي متتلكها امل�ؤ�س�سات الوطنية

والدولية .ينبغي لنا �أن ندير
ت�صورات الأزمات و�أن نعد خطط
الطوارئ للتعاطي مع اال�ضطرابات
يف كل هذه املجاالت ،و�أن نتخذ
خطوات �أقوى لتخفيف املخاطر،
الد ْين،
مبا يف ذلك �إدارة م�ستويات َ
ريا يف
التي تظل �إىل اليوم �أعلى كث ً
االقت�صادات املتقدمة مما كانت
عليه قبل �أزمة عام .2008
عالوة على ذلك ،ينبغي لنا �أن
ن�ضمن تزويد امل�ؤ�س�سات الدولية
باملوارد وامل�س�ؤوليات املطلوبة .ومن
خالل معاقبة �أولئك الذين يت�سببون يف
تفاقم املخاطر جر ًيا وراء م�صاحلهم
ال�شخ�صية ،ف�إننا بهذا نعمل على
تعزيز �شرعية احلوكمة العاملية
وامل�ؤ�س�سات التي يفرت�ض �أن تديرها.
كما هو احلال الآن ،ي�شكل نق�ص
التن�سيق العابر للحدود و�إنفاذ
االتفاقيات الدولية عقبة كربى �أمام
منع الأزمات و�إدارتها .مع ذلك،
وبعيدً ا عن معاجلة هذا ال�ضعف ،يعيد
العالمَ �إحياء منوذج عتيق لل�سيادة
الوطنية الذي يجعل اندالع الأزمات
اً
احتمال .ما
مبختلف �أ�شكالها �أكرث
مل نغري هذا امل�سار قري ًبا ف�إننا نعطي
العامل يف عام  2118من الأ�سباب ما
يجعله ينظر �إلينا بازدراء.
* هلموت ك� .أنهاير Helmut K.
� :Anheierأ�ستاذ علم االجتماع يف كلية
هريتي للحوكمة يف برلني.
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المواطن العالمي

ميزات عقلية
يتحلى األشخاص الذين يعيشون
حول العالم بعقلية تمكنهم من مواجهة
التحديات الصعبة.
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ما

الذي ي�شعرين براحة كبرية ،هل اجللو�س
مع هذه املجموعة من الأ�شخا�ص ممن
عا�شوا وعملوا يف خمتلف �أنحاء العامل؟ هل
ال�سبب طريقة تفكرينا املختلفة التي تعطيني
�شعو ًرا ب�أين جزء من تلك املجموعة؟ طرح جاك،
علي هذا
رائد الأعمال الأمريكي يف هونغ كونغّ ،
ال�س�ؤال بينما كنا نحت�سي القهوة ونناق�ش فكرة
العي�ش يف �أنحاء العامل.
ي�شكل الأ�شخا�ص ،مثل جاك ،ممن عملوا
وعا�شوا يف بلدان خمتلفة ،جز ًءا من جمموعة
متزايدة من الأ�شخا�ص �أ�سميهم «مواطنني
عامليني» .بغ�ض النظر عن الرف�ض الذي يقابل
مفهوم «مواطن العامل»� ،إال �أن �أعداد الأ�شخا�ص
الذي ي�ؤمنون به ال يزالون يف تزايد� .إنهم غال ًبا
ما يكونون ،ل�سوء احلظ ،م�س�ؤولني تنفيذيني

يقول يل املواطنون العامليون دو ًما �إن مواقفهم،
مثل النظر �إىل حياتهم بح�سبانها فر�صة للتعلم
والنمو ،ت�ساعدهم �إىل حد كبري يف مواقف جديدة
ترغمهم على التعامل مع م�ضاعفات االختالفات.
من جهة �أخرى ،ف�إن امتالك عقلية جامدة� ،أي
تتبع قواعد �صارمة عن ال�صواب واخلط�أ �أو ال�سيئ
واجليد ،قد مينحهم ال�شعور بالأمان ،لكنه قد يحد
� ً
أي�ضا من القدرة على النمو .ت�ساعد العقلية النا�ضجة
مواطني العامل للبقاء مرنني ومنفتحني على التغيري.
هذا هو الأ�سا�س الذي ي�ستطيعون من خالله العثور
على حلول �إبداعية لتعقيدات احلياة العاملية والعمل.
كونهم يحوزون على ميل للتعلم يطلق يف الغالب دورة
فاعلة :ذلك �أن الإبداع الذي يبذرونه يغذي دوافعهم
على موا�صلة التعلم.

عامليني ال يعزون �أنف�سهم لأي مكان .لكني تو�صلت
من خالل بحثي املطول يف تلك املجموعة� ،إىل
�أنهم لي�سوا جمموعة �أ�شخا�ص تنظر �إىل احلياة
با�ستخفاف .ينحدر كثري منهم من خلفيات
مهاجرة متوا�ضعة ،ون�ش�أوا يف عدة دول ،ويتكلمون
عدة لغات ووجب عليهم العمل بكد لي�صلوا �إىل
ما هم عليه .كما ي�أتي بع�ضهم من عائالت ثنائية
الثقافة ،وولدوا يف عامل العوملة والتغيري .على
الرغم من �أن ق�صة كل منهم تختلف عن الآخر،
�إال �أن ما يربطهم هو عقلية ت�ساعدهم على
التعاطي مع التعقيدات التي يواجهونها.
دروس جوهرية | يدور كتابي الأخري «The
Global Cosmopolitan Mindset: Lessons
 »From the New Global Leadersحول العقلية

التي طورها مواطنو العامل على مدى حياتهم .كما
ي�ؤكد ال�س�ؤال الذي طرحه جاك ،ف�إن هذه العقلية
ال تزال ت�شكل مفهو ًما بعيد املنال ،حتى ملواطني
العامل �أنف�سهم .لكن فهمها يعد �أم ًرا �ضرور ًيا لكل
من مواطني العامل و�أولئك الذين يعملون معهم ،لأن
تلك العقلية �ضرورية للبقاء واال�ستمرار يف العامل
املعقد الذي نعي�شه .يعد املواطنون العامليون بارعني
على نحو ملحوظ يف التعلم من درو�س احلياة ،على
الرغم من عدم �إدراكهم لها ب�أنف�سهم �أحيا ًنا .ميكن
درو�سا ق ّيمة
�أن تعطينا املهارات التي يتمتعون بها ً
ت�ساعدنا على تو�سيع قدراتنا.
تت�ألف عقلية املواطن العاملي ،ا�ستنادًا �إىل عقود
من الأبحاث واملقابالت التي �أجريت مع مئات
الأ�شخا�ص الرحالة ،من ثالثة �أجزاء :عقلية منو،
وعقلية عاملية ،وعقلية �إبداعية.

العثور على حلول للتحديات العالمية |
تنطلق العقلية العاملية من الإميان ب�أن ك ًال من
التوجهات املحلية والعاملية �أمر �ضروري لفهم العامل.
ذلك �أن �إدراك كثري من الأ�شخا�ص للحياة والعمل،
مبا يف ذلك مواقفهم من بناء �شبكة عالقات والعثور
على حلول ،نابع من جذور حملية .يف حني يفهم
الأ�شخا�ص العامليون التوجه املحلي ،ويعتمدون عليه
غال ًبا� ،إال �أن تفكريهم منفتح عامل ًيا .لن�أخذ «مريا»
على �سبيل املثال .فقد ن�ش�أت بني اململكة املتحدة
والهند .وعاي�شت ثقافة والديها يف الوقت نف�سه ،ما
جعلها عر�ضة لالختالفات الثقافية لكال البلدين،
ولكن �أر�ست جذو ًرا يف كال البلدين .تقول مريا،
بو�صفها رائدة �أعمال اليوم� ،إنها لن تن�أى عن �أي
فكرة قد يرتتب عليها ت�أثريات عاملية.
بينما ال ي�صف الأ�شخا�ص العامليون �أنف�سهم
دو ًما ب�أنهم مبدعون ،جندهم يبادرون �إىل �سرد
ق�ص�ص عن التكيف مع التغيريات يف املكان والعمل
والعالقات ،ويبدو �أنهم مهي�ؤون للنجاح يف ظروف
جديدة .تت�سم العقلية املبدعة بالف�ضول ،والقدرة
على االمتناع عن �إ�صدار الأحكام ،وحتمل الغمو�ض،
واالعتقاد بقدرة املرء على �إيجاد حلول �إبداعية.
فاحلياة حول العامل مبنزلة �أر�ض خ�صبة لتطوير
العقلية الإبداعية� .إنها جتعل املواطنني العامليني �أكرث
إح�سا�سا مبا هم عليه ،وتتيح �أ�ساليب جديدة للعمل.
� ً
ي�شرح عدد متزايد من الباحثني والقادة كيف
�أن وجود عقلية عاملية هو جانب �أ�سا�سي من القيادة
الناجحة� .إن الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بعقلية عاملية
اً
احتمال لتب�سيط احلقائق عن عامل
يكونون �أقل
الأعمال اليوم� .إنهم ال يرتددون يف تقبل التعقيد
والغمو�ض الذي تنطوي عليه الأمور ومعاجلتها.
فقيادة التغيري يف ظل الظروف احلالية تتطلب اً
حلول
جديدة للتحديات العاملية .ميكننا جمي ًعا �أن نتعلم من
جتربة املواطنني العامليني عن هذا الواقع املتغري.
* ليندا برمي � :Linda Brimmأ�ستاذ فخري يف ال�سلوك
التنظيمي مبعهد �إن�سياد .من م�ؤلفاتها :كتاب
« »Global Cosmopolitansوكتاب «The Global
Cosmopolitan Mindset: Lessons From the New
.»Global Leaders
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إسالميات

حقوق الجار
ً
بعضا،
يؤكد اإلسالم أهمية قيام الجيران بحقوق بعضهم
ألن ذلك من أهم وسائل ترابط المجتمع ،وإشاعة األمن
والسالم في جنباته ،ومنع بواعث
األذى والفرقة.

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

تهدف

تعاليم الإ�سالم �إىل بناء جمتمع
متما�سك ،تقوم عالقات �أفراده على
املودة وااللتئام ،واملحبة واالن�سجام ،وتنح�سر فيه
دواعي الفرقة وال�شتات ،فوحدة املجتمع امل�سلم ال
تقا�س بها وحدة �أي جمتمع �آخر ،فرابطة الإميان
جتمع بني �أفراده ،على اختالف �ألوانهم و�أجنا�سهم،
وهي �أ�شرف الروابط و�أوثقها.
لقد �أقام الإ�سالم املجتمع املدين على �أ�سا�س
ووحد ر�سول
املحبة والتوا�صل ،والتعاون والتكافلّ ،
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بني فئات املجتمع كلها،
وقارب بينها ،و�أبعد عنها �أ�سباب الفرقة والتمزق ،وما
يثري اخلالف والنعرات يف �أو�ساطها ،و�أو�ضح �سمو
عالقة امل�سلم ب�أخيه ،التي ترتكز على الود والت�آلف،
والن�صح والتعاون ،وحتمل الأخطاء والزالت ،وال�صفح
عن املثالب والهفوات ،وذلك من �أهم و�سائل تعميق
الأمن يف النفو�س ،وتر�سيخه يف املجتمع.
ومن �أهم احلقوق التي حتقق تلك املقا�صد،
وت�ؤدي �إىل توثيق العالقات االجتماعية ،حق اجلار،
فقد �أكده الإ�سالم واعتنى به عناي ًة كربى ،وتعددت
الن�صو�ص ال�شرعية التي ّ
حت�ض على ح�سن العالقة
بني اجلريان.
فعن �أبي �شريح اخلزاعي ،ر�ضي اهلل عنه،
قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :واهلل
ال ي�ؤمن ،واهلل ال ي�ؤمن ،واهلل ال ي�ؤمن» قيل :من يا
ر�سول اهلل؟ قال« :الذي ال ي�أمن جاره بوائقه» رواه

البخاري .والبوائق هي �سائر �أنواع ال�شر والأذى
واحلقد الباطن.
وعن ابن عمر ،ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قال ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :ما زال جربيل يو�صيني
باجلار حتى ظننت �أنه �سيورثه» متفق عليه.
فهذان حديثان من م�شكاة النبوة يدعوان �إىل
مكارم الأخالق ،وجميل ال�صفات ،ويوجهان �إىل الرب
والإح�سان ،ويدعوان �إىل املودة والرحمة وال�شكران.
و�إن من �أعظم ما قرره الإ�سالم و�أثبته حق اجلار،
فقد جاء به كتاب اهلل تعاىل ،وب ّينه ر�سول الهدى،
�صلى اهلل عليه و�سلم.
لقد �أمر اهلل تعاىل بالإح�سان �إىل اجلريان ،فقال
تعاىل} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{ (الن�ساء.)36 :

فقد ت�ضمنت هذه الآية الكرمية ع�شرة حقوق،
حتى عرفت بني �أهل العلم ب�آية احلقوق الع�شرة ،ومن
بينها حق اجلار ،فقد �أمر اهلل تعاىل بحفظ حقه
والقيام به ،وجاء ذكره بعد ذكر الوالدين والأقربني،
ت�أكيدً ا حلقه يف الرب والإح�سان وح�سن التعامل
ورعاية م�صاحله وتقدميها.
واجلريان ثالثة :جار له ثالثة حقوق ،وجار
له حقان ،وجار له حق واحد .ف�أما اجلار الذي له
ثالثة حقوق فاجلار امل�سلم من ذوي القربى ،له حق
الإ�سالم ،وحق القرابة ،وحق اجلوار.

من حقوق الجار كف األذى عنه وعدم
		
اإلساءة إليه ،فقد قال صلى اهلل عليه وسلم:
«من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره»
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وجار له حقان ،وهو اجلار امل�سلم ،فله حق
الإ�سالم ،وحق اجلوار .وجار له حق واحد ،هو اجلار
غري امل�سلم ،فله حق اجلوار.
و�إن �أوىل اجلريان بالرعاية والإح�سان من كان
�أقربهم با ًبا �إليك ،فعن عائ�شة ،ر�ضي اهلل عنها،
قالت :قلت يا ر�سول اهلل� :إن يل جارين ،ف�إىل �أيهما
�أهدي ،قال «�إىل �أقربهما لك با ًبا» رواه البخاري.
واحلكمة يف ذلك �أن اجلار الأقرب �أ�سرع
خ�صو�صا يف
�إجابة ملا قد يقع جلاره من املهمات،
ً
�أوقات الغفلة ،كما �أنه قد يرى ما يدخل بيت جاره
من خري ونعم وهدايا ،فرمبا وقع ذلك يف قلبه �أو
ت�شوف له ،بخالف الأبعد.
ومن حقوق اجلار التودد �إليه ،والإح�سان �إليه،
والرب به ،و�إكرامه ،ويتمثل ذلك يف الإهداء �إليه
مما ي�أكله وي�شربه ،ومما منّ اهلل تعاىل به عليه من
النعم ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :لي�س امل�ؤمن
بالذي ي�شبع وجاره جائع �إىل جنبه» رواه البخاري
يف الأدب املفرد.
وروى �أبو ذر ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :يا �أبا ذر �إذا طبخت
ف�أكرث املرق ،وتعاهد جريانك» رواه م�سلم� .أي
تفقدهم بزيادة طعامك ما حتفظ به حق اجلوار.
ويف ذلك ح�ض على مكارم الأخالق ،و�إر�شاد
�إىل حما�سنها ،ملا يرتتب على هذا الإهداء من
املحبة ،وح�سن الع�شرة ،واملودة والألفة ،وملا يح�صل
به من املنفعة ،ودفع احلاجة ،فقد ت�صل �إىل
اجلريان رائحة الطعام ،فتتوق �إليه نفو�سهم ،ال
�سيما ال�صغار من الأوالد ،في�شق على القائم عليهم
خ�صو�صا �إذا كان فق ًريا ال ي�ستطيع توفري مثل
ذلك،
ً
ما لدى جاره من خري وطعام.
ومن حقوق اجلار �أن يح�سن �إليه مبا ا�ستطاع
من مال وجاه ونفع ،فعن �أبي �شريح العدوي قال:
�سمعت �أذناي ،و�أب�صرت عيناي ،حني تكلم النبي،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال« :من كان ي�ؤمن باهلل
واليوم الآخر فليكرم جاره »...رواه البخاري.
فمن باب �إكرام اجلار �أن يراعي جاره �أحواله،
ف�إن ا�ستقر�ضه �أقر�ضه ،و�إن ا�ستعانه بادر �إىل

أبو أيوب األنصاري

الجار السعيد

�إعانته ،و�إن احتاج �ساعده و�أعطاه ،و�إن مر�ض
زاره واطم�أن على �صحته ،و�إن مات ت ِبع جنازته،
و�إن فرح ه ّن�أه ،و�إن �أ�صابته م�صيبة وا�ساه �أو عزاه.
وعلى اجلار �أال ي�ؤذي جاره برائحة طعامه �إال
�أن يغرف له منه ،وال ي�ستطيل على جاره بالبناء
لي�شرف عليه� ،أو مينع عنه الهواء ،و�إن ا�ست�شاره
يف �أمر من الأمور� ،أو ا�سرت�شده يف م�س�ألة يجهلها،
�سارع لإبداء ر�أيه بكل �أمانة و�إخال�ص ،وينبغي
�أن يبادره بال�سالم ،ويتفقد �أحواله ،وي�شاركه يف
م�سراته ،ويعفو عن زالته ،وي�صفح عن هفواته،
ويالحظ منزله عند غيابه ،ويتعاهد �أوالده فيما
يحتاجون �إليه عند �سفره.
ومن حقوق اجلار كف الأذى عنه ،وعدم الإ�ساءة
�إليه ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :من كان ي�ؤمن
باهلل واليوم الآخر فال ي�ؤذ جاره» رواه البخاري.
فيجب على اجلار �أال يتعر�ض جلاره ب�شي ٍء ي�سو�ؤه،
فال يتطاول عليه بل�سانه وال بيده ،وال ُيعيرِّ ه ب�شيء،
�أو ينتق�ص منه ،وال ي�ضايقه يف طريقه� ،أو يلقي
النفايات عند بابه� ،أو يوقف �سيارته موق ًفا يت�أذى
منه� ،أو يزعجه ب�أبواقها� ،أو ب�أ�صوات تتعاىل ت�ؤرقه يف
نومه� ،أو تقلق راحته.
ولي�س حق اجلوار كف الأذى فقط ،بل �أن
يتحمل ما ي�صدر من جاره من �إ�ساءة �إليه ،فيقابلها
بالإح�سان والعفو وال�صفح ،وقد قال النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم« :خري الأ�صحاب عند اهلل تعاىل خريهم
ل�صاحبه ،وخري اجلريان عند اهلل تعاىل خريهم
جلاره» رواه �أحمد والرتمذي.
وهكذا ف�إن الإ�سالم ي�ؤكد �أهمية قيام اجلريان
بحقوق بع�ضهم ً
بع�ضا ،لأن ذلك من �أهم ما ي�ؤدي
�إىل ترابط املجتمع ،و�إ�شاعة الأمن وال�سالم يف
جنباته ،ومنع بواعث ال�شر والأذى ،وتهذيب النفو�س
بغر�س الف�ضيلة واخللق النبيل ،و�سد كل املنافذ
املو�صلة �إىل النيل من قوة املجتمع ووحدته ،و�إغالق
جميع الأبواب التي يت�سلل منها ُمو ِقع العداوة بني
النا�س� ،أو تعكري �أجواء �أمنهم وطم�أنينتهم ،و�ضرورة
بث اخل�صال احلميدة والقيم املثلى ال�سامية التي
تدفع الإن�سان �إىل املحافظة على �أهله وجريانه.

كان

من الذين �أ�سلموا مبك ًرا
قبل الهجرة ،وعمره
عاما.
�إذ ذاك �ستة وع�شرون ً
من �أعيان الأن�صار ووجهائهم.
ا�سمه خالد بن زيد اخلزرجي
الأن�صاري ،وا�شتهر بكنيته «�أبو
�أيوب الأن�صاري»� .شهد بيعة
العقبة الثانية مع �سبعني �أن�صار ًيا
قدموا �إىل مكة املكرمة ملبايعة
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
حاز منقب ًة فريدة ونال �شر ًفا
عظي ًما مل ينله غريه ،فحني هاجر
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
�إىل املدينة ،وو�صل قباء و�أقام
فيها �أربعة �أيام ،ثم ركب ناقته
(الق�صواء) متج ًها �إىل داخل
املدينة ،وبينما هو ي�شق طريقه
نحوها� ،أخذت قبائل الأن�صار التي
مير عليها تعر�ض عليه النزول
عندها ،وتطلب منه الإقامة يف
منازلها ،وكانوا جمي ًعا يت�شوقون �إىل
�أن يحط عندهم ،لكنه� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،كان يقول لهم يف كل
مرة« :خلوا �سبيلها ،ودعوها ف�إنها
م�أمورة» ،ف�أخذت الناقة طريقها
حتى بركت حيث �أمرها اهلل تعاىل،

يف املكان الذي بنى فيه �صلى اهلل
عليه و�سلم م�سجده ،فتهافت النا�س
كل يعر�ض عليه النزول عنده ،حتى
جاء �أبو �أيوب ،ر�ضي اهلل عنه،
ف�أخذ متاع النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�أدخله منزله املجاور ملكان
امل�سجد ،عندها قال عليه ال�صالة
وال�سالم« :املرء مع َر ْح ِله».
لقد حاز �أبو �أيوب ،ر�ضي اهلل عنه،
�شرف ا�ست�ضافة �أف�ضل اخللق
وخامت الر�سل ،عليه ال�صالة
وال�سالم ،يف منزله ،و�أقام عنده
نح ًوا من �سبعة �أ�شهر ،حتى بني
امل�سجد ،وانتقل النبي� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،حلجراته ،ف�أ�صبحا
جارين ،وهو �شرف ال يدانيه
�شرف لأبي �أيوب ،ومحَ مدة مل
تتوافر لغريه من ال�صحابة ،ر�ضي
اهلل عنهم.
كان �أبو �أيوب من ُكتّاب الوحي ،و�أحد
حرا�س النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
وممن رووا عنه ع�شرات الأحاديث،
و�شارك معه يف جميع غزواته،
و�أبلى يف الإ�سالم بال ًء ح�س ًنا ،حتى
ا�ستُ�شهد يف الق�سطنطينية �سنة (51
هـ  671/م) ر�ضي اهلل عنه.
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صحة

السكري
والسفر

اإلرشادات
الطبية
على مرضى السكري المسافرين
اتباع اإلرشادات الصحية للحفاظ على معدل
السكري الطبيعي ،وعدم التعرض
النتكاسات مفاجئة.

د .تركي بن حمد المقبل
أستاذ مساعد واستشاري السكري واألمراض المزمنة
كلية الطب – جامعة الملك سعود
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يزيد المجهود الجسدي في أثناء السفر لدى
سواء كان السفر للسياحة أو للعمل ،لذا قد يلزمهم
		
مرضى السكري غال ًباً ،
تقليل جرعات اإلنسولين ،مع مراقبة مستويات السكر بانتظام،
جدا استشارة الطبيب قبل الرحلة في كل التفاصيل 		
			
ومن المهم ً
الالزمة لسالمة المريض حال سفره
					

رمبا

يتعر�ض امل�سافرون يف �أثناء �سفرهم
خ�صو�صا
�إىل مواقف غري اعتيادية،
ً
عندما يق�صدون وجهات متثل بيئات متباينة
عن بلدانهم تباي ًنا كب ًريا� ،سواء كان ذلك
لغر�ض العمل �أو ال�سياحة ،ما قد ي�ؤدي �إىل
بع�ض ال�ضغوط اجل�سدية �أو النف�سية .وقد ت�ؤثر
هذه ال�ضغوط امل�صاحبة لل�سفر يف امل�سافرين
على نحو عام ،ويت�أكد ذلك ت�أكدًا �أكرب عند
امل�صابني ب�أمرا�ض مزمنة مثل ال�سكري ،وغريه
من الأمرا�ض .لذلك قد يواجه مري�ض ال�سكري
بع�ض التحديات يف �أثناء �سفره ب�سبب تغيرّ نوعية
الطعام� ،أو املناخ� ،أو املناطق الزمنية املختلفة،
�أو غري ذلك من ظروف طارئة .وبالرغم من
هذه التحديات �إال �أن مر�ضى ال�سكري ب�إمكانهم
ال�سفر ب�أمان يف حال الأخذ باالحتياطات
ال�ضرورية ،وااللتزام بالن�صائح الطبية ،وتعلم
بع�ض املهارات املطلوبة.
هناك عدد من الن�صائح الطبية ملر�ضى
خ�صو�صا امل�سافرين منهم
ال�سكري،
ً
بالطائرة ،وبع�ضها ن�صائح عامة م�شرتكة
لعموم امل�سافرين.

قبل السفر
• ينبغي زيارة الطبيب املخت�ص قبل �شهر على
الأقل من تاريخ ال�سفر لو�ضع خطة منا�سبة
للمري�ض يف �أثناء �سفره.
• احل�صول على تقرير طبي عن احلالة
خ�صو�صا
ال�صحية والأدوية امل�ستخدمة،
ً
مل�ستخدمي الإن�سولنيَ ،ومن ينبغي لهم قيا�س
م�ستوى ال�سكر يف الدم با�ستمرار.
• جتهيز كمية كافية من الأدوية ،بالإ�ضافة
�إىل امل�ستلزمات الطبية ال�ضرورية ملر�ضى
ال�سكري ،كجهاز قيا�س ال�سكر وملحقاته.
ومن الأف�ضل و�ضعها يف احلقيبة اليدوية،
و ُيف�ضل � ً
أي�ضا و�ضع كمية احتياطية منها يف
احلقائب الأخرى.
مف�صلة عن وجهة ال�سفر ،مثل
• جمع معلومات َّ
حالة اجلو ،والظروف البيئية املحيطة ،وتوافر
الرعاية الطبية ،وتوافر الأدوية املنا�سبة.
• يلزم مر�ضى ال�سكري من م�ستخدمي العالج
باحلقن ،مثل الإن�سولني �أو غريه ،جتهيز حافظة
منا�سبة لو�ضع هذه الأدوية يف �أثناء ال�سفر
للحفاظ عليها ،والت�أكد من توافر �أماكن منا�سبة
�أو ثالجات حلفظ هذه الأدوية يف مكان الإقامة.

• جتهيز مالب�س منا�سبة ومريحة يف �أثناء
ال�سفر ،مبا يتوافق مع حالة املناخ والظروف
املحيطة يف منطقة الإقامة ،وجتهيز حذاء
منا�سب ملر�ضى ال�سكري ليحمي القدمني
ويحافظ عليها.
• التخطيط امل�سبق للوجبات يف �أثناء الرحلة،
خ�صو�صا يف حالة ال�سفر بالطائرة� ،إذ تو ِّفر
ً
بع�ض �شركات الطريان ميزة اختيار وجبات
منا�سبة يف �أثناء الرحلة.
• جتهيز بع�ض الأطعمة ال�صحية اخلفيفة
لتناولها يف �أثناء ال�سفر .و� ً
أي�ضا حمل
بع�ض ال�سكريات �سريعة االمت�صا�ص لعالج
انخفا�ضات ال�سكر يف حالة حدوثها.
• ينبغي الأخذ يف احل�سبان االختالف
بني الدول يف تركيز الأدوية ،والأ�سماء
التجارية ،ووحدات القيا�س امل�ستخدمة،
ف�ضل �أخذ قائمة ب�أ�سماء الأدوية
لذلك ُي َّ
العلمية وجرعة كل دواء.
• ينبغي ملر�ضى ال�سكري من م�ستخدمي
م�ضخات الإن�سولني احل�صول على �أرقام
توا�صل مع ال�شركة امل�صنعة لهذه امل�ضخات
وعناوينها يف املكان الذي �سي�سافرون �إليه.
كما ينبغي مناق�شة الطبيب املعالج عن طريقة
التحول �إىل �أقالم الإن�سولني يف حالة تعطل
امل�ضخة لأي �سبب كان .وين�صح ب�إيقاف
امل�ضخة م�ؤقتًا يف حالة الإقالع �أو الهبوط ،لأن
التغري املفاجئ يف ال�ضغط اجلوي قد ي�ؤثر
�سل ًبا يف �ضخ الإن�سولني.
•	�أخذ التطعيمات ال�ضرورية قبل ال�سفر.
ف�ضل ال�سفر برفقة �أحد الأ�صدقاء� ،أو مع
• ُي َّ
خ�صو�صا للم�صابني
�أحد �أفراد العائلة،
ً
بال�سكري من النوع الأول ،وتدريب ال�شخ�ص
املرافق على التعامل مع احلاالت الطارئة،
مثل ا�ستخدام حقن اجللوكاجون لعالج
االنخفا�ضات ال�شديدة يف �سكر الدم.
• احل�صول على ت�أمني �صحي منا�سب لل�سفر،
وهو ما قد يختلف باختالف وجهة ال�سفر.

في أثناء السفر
• على امل�سافر قيا�س �سكر الدم على نحو منتظم
يف �أثناء ال�سفر بالطائرة ،وذلك لتغري نوعية
الطعام ،والأجواء املحيطة برحلته.
• على َمن ي�ستخدم م�ضخات الإن�سولني� ،أو
�أجهزة قيا�س ال�سكر امل�ستمر ،التي ترتبط

باجل�سم مبا�شرة ،التوا�صل مع �شركة الطريان
ملعرفة الإجراءات الأمنية يف حمطة املغادرة
والو�صول ،واملتطلبات الالزمة لذلك.
•	ال َّبد من الأخذ يف احل�سبان االختالفات
يف املناطق الزمنية للم�صاب بال�سكري� ،إذ
ينبغي مالحظة �أنه عند ال�سفر من ال�شرق
�إىل الغرب ف�سوف يكون اليوم �أطول ،عما
�إذا كان ال�سفر من الغرب �إىل ال�شرق.
و ُين�صح م�ستخدمو الإن�سولني من امل�صابني
بال�سكري بعدم تعديل اجلرعات يف حالة
قطع �أقل من خم�س مناطق زمنية� ،أما يف
حالة قطع �أكرث من خم�س مناطق زمنية فال
َّبد من تعديل جرعات الإن�سولني و�أوقات
العالج به ،من قِبل الطبيب املعالج� .أما
الأدوية الأخرى التي ُت�ؤخذ عن طريق الفم
ففي الغالب ال يلزم لها �أي تغيري.
• قد تزيد احتمالية الإ�صابة بتخرث الدم يف
خ�صو�صا
الأقدام لدى امل�سافرين بالطائرة،
ً
يف الرحالت الطويلة ،لذلك ُين�صح امل�سافرون
بالوقوف وامل�شي َّ
كل �ساعة �أو �ساعتني ،مع
احلر�ص على �شرب ال�سوائل ،و�إجراء بع�ض
التمارين اخلفيفة.

بعد السفر
• يف �أغلب الأحيان يزيد املجهود اجل�سدي
يف �أثناء ال�سفر� ،سوا ًء كان ذلك لل�سياحة
�أو للعمل ،لذلك قد يلزم تقليل جرعات
الإن�سولني ،وتناول �أطعمة �صحية بكميات
منتظمة ،بالإ�ضافة �إىل مراقبة م�ستويات
ال�سكر بانتظام ،وا�ست�شارة الطبيب يف ذلك.
•	ال َّبد من حمل �سكريات �سريعة االمت�صا�ص يف
احلقيبة اليدوية ،وذلك ملعاجلة انخفا�ضات
ال�سكر �إذا ما تعر�ض لها امل�سافر.
• لب�س حذاء منا�سب ومريح للم�شي لأوقات
طويلة ،واحلر�ص على معاينة الأقدام يوم ًيا
للت�أكد من �سالمتها.
• احلر�ص على تناول كمية كافية من ال�سوائل،
خ�صو�صا يف الأماكن احلارة.
ً
قد ي�صادف امل�سافرون امل�صابون بال�سكري
خ�صو�صا يف ال�سفر
الكث َري من التحديات،
ً
مل�سافات طويلة يف الرحالت الدولية ،لكن
التخطيط امل�سبق ،وعمل الرتتيبات الالزمة،
والأخذ بالن�صائح الطبية املذكورة� ،سي�ساعد على
ال�سفر على نحو �آمن وماتع ب�إذن اهلل تعاىل.
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غذاء

حمية البحر المتوسط

نمط حياة صحي

تساعد على خفض الوزن،
وتحمي القلب والشرايين ،ويمكن
تطبيقها على نحو مستديم.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

ت�شري

النتائج احلديثة يف علم الغذاء
�إىل �أهمية حمية البحر الأبي�ض
املتو�سط  Mediterranean Dietوفوائدها على
�صحة القلب وال�شرايني ،ويتعزز ذلك بالنتائج
التي تربط بني هذه احلمية وانخفا�ض الوزن،
وحت�سني الذاكرة ،وتخفيف التوتر واالكتئاب
وغريها من الفوائد .مل تعد هذه احلمية ذات
هدف واحد فقط ،بل يجري الت�شجيع على
اعتمادها بو�صفها منط حياة �صحية و�سليمة.
وتربز الت�سا�ؤالت عن �سبب كونها من �أف�ضل
احلميات الغذائية ،وحول طبيعتها والأطعمة
التي تتكون منها.
ما هي حمية البحر المتوسط؟ | نظام
غذائي م�ستمد من الأطعمة التي يجري
تناولها يف البلدان التي تقع على حو�ض البحر
الأبي�ض املتو�سط ،مثل اليونان ،وفرن�سا،
و�إ�سبانيا ،و�إيطاليا ،وتعتمد على نحو عام على
تناول اخل�ضراوات ،والفواكه ،والبقوليات،
واملك�سرات ،والفول ،واحلبوب ،والدهون غري
امل�شبعة ،مثل زيت الزيتون .وي�شمل هذا النظام
كمية قليلة �أو منخف�ضة من اللحوم احلمراء،
وكمية عالية من الأ�سماك.
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10

أسباب تجعلها من أفضل الحميات
�أظهرت الدرا�سات �أن حمية البحر
الأبي�ض املتو�سط:

• تقلل من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،فهي نظام مرتبط مب�ستوى منخف�ض من الكول�سرتول ال�ضار
 LDLوال�شحوم الثالثية ،الأمر الذي يقلل من �أ�سباب حدوث �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
• ت�ساعد يف تقليل اجللطات الدماغية.
• ت�ساعد يف تخفيف الوزن الزائد ،ولها دور مهم يف عالج �سوء التمثيل الغذائي يف اجل�سم ،واملعروف
علم ًيا مبتالزمة الأي�ض.
• ت�ساعد يف تعديل ن�سبة ال�سكر يف الدم ،لأنها تخفف مقاومة الإن�سولني.
• ت�ساعد يف خف�ض معدل الإ�صابة بال�سرطان ،ال�سيما �سرطان الثدي للن�ساء.
• ت�ساعد يف خف�ض معدل مر�ض باركن�سون والزهامير.
• تبطئ ال�شيخوخة ب�سبب ثراء هذا النظام الغذائي ب�أحما�ض «�أوميغا  »3الدهن َّية ،واملواد امل�ضادة
للأك�سدة التي ت� ِّؤخر ال�شيخوخة.
• ت�ساعد يف تقليل معدالت التوتر وا�ضطرابات الدماغ.
• ت�ساعد يف عالج الروماتيزم.
• ت�ساعد يف تقليل االلتهابات وتعزز نظام املناعة.

أطعمة يُنصح بتناولها

املك�سرات وال�سيما اللوز
واجلوز ،الحتوائها على ن�سبة
مرتفعة من �أوميغا  ،3ويجب
تناولها باعتدال.

زيت الزيتون ولكن على نحو
معتدل ،وذلك الحتوائه على
الدهون الأحادية الإ�شباع
ال�صحية.

الفواكه الطازجة بد ًال من
للحد من ال�سكر
احللويات ِّ
الأبي�ض.

تناول البقوليات مرتني على
الأقل يف الأ�سبوع كالعد�س،
واحلم�ص ،والفا�صولياء،
البي�ضاء.

اللحوم احلمراء يجري
تناولها مرة واحدة يف
الأ�سبوع كحد �أق�صى.

تناول كميات معتدلة من
الزبادي ،ومن الأف�ضل تناول
الزبادي اليوناين ،لأنه غني
� ً
أي�ضا بالربوتني ،واجلنب
الأبي�ض كالفيتا ،وجنب
القري�ش ،الحتوائها على
الكال�سيوم.

اخل�ضراوات الطازجة
بد ًال من املعلبة ،والأف�ضل
تناول اخل�ضراوات الورقية
كال�سبانخ ،ومن املهم تناول
املطهية على البخار� ،أو
امل�سلوقة بد ًال من املقلية.

الأ�سماك املطهية على البخار
�أو امل�شوية ُين�صح بتناولها
عدة مرات يف الأ�سبوع ،مثل
الهامور ،والتونة ،وال�سلمون،
واملاكريل ،لأنها غنية
بالربوتني ،و�أوميغا  ،3ويجب
جتنب ال�سمك املقلي.

ميكن تناول القهوة وال�شاي،
ولكن دون �سكر.

الأع�شاب ،والتوابل مثل
الزعرت ،و�إكليل اجلبل ،و�أوراق
الغار ،والريحان واليان�سون،
والثوم ،والفلفل يف �أطباق
البحر املتو�سط ،نظ ًرا لغناها
مب�ضادات الأك�سدة ال�صح َّية.

حمية البحر المتوسط تقي من االكتئاب
تو�صلت درا�سة علمية ُن�شرت يف دورية � Molecular Psychiatryإىل �أن تناول الطعام
وفقًا للنظام الغذائي حلمية البحر الأبي�ض املتو�سط قد ي�ساعد يف الوقاية من االكتئاب،
وله وت�أثري �إيجابي على املزاج العام.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي عمل فريقها على مراجعة  41درا�سة �أخرى ُن�شرت يف
ال�سنوات الثماين املا�ضية يف هذا املجال� ،أن النتائج اجلديدة �أثبتت �أن الذين يتبعون
حمية البحر املتو�سط �أقل عر�ض ًة بن�سبة  %33للإ�صابة باالكتئاب �أو املعاناة ب�سببه.
ويرجع ذلك �إىل كون هذه احلمية غنية بفيتامني ب ،واملغني�سيوم ،والأحما�ض الدهنية
املتعددة غري امل�شبعة ،والزنك ،وهي ذات ت�أثريات �إيجابية يف وظائف املخ .وقد جاء
يف الدرا�سة � ً
أي�ضا �أنه �إ�ضافة �إىل اتباع نظام غذائي �صحي ،ف�إن عادات مثل ممار�سة
الريا�ضة� ،أو التوقف عن التدخني ،ت�ؤثر � ً
أي�ضا يف احتمال عدم الإ�صابة باالكتئاب� ،أو
عدم تطوره .و�أكدت الدرا�سة �أن كبار ال�سن الذين يتبعون حمية البحر الأبي�ض املتو�سط
ميكن �أن تقل لديهم �إمكانية الإ�صابة باخلرف بن�سبة الثلث.

أطعمة ال يُنصح بتناولها في أثناء الحمية
• الأطعمة املقلية على نحو عام.
• الوجبات ال�سريعة.
• امل�شروبات ال�سكرية ،مثل امل�شروبات الغازية العادية والدايت،
و� ً
أي�ضا الع�صائر غري الطازجة امل�صنعة.
• النقانق ،والربغر ،والناجت�س.
• الكعك ،والكوكيز ،وكيك ال�شوكوالته.
• املواد الغذائية امل�ص ّنعة ،ذات ال�سعرات احلرارية العالية.
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الشرائح المدمجة
مستقبل عالم
االتصاالت
ّ
المتوقع أن تتبنى شركات
من
الهواتف واالتصاالت تقنية
شرائح  eSIMالمدمجة
بالهواتف ،األمر الذي سيتيح
تطوير أجهزة أكثر اعتمادية
تتخلى عن المنافذ غير
الضرورية.

خلدون غسان سعيد

�أُثريت

يف الآونة الأخرية ت�سا�ؤالت كثرية
عن ماهية �شريحة االت�صاالت
املدجمة  Embedded SIMوذلك بعد عر�ضها يف
م�ؤمترات بع�ض �شركات �صناعة الهواتف اجلوالة.
هذه ال�شرائح لي�ست متوافرة يف جميع الدول
حول العامل ،ولكن تتجه بع�ض �شركات الهواتف
�إىل تبنيها .لذلك ي�سعى كثريون �إىل التعرف �إىل
هذه التقنية املعروفة با�سم  ،eSIMمت�سائلني عن
احتمالية تبنيها يف العامل العربي ،و�أهمية ذلك.
لتب�سيط الأمور ،ميكن ت�صور تقنية �شريحة
االت�صاالت املدجمة على �أنها �شريحة ات�صاالت
قيا�سية جرى تثبيتها على نحو دائم على
الدارات الداخلية للهاتف اجلوال� ،أي �أنها
�شريحة ات�صاالت ال ميكن للم�ستخدم تغيريها
�أو ا�ستبدالها وال ي�ستطيع الو�صول �إليها ،ولكن
ميكن برجمتها خارج ًيا بحيث ي�ستطيع امل�ستخدم
اختيار �شبكة الهاتف اجلوال التي يرغب يف
التعامل معها ،والباقة التي يريدها ثم يجري
حتميل تلك املعلومات ال�سلك ًيا �إىل الهاتف
ليتوا�صل الهاتف مع ال�شبكة ،ك�أن امل�ستخدم
ث ّبت �شريحة ات�صاالت جديدة .هذه التقنية
م�ستخدمة يف كثري من ال�سيارات احلديثة
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لتحديد موقعها يف حاالت الطوارئ� .أما الأجهزة
املحمولة التي تدعم هذه التقنية ،فنذكر منها:
�آيفون �إك�س �إ�س ،وغوغل بك�سل  2و ،3و�ساعة
�أبل ووت�ش  ،3و�ساعة �سام�سونغ غري ووت�ش ،2
واجليل الثاين من �أجهزة �آيباد برو ،وغريها من
الأجهزة ،مع �إمكانية �إ�ضافتها �إىل احلوا�سب
املحمولة بكل �سهولة لإيجاد ات�صال دائم
بالإنرتنت عرب �شبكات االت�صاالت.
ُيتوقع �أن يتبنى العامل �أجمع تقنية �شريحة
االت�صاالت املدجمة يف ال�سنوات القليلة املقبلة،
لتختفي بطاقات �شريحة االت�صاالت التقليدية
نهائ ًيا من الأ�سواق .وتتحم�س �شركات �صناعة
الهواتف لهذه التقنية اجلديدة� ،إذ تتيح لهم
تطوير هواتف ذكية مقاومة للمياه �أكرث من
ذي قبل ،وب�سهولة �أكرث ،مع اال�ستغناء كل ًيا عن
املنافذ املخ�ص�صة لبطاقات �شريحة االت�صاالت
التقليدية التي تُعد نقطة �ضعف �أمام املياه والغبار
يف الهواتف اجلوالة.
كما تتيح هذه التقنية جعل الهواتف �أقل
�سماكة� ،إذ ميكن و�ضع ال�شريحة الإلكرتونية
اخلا�صة ب�شريحة االت�صاالت املدجمة يف �أي مكان
داخل اللوحة الرئي�سة للهاتف ب�سهولة وحرية �أكرب

عو�ضا عن تخ�صي�ص منفذ جانبي لها .وميكن
ً
تقدمي هواتف ب�شريحتني مدجمتني �أو ثالث
�شرائح �أو �أكرث ،دون و�ضع �أي �شريحة يف الهاتف.
ُيتوقع �أن تقدم هذه التقنية للم�ستخدمني
حرية التنقل ب�سهولة بني م�شغلي �شبكات
االت�صاالت دون احلاجة �إىل تغيري بطاقة �شريحة
االت�صاالت� ،أو حتى زيارة فرع ال�شركة� ،إذ ميكن
بكل ب�ساطة ت�سجيل ح�ساب جديد عرب الإنرتنت
مع �شركة ات�صاالت �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية
التنقل ب�سهولة بني �شبكات االت�صاالت الأجنبية
لدى ال�سفر دون قيود ،والتحدث ك�أن امل�ستخدم
موجود يف ذلك البلد دون �شراء �شريحة ات�صاالت
جديدة �أو ا�ستبدالها ،ومن َثم خف�ض تكاليف
االت�صاالت على امل�ستخدمني .وت�ستطيع �شركات
االت�صاالت خف�ض تكاليفها بتقدمي هذه اخلدمات
عو�ضا عن تقدميها عرب
عرب موقعها يف الإنرتنت ً
�أك�شاك خا�صة و�صاالت �إ�ضافية خلدمة هذا النوع
من العمالء وج ًها لوجه.
�أجرى كثري من �شركات االت�صاالت العربية
جتارب عدة على التقنية اجلديدة ،مع توقيع
بع�ضهم اتفاقيات مع �شركات تقنية و�سيطة
بهدف �إتاحة هذه التقنية للم�ستخدمني.

تطبيقات منوعة

Split Lens 2

يجعل هذا التطبيق من ا�ستن�ساخ ال�صور
وعرو�ض الفيديو وتركيبها متعة مطلقة،
وواحدا
�إذ ي�ضم ت�سعة قوالب للفيديو،
ً
وخم�سني قال ًبا لل�صور لرتكيب ال�صور
ال�شخ�صية يف و�ضعيات خمتلفة و�إخراجها
ب�شكل ماتع .التطبيق جماين ،وميكن
حتميله من متجر �آيتونز الإلكرتوين.

عدسات لتكبير صور الهواتف الجوالة
ب�إمكان

امل�ستخدم تقريب ال�صور
امللتقطة بكامريات
الهواتف اجلوالة املختلفة عرب ملحق
يو�ضع �أمام الكامريات لتقريب ال�صور
حتى �أربعة �أ�ضعاف من خالل العد�سات
املدجمة .وتقدم �شركة Moment
عد�سة  Tele 58mm Lensالتي تدعم
هواتف �آيفون وغاالك�سي وبك�سل� ،إذ
تطور جتربة الت�صوير مبيزات �أكرث من
خالل العد�سات اجلديدة التي ت�ضم �ست
طبقات زجاجية لتقدمي دقة بتفا�صيل
�أف�ضل للوجه ،كما �أن ميزة التكبري تدعم
التقاط �أف�ضل ال�صور يف الفعاليات
الريا�ضية لتقدم للم�ستخدم ميزة
تكبري م�شهد مميز ب�أو�ضح التفا�صيل.
العد�سات �صممت لتت�صل بالهواتف
الذكية عرب حافظة خا�صة من ال�شركة،
ويجب حتديد هاتف امل�ستخدم لعر�ض
احلافظات التي تتوافق معه.

Getup Alarm Clock

ي�سمح التطبيق املجاين على الأجهزة التي
تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد با�ستخدام
من ِّبه بديل عن املن ِّبه القيا�سي يف هاتف
امل�ستخدم .ويتميز املن ِّبه بقدرته على
جمع كل مهام امل�ستخدم ،و�ضبط �أوقاته
ومواعيده املهمة يف خطوة واحدة حتى ال
ين�ساها ،ومن ثم مراجعتها بنقرة واحدة
على ال�شا�شة .ويقدم املن ِّبه �أ�صوات تنبيه
لطيفة وغري مزعجة ،مع قدرته على
تخ�صي�ص نغمة الرنني كنغمة للتنبيه،
وتقدمي زر �إ�ضايف كبري للعودة �إىل النوم
ملدة ق�صرية بعدما يرن املن ِّبه .Snooze
وميكن حتميل التطبيق من متجر غوغل
بالي الإلكرتوين.
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الوئام في العالقة
األسرية
استقرار نفسي
لألبناء
الحكمة في إدارة الخالفات
الزوجية ُتج ّنب األبناء التعرض
لمشكالت نفسية ،وتحقق
لهم االستقرار العاطفي ،وتعزز
شعورهم باألمان.

محمود الديب

الوئام

أ�سا�سا متي ًنا
يف العالقة الزوجية ميثل � ً
لتحقيق حياة �أ�سرية هادئة .وبالرغم
من �أنه ال يخلو منزل من اخلالفات الزوجية� ،إال �أن
�إدارة هذه اخلالفات بحكمة وروية هو ما ُيعزز جناح
العالقة ،و ُيج ّنب الأبناء الآثار ال�سلبية التي قد تن�ش�أ
على �إثر هذه اخلالفات ،والتي ت�صل �أحيا ًنا �إىل حد
ال�صراعات العنيفة بني الطرفني .امل�ؤمل يف هذه
اخلالفات الكبرية ،التي ال ي�ستطيع الزوجان فيها
ال�سيطرة على حدود االختالف� ،أنها تلقي بظاللها
على نفو�س �أفراد الأ�سرة جميعهم ،ال�سيما الأطفال

ال�صغار الذين يتعر�ضون لل�ضغوط النف�سية ب�سبب
هذه امل�شكالت التي ال تقف خماطرها عند بلوغهم
عم ًرا حمددًا ،و�إمنا قد ترافقهم طيلة حياتهم.
النضح النفسي لألبناء | يو�ضح ا�ست�شاري
الطب النف�سي مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية
للحر�س الوطني ،د .وليد ال�سحيباين� ،أن التكوين
النف�سي للأطفال يف �أي �أ�سرة يرتبط على نحو وثيق
بالوالدين ،ومدى التفاهم بينهما .فكلما كان الوئام
واحلب �أ�سا�س العالقة بني الأب والأم �أ�صبح الأبناء

�أكرث ا�ستقرا ًرا من اجلانب النف�سي .لذلك من
ال�ضروري لأي زوجني �أن يحر�صا على تعلم مهارات
خ�صو�صا �أمام �أطفالهما ،ف�أي
التوا�صل الزوجي،
ً
خالف �أو �سوء تفاهم يجري عالجه على نحو علني،
وبطريقة غري منا�سبة �أمام الأطفال ،رمبا ينعك�س
خ�صو�صا �إذا كان ذلك
�سل ًبا على �صحتهم النف�سية،
ً
يحدث على نحو متكرر ،وكانت لغة احلوار تعتمد
دو ًما على ال�صراخ وعدم اال�ستماع للطرف الآخر.
وتتعدد هذه املخاطر بد ًءا من احتمالية ممار�سة
الأبناء ال�سلوكيات نف�سها مع �أ�سرهم م�ستقب ًال،

التكوين النفسي لألطفال في أي أسرة يرتبط على نحو وثيق
بالوالدين ،ومدى التفاهم بينهما ،فكلما كان الوئام
والحب أساس العالقة بين األب واألم أصبح األبناء
		
أكثر استقرا ًرا من الجانب النفسي
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وتتدرج حتى ت�صل �إىل الإ�صابة بالقلق واالكتئاب� ،أو
الوقوع يف براثن املخدرات ال �سمح اهلل.
إدارة الخالف | ي�ؤكد د .وليد ال�سحيباين �أن
حدوث اخلالف بني الزوجني �أمر طبيعي ،ولكن
�أ�سلوب �إدارة هذا اخلالف هو ما ينبغي التنبه �إليه
ليكون بحكمة وروية ،بحيث يجري عالجه �سري ًعا
دون �أن ي�شعر به الأبناء ،مع احلر�ص على و�ضع خطة
تفاهم بني الزوجني لكيفية التعامل مع �أي خالف،
�إن حدث م�ستقب ًال ،و�أن يلتزما بهذه اخلطة لإنهاء
اخلالفات ال�شديدة التي قد تطر�أ بينهما.
من املفيد �أن يجري نقا�ش مواطن اخلالف
املتكررة بني الزوجني بكل �صراحة وو�ضوح ،حتى ال
يحمل �أي من الزوجني �ضغينة تظهر �آثارها ال�سلبية
يف وقت غري منا�سب� ،سواء �أمام الأطفال� ،أو يف حال
ن�شوب خالف ال يتعلق مبا وقع �ساب ًقا .و�إذا ما وقع
خالف �أمام الأبناء �أو �شعروا بذلك فمن ال�ضروري
�أن يجري �إخبارهم ب�أن هذا اخلالف جرى جتاوزه،
و�أن هذا عار�ض ب�سيط فح�سب ،ولن يقود �إىل الفراق
بني الوالدين ،و�أن احلب هو الأ�سا�س يف العالقة
بينهما .تتمثل �أهمية هذا الأمر يف نفي الفكرة
والهواج�س التي قد ترتدد يف نفو�س بع�ض الأبناء
الذين يف�سرون �أي خالف بالكراهية بني الطرفني
�أو الفراق والطالق �إذا كان الطفل يف عمر متقدم،
ويعي تلك املعاين ،لأن نفي هذه املخاوف عن الأبناء
يجعلهم يف حالة اطمئنان وا�ستقرار نف�سي.
األبناء ليسوا طر ًفا | ُيحذر د .ال�سحيباين
من �إقحام الأبناء يف �أي خالف �أو ال�ضغط عليهم
للوقوف يف جانب �أي طرف من الطرفني� ،أو التلميح
ب�أي �إ�شارات �أن الأبناء �أنف�سهم هم امل�س�ؤولون عن
اخلالف� ،أو �أن وجودهم �سبب فيه .كما ينبغي
مراعاة م�شاعرهم جتاه الطرفني ،فالأبناء يحبون
الأم والأب ،وقد يرغبون يف التدخل ،بالرغم من
�أنهم قد ال ميلكون حلو ًال لهذه اخلالفات .لذلك,
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الخالفات الزوجية تترك
آثارًا في األطفال
�صدر يف بريطانيا كتاب بعنوانParental« :
Conflict: Outcomes and interventions
 ،»for children and familiesطرح فيه �أربعة

من الباحثني النف�سيني واالجتماعيني جمموع ًة
من املحاذير املتعلقة باملخاطر التي تن�ش�أ
عن ال�صراعات بني الوالدين على الأطفال،
خ�صو�صا �إذا ما حدثت على نحو متكرر،
ً
وات�سمت بال�صخب والعدوانية ،وت�ضمنت
الإهانات اللفظية .تبدو هذه النوعية من
اخلالفات الزوجية مهددة ل�سالمة الأ�سرة،
و ُتخ ّلف �آثارها النف�سية يف الأطفال على نحو
وا�ضح� ،إذا ما �شاهدوا هذا النوع من العنف
املنزيل .و�أ�شار الكتاب ،الذي عر�ض ملخ�صه
موقع معهد الدرا�سات الأ�سرية ،Ifstudies.com
�إىل �أن املخاطر التي يتعر�ض لها الطفل تت�ضمن
ا�ضطرابات النوم ،و�صعوبة الرتكيز ،وتراجع
التح�صيل العلمي يف املدر�سة .وقد يتطور الأمر
لي�صل �إىل ال�سلوك العدواين لدى الطفل� ،أو
منحى �آخر يتمثل يف �إ�صابة الطفل
يتخذ الأمر ً
باالكتئاب والقلق واالن�سحاب االجتماعي.
بالإ�ضافة �إىل الأعرا�ض ال�سابقة ف�إنه من
املرجح عند الأطفال الذين يعي�شون جتربة
َّ
النزاعات العائلية يف منازلهم �أن ي�صبحوا ذوي
مهارات �شخ�صية �ضعيفة ،وقدرات حمدودة
على حل امل�شكالت ،وقدرات متدنية يف
اجلوانب االجتماعية ،ما ي�ؤثر على عالقاتهم
يف مرحلة املراهقة والبلوغ ،لأن هذه النزاعات
جتعل الأطفال يدركون �أنف�سهم وحميطهم
االجتماعي على نحو �أكرث �سلبية.

ف�إنه من الأوىل جتنيبهم التعر�ض لهذه اخلالفات
قدر امل�ستطاع .وال ب�أ�س� ،إن علموا بوجود اخلالف
م�سب ًقا� ،أن يح�ضروا نقا�ش الأب والأم للتفاهم حول
مو�ضوع اخلالف� ،شريطة �أن يلتزم الطرفان مبا
جرى االتفاق عليه م�سب ًقا من �أدب احلوار ،وجتنب
رفع ال�صوت و�إعطاء الفر�صة للكالم ،و�إبداء الر�أي
والتعبري عن وجهة النظر ،واالبتعاد عن العنف
اللفظي �أو اجل�سدي يف ِّ
حل اخلالف الزوجي .هذه
التجربة يتعلم منها الأبناء املهارات الأ�سا�سية يف
التعامل ،ومن َثم تفيدهم يف حياتهم امل�ستقبلية،
وتعينهم على ح�سن الت�صرف �إن واجهوا هم �أنف�سهم
خالفات مع َمن حولهم .كما �أن اطالعهم على هذه
التجربة ولو ملرات معدودة ،يعزز قناعتهم ب�أن وقوع
اخلالف بني الوالدين لي�س م�شكلة ،طاملا اتُبعت
الطرق املثلى يف حل هذا اخلالف.
االنفصال اآلمن | �إذا كانت اخلالفات بني
يجر
الزوجني وعدم التوافق �أم ًرا دائم الوقوع ،ومل ِ
الو�صول �إىل نقطة تفاهم ،هنا قد يفكر الزوجان يف
االنف�صال .وحينما يكون هذا هو احلل الأمثل لهم
ينبغي �أن يجري ذلك بهدوء وب�أقل تكلفة نف�سية على
جميع الأطراف ،ال�سيما الأبناء ،وذلك حتى يجري
حتجيم الآثار النف�سية ال�سلبية الناجتة عن انف�صال
الأب والأم .هذا الأمر يلقي امل�س�ؤولية على عاتق
الطرفني يف جتنيب الأبناء ال�سيما الأطفال �صغار
ال�سن منهم خالفات ما بعد الطالق .ومن ذلك رغبة
�ضغط جتاه
�أحد الطرفني يف ا�ستغالل الأبناء ورق َة ٍ
الطرف الآخر� ،أو حرمانه من زيارة الأبناء �أو �إتاحة
الفر�صة للجلو�س معهم .وال ينبغي �إغفال �أهمية
التوا�صل بني الأب والأم فيما يتعلق بحياة الأطفال
متى ما ا�ستدعت احلاجة ذلك ،كونهما ال يزاالن
م�س�ؤولني عن حياة �أبنائهما حتى بعد االنف�صال.
بهذه الطريقة ت�صبح احلالة النف�سية للأبناء �أكرث
ا�ستقرا ًرا ،وتقل تبعات �آالم االنف�صال بني الوالدين،
وانعكا�س �آثاره على الأبناء.
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عالم الرجل

Oris

إبداعات فاخرة
ك�شفت دار ال�ساعات ال�سوي�سرية �أوري�س عن
�ساعة جديدة هي Artelier Calibre 111
تُ�صنفها الدار واحدة من �أهم ال�ساعات التي
�صنعتها على الإطالق ،ملا يمُ يزها من �إبداع
ي�ضعها �ضمن فئة ال�ساعات الفريدة.
يجمع الطراز اجلديد بني علبة فوالذ مقاوم
لل�صد�أ ،وعقارب وم�ؤ�شرات مطلية بالذهب.
وت�أتي العلبة بقيا�س  43ملم مع م�ؤ�شر
احتياطي طاقة مميز .ويبلغ احتياطي الطاقة
مدة ع�شرة �أيام ،وت�ضم ال�ساعة � ً
أي�ضا نافذة
لعر�ض التاريخ ،مع جهاز �ضبط الوقت.
ت�أتي ال�ساعة بخيارين لل�سوار� ،أحدهما من
الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ،والآخر من جلد
مت�ساح بلون بني داكن .و ُتقدَ م ال�ساعة يف
علبة خ�شبية فاخرة.
www.oris.ch

Corneliani

إطاللة الشتاء
ت�سهم اخلربة الإيطالية العريقة يف عامل اخلياطة
الراقية يف تقدمي �إبداعات يتقنها حرفيو دور الأزياء
التي تنت�شر يف �أنحاء �إيطاليا .من بني هذه الدُ ور
 Cornelianiالتي �أطلت يف مو�سم ال�شتاء لتحول
خربتها يف عامل اخلياطة الراقية �إىل جتربة متميزة
مهداة �إىل الرجل الأنيق .جاءت الت�شكيلة بعنا�صر
ثابتة� ،شملت املعاطف ،وال�سرتات العملية ،والبدالت
الر�سمية البعيدة عن التكلف ،واملالب�س املريحة،
بينما حققت املجموعة تواز ًنا دقيقًا بني النق�شات
والأ�شكال ،لترتجم رحلة البحث عن التناغم يف
تطوير مفهوم اجلمال الكال�سيكي.
ال تقوم املجموعة على ال�صيحات اجلريئة التي �سرعان
ما تنجلي ،بل تبد�أ حوا ًرا مع الب�سها ،ليكت�شف التفا�صيل
واملزايا عند ارتدائها ،فتظهر النق�شات التقليدية بحلة
�أجمل على املعاطف والت�صاميم الر�سمية ،بينما تختفي
التفا�صيل امللونة والعملية يف الداخل لرت�ضي �صاحب
الق�صات ان�سيابية
القطعة ،ولي�س عامة النا�س .جاءت َّ
وب�سيطة من جهة ،و�أ�ضافت �أجود �أنواع اجللود والفراء
ملم�سا رائ ًعا من جهة �أخرى.
ً
www.corneliani.com
Polo Ralph Lauren
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RRL

Ralph Lauren Purple Label

عالم المرأة

Christian Dior

عودة الحقائب
المائلة
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي �صممت دار كري�ستيان
ديور حقائب الفتة ومائلة ،حتمل ا�سم �سادل� ،أي
ال�سرج .كان ت�صميمها مميزً ا على الرغم من
رواجا يف ذلك الوقت ،ثم
�صغر حجمها ،والقت ً
غابت عن امل�شهد .مع تبا�شري مو�سم  2019خرجت
هذه احلقيبة مرة �أخرى مبجموعة ت�ضم عددًا
من الإ�صدارات من القما�ش مع نقو�ش كال�سيكية،
وجلدية ،ومط َّرزة .حقيبة ديور ال�سرج ملحقة بحزام
عري�ضُ ،يباع منف�ص ًال عن احلقيبة التي حافظت
على �شكلها القدمي اجلديد.
www.dior.com

Tom Ford

حزام عريض
مع طراز الأحزمة العري�ضة للحقائب خرجت دار
توم فورد هذا املو�سم بت�صاميم جذابة ملجموعة من
احلقائب التي تُع َّلق على الكتف بحزام عري�ض ،ي�شبه
�إىل حدٍّ بعيد �أحزمة الكامريات التي تُع َّلق على الكتف.
حتمل هذا املجموعة اجلديدة ،التي ت�شبه ال�صندوق
املغطى بالكري�ستال النقي ومتقن الرتكيب ،ثالثة
ت�صاميم فريدة� ،أحدها بنق�ش جلد احلمار الوح�شي،
والثاين بنق�ش جلد النمر ،والأخري بنق�ش �شعار توم
فورد .احلقيبة امل�صنوعة يف �إيطاليا َّ
مبطنة من الداخل
باجللد ،كما حتتوي على قطع معدنية متقنة ال�صناعة،
ف�ض ًال عن الكري�ستال� .أما احلزام العري�ض فهو قابل
ُ�ستخدم احلقيب ُة لل�سهرة.
للفك لت
َ
www.tomford.com
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

َق ُّط و أب ًدا

قال الوزير ال�شاعر ابن زيدون الأندل�سي (ت 463هـ) «من بحر الب�سيط»
بعد �أن ف َّر من �سجنه مبدينته قرطبة �إىل �إ�شبيلية ،قال هذه الق�صيدة معبرّ ً ا فيها عن �شوقه حلبيبته
اّ
«ولدة بنت امل�ستكفي» ،التي مل َ
عان�سا حتى قاربت املئة (ت 484هـ) .وقد
يحظ بها ف�آثرت �أن تظل ً
ن�سجت حول هذه الق�صيدة �أ�ساطري عدة حتى قيل« :ما حفظها �أح ٌد �إال مات غري ًبا»!

قال القا�سم بن علي بن حممد احلريري
الب�صري (ت 516هـ) يف « ُد َّرة الغوا�ص يف
�أوهام اخلوا�ص» :من �أوهامهم يف هذا الفن
َق ْولهم« :ال �أك ِّلم ُه َق ُّط» وهو من �أفح�ش اخلط�أ،
وتناق�ض الكالم ِفي ِه ،وذاك
لتعار�ض َم َعا ِنيه،
ِ
ُّ
َ
َ
العرب ت�ستعمل لفظة «قط» ِفي َما م�ضى
�أن َ
من الز ََّمان ،كما ت�ستعمل لفظ َة «�أبدً ا» فيما
ي�ستقبل منه ،فيقولون« :ما كلم ُت ُه َق ُّط ،وال
�أك ِّلم ُه �أبدً ا» .واملعنى يف َق ْولهم«َ :ما َكلم ُت ُه
َق ُّط»� ،أي فيما انقطع من عمري ،لأنه من
َق َططتُ َّ
ال�شي َء� ،إِذا قطعتُه ،ومنهَ :ق ُّط ال َقلم،
�أي قط ُع طر ِف ِه.

أ�ضحى التَّنائي َبدي ًال من تَدا ِني َنا
� َ
جوانح َنا
ِب�� ْن�� ُت��م و ِب�� َّن��ا َف��م��ا اب�� َت�� َّل ْ��ت
ُ
��اج��ي�� ُك ْ��م �َ��ض��م��ائ�� ُر َن��ا
َن��ك��ا ُد ِح َ
�ي�ن ُت�� َن ِ
ال تحَ��� َ��س�� ُب��وا َن����أ َي��� ُك ْ���م َع�� َّن��ا ُي��غ�ِّيرِرِّ ُ ن��ا
هلل َم���ا َط�� َل�� َب ْ��ت � ْأه����وا�ؤ َن����ا َب����دَ ًال
وا ِ
�لام اللهَّ ِ م��ا َب�� ِق�� َي ْ��ت
ِ
عليك م�� َّن��ا � َ��س ُ

���اب ع��ن ط��ي ِ��ب ُل��قْ��ي��ا َن��ا تجَ افي َنا
ون َ
َّ��ت م���آ ِق��ي�� َن��ا
َ���ش�� ْوق�� ًا �إل��ي��ك ْ��م وال َج��ف ْ
َيق�ضي علينا الأ� َ��س��ى َل�� ْوال َت� ِّأ�سي َنا
�إنْ ط��امل��ا َغ��َّيرَرَّ َ ال��� َّن����أيُ املُ ِ��ح�� ِّب��ي�� َن��ا!
عنكم �أماني َنا
فت
ِم ْن ُك ْم َوال ان�ص َر ْ
ْ
���ك ُن��خْ �� ِف��ي�� َه��ا َف�� ُت��خْ �� ِف��ي�� َن��ا
َ���ص�� َب��ا َب�� ٌة ب ِ

األلفة ُ
طوق الحمامة في ُ
واألالف
للوزير �أبي حممد ،علي ابن حزم الظاهري الأندل�سي (456-384هـ)

وذهب مث ًال
«أنا ا ْب ُن َب ْج َد ِت َها»
�أي� :أنا عا ٌمل بها ،والهاء راجعة �إىل الأر�ض.
يقال :عنده َب ْجدَ ُة ذاك� ،أي :علم ذاك.
ويقال � ً
أي�ضا :هو ابنُ مدينتها ،وابنُ َب ْجدَ تها،
من َ«مدَ نَ باملكان» ،و« َب َجدَ » �إذا �أقام به،
مبو�ضع َع ِل َم ذلك املو�ضع .ويقال:
أقام
َومنْ � َ
ٍ
ال َب ْجدَ ُة
الرتاب ،فك�أنَّ قو َلهم�« :أنا ابنُ
ُ
َب ْجدَ ِت َها» �أنا خملو ٌق من ترابها .قاله امليداين
يف «مجَ ْ َمع الأمثال».
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عا�ش ابن حزم احلياة ب�أنعم حلوها و�أم ِّر طعمها،
يف ق�صور الإمارة وعلى ُفر�ش الوزارة حي ًنا ،ويف
قفار الغربة وغياهب ال�سجون حي ًنا �آخر ،ما �ش َّكل
�شخ�صي ًة عذب ًة م�ؤن�سة حاد ًة يف �آن .فالإن�سان ابن
بيئته يتفاعل معها ،ويت�أثر بها ،وتك ِّون �شخ�صي َتهُ.
وقد بلغت ك ُّل خ�صلة مداها عند ابن حزم ،وجتلت
يف تواليفه ،ف�أثمرت حياته املغرقة يف الرقة
والعذوبة �شع ًرا عذ ًبا رائ ًقا وكت ًبا رقيق ًة بديعة ،منها
كتابنا الذي نعر�ض له .وتركت معاناته فيها ِحدَّة
و�شدَّة َ�ص َّك به معار�ضيه ،كما بدا يف معظم تواليفه،
ابن حزم ُ
احلجاج ِبن
و�سيف
حتى قيل« :كان ل�سانُ ِ
ِ
َ
يو�سف �شقيقني» ،الأمر الذي جلب عليه الويالت
فيما بعد .وهكذا اجتمع النقي�ضان يف �شخ�ص ابن
حزم ،وما ذاك �إال ملا �أ َّمل بقرطبة من حمن وفنت
وخ�صته.
�أرزمت و� ْ
ألقت َ
النا�س َّ
باعها ،وع َّم ِت َ
ارحتل ابن حزم عن قرطبة �إىل �شاطبة �سنة  417هـ
وهو ابن ثالث وثالثني ،وفيها طلب منه �صديق له
�أن ُي�ص ِّنف له ر�سالة يف احلب ومعانيه ،ف�أجابه ابن

حزم و�أ َّلف له هذه الر�سالة ،و�أبان عن م�ضمونها يف
مقدمتها قائ ًال« :ك َّلفتني �أعز ََّك اهلل� ،أن �أ�ص َّن َف لك
احلب ومعاني ِه و�أ�سباب ِه و�أعرا�ض ِه ،وما
ر�سال ًة يف �صف ِة ِّ
�سبيل احلقيقة ،ال ُمتز ِّيدًا وال مف ِّن ًنا،
يق ُع في ِه وله على ِ
لكن ُموردًا ملا يح�ضرين على وجه ِه ،وبح�سب وقوع ِه،
حيث انتهى حفظي ،و�سعة باعي فيما �أذكره ،ف َبدَ ْرتُ
َ
إيجاب لك ملا تك َّلفتُه ،فهذا من
�إىل
مرغوبك ،ولوال ال ُ
ال َعفو ،والأَ ْوىل بنا مع ِق َ�ص ِر �أعمارِنا �أال ن�صر َفها �إال
وح�سنَ امل�آب غد ًا.»...
فيما نرجو به َر ْح َب املنقلبُ ،
�أتى «طوق احلمامة» على ن�سق كتاب «الزهرة» لأبي
بكر حممد بن داود (ت297هـ) .و�ضم الطوق مقدم ًة
وثالثني با ًبا :حتدثت الأبواب الع�شرة الأوىل منها عن
�أ�صول احلب ،وافتتحها ابن حزم بباب عن ماهية
احلب ،ثم ثنى بعالمات احلب ...،وهكذا .ثم كان االثنا
أعرا�ض احلب و�صفاته املحمودة
ع�شر با ًبا الالحقة يف � ِ
واملذمومة .ثم كانت �أبواب �ستة يف الآفات الدَّاخلة على
احلب .ثم باب مفرد يف ُق ْبح املع�صية .ثم الباب الأخري
يف ف�ضل التعفف .وكانت خامتة الكتاب يف ِّ
احل�ض على
طاعة اهلل ،والأمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،فذلك
مفرت�ض على ِّ
ٌ
كل م�ؤمن .كما قال �صاحب هذه الر�سالة.
ً
جاء �صدر الر�سالة يف ماهية احلب ،قائال يف
بيانه« :ا ُ
حل ُّب �أعز ََّك اهلل� ،أو ُّله هز ٌل ،و�آخره جدٌّ ،دقتْ
معانيه جلاللتها عن �أن ُتو�صف ،فال ُتدرك حقيقتُها
مبنكر يف الدِّ يانة ،وال مبحظو ٍر يف
�إال باملعاناة .ولي�س ٍ
بيد اهلل عز وجل ...وقد اختلف
ال�شريعة� ،إذ
القلوب ِ
ُ
النا�س يف ماهيته وقالوا و�أطالوا ،والذي �أذهب �إليه
النفو�س املق�سوم ِة يف هذه
�أنه ات�صا ٌل بني �أجزا ِء
ِ
أ�صل عن�صرها الرفيع».
اخلليق ِة يف � ِ
إعداد :د .عماد ريحاوي

األجندة

يناير 2019

 20ديسمبر  9 -يناير

 5-1يناير

 14 - 1يناير

مهرجان الجنادرية  -الرياض
تنظم وزارة الحرس الوطني المهرجان
الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» الذي يعد
من أبرز المناسبات الوطنية بالمملكة العربية
السعودية ،والذي يسعى لتأصيل التراث
الوطني للمملكة في نفوس الشباب ،وتعريف
األجيال الجديدة بتاريخ المملكة المجيد.
www.janadria.org.sa

مهرجان أملج التراثي البحري  -أملج
يقام المهرجان بمدينة أملج في منطقة تبوك،
ويصاحبه إقامة فعاليات تراثية وحرفية ومسرح
للطفل ،يحتضنها متنزه الدقم ،إضافة إلى
األلعاب واألنشطة البحرية التي يُعد سباق
القوارب الشراعية أبرزها.

مهرجان أرض المعرفة للتسوق  -الطائف
مهرجان للتسوق يشارك فيه عدد من الدول
العربية ،منها اإلمارات والكويت ومصر ،ويشهد
فعاليات متعددة تجمع ك ًال من مسرح الطفل،
والفرق الشعبية ،وألعاب األطفال ،مثل األلعاب
الكهربائية والهوائية والمائية.

 1يناير

 31-3يناير

 14-4يناير

مهرجان القرية التراثية – المذنب
مهرجان شتوي يمتد حتى شهر فبراير ،2019
ويقام داخل القرية التراثية بمحافظة المذنب،
يتضمن كثيرًا من البرامج واألنشطة الترفيهية
والثقافية ،بمشاركة األسر المنتجة التي تعرض
منتجاتها أمام الزوار.

كأس دبي العالمي لسباقات الخيل
المميزة  -دبي
تبدأ مسابقات كأس دبي العالمي للخيل المميزة
في األسبوع األول من شهر يناير ،وتستمر
حتى  31يناير .يحتضن المسابقة مضمار ميدان،
وتصل قيمة جوائزها إلى  35مليون دوالر،
وتشهد تنظيم نحو  23سبا ًقا.

مهرجان الحمضيات  -نجران
يحتضن مركز األمير مشعل بن عبد اهلل
للمؤتمرات والفعاليات في نجران فعاليات
المهرجان الزراعي السنوي للحمضيات واالستثمار
الزراعي ،الذي يتضمن معارض لألسر المنتجة،
والحرف اليدوية ،التي تشتهر بها منطقة نجران،
باإلضافة إلى معرض للعسل.

 16-14يناير

 23-21يناير

 30-27يناير

المؤتمر اإلقليمي للصحة النفسية  -جدة
تنظم المؤتمر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
ويناقش محاور متعددة ،من بينها الصحة النفسية
لألسرة ،والرعاية النفسية للمرأة ،والصحة
النفسية في المدارس ،والرعاية النفسية لذوي
االحتياجات الخاصة.
mh-sa.com

مؤتمر تربية الطفل وتعليمه  -جدة
يسعى مؤتمر تربية الطفل وتعليمه والفعاليات
المصاحبة له إلى تقديم القضايا ذات الصلة على
نحو مباشر بتربية الطفل ومناقشتها .وتشهد
الجلسات العلمية للمؤتمر عرض دراسات وأبحاث
تتعلق بأحدث التجارب والممارسات التربوية
والتعليمية على المستوى المحلي والعالمي.
childconf.com

المعرض التجاري الدولي لتقنيات البالستيك
والصناعات البتروكيماوية  -جدة
ينعقد المعرض السعودي للطباعة والتغليف بالتزامن
مع هذا المعرض ،ليمثال الحدث األبرز الذي يجمع
األقطاب كافة محليًا وإقليميًا ودوليًا ،لإلسهام في
نمو هذه القطاعات ،وزيادة مساهمتها في االقتصاد
الوطني ،وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
www.saudipp.com
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

األسطول
بوينج 368 - 777

املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 381 :مقعداً 30 ::لدرجة األعمال 351 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة 290 :مقعداً 12:للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 242 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64.80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
املدى 7930 :مي ًال ( 14.685كم).

بوينج 268 - 777

املجموعة األولى 232 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 38 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

املجموعة األولى 298 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 262 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 288 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 252 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 330 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 300 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 198 :قدم ًا ( 60٫30متر).
السرعة عند االستواء 470 :عقدة ( 537ميل/ساعة 871 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 5٫850 :ميل 10٫830( ،كم).

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43.000 :قدم ( 13.100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15.372 - 14.800( ،كم).

إيرباص 321

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

إيرباص 320ceo

املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).
املجموعة الثالثة 144 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 132 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37.57متر).
املسافة بني اجلناحني 117 :قدم ًا ( 35.80متر).
السرعة عند االستواء 515 :ميل/ساعة 829 ،كم/ساعة.
االرتفاع األقصى لالستواء 41.000 – 39.100 :قدم ( 12.500 – 11.900متر).
املدى 3.300 :ميل ( 6.100كم).

FLEET
Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class
C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class
B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 200 ft (60.94 m
)Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 5,240 nautical miles (9,700 km

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class
B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class
C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 198 ft (60.30 m
)Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 5,850 nautical miles (10,830 km

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats
24 Business Class, 274 Guest Class
)Length: 206 ft 1 in (62.8 m
)Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m
)Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats
20 Business Class, 145 Guest Class
)Length: 146 ft (44.51 m
)Wingspan: 112 ft (34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,000 nautical miles (5,600 km

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km
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معلومات مفيدة
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

املطارات الدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة،
ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض،
ومطار امللك فهد الدويل بالدمام،
و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز
الدويل باملدينة املنورة.
وت�ستوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية� ،إىل جانب
اخلطوط ال�سعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات «الليموزين»
ال�ستئجارها �إىل داخل املدن.

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

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

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

رقم الطوارئ الموحد في
المملكة العربية السعودية
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USEFUL INFORMATION
RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of Culture and Information
supervises the national radio and TV institutions.
Several radio programs are broadcasted in numerous
languages, in addition to other programs that are
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed
via nine channels: Channel One, Channel Two,
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel,
Ajyal Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural
channel. Satellite Transmission ranges of all channels
cover the whole Kingdom, and most parts of the world.
OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of rest, but government
offices are also closed on Saturdays. There are also
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid alAdha, which is ten days.
WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m.
until 20:00 p.m.
HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and
private clinics offering their services to the public.
CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.
BANKING
There are eleven licensed commercial banks
operating in the Kingdom. These are regulated

and supervised by the Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA). The banks have a large branch
network spread throughout the Kingdom.
Development of banking services was further
enhanced with the establishment of the Saudi
Payments Network (SPAN) with the participation
of all banks in the Kingdom. SPAN is connected
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and
more than 15,890 Points of Sales (POS) installed
at commercial stores and shopping centers with
the objective of payment for purchases from such
centers through ATM cards. At present, visitors
to Saudi Arabia may use their credit cards such as
Visa and Master card to withdraw money directly
through SPAN via its on- line ATMs. They may
also use these cards at POSs for payment for their
purchases.
Beside these, SAMA has provided further
international services (inside the country), eg.,
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to
meet the requirements of travelers and visitors
both at international airports and in local
markets.
STC SERVICES
In the Kingdom of Saudi Arabia, The latest
Telecommunication Systems are available. In the field
of Telephone Communication direct dialling can be
made without operator assistance to more than 245
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector
Phonogram Service:
For direct Telex messages at anytime to anywhere
around the world.You can contact the phonogram
service center by dialling 969 for Arabic messages and
968 for English messages.
(800) FREE CALL
A service made available to large companies enabling
callers to dial toll- free.

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED
FROM CARRY-ON BAGGAGE
In conformity with the safety regulations
and instructions issued by both the
International Civil Aviation Organization
(ICAO) and the Saudi General Authority of
Civil Aviation, some hazardous items such
as liquids, aerosols and gel products, are not
allowed in carry-on baggage accompanied
by international flight passengers travelling
to, from or via Saudi airports. Other
banned items comprise all liquids packed
in plastic, glass, or metal containers of a
more than 10 ml capacity. Any container
having liquid or gas substances such as
water, drinks, juices, perfumes, and different
oils are not allowed in carry-on baggage or
passenger cabins. Gel products, cosmetics
and personal hygiene items such as lotions,
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos
are banned as well. Pressure aerosol
Containers such as air fresheners and
general hygiene sprays are other items that
fall under this ban. However, these items
would not be totally rejected, but passengers
would have to carry them in checked
baggage only.

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

Considering the long
distances which separate
the main towns of the
Kingdom, air travel
can often prove to be
the most convenient
and practical means
within the borders. Saudi
Arabian Airlines, the flag
carrier of the Kingdom
of Saudi Arabia, operates to a vast network of
domestic and international destinations. A
fleet of various types of
aircraft is also available
for charter flights.

Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number
of international airlines operate from these
airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.
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ARABIA
Roads

The Kingdom of Saudi
Arabia enjoys a
comprehensive road
network linking its cities
and widespread areas. It
is considered one of the
finest and most modern networks in the world.

Car Rental

Self-drive car rental is
available in most cities
in Saudi Arabia.

Buses

A new and efficient bus service has been
introduced by the Saudi Arabian Public
Transport Company (SAPTCO) to operate
within and between all the major towns in
Saudi Arabia in addition to international
trips to some of the neighboring countries.

Rail

Six trains service with
first-class air-conditioned carriages runs
daily between Riyadh
and Dammam on the
Gulf coast.

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia
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The researchers found that exercised
animals from a mouse model of
Alzheimer’s had greatly enhanced
memory compared to sedentary ones
due to improved adult hippocampal
neurogenesis and a rise in amounts of a
specific molecule that promotes brain cell
growth called BDNF. Importantly, they
could recover brain function, specifically
memory, in mice with Alzheimer’s

disease but without exercise by increasing
hippocampal cell growth and BDNF
levels using a combination of genetic—
injecting a virus—and pharmacological
means. On the other hand, blocking
hippocampal neurogenesis early in
Alzheimer’s worsened nerve cell health
later in stages, leading to degeneration
of the hippocampus and, subsequently,
memory function. This provides

Exercise has been shown to
create biochemical
		 changes that fertilize the
brain’s environment to mend
			 nerve cell health

preclinical proof of concept that a
combination of drugs that increase adult
hippocampal neurogenesis and BDNF
levels could be disease-modifying or
prevent Alzheimer’s disease altogether.
With this work, things don’t look
promising for the amyloid hypothesis—
that Alzheimer’s disease is caused by
the deposition of amyloid plaques. In
this study, it was shown that eliminating
amyloid plaques were not to necessary
to ameliorate memory defects, which is
consistent with evidence that plaques
can also be found in the brains of
healthy individuals. On the contrary,
we may be looking at a new and
improved fundamental theory for
Alzheimer’s disease based on promoting
a healthier brain environment and adult
hippocampal neurogenesis.
However, this inspiring news should
be taken with an important caution—
mouse models of Alzheimer’s are
notorious for failing to translate into
humans such that treatments that have
worked to remedy mice have failed for
humans. Besides, even if these findings
translate into humans, it may apply to
a fraction of Alzheimer’s individuals
with relevant genetic components to the
mouse model utilized. Future studies
will need to replicate these results in
mouse models emulating the range
of known Alzheimer’s disease genetic
milieus and, more importantly, prove its
medical relevance to human disease.
Before translating these findings
into human patients, there remains
significant research to establish that a
medication or drug could mimic the
effects of exercise—exercise mimetics—
by “cleaning up” the brain with BDNF
and stimulating neurogenesis to combat
Alzheimer’s disease. Currently, the
method for administering BDNF to
animals in the lab—by direct injection
into the brain—is not ideal for use in
people, and a hippocampal neurogenesis
stimulating compound remains elusive.
Future attempts to generate
pharmacological means to imitate and
heighten the benefits of exercise—
exercise mimetics—to increase adult
hippocampal neurogenesis in addition to
BDNF may someday provide an effective
means of improving cognition in people
with Alzheimer’s disease. Moreover,
increasing neurogenesis in the earliest
stages of the disease may protect against
neuronal cell death later in the disease,
providing a potentially powerful diseasemodifying treatment strategy.
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Alzheimer

How Exercise Might “Clean” the
Alzheimer’s Brain.
Jonathan D. Grinstein

50 million individuals
For the
worldwide ailing from

Alzheimer’s disease, the announcements
by pharmaceutical giants earlier last
year that they will end research on
therapeutics were devastating. The news
is even more devastating considering
projections that 100 million more people
will be diagnosed with Alzheimer’s
disease across the globe by 2050, all
potentially without a medical means to
better their quality of life.
As it happens, though, the pursuit of a
therapeutic has been given a lifeline. New
research shows that physical exercise can
“clean up” the hostile environments in
the brains of Alzheimer’s mice, allowing
new nerve cells in the hippocampus,
the brain structure involved in memory
and learning, to enable cognitive
improvements, such as learning and
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memory. These findings imply that
pharmacological agents that enrich the
hippocampal environment to boost cell
growth and survival might be effective to
recuperate brain health and function in
human Alzheimer’s disease patients.
The brain of an individual with
Alzheimer’s disease is a harsh place
filled with buildups of harmful nerve
cell junk—amyloid plaques and
neurofibrillary tangles—and dramatic
loss of nerve cells and connections that
occur with severe cognitive decline, such
as memory loss. Targeting and disrupting
this harmful junk, specifically amyloid
plaques, to restore brain function has
been the basis of many failed clinical
trials. This futility has led to a reevaluation of the amyloid hypothesis—
the central dogma for Alzheimer’s
disease pathology based on the toxic

accumulation of amyloid plaques.
At the same time, there have been
traces of evidence for exercise playing a
preventative role in Alzheimer’s disease,
but exactly how this occurs and how
to take advantage of it therapeutically
has remained elusive. Exercise has been
shown to create biochemical changes
that fertilize the brain’s environment to
mend nerve cell health. Additionally,
exercise induces restorative changes
relevant to Alzheimer’s disease pathology
with improved nerve cell growth and
connectivity in the hippocampus,
a process called adult hippocampal
neurogenesis. For these reasons, the
authors Choi et al. explored whether
exercise-induced effects and hippocampal
nerve cell growth could be utilized for
therapeutic purposes in Alzheimer’s
disease to restore brain function.
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To prepare the
world to confront
the challenges posed
by globalization
and technological
development in a
way that supports
sustainable and
equitable growth,
governance institutions
and regulations at
both the national and
international levels
must be drastically
improved

They will note that analysts and regulators were narrowly focused on fixing the
financial system by strengthening national oversight regimes. While this was
a worthy goal, historians will point out, it
was far from the only imperative.
To prepare the world to confront the
challenges posed by globalization and
technological development in a way that
supports sustainable and equitable growth,
governance institutions and regulations at
both the national and international levels
must be drastically improved. Yet not nearly enough has been invested in this effort.
Beyond regional bodies like the European
Union, international financial governance
has remained largely untouched.
Worse, because the partial fixes to the
financial system will enable even more
globalization, they will end up making
matters worse, as strain on already
inadequate governance and regulatory
frameworks increases, not only in
finance, but also in other economic and
technological fields. Meanwhile, enormous
financial investments focused on securing
a higher rate of return are likely to fuel
technological innovation, further stressing
regulatory systems in finance and beyond.
Major technological advances fueled by
cheap money can cause markets to change
so fast that policy and institutional change
cannot keep up. And new markets can
emerge that offer huge payoffs for early
adopters or investors, who benefit from
remaining several steps ahead of national
and international regulators.
This is what happened in the run-up to
the 2008 crisis. New technology-enabled
financial instruments created opportunities
for some to make huge amounts of money.
But regulators were unable to keep up with
the innovations, which ended up generating risks that affected the entire economy.
This points to a fundamental difference
between global crises of the twenty-first
century and, say, the Great Depression
in the 1930s or, indeed, any past stockmarket crashes. Because of the financial
sector’s growth, more actors benefit from
under-regulation and weak governance
in the short-term, making today’s crises
more difficult to prevent.
Complicating matters further, the
systems affected by today’s crises extend
well beyond any one regulatory body’s jurisdiction. That makes crises far unrulier,
and their consequences – including their
long-term influence on societies and
politics – more difficult to predict.
The next crises – made more likely

by rising nationalism and a growing
disregard for science and fact-based policymaking – may be financial, but they
could also implicate realms as varied as
migration, trade, cyberspace, pollution,
and climate change. In all of these areas,
national and international governance
institutions are weak or incomplete, and
there are few independent actors, such as
watchdog groups, demanding transparency and accountability.
This makes it harder not only to
prevent crises – not least because it
creates opportunities for actors to
game the system and shirk responsibility – but also to respond to them. The
2008 crisis cast a harsh spotlight on just
how bad we are at responding quickly
to disasters, especially those fueled by
fragmented governance.
To be sure, as the Hertie School’s 2018
Governance Report shows, there have
been some improvements in preparing
for and managing crises. But we must
become more alert to how developments
in a wide range of fields – from finance
to digital technologies and climate
change – can elude the governance
capacities of national and international
institutions. We should be running crisis
scenarios and preparing emergency
plans for upheaval in all of these fields,
and taking stronger steps to mitigate
risks, including by managing debt levels,
which today remain much higher in the
advanced economies than they were
before the 2008 crisis.
Moreover, we should ensure that we
provide international institutions with
the needed resources and responsibilities.
And by punishing those who exacerbate
risks for the sake of their own interests,
we would strengthen the legitimacy of
global governance and the institutions
that are meant to conduct it.
As it stands, inadequate cross-border
coordination and enforcement of
international agreements is a major
impediment to crisis prevention and
management. Yet, far from addressing
this weakness, the world is reviving an
outdated model of national sovereignty
that makes crises of various kinds more
likely. Unless we change course soon,
the world of 2118 will have much reason
to regard us with scorn.

* Helmut K. Anheier is Professor of
Sociology at the Hertie School of
Governance in Berlin.
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The 2008 crisis cast a harsh spotlight
on just how bad we are at responding quickly to
disasters, especially those fueled by
fragmented governance.
Helmut K. Anheier *
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financial and economic
The global
crisis that began in 2008 was

the greatest economic stress-test since
the Great Depression and the greatest
challenge to social and political systems
since World War II. It not only put
financial markets and currencies at risk;
it also exposed serious regulatory and
governance shortcomings that have yet
to be fully addressed.
In fact, the 2008 crisis will most likely be
remembered as a watershed moment, but
not because it led to reforms that strengthened economic resilience and removed
vulnerabilities. On the contrary, leaders’
failure to discern, much less act on, the lessons of the Great Recession may open the
way for a series of fresh crises, economic
and otherwise, in the coming decades.
However serious those crises turn out
to be, historians a century from now will
likely despair at our shortsightedness.

		 Global Cosmopolitans are remarkably good at
learning from life experiences, although they often
			 don’t realize it themselves.
Their skills can provide all of us with critical
			lessons that can help us
					maximize our potential
that makes me feel
“What issoitcomfortable,
sitting in

this group of people who have lived and
worked all over the world? What is it
about the way we think that is different
and makes me feel so much a part of this
group?” Jack, an American entrepreneur
in Hong Kong, asked me over coffee as
we were discussing global living.
People like Jack, who have worked
and lived in different countries, are
part of a growing club of individuals
I’ve come to call Global Cosmopolitans. Despite the backlash against the
concept of “citizen of the world”, they
are still a growing population. They
are often (and unfortunately) thought
of as footloose global executives who
call no place home. But my lifelong
research into this group finds that it
is not comprised of people who take
life so flippantly. Many of them come
from humble immigrant backgrounds,
grew up in multiple countries speaking
various languages and have had to work
very hard to get where they are today.
Some are simply from bicultural families and have been born into a world of
globalization and change.
Each of their stories is different, but
what binds them together is a mindset
that helps them approach the complexity they face.

Critical lessons |

My latest book, The
Global Cosmopolitan Mindset, centres
on the mindset that Global Cosmopolitans develop on their journey. As Jack’s
questions demonstrate, this mindset
is an elusive concept, even for Global
Cosmopolitans themselves. But understanding it is critical for both Global
Cosmopolitans and those who manage or work with them, because this

mindset is essential to survive and thrive
in the complex world we live in. Global
Cosmopolitans are remarkably good at
learning from life experiences, although
they often don’t realize it themselves.
Their skills can provide all of us with
critical lessons that can help us maximize our potential.
Based on my decades of research and
interviews with hundreds of well-travelled individuals, a global cosmopolitan
mindset is made up of three parts: a
growth mindset, a global mindset and a
creative mindset.
Global Cosmopolitans often tell me
that their attitudes, such as thinking of
their lives as an opportunity to learn
and grow, help substantially in new
situations where they have to deal with
the complications of difference. On the
other hand, having a rigid mindset,
i.e. one that has clear rules about right
and wrong, or good and bad, can help
them feel secure but also limit their
ability to grow. A growth mindset
helps Global Cosmopolitans remain
flexible and open to change. This is
the base from which they are able to
find creative solutions to the complications of global life and work. Having a
learning orientation often kick-starts
a virtuous cycle: The creativity they
cultivate feeds back into their motivation to continue learning.

Finding solutions to global challenges | A global mindset is defined

by the belief that both local and global
orientations are needed to make sense of
the world. Many people’s understanding
of life and work, including their attitude
towards building networks and crafting
solutions, has local roots. Meanwhile,
Global Cosmopolitans can understand

a local orientation – and often rely on
it – but are globally minded. Meera, for
example, grew up between the United
Kingdom and India. Simultaneously
living in the respective cultures of each
parent gave her constant exposure to differences in both places but also roots in
each one. Now an entrepreneur, she says
she is never short of new business ideas
that could have global implications.
While Global Cosmopolitans often
do not describe themselves as creative,
they are quick to tell stories of adapting to changes in location, work and
relationships and seem able to flourish
in new settings. A creative mindset is
characterised by curiosity, the ability to
suspend judgment, tolerance of ambiguity, wonder and a belief in one’s ability to
find creative solutions. An international
life is a fertile breeding ground for the
development of a creative mindset. It
makes Global Cosmopolitans more
sensitive to who they are and new ways
of functioning.
A growing number of researchers and
leaders describe how having a global
mindset is an essential aspect of successful leadership. Individuals with a global
mindset are less likely to simplify the
realities of today’s business world. They
acknowledge and address the complexity
and ambiguity involved. Leading change
in the current context calls for new
solutions to global challenges. We can all
learn from the Global Cosmopolitans’
experience of this changing reality.
* Linda Brimm is an INSEAD Emeritus
Professor of Organisational Behaviour and
the author of Global Cosmopolitans and
The Global Cosmopolitan Mindset: Lessons
From the New Global Leaders.
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The Gift of a
Global
Cosmopolitan
Mindset

Those who live global lives
develop a psyche that enables
them to tackle complex
challenges.
Linda Brimm *

77

- January 2019

Chicago’s Riverwalk |

We learned
that the river we were on was not the
sparkling waterway that is adorning the city today. It was hidden and
ignored due to decades of industrial
waste. Chicagoans reversed its direction in 1900 to save their beloved
Michigan lake from filth and effluent. And just like they kept the early
pioneers’ promise to turn their lakefront into a park, Chicagoans found

themselves doing the same with their
river, creating Chicago’s Riverwalk,
a recreational amenity completed
in 2016 to become the city’s second
lakefront with so many family-friendly
cafes and entertainment.
Walking along the riverfront, we
passed through the famous Millennium Park, a lively spot for adults and
children alike and home to the famous
Chicago Bean. We made it to Navy Pier,

the 15-storey Ferris Wheel. We enjoyed
walking the Magnificent Mile that runs
in the middle of downtown, housing
Chicago’s best shopping malls and
luxury brands.
Chicagoans are passionate about a lot of
things: pizza, politics, the Cubs winning
the World Series. Although they built a
big city, the third largest in the US with 3
million inhabitants, they still prefer to call
it “My Kind of Town”.
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Chicago

Green spaces lay everywhere, uninterrupted,
and as far as your eyes can see.
		A blue lake adorns the city and river passes 		
		 through in the shadow of
				the massive skyscrapers
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The sounds of Chicago’s train
within the congestion and clamor of its downtown
				area were enormous
history every Chicagoan is proud of.
They are proud because they transformed their city that was fire-swept
in 1871, killing 250 people, destroying
18,000 buildings, and leaving 100,000
people homeless. Yet in the spirit of
dedication and determination, the muddy
industrial city was rebuilt with steel
and glass. Sounds of construction were
everywhere and new buildings appeared
every day. Slowly the streets were lined
with massive skyscrapers, replacing the
wooden buildings of the early days, some
of which have survived the blaze, standing
still until this day, offering a glimpse of
what Chicago might have looked like if
the fire never happened.
From there Chicago was called the
‘Second City’, yet Sandburg’s ‘City of Big
Shoulders’ best describes it, referring to
the hard-working city that drew thou-

sands of American ethnic groups and
immigrants to contribute in its making.

A Chicago Cruise |

Although my favorite way to explore any city is by walking its
streets and neighborhoods, I decided to
tour Chicago by taking the Architecture
Cruise. While my husband and kids were
queuing for our cruise turn, I walked few
steps and stood over the Michigan Avenue
Bridge to take a picture of the scene. Right
on that corner from where I was standing with views on the Tribune Tower, the
Wrigley Building and 333 North Michigan, I knew that architectural inspiration
had struck there.
Chicago is the only city in the US that
has elevated trains in its downtown area.
The sounds of Chicago’s train within the
congestion and clamor of its downtown
area were enormous. There was a mixture

of smells, sounds and sights that I experienced nowhere else. There was so much
beauty, so much life around.
We got on the cruise. The cool October
breeze wafting off the lake while learning
all about the making of those skyscrapers was the best of what the ‘Windy City’
offered me- lucky enough to be in the
company of a funny, smart docent who
was so passionate about Chicago and
interpreted history and architecture with
entertaining stories.
We passed through postmodern
structures by world-famous architects,
including Mies van der Rohe, Helmut
Jahn and Skidmore, Owings and Merrill (SOM). We saw the Sears Towers,
Chicago’s highest building, and got so
close to 333 West Wacker Drive with its
blue-green glass facade mimicking the
color of the river.
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Chicago
1.

Narrow, tree-lined boulevards in
Chicago’s southern neighborhoods.

2.

Chicago’s River flowing through
downtown amidst a skyscraper canyon.

3.

Iconic Chicago’s Cloud Gate (Bean) in
Millennium Park provides a distorted
reflection of the city skyline and
mirrors passers-by.

4.

Chicago’s elevated “L” train running
throughout the city for over 125 years.

1

2
to design their town so alluring to help
remove the dwellers from the chaos of
the crowded city. They wanted views that
beget calm thoughts; one that can afford
an escape from the petty things in life.
I loved the relaxed vibe on this side
of Chicago. For Chicagoans, the South
speaks the story of diverse neighborhoods,
each carrying within its walls a story, an
identity, and many heroes. The area has
become a center for living and learning
especially that it embraces the University
of Chicago, one of the top universities of
the world, with its beautiful campus from
where you can enjoy the ivy-covered neogothic buildings surrounding you.

The Making of a City | From a
distance, the city’s picturesque skyline
appears, adding a modernist look to the
lakefront scenery. The skyline speaks of a
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suddenly grabbed my arm
My son
to show me the view from his

window as our plane approached O’Hare,
Chicago’s International Airport. The sight
of the city with its cluster of skyscrapers
sitting basking in the sun on the shore of
the blue lake of Michigan was enough to
get us excited for a trip we long waited for.
It is hard not to admire Chicago. Its
skyline, its architecture, its thoughtfulness
in design do stand out when compared to

other big cities. Green spaces lay everywhere, uninterrupted, and as far as your
eyes can see. A blue lake adorns the city
and a river passes through in the shadow
of the massive skyscrapers.

Hyde Park Neighborhood | From
the top of our apartment in Hyde Park,
overlooking the southwest shore of lake
Michigan, I saw the city the early pioneers
envisioned for their citizens. A little

more than a century ago, Daniel Burham
presented his plan for Chicago that made
it known as the “City in a Garden”. “The
lakefront, by right, belongs to the people,
not a foot of its shores should be appropriated to the exclusion of the people,” the
American architect said in 1909.
An 18-mile-long path for cyclists and
walkers goes through the heart of the
city, connecting beaches with parks and
playgrounds. The early founders wanted
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Chicago
The City of Big
Shoulders
Many names have been attached to
Chicago, yet Sandburg’s “City of the
Big Shoulders” goes well with the
pride of its citizens who rebuilt their
burnt city with glass and steel.
By Noor Al Saleh
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The 900-seat
Performing Arts
Theater hosts
international artists
and troupes.

Ithra exemplifies Aramco’s investment in the future wealth of
the nation. It aspires to stimulate minds, ignite creativity,
		 and encourage cross-cultural dialogue in science,
technology, engineering, and mathematics (STEM) 				
		
		
fields and innovation, arts and culture
A Tour of the Center |

The 85,000square meter building includes state-ofthe-art facilities that make it a modernday learning hub. With spaces designed
to allow natural elements of sunlight, ventilation, and greenery, there is a certain
tranquillity to the Center that stimulates
creativity thinking and contemplation.
Other areas are designed for synergy,
including the “social” library where visitors are encouraged to discuss ideas and
books over a cup of coffee. The four-level
library boasts of more than 220,000 Arabic and English books, formal and informal library areas, and interactive learning
technologies. The 18-floor Knowledge
Tower— where over 2,000 workshops
have been delivered this year— houses
classrooms, workshops, and laboratories
that facilitates “creation.”

There are four museum galleries that
showcase different aspects of Saudi
Arabia and Islamic heritage. The Funoon
Gallery showcases Saudi and Middle
Eastern Art, including the work of
establishing and upcoming Saudi artists;
the Aiyaal Gallery explores Saudi culture, including traditional clothing and
cuisine; the Kunooz Gallery is dedicated
to Islamic art and heritage; and the
Rihlaat Gallery provides an interactive
multi-media experience of the Arabian
Peninsula, including the natural wonders
of sea, dessert, and the mountains. The
Children’s Discovery Zone is the first
children’s museum in Saudi Arabia, and
it includes five exhibition areas. The
exhibitions and activities are designed
to stimulate young minds and facilitate
learning in an interactive environment.

The Performing Arts Theater hosts
international artists and the Multimedia Theatre screens are locally-made
and produced movies, including the
internationally-acclaimed Saudi movies
Wasati and Joud.
Making it to TIME’s list of World’s
Greatest Places to Visit in 2018, The King
Abdulaziz Center for World Culture is
a unique experience that has something
for every kind of visitor— be it entertainment, education or inspiration.

The Center is open from 9 am to 9 pm,
every day, except Sundays.
Upcoming events, ticket prices, and other
information is available on their website:
www.ithra.com/en
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Culture

Apart from the museum
galleries, there is an
extensive oil exhibit that
showcases the history of oil
discovery and production
in Saudi Arabia.
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The four-level library boasts
of more than 220,000
Arabic and English books.
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Culture
There are four museum galleries
that showcase the history and
culture of Saudi Arabia.

An iconic structure, The King Abdulaziz 				
		
Center for World Culture is a hub for knowledge, creativity,
					and cross-cultural engagement
vestment in human capital, which is the
future wealth of the nation. The façade of
the building is wrapped in 350 kilometers
of stainless steel pipes that give an illusion
of pipes transporting oil.

Ithra for Knowledge, Creativity, and
Cross-Cultural Dialogue | Knowledge:
Used interchangeably with The King Abdulaziz Center for World Culture, “Ithra”
is the Arabic word for “enrichment.” The
premise of Ithra is to be a “catalyst of
knowledge, creativity, and cross-cultural
engagement” that will herald new economic and social opportunities. Saudi
Aramco’s most ambitious citizenship initiative yet, Ithra exemplifies the company’s
investment in the future wealth of the
nation. It aspires to stimulate minds, ignite
creativity, and encourage cross-cultural
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dialogue in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) fields as
well as innovation, arts and culture.
Creativity: However, Ithra is more than
a physical location. It also refers to Saudi
Aramco’s extensive community outreach
programs that have been running since
2013, including the acclaimed iRead program, a transformative reading competition held annually Kingdom-wide and the
FABLAB program, a design and fabrication laboratory for budding makers that
is held in partnership with the King Fahd
University of Petroleum and Minerals
(KFUPM) and Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Cross-cultural Dialogue: The Center
has partnered with other cultural institutions to bring enriching, once-in-a-lifetime experiences to the country, including

the Mariinsky Orchestra from Saint Petersburg, Russia, the Vienna Chamber Orchestra from Austria, and the Manganiyar
musical experience from India. Supported
by Ithra, “GENERA#ION: Contemporary
Art from Saudi Arabia,” presented the
work of 15 Saudi artists in multiple cities
in the United States to promote dialogue
between nations. Ithra has also recently
collaborated with National Geographic to
co-produce live events that will be held
across the Kingdom.
Ithra’s inaugural event, “Tanween”
brought together artists, thinkers,
curators, and media personalities for
Saudi Arabia’s first-ever and largest
creativity session. Talks, workshops,
and art installations in entrepreneurship, design, and fashion were offered
throughout the 17-day session.

An iconic structure |

Rising 90 meters
above the ground and surmounting
over the Dhahran skyline, in the Eastern Province of Saudi Arabia, The King
Abdulaziz Center for World Culture is
a befitting icon for the city. Marking the
75th anniversary of the Saudi Aramco Oil
Company, King Abdullah bin Abdulaziz
Al-Saud laid the cornerstone of the building in 2008. Ten years later, the iconic
structure stands tall, symbolic to the past,
present, and future of the country.
The Center was designed by a Norwegian architectural company, Snøhetta—
the firm behind some of the world’s most

renowned buildings and spaces, including
the Bibliotheca Alexandrina Library in
Alexandria, Egypt and the National September 11 Memorial Museum Pavilion in
New York, USA. Built in close proximity
to the landmark site where oil was first
discovered in 1938 (The Prosperity Well),
it is only natural that the design and
architecture of the building be inspired by
the source of petroleum. Five, free-form
rocks that are dispersed, yet interconnected and unified in the desert. The
rock-shaped buildings resemble a rock
mass and each building houses a specific
component of the cultural center, includ-

ing a library, cinema, museum galleries,
and an auditorium.
The Center’s design also uses elevation to symbolize time: the underground
(where the wealth of the country was
found) level houses an archive and is constructed with the old rammed-earth compression method, using clay, mud, sand
and gravel. The ground level represents a
thriving present, a knowledge economy
that is characterized by the exchange of
ideas and culture. This level is built using
concrete and modern-day construction
methods. Lastly, the innovative tower
reaching for the skies represents an in-
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The King Abdulaziz Center
for World Culture

A Beacon of Culture
The 85,000 square meter building
includes state-of-the-art facilities that make
it a modern-day learning hub.
Shaistha Khan
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Red Stem
Red flowers in the Comoros, an
archipelago of volcanic islands
situated off the southeast coast
of Africa. The islands’ bountiful
flora can occasionally be
smelled as its scents are carried
around by the wind.

Photograph by: Michael Melford
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Glimmering
A sunset view from the coast of
Santo Antão, the westernmost island of Cape
Verde. Santo Antão is renowned for the high
quality of its agricultural products, such
as honey and dried berries.

Photograph by: Orsolya Haarberg
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Heart Shaped Love
A pair of emperor penguins with their chick on the frozen
Ross Sea, a deep bay of the Southern Ocean in Antarctica. Emperor penguins
are serially monogamous, mating with only one partner each year.

Photograph by: Paul Nicklen
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