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ﻟﻠﻤﮑﺎﻓﺂت

ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
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هيكل إداري
بسيط أم معقد؟
من الواضح أن الموظفين
يفضلون العمل في الشركات
ذات الهيكل التنظيمي
المسطح ،حيث تُختصر
مسافة السلطة بين قاعدة
الهرم وقمته.

الناشر

المدير العام

محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

اإلعالنات

نمو اإلعالنية
NUMU ADVERTISING

46
فاكهة الصيف
مرطبات طبيعية

22

تتسم أنواع الفواكه الصيفية
باحتوائها على الماء بوصفه
رئيسا يسهم في حماية
مكونًا ً
الجسم من الجفاف ،إلى جانب
الفيتامينات والمعادن المغذية.

القرى التراثية
عمارة ساحرة وطبيعة
خالبة

تعكس قرى الجنوب التراثية الهوية
المعمارية المستمدة من تاريخ المنطقة،
وتمثل معالم فريدة تجذب السياح.
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صورة الغالف:
محمد الحكمي

تقدم العاصمة تونس لزوارها فرصة التعرف
إلى ِش َّقيها الحديث والقديم بما يمزجان
من معالم وآثار متنوعة ،حيث يمتزج عبق
الماضي بسحر الحاضر.

الرياض

هاتف00966 11 4412555 :

فاكس00966 11 4401466 :

advertising@sspc.com.sa

دبي
هاتف00971 4 4390596 :

فاكس00971 4 4456728 :

advertising@csmedia.ae

توجه المراسالت إلى :
ص.ب65701 :
الرياض11566 :
المملكة العربية السعودية
هاتف00966 11 2128005 :
فاكس00966 11 4401367 :
الرقم المجاني800 758 6666 :

56
التقنية والسفر
مواقع لتخطيط
اإلجازة
تكثر حاجة المستخدمين في
أشهر الصيف إلى المواقع
المفيدة لتنفيذ حجوزاتهم،
والتعرف إلى أهم المعلومات عن
الوجهات المقصودة.

aws@sspc.com.sa

إحدى شركات

حول السعودية
جبل نهران
ال�ضباب والطبيعة اخل�ضراء حتلقان فوق
جزء من �سل�سلة جبال ال�سروات ،يف منطقة
ع�سري ،وحتديدً ا جبل نهران الذي يطل
على مدينة �أبها .يعد نهران ً
مالذا �سياح ًيا
بامتياز يف ف�صل ال�صيف� ،إذ يتمتع بجو
لطيف وبارد.
تصوير :أحمد آل عواض
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حول السعودية

محاسن األحساء

تعد هذه البقعة جميلة بت�ضاري�سها الرائعة ،وتاريخها املجيد ،حيث
كانت حما�سن ،وهي جزء من منطقة املربز يف الأح�ساء� ،إحدى املناطق التي جتتمع
فيها قوافل احلج قبل انطالقها.
تصوير :عبداهلل العماني

طبيعة ساحرة
بني �سهول جبال تهامة ،يف منطقة ع�سري ،يتهادى اجلمال
وال�سحر مع طق�س جميل ،حيث الغيوم جتاور زرقة
ال�سماء ،والأ�شجار جتاور اجلبال.
تصوير :أحمد سعيد آل مالح
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حول العالم

غابة وغزال
© 2018 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

تبدو هذه اللوحة حقيقية ،وك�أنها لوحة ت�شكيلية
انطباعية لغزال �شارد و�سط غابة من �أ�شجار
ال�صنوبر والأرز يف متنزه يو�سمايتي الوطني ،يف
كاليفورنيا .يزور هذا املتنزه �أكرث من ثالثة ماليني
ون�صف املليون زائر �سنو ًيا.
Photograph By: Babak Tafreshi
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حول العالم

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷهﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
حافة جليدية
حافة جليدية مذهلة قبالة منطقة كيب فلورا يف فرانز جوزيف الند ،وهو �أرخبيل رو�سي ،يقع يف املحيط املتجمد
ال�شمايل ،وبحر بارنت�س ،وبحر كارا.

اﺳﺘﺨـﺪﻣـﻬـﺎ ﻟﻔـﺮﺻـﺔ اﻟﻔـﻮز ﺑـ

ﻣـﻠـﯿـﻮن

Photograph By: Cory Richards
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ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑـ  500ﺭﻳﺎﻝ
ﺍﺭﺑﺢ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺭﺑﺤﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  20ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ  50,000ﺭﻳﺎﻝ
تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام
* ﻄﺳﺛل الﻈسﺊﺋ السﻈﻌي ) ﺖسﺈ ﻇﻌع الﺊطاﺻﺋ (  %38.75لﺳمﻘء الرواتﺈ الﺤﻋرﻏﺋ ﻄﻆ  2,500رﻏال ﺖﺎى  3,999رﻏال  %32.39لﺳمﻘء الرواتﺈ الﺤﻋرﻏﺋ  4,000رﻏال ﺸما ﺸﻌق
** الرﺠﻌم السﻈﻌﻏﺋ لﺊطاﺻات الفﻐﺞا بﻐسك وﻄاﺠﺎرﺾارد تﻐﺎاﻇﻐﻌم ﻊﻎ  400رﻏال ،والﺊطاﺻات الﺊﻘتﻐﻈﻌم ﻊﻎ  600رﻏال
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رﯾﺎل

معالم

برج لوتي ورلد

Lotte World Tower

ُيعد

برج لوتي ورلد �أطول
املباين يف العا�صمة الكورية
اجلنوبية �سيئول ،بارتفاع يبلغ نحو
 555مرتًا ،و�أطول خام�س مبنى يف
العامل .ي�ضم الربج من�صة للم�شاهدة
تتيح �إطاللة بانورامية على العا�صمة
الكورية اجلنوبية بالكامل ،ومم ًرا
خارج ًيا يف الهواء الطلق.
ت�ش ّكل قاعد الربج مركزًا جتار ًيا
هو مركز لوتي ورلد التجاري،
الذي يجذب �إليه الكوريني وال�سياح
للت�سوق من بني عالماته التجارية
املحلية والدولية .كما يت�ضمن الربج
جمموعة من املرافق الرتفيهية،
مثل قاعة احتفاالت ودور �سينما،
�إ�ضافة �إىل حو�ض الأ�سماك الكبري
الذي يعي�ش من خالله الزائر جتربة
فريدة يف ا�ستك�شاف احلياة البحرية
عرب هذا احلو�ض ال�ضخم� ،إىل
جانب املرافق الرتفيهية الأخرى.
بد�أ بناء الربج يف عام 2011
وافتتح يف عام  .2017ويوفر �إ�سكا ًنا
فندق ًيا فاخ ًرا� ،إىل جانب ال�شقق
ال�سكنية ،واملكاتب اخلا�صة .يتك َّون
الربج من  123طاب ًقا فوق الأر�ض،
و 6طوابق حتت الأر�ض.
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 24ساعة

 24ساعة
في

غوانغزو
ُتعد غوانغزو ثالث أكبر المدن الصينية،
وإحدى أهم وجهاتها التجارية
والسياحية ،إضافة إلى كونها ميناء
مهما .تشتهر المدينة
صناعيًا واقتصاديًا
ً
بأسواقها الكبيرة والمتنوعة ،وطبيعتها
مزيدا من
الساحرة التي تضفي عليها
ً
الجاذبية .تقع غوانغزو في جنوب
الصين على ضفاف نهر تشو جيانغ،
ثالث أطول أنهار الصين ،حيث يقطع
النهر غوانغزو وصو ً
ال لمصبه في بحر
الصين الجنوبي.

أين تسكن؟
فندق Four Seasons Guangzhou
يتميز الفندق مبوقعه املتميز و�سط غوانغزو .ويقع
على بعد خم�س دقائق �س ًريا على الأقدام من دار �أوبرا
غوانغزو ،ومتحف الفنون باملدينة .ت�صميم غرف
الفندق م�ستوحاة من عراقة ال�صني وح�ضارتها ،الأمر
الذي يعك�س �أجوا ًء من الفخامة والرتف على �إقامة
النزالء بالفندق.
تتاح اخلدمات التي يحتاج �إليها الزوار ،من مراكز
ال�صحة وبرك ال�سباحة .كما ي�ضم الفندق مطاعم
تقدم �أ�شهى امل�أكوالت البحرية والعاملية ،والأطباق
التي ت�شتهر بها غوانغزو ومنها الأطعمة ال�صينية
واليابانية.
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أين تذهب؟
تتنوع الوجهات ال�سياحية يف مدينة غوانغزو،
وت�أتي يف مقدمتها ال�شواطئ ال�ساحلية .ومن �أبرزها
�شاطئ دا مي �شا� ،أكرث ال�شواطئ تنظي ًما� ،إذ ينق�سم
�إىل �ساحة حلمامات ال�شم�س ،و�ساحة القمر التي تع ّد
مرك ًزا للت�سوق ،كما يوجد ق�سم خا�ص لهواة الت�سلق.
�أما جزيرة �شاميان فهي �إحدى اجلزر ال�ساحرة ذات
النكهة الأوروبية ،ب�سبب مبانيها التي بنيت على النمط
الأوروبي .ومن املقا�صد ال�سياحية الأخرى يف غوانغزو
متنزه غونغ يوان الذي تكرث فيه التالل والبحريات.
�إ�ضافة �إىل حديقة زيانغ جيانغ التي ت�ضم �أكرث من
خم�سة �آالف نوع من احليوانات ،مثل الدببة ،ودب
الباندا ،والنمور ،والأ�سود ،والطيور ،والغزالن.
من املقا�صد ال�سياحية الأخرى متحف فنون
غوانغزو الذي يحتوي على �أكرث من ع�شرة �آالف
لوحة فنية� ،أ�شهرها اللوحات ال�صينية التقليدية،
واملنحوتات .كما ت�ضم املدينة م�سجدين هما م�سجد
هواي �شنغ� ،أحد �أقدم م�ساجد ال�صني� ،إذ يرجع
تاريخه �إىل عام 907م ،ويقع يف �شارع كوانغ تا،
وم�سجد �أبي وقا�ص الذي تقول الروايات �إن تاريخه
يعود �إىل عام 629م.

ماذا تتسوق؟
تكرث يف املدينة الأ�سواق واملراكز التجارية
املتخ�ص�صة يف بيع املالب�س ،والإلكرتونيات،
والهواتف الذكية ،و�أدوات التجميل ،والكماليات،
�إ�ضافة �إىل الأدوات املكتبية ،و�ألعاب الأطفال.
ي�أتي يف مقدمة مناطق الت�سوق �شارع بكني يف و�سط
املدينة ،الذي ُيعد �أهم مراكز الأ�سواق يف غوانغزو،
حيث ي�ضم عددًا من املراكز التجارية التي تعر�ض
كث ًريا من العالمات التجارية .ومن �أف�ضل �أماكن
الت�سوق ،متجر تي مول الذي ي�ضم �أكرث من 300
عالمة جتارية .ومتجر غراند فيو الذي يعد من
�أكرب املراكز التجارية ،ويعر�ض منتجات املالب�س،
والكماليات ،وم�ستح�ضرات جتميل.

من هنا وهناك

أفضل المدن لطالب الجامعة
ت�صدرت

العا�صمة الربيطانية لندن
قائمة �أف�ضل املدن للطلبة
اجلامعيني حول العامل ،وفق ت�صنيف �شركة كيو
�إ�س العاملية املتخ�ص�صة يف ت�صنيف اجلامعات،
والكليات ،واملعاهد العاملية ومدنها.
فقد ن�شر موقع بيزن�س �إن�سايدر القائمة
التي جاءت فيها املدن وفق الرتتيب الآتي من
املركز الثاين حتى العا�شر :طوكيو يف اليابان،
ملبورن يف �أ�سرتاليا ،مونرتيال يف كندا ،باري�س
يف فرن�سا ،ميونيخ يف �أملانيا ،برلني يف �أملانيا،
زيوريخ يف �سوي�سرا� ،سيدين يف �أ�سرتاليا،
�سي�ؤول يف كوريا اجلنوبية.
تبنى القائمة على عدد من امل�ؤ�شرات
احليوية منها الرتتيب اجلامعي ،وتفاعل
الطالب مع بع�ضهم ً
بع�ضا ،ورغبتهم يف
التعلم ،والقدرة على حتمل التكاليف ،ور�أي
الطالب �أنف�سهم .مع الأخذ يف احل�سبان
جوانب ال�سالمة ،والتلوث ،واالندماج
االجتماعي ،ومدى �شعبية اجلامعات املحلية
بني �شركات التوظيف.

عالم أكثر صحة
ت�ش ّكل

�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية،
وال�سرطان ،وال�سكري ،والأمرا�ض
التنف�سية املزمنة ،ال�سبب الرئي�س للوفيات
يف العامل ،بن�سب منو مت�صاعدة ال�سيما يف
البلدان النامية.
خل�صت درا�سة �أجرتها املجلة الأمريكية
للطب الوقائي� ،إىل �أن حاالت الأمرا�ض
املزمنة ،ميكن �أن تنخف�ض �إىل الن�صف
على الأقل� ،إذا تبنى النا�س �أمناط حياة
�صحية ،ت�شمل :التمارين الريا�ضية املنتظمة،
والوجبات الغذائية منخف�ضة ال�صوديوم
وال�سكريات� ،إ�ضافة �إىل االمتناع عن التبغ.
ي�شكل التحدي الكبري الناجم عن هذه
التهديدات ال�صحية يف اخل�سائر الرتاكمية
التي مت ّثل عب ًئا اقت�صاد ًيا يرتفع كل يوم،
على م�ستوى التكاليف الطبية املتزايدة
مب�شتمالتها ،ما ُيتوقع �أن يكلف العامل نحو 47
تريليون دوالر ،بحلول عام  .2030الأمر الذي
يدعو �إىل �ضرورة اتخاذ �إجراءات وقائية
فاعلة تعتمد على اتباع �أ�سلوب حياة �صحي
للجميع ،ورفع �شعار :اخليار ال�صحي هو
االختيار ال�سهل.
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من هنا وهناك

زيادة السكان في المدن
من

املتوقع ،نتيجة للتحوالت الدميوغرافية
والنمو ال�سكاين الهائل� ،أن جتذب
املناطق احل�ضرية نحو مليارين ون�صف املليار
�شخ�ص للعي�ش فيها بحلول .2050
ومن املتوقع ،وفقًا لتقرير �صادر عن
�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية
التابعة للأمم املتحدة ن�شره موقع املنتدى
االقت�صادي العاملي� ،أن يعي�ش ثلثا �سكان
العامل يف املدن بحلول منت�صف القرن.
و�سريتفع عدد �سكان العامل �إىل �أكرث من 11
مليار ن�سمة يف غ�ضون الثمانني �سنة القادمة.
ومن املتوقع �أن تت�صدر الهند �أكرب تعداد
�سكاين يف العامل بحلول عام  ،2024لتتخطى
ال�صني .كما �أنه بحلول عام � ،2028سوف
تتفوق دلهي على طوكيو يف عدد ال�سكان.
يبقى التحدي املهم املتمثل يف �أنه مع النمو
ال�سكاين يف املدن عامل ًيا ،ف�إن املخاوف ب�ش�أن
افتقارها �إىل اخلدمات الأ�سا�سية ،وانت�شار
اجلرمية والفقر� ،ستزداد حدة.

ضغوط العمل واالكتئاب
ُي�ش ّكل

االكتئاب حال ًيا ال�سبب
الرئي�س العتالل ال�صحة
العقلية ،لأ�سباب عدة على ر�أ�سها
�ضغوط العمل ،والقلق املتزايد ،حتى
بلغ عدد َمن يعانون االكتئاب عامل ًيا نحو
وقدرت درا�سة
 300مليون �شخ�صّ .
�أجرتها م�ؤ�س�سة ال�صحة العقلية يف
�أمريكا ( )MHAعام � 2017شملت 17
�ألف موظف من  19قطاع عمل خمتلفًا،
ظروف العمل التي يعي�شها املوظفون يف
الواليات املتحدة ،بامل�س�ؤول الأول عن
االكتئاب وتدهور ال�صحة العقلية.
وح ّملت الدرا�سة �أرباب العمل م�س�ؤولية
ارتفاع م�ستويات الإجهاد والعزلة والقلق
يف �أماكن العمل ،نظ ًرا لعدم تقدميهم
الدعم الالزم ملوظفيهم ،وعدت �أن
ً
ارتباطا وثيقًا بعدم
هذه العوامل ترتبط
الر�ضا الوظيفي .كما �شدّدت الدرا�سة
على �ضرورة �أخذ �أو�ساط العمل ال�صحة
العقلية يف احل�سبان يف خطط عملها،
وتقدمي الدعم املعنوي الالزم ملوظفيها
يف الأوقات ال�صعبة.
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القرى التراثية
قرية رجال ألمع
تعد هذه القرية الأملعية من �ضمن مواقع الرتاث
العمراين التي حظيت باهتمام الدولة ،فهي ل�ؤل�ؤة
مرمرية على جبال ال�سروات يف حمافظة رجال
�أملع ،يف منطقة ع�سري .تبعد عن مدينة �أبها  54كم
وميكن الو�صول �إليها من خالل عقبة ال�صماء ،عن
طريق متنزه ال�سودة يف �أبها� ،أو عرب العربات املعلقة،
التلفريك .ت�ضم القرية  60بيتًا مبن ًيا من احلجر،
وت�صل البيوت فيها �إىل � 8أدوار ،وتتميز ببناء فريد
الفت .فقد بنيت من �أحجار جبال ال�سروات ،وزينت
باملرمر الأبي�ض ،كما زينت من الداخل بفن ال َق ّط
الع�سريي الذي يعد من �أ�شهر الفنون الع�سريية .وقد
�أدرجته اليوني�سكو �ضمن قائمة الرتاث العاملي غري
املادي� .إ�ضافة �إىل هذه البيوت املده�شة يف القرية
الرتاثية يوجد متحف رجال �أملع الذي ي�ضم بع�ض
�آثار �سكان هذه القرية ومقتنياتهم ،وتتنوع بني
الأدوات املنزلية والزراعية ،والأ�سلحة واملخطوطات.
بني البيوت الأملعية ومتحفها ،و�أزقة القرية ال�صاعدة
والهابطة ،وت�ضاري�س القرية الفاتنة تتجلى �أجمل
ال�صور لقرية تراثية يف اجلنوب اجلميل.

القرى التراثية

عمارة ساحرة وطبيعة خالبة
تعكس قرى الجنوب التراثية الهوية
المعمارية المستمدة من تاريخ
المنطقة ،وتمثل معالم فريدة
تجذب السياح.

عبير الفوزان

القرية

مالذ رائق عندما ي�ضيق املرء ب�صخب املدن املليئة
بناطحات الإ�سمنت ،وطرق الأ�سفلت .يف القرية تتخفف
من عبء املدن ال�صناعية لتنعم مبكان ريفي يعتمد على الزراعة
واحلرفة ،وتكون بيوته مبنية من حجر املكان وتربته.
توجد يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية قرى كثرية ،وي�صل
عدد القرى يف املنطقة اجلنوبية �إىل �أكرث من � 5آالف قرية زراعية ،حتول
بع�ضها لقرى تراثية �سياحية مبقوماتها العمرانية بعد �أن جرى ت�أهيلها،
ً
ومالذا لع�شاق الهدوء وال�سكينة.
لتكون وجهة
تصوير :ظافر البكري
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القرى التراثية
قرية الظفير
تخرج من هذه القرية الواقعة يف اجلنوب ال�شرقي ،من
منطقة الباحة ،مبخزون من املفردات اجلميلة واملناظر
الأبهى .فلقد كانت قرية الظفري يف اخلم�سينيات الهجرية
من القرن املا�ضي وحتديدً ا عام 1353هـ ،منذ عهد امل�ؤ�س�س
امللك عبدالعزيز ،طيب اهلل ثراه ،عا�صمة �إدارية ملنطقة
الباحة ،قبل �أن تنقل �إىل بلجر�شي.
اجلولة يف قرية الظفري تبد�أ مع مفردة «لحُ مة» لت�س�أل
ماذا تعني؟! فيخربك �أهايل القرية :ب�أن ا ُّللحمة هي احلي
ال�صغري .وت�شتمل القرية على عدد من هذه ا ُّللحم ،و�سميت
لحُ مة من القرابة و التالحم.
الظفري قرية يكتنفها اجلمال والب�ساطة والعمران
الأ�صيل ،حتى و�إن زادت بع�ض املباين احلديثة التي تعود
�إىل �أكرث من ثالثة عقود لتقف جن ًبا �إىل جنب مع املباين
ال�شاخمة بحجارة املنطقة التي لها من الزمن قرن و�أكرث.
�إنها منوذج فريد من العمران البديع بد ًءا من نوافذ املنازل
التي تنح�صر يف اجلهة ال�شرقية فقط ،ثم الزينة والزخارف،
وانتهاء بت�صميم البيوت التي تتواءم مع الظروف البيئية
واحلاجات االجتماعية يف ذلك الوقت .ويعمل الأهايل يف
قرية الظفري الوادعة على حماولة ترميمها و�إعادة ت�أهيلها
مع البلديات والهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني.

قرية آل عليان
هي قرية القالع� ،أو احل�صون احلجرية تقع يف حمافظة النما�ص ،على
جبال ال�سروات .وحتتوي على �آثار تاريخية تعود �إىل ما قبل الإ�سالم ،وذلك
يف و�سط طبيعة و�أجواء خالبة .يف قرية �آل عليان ،التي �سميت بهذا اال�سم
ن�سبة �إىل �سكانها الأوائل من �آل عليان ،ال تعرف �إن كانت قرية يف قلعة �أم
�أنها جمموعة قالع يف قرية� ،إذ كانت �آل عليان حماطة ب�سور يبلغ ارتفاعه
ع�شرة �أمتار مدعم بثالث بوابات� ،شمالية ،و�شرقية ،وجنوبية تفتح يف النهار
وتغلق لي ًال .يوجد يف القرية م�سجد ُبني يف �صدر الإ�سالم وجرى ترميمه
وت�أهيله ،وتقام فيه ال�صالة �إىل يومنا هذا .كما يوجد فيها متحف ي�سمى
متحف القنا�ص ،وهو متحف �شخ�صي مفتوح للعامة يتكون من ثالثة �أدوار،
ويحتوي على مقتنيات وقطع �أثرية ،ووثائق .وكان ق�ص ًرا لعائلة القنا�ص،
وقاموا برتميمه لي�صبح متح ًفا .جميع القالع مبا فيها القلعة الكبرية التي
تتو�سط القرية جرى ترميمها لت�صبح مزا ًرا �سياح ًيا يليق ب�شغف حمبي القرى
دوما رافدً ا �سياح ًيا مه ًما.
الرتاثية التي متثل ً

تصوير :ظافر البكري

تصوير:أحمد سليمان
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القرى التراثية

قرية ذي عين
على �سفح جبل من املرمر ترتبع هذه القرية الرتاثية
ال�ساحرة بني جبال تهامة .تقع يف منطقة الباحة،
وتبعد م�سافة  24كم عن مدينة الباحة نف�سها .بينما
تبعد م�سافة  20كم عن حمافظة املجاردة .تتميز قرية
ذي عني التي جتاوز عمرها  400عام ،وت�شبه قرى
الأ�ساطري ،بطراز عمراين فريد ،جعل منها مق�صدً ا
�سياح ًيا ،وحتفة معمارية يتهافت الهواة واملحرتفون يف
التوثيق الفوتوغرايف على التقاط �صور لها.
ت�ضم القرية  49بيتًا مبن ًيا من احلجر والطني،
ومدع ًما ب�أ�شجار العرعر .وكل جمموعة من هذه
البيوت لها منط يف االرتفاع ،فمنها بدور واحد ،ومنها
بدورين ،و�أخرى بثالثة �أدوار .وي�صل بع�ضها �إىل �أربعة
�أدوار ،ما جعل القرية ببيوتها املتال�صقة وارتفاعاتها
املختلفة ذات منظر �أخاذ ،وبالإ�ضافة �إىل بيوتها ف�إن
القرية ذات العني اجلارية ت�شتهر كونها قرية زراعية
فتتنوع فيها املحا�صيل ،مثل املوز ال�صغري ،والفلفل،
والنباتات العطرية مثل الريحان والكادي.

تصوير:أحمد سليمان
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القرى التراثية

قرية المفتاحة
من قرية زراعية دائمة اخل�ضرة �صي ًفا و�شتاء ،وبيوت
تاريخية قدمية تهالك معظمها �إىل مركز للفن والفنون
والعمران الع�سريي .ت�ضافر جمال الطبيعة مع الفن
والت�أهيل الراقي لت�صبح قرية املفتاحة جامعة للجمال.
تقع القرية يف و�سط مدينة �أبها ،وهي مثال للقرى
الرتاثية ،ووجهة �سياحية مميزة .ففيها تقام الن�شاطات
يف املوا�سم الثقافية والوطنية .كما متثل قرية املفتاحة
حمطة من حمطات امل�سار ال�سياحي يف املنطقة .ت�شمل
عاما،
القرية مقر املفتاحة الأثري وقد �شيد منذ ً 150
ويتكون من ثالثة �أدوار ،ومبني على الطراز الع�سريي
الأ�صيل ،وم�سرح املفتاحة ،ومركز امللك فهد وتقام
فيه الدورات والأن�شطة ،و�سوق الثالثاء على غرار
ال�سوق قد ًميا ،بالإ�ضافة �إىل عدد من البيوت القدمية
املتال�صقة التي جرى ترميمها وت�أهيلها .ال�صورة
الذهنية واحلقيقية عن قرية املفتاحة هي مهرجان
جميل من الألوان يخ�ضب القرية .فاللون هو الطاغي
على هذه القرية التي زينت جدرانها بفن ال َق ّط الع�سريي
لتكون مزا ًرا لل�سياح.

تصوير :محمد الحكمي
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تونس

تونس
ملتقى الحضارات

ش َّقيها الحديث والقديم بما يمزجان
تقدم العاصمة تونس لزوارها فرصة التعرف إلى ِ
من معالم وآثار متنوعة ،حيث يمتزج عبق الماضي بسحر الحاضر.

تغزل

فيها نزار قباين :يا تون�س اخل�ضراء جئتك
عا�ش ًقا ..وعلى جبيني وردة وكتاب.
وقال فيها حممود دروي�ش وهو يودعها والعربة
تخنقه :كيف �أ�شفى من حب تون�س؟
تلك هي تون�س يف قلب كل من يزورها ويف ق�صائد
ال�شعراء ..درة املتو�سط ،تقع يف �شمال �إفريقيا،
يحدها البحر الأبي�ض املتو�سط �شر ًقا و�شما ًال،
وحتدها ليبيا جنو ًبا� ،أما اجلزائر فتحدها غر ًبا.
�سماها الرومان مقاطعة �أفريكا ،ومطمورة روما،
خل�صوبة تربتها وكرثة خرياتها ،وملا كانت توفره من
منتجات متنوعة حققت الأمن الغذائي.

غابات كثيفة وضفاف أودية | تزخر تون�س
احلديثة باملعامل الأثرية ،والثقافية ،والفنية املوغلة
يف التاريخ والأ�صالة .تون�س التي تعني باللغة
الرببرية برزخ ،ملا مييزها من مناخ متو�سطي
وطبيعة غناء حتى لقبت باخل�ضراء ،لكرثة
�سهولها املمتدة على �ضفاف الأودية وعلى ال�شريط
ال�ساحلي الطويل وخ�صوبتها ،ولغاباتها الكثيفة يف
ال�شمال الغربي خا�صة� .أما جنو ًبا ،فتمتد �صحراء
�ساحرة ك�أنها بحر هادئ لكنه ذهبي اللون .يف
تون�س الرحلة املاتعة اخليالية التي يبحث عنها
الزائر الذي يتوافد �إليها طل ًبا للراحة واال�ستجمام

وال�شم�س والبحر والهواء النقي .ي�أتيها ال�سياح
من كل �أ�صقاع العامل ليتمتعوا مبناخات ف�صولها
الأربعة و�أجوائها املتو�سطية.
عاصمة التاريخ | يبلغ عمر تون�س العا�صمة
�أكرث من � 3آالف �سنة ،وهي عا�صمة اجلمهورية
التون�سية ،وتنق�سم �إىل جز�أين :املدينة احلديثة،
و�أهم �شوارعها �شارع بورقيبة الذي حتفه من
اجلهتني املقاهي ،والنزل ،واملتاجر الع�صرية،
واملطاعم ،وامل�ؤ�س�سات املختلفة ،وتظلله الأ�شجار
التي تلوذ بها الع�صافري يف كل م�ساء لتعزف

زهور العربي
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تونس
 .1تكتظ �ضاحية �سيدي بو�سعيد باملقاهي
واملطاعم ،وت�شتهر مبنازلها البي�ضاء و�أبوابها
الزرقاء التي تعد �أيقونة مميزة للمكان.
 .2يعد �شارع بورقيبة �أ�شهر �شوارع العا�صمة
تون�س ،وحتفه من اجلهتني املقاهي ،والنزل،
واملتاجر الع�صرية ،وامل�ؤ�س�سات املختلفة.
 .3يعي�ش الزائر جتربة فريدة يف ال�سوق القدمية
باملدينة ،حيث ميكنه اقتناء خمتلف �أنواع
املنتجات الرتاثية.
 .4جامع الزيتونة هو �أقدم م�ساجد تون�س
العتيقة ،ويحتل م�ساحة تبلغ نحو خم�سة �آالف
مرت مربع.

4

2

1
�سمفونية يطرب لها املارة وال�سمار يف املقاهي .وهو
�شارع ف�سيح ال ينام وال يخلو من الأن�شطة الثقافية،
والفنية ،والعرو�ض املجانية.

ُتعد المدينة العتيقة قلب العاصمة النابض،
وتقع على ربوة مطلة على البحر ،وتتميز 		
			
بأبوابها التي اندثر أغلبها،
لكن بعضها ظل ً
شامخا حتى اليوم
		
�صوان مل�ساء كما تركها املوحدون ،فت�أخذ الزائر
�إىل �سوق البالط ،ورمبا �إىل �سوق الربكة حيث يباع
الذهب� ،أو تقوده حي ًنا �إىل �سوق النحا�س ،حيث
ت�ستمتع مب�شاهدة احلرفيني بلبا�سهم التقليدي وهم
ينق�شون لوحات من جمال تون�س و�أ�سماء الزائرين
على قطع نحا�سية يقتنيها الزائر تذكا ًرا ،قبل �أن
ي�ستكمل جولته يف الأ�سواق �إىل �سوق الدباغني حيث
املنتجات اجللدية ،و�سوق العطارين الذي يعر�ض
�شتى �أنواع الأع�شابّ ،
فيتن�شق املارة رائحة تعود
بهم �إىل زمن غري الزمن ،على �أر�ض تعبق �أ�صالةً،
وحتت�ضن زائرها بكل حب وحفاوة.

ربوة البحر | �أما املدينة العتيقة� ،أو «البالد
العربي» كما تُعرف ،فهي قلب العا�صمة الناب�ض،
تقع على ربوة مطلة على البحر ،وتتميز ب�أبوابها
ً
�شاخما حتى اليوم.
التي اندثر �أغلبها وظل بع�ضها
متتد املدينة من باب الفلة وباب عليوة من اجلهة
اجلنوبية� ،إىل باب �سعدون �شما ًال ،وباب العلوج غر ًبا،
وباب بحر من اجلهة اجلنوبية ،وهو املدخل الرئي�س
للأ�سواق والفا�صل بينها وبني املدينة احلديثة .يطيب
للزائر التجول يف تلك الأ�سواق ودكاكينها ال�ضيقة
املتال�صقة العامرة باملالب�س التقليدية وكل ما ي�سر
الناظر من ب�ضائع ،وهند�ستها املعمارية التي ت ِّ
ُو�شح
الواجهات واملمرات ال�ضيقة وامل�سطحة بحجارة

مساجد ومدارس تاريخية | يف ال�سوق نف�سها،
جند كث ًريا من املدار�س واجلوامع التي بنيت يف
العهدين احلف�صي والعثماين ،و�أهمها جامع الزيتونة
ال�شهري ،وم�سجد القبة الذي در�س فيه العالمة ابن

خلدون ،وجامع �صاحب الطابع ،وجامع الق�صبة ،وجامع
الق�صر ،وجامع حمودة با�شا� .أما املدار�س ف�أهمها
بناها العثمانيون كاملدر�سة ال�سليمانية ،واملدر�سة
العا�شورية ،وغريهما من املدار�س التي جرى ترميمها
واال�ستفادة منها يف �إقامة الأن�شطة الأدبية والثقافية.
عناق الجبل والبحر | تطل املدينة العتيقة على
كثري من ال�ضواحي ال�ساحلية التي ال تقل عنها �سح ًرا
وعراقة ،مثل حلق الوادي ،واملر�سى ،والكرم ،وق ّمرت،
وراد�س ،وحمام الأنف .ويف �شمال �شرق العا�صمة
وعلى بعد  20كيلوم ًرتا تقع قرية �سيدي بو�سعيد ،تلك
ال�ضاحية التي ت�سلب الألباب ،حيث يتعانق اجلبل
الأخ�ضر مع البحر ولون املنازل الأبي�ض ب�أبوابها الزرقاء
يف م�شهد غروب نادر ،حني متدد ال�شم�س ج�سدها
املحموم على مرايا املتو�سط الرقراقة ،ويحر�سها من
�أعلى قمة جبل املنار �أو جبل املر�سى ،كما كان يُ�سمى
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قد ًميا للدور املهم الذي لعبه يف حرا�سة املدينة.
وحني تنام �سيدة ال�ضياء توقد ال�سماء فواني�سها ليبد أ�
وتهب ن�سمات ال�صيف املنع�شة ،فتغ�ص ال�شوارع
ال�سمر ُّ
واملقاهي واملطاعم بالزوار ،ويحلو ال�سمر وميتزج عطر
البخور بهال القهوة وعبق اليا�سمني ورائحة فطائر
«البنبلوين» الزكية ،وهي فطائر ت�شتهر بها �ضاحية
�سيدي بو�سعيد يتذوقها كل َمن يعرب من هناك.
ضاحية قرطاج | من جهة ال�شمال ال�شرقي
ترتبع على ربوة التاريخ �ضاحية قرطاج ،التي
�أ�س�ستها الأمرية الفينيقية علي�سة �أو �ألي�سار يف

عام  814قبل امليالد .وقع عليها اختيارها ملوقعها
اال�سرتاتيجي جغراف ًيا واقت�صاد ًيا ،فعملت على
تو�سيع رقعتها .وقد عاي�شت قرطاج كث ًريا من
احل�ضارات املتعاقبة حتى و�صلت �إىل الع�صر
احلا�ضر الذي حظيت فيه ب�أهمية كبرية� ،إذ يقام
فيها مهرجان دويل �سنوي للمو�سيقا ،وت�ضم متح ًفا
على قمة ه�ضبة «بري�سا» ي�ضم ثالث حقب رئي�سة يف
تاريخ قرطاج هي الفينيقية ،والرومانية ،والعربية
الإ�سالمية .هذا املوقع الرتاثي اجلميل ي�ضم كث ًريا
من املعامل الأثرية التي خ ّلفتها هذه احل�ضارات،
ومنها حي املنازل الرومانية ،وامل�سرح الروماين،

اجعل أعمالك تسافر معك
وال�صهاريج املعلقة� ،إ�ضافة �إىل حمامات �أنطونيو�س
الرومانية التي تقع على �شاطئ البحر وتُعد من �أهم
املعامل الأثرية يف قرطاج اليوم� ،إذ تعدُّها اليوني�سكو
بني �أكرب ثالثة حمامات رومانية يف العامل.
ومن �إرثها وتاريخها القدمي ت�ضيء �سماء قرطاج
يف عهدها احلديث مب�سرحها العريق الذي يقام
عليه مهرجان قرطاج يف كل عام ،و�شدا عليه عمالقة
الفن العربي منذ عقود ،وما زالوا يتعاقبون عليه
حتى الآن ،ليقرتن ا�سم تون�س بالأمل واحلياة ،وبلون
اجلنائن وال�سحر والربيع كما عهدها العامل دائ ًما
تون�س اخل�ضراء.

استمتع اآلن بخدمات التجوال على الطائرة
بدون أي رسوم إضافية
ابقَ على ات�سال دائم وا�ستمتع باإجراء وا�ستالم المكالمات والر�سائل الن�سية بالإ�سافة اإلى ا�ستخدام
البيانات خالل رحالتك الجوية واأثناء تواجدك في اأكثر من  100بلد حول العالم.
ات�سل على  *177#قبل �سفرك وقم بتفعيل اأي من باقات Global Business Roaming

لال�ستمتاع بخدماتنا اأثناء رحلتك الجوية (في الرحالت الجوية المزودة
بخدمات �سبكة .)Aeromobile

etisalat.ae/globalroaming

34

 -يوليو 2018

+971 8005800

شوارد

كم

يف الأ�سواق

ت
ة
خ
ن
ي
ة
ا

فرانك المربت

1
ا
ني
ه
س
ن
ل

الدين يف ال�سيا�سة
ِّ
الأمريكية

الدين يف ال�سيا�سة الأمريكية
ِّ

ة

فرانك المربت

تاريخ موجز

كيف يقطعون
الكهرباء في اليابان؟

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

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

+966 11 212 8050

د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

مرة مررت بتجربة انقطاع الكهرباء نتيجة ال�ضغط العايل واال�ستخدام الذي
يفوق قدرات البنية التحتية ل�شبكة الكهرباء؟ مررت� ،شخ�ص ًيا ،بهذه التجربة
املريرة عندما كنت يف عز االختبارات النهائية لل�صف الثالث الثانوي قبل دخول
اجلامعة .و�أترك لكم ت�صور احلالة النف�سية للطالب يف ذلك الوقت الع�صيب .ومع
�إطاللة ال�صيف تزداد حاالت انقطاع الكهرباء يف عدد من الدول حول العامل .ويف
ال�سطور التالية �أ�ستعر�ض معكم كيف تنقطع الكهرباء يف اليابان.
يف �صيف عام  ،2011ظهر املذيع على التلفاز الياباين ليقر�أ البيان التايل�« :أعزائي
امل�شاهدين ،نرحب بكم يف ن�شرة الأحوال الكهربائية ،حيث من املتوقع ليوم غد �أن
ت�صل ن�سبة ا�ستخدام الكهرباء يف وقت الذروة ما يقارب  %89من �إجمايل الإمدادات
املمكنة من �شركة الكهرباء لطوكيو و�ضواحيها ،وذلك يف حوايل ال�ساعة الثانية ظه ًرا.
ومن املخطط �أن ت�صل كمية الكهرباء امل�ستهلكة �إىل  35.44ميغاوات .وجتن ًبا النقطاع
خ�صو�صا
دوما
الكهرباء ،نتطلع �إىل تعاونكم على تر�شيد ا�ستهالك الطاقة الكهربائية ً
ً
يف هذا الوقت� ،إذ يف حال و�صول ن�سبة ا�ستهالك الكهرباء �إىل معدل يتجاوز %100
ف�سن�ضطر �آ�سفني �إىل قطع الكهرباء وفق اجلدول املرفق مبعدل �ساعتني بالتناوب عن
املناطق اخلم�س التي جرى تق�سيم مدينة طوكيو �إليها .ونتعهد �إليكم بعدم انقطاع
الكهرباء عن امل�ست�شفيات وغريها من املرافق احليوية يف املدينة .ويف اخلتام يطيب لنا
�أن نعر�ض عليكم �أوقات الذروة ون�سبة اال�ستهالك املتوقعة لهذا الأ�سبوع».
خ�صو�صا وقت
منوذجا ،بت�صرف ،ملا يجري بثه يف التلفاز الياباين
كان ذلك
ً
ً
ال�صيف حتت م�سمى «ن�شرة الأحوال الكهربائية» .والهدف منها توعية النا�س ب�أن
ق�ضية ا�ستهالك الطاقة الكهربائية هي م�س�ؤولية كل م�ؤ�س�سة ،وكل فرد ،وكل بيت.
ولتو�ضيح ال�صورة ،فقد كانت املفاعالت النووية تزود اليابان بحوايل  %29من �إجمايل
الطاقة الكهربائية يف عام  .2010بيد �أنه وبعد �أزمة فوكو�شيما النووية وكارثة زلزال
�شرق اليابان العظيم ،ومع قرار احلكومة ب�إغالق معظم املفاعالت النووية ،فقد
تقل�صت الن�سبة �إىل الع�شر ( )%2.9فقط عام  .2012على ذلك ،كان �أمام اليابانيني
ري يف تر�شيد ا�ستخدام الطاقة الكهربائية.
ٍّ
حتد كب ٌ
�إذً ا ،ماذا فعل اليابانيون لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة؟ قامت م�ؤ�س�سات ب�إطفاء ن�صف
�أنوار املمرات يف املباين ،وكذلك احلال يف املطارات .وبادرت بع�ض امل�ؤ�س�سات �إىل خلع
امل�صابيح لكي ال ت�ستهلك طاقة حتى وهي مغلقة .وراحت ال�شركات تتناف�س على �إ�صدار
منتجات كهربائية تخف�ض اال�ستهالك الكهربائي وتوفر الطاقة� .أما م�صانع ال�سيارات
والأجهزة الكهربائية فقررت منح موظفيها �إجازات يف و�سط الأ�سبوع �أيام الذروة،
وطلبت منهم العمل خالل فرتات �إجازة �آخر الأ�سبوع لتخفيف احلمل على ال�شبكة
الكهربائية �أوقات الذروة .ويف و�سائل الإعالم واملدار�س انطلقت حمالت توعية ل�ضرورة
تر�شيد ا�ستخدام الطاقة الكهربائية.
مع دخول ال�صيف ال يرتدي موظفو ال�شركات والقطاعات احلكومية ال�سرتات
وربطات العنق ،ويكتفى بالقم�صان ق�صرية الأكمام ملنع ال�شعور باحلرارة .ويجري
باملقابل �ضبط درجات احلراراة يف املكيفات ( 28درجة) ولأوقات حمددة.
أي�ضا �إ�سهاماتها ،حيث تت�ضمن ال�صفحة الرئي�سة على الإنرتنت ملعهد
وللجامعات � ً
طوكيو للتقنية كمية الكهرباء التي يجري ا�ستهالكها ون�سبتها �إىل �إجمايل الطاقة
املتوافرة .ويجري �إ�صدار بيانات عن ا�ستهالك كل كلية وق�سم و�إدارة للطاقة الكهربائية
ومدى قدرتها على الرت�شيد ،حيث و�ضعت اجلامعة ن�سبة  %10هدفًا �سنو ًيا لرت�شيد
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية .ويف جامعات يابانية �أخرى يجري تعيني جمموعات من
الطالب داعمني لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف اجلامعة عرب الت�أكد من �إغالق الأنوار
والأجهزة التي ال ي�ستخدمها �أحد ،ون�شر الوعي بني الطلبة.
لي�س الأمر مق�صو ًرا على اليابانيني فح�سب .فالأوروبيون و�ضعوا هدفًا لرت�شيد
ا�ستهالك الطاقة الكهربائية مبعدل  %20حتى عام  .2020ويف لو�س �أجنلو�س جرى
تر�شيدا
تغيري � 140ألفًا من م�صابيح �أعمدة الإنارة يف الطرقات العامة �إىل نوعية �أكرث
ً
للطاقة بتقنية ( .)LEDوا�ستطاعوا نتيجة لذلك توفري  10ماليني دوالر �سنو ًيا من
م�صاريف فواتري الكهرباء ،و�صيانة م�صابيح الإنارة ،حيث �إن التقنية اجلديدة تطيل
عمر امل�صابيح �إىل � 10سنوات.
باخت�صار ،احل�ضارة والتقدم يف �إنارة العقول والفكر قبل �أن تكون �إنارة الأبراج
والطرقات والقاعات .و�أختم مبا ح�صل لطالب �أجنبي كان يعد للح�صول على درجة
الدكتوراه بجامعة كانازاوا يف اليابان ،الذي قام �أ�ستاذه امل�شرف بت�أجيل تخرجه يف
اجلامعة ف�ص ًال درا�س ًيا كام ًال ،لأنه ن�سي يف �إحدى الليايل �أن يطفئ �أنوار املعمل لدى
مغادرته له والذهاب �إىل املنزل!
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إعادة االعتبار
لألبحاث العلمية
تقصي الحقيقة غالبًا
إن طريق
ِّ
جدا ،وعادة ما
ما يكون صعبًا ً
يحاول سالكوه تلمس سبيلهم
في خضم منافسة شديدة
ودسائس مهنية.
أبراهام لوب•
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احلرية الأكادميية �سلعة نفي�سة وحا�سمة
تق�صي احلقيقة لي�س
يف �ضمان �أن ّ
مرهو ًنا بقوى �سيا�سية �أو فكرية .غري �أن هذا ال
يعني �أنه ينبغي لنا نحن املفكرين �أن نحتجب
داخل �صوامع �أكادميية ،تتيح بحمايتها لنا من
انتقادات «غري اخلرباء» ،تغ ّول حب الذات
والرتكيز على م�سائل ال عالقة لها حقيقة ب�أي
�شخ�ص �آخر .ينبغي لنا نحن اخلرباء �أن نعمل
على تو�ضيح �أنف�سنا .هذا يعني� ،أو ًال و�أخ ًريا،
�أنه ينبغي للباحثني �أن يع ِّرفوا بنتاج درا�ساتهم
على نحو يعزز امل�ساءلة ،وي�ؤكد �أن الأموال
العامة واملخ�ص�صات التعليمية �إمنا ت�ستخدم
بطرق ت�صب يف م�صلحة عامة النا�س من
دافعي ال�ضرائب .ت�ضمن مهمة التعريف بنتائج
الأبحاث � ً
أي�ضا �إطالع النا�س ،لي�س فقط على
ً
جمال البحث نف�سه ،لكن �أي�ضا حول طريقة
�إجراء البحث يف الواقع.
�إن الكتب واملجالت العلمية املتخ�ص�صة
انطباعا ب�أنه قد جرى التو�صل
كث ًريا ما تو ِّلد
ً
�إىل احلقيقة من خالل عملية متقنة ومنظمة
ومنطقية .لكن البحث العلمي �أبعد من �أن يكون
م�شهدً ا طبيع ًيا ِبك ًرا .ففي احلقيقة هو �أ�شبه
ب�أر�ض معركة تعرتيها ح�سابات خاطئة ،وجتارب
فا�شلة ،وفر�ضيات مرتوكة� .إن طريق تق�صي
احلقيقة غال ًبا ما يكون �صع ًبا جدً ا ،وعادة ما
يحاول �سالكوه تلم�س �سبيلهم يف خ�ضم مناف�سة
�شديدة ود�سائ�س مهنية.
يجادل بع�ضهم ب�أنه من الأف�ضل �إخفاء
هذه احلقيقة عن العامة ،بغر�ض �صون
امل�صداقية .ففي عام  ،2014على �سبيل
املثال ،اعتقد فيزيائيون كانوا يعملون م ًعا يف
م�شروع ُيعرف با�سم ( )BICEP2ب�أنهم تتبعوا
موجات جاذبية من بداية الكون .لكن ات�ضح
بعد ذلك �أن الإ�شارة التي اكت�شفوها قد تكون
ً
ارتباطا كام ًال بالغبار بني النجوم.
مرتبطة
�شعر بع�ض زمالئي بالقلق من �أن هذا الك�شف
قد يقو�ض من الإميان بتنب�ؤات علمية �أخرى
مثل تلك املرتبطة بالتغري املناخي .لكن هل
�إخفاء احلقيقة عن العامة ي�صب يف م�صلحة
امل�صداقية العلمية والأكادميية �أكرث من غر�س
ثقافة ال�شفافية؟ رمبا ال� .إن توخي النزاهة يف
عر�ض احلقائق حول الأبحاث العلمية ،قد يعزز
من الثقة وي�ستحدث جما ًال �أو�سع لالبتكار ،حيث
يتقبل اجلمهور املطلع فكرة �أن املخاطرة �إمنا
هي التكلفة احلتمية لالكت�شافات العلمية غري
امل�سبوقة واملفيدة على نطاق وا�سع.
ثمة طريقة �أخرى للتحقق من ا�ستمرار
الأو�ساط الأكادميية يف االبتكار بطرائق
مفيدة ذات �صلة تتمثل يف طم�س احلدود
التقليدية بني التخ�ص�صات� ،إنها احلدود
التي عادة ما يتحقق فيها االبتكار .لتحقيق
هذه الغاية ،ينبغي للجامعات �أن حتدِّ ث من
هياكلها التنظيمية ،و�أن تن�أى عن الأق�سام
املحددة على نحو وا�ضح من �أجل ا�ستحداث
نوع من التوا�صل بني الفنون والتخ�ص�صات
الإن�سانية والعلمية .ينبغي ت�شجيع الطالب

على �أن يدر�سوا م�ساقات علمية يف تخ�ص�صات
متعددة ،حتى يت�سنى لهم �صياغة هذه الدرو�س
والتجارب يف �أمناط جديدة من املعرفة.
م�ستداما،
لكي جنعل من هذه العملية �ش�أ ًنا
ً
ينبغي للجامعات التحقق من �أن امل�ساقات
واملناهج التعليمية التي تقدمها ت�ساعد الطالب
على تنمية املهارات التي تتطلبها �سوق عمل
�سريعة التغري .هذا ال يعني �صياغة مناهج
تواكب احلياة اليوم فح�سب ،لكن ينبغي � ً
أي�ضا
حتديثها كل ب�ضع �سنوات من �أجل التعاطي مع
توجهات واكت�شافات جديدة يف جماالت تراوح
بني الذكاء اال�صطناعي والبيانات الكربى �إىل
م�صادر الطاقة البديلة والهند�سة الوراثية.
ينبغي للأ�ساتذة اجلامعيني ،بدورهم،
�أن يقاربوا مهمتهم بو�صفهم مر�شدين
لقادة امل�ستقبل يف العلوم والتقنية والفنون
والتخ�ص�صات الإن�سانيةً ،
عو�ضا عن حماولة
جعل ه�ؤالء الطلبة يتبعون الن�سق الفكري نف�سه
لأ�ساتذتهم .بالطبع ،ميكن �أن تكون املقاربة
الأخرية مفيدة لو كان الهدف هو تعزيز �شعبية
برنامج بحثي معني و�ضمان ا�ستمرارية �أفكار
هذا البحث ور�ؤيته .لكن هذا لي�س هو املهمة
الرئي�سة للأو�ساط الأكادميية.
كلما زاد الإجماع يف الأو�ساط الأكادميية،
زاد االعتزاز بالذات لدى العاملني فيها.
لكن التاريخ يظهر �أن التقدم يح�صل �أحيا ًنا
من خالل �صوت هام�س يحتجب يف اخلفاء،
مثل �صوت �ألربت �أين�شتاين يف بدايات حياته
املهنية� .إن احلقيقة والإجماع لي�سا بال�ضرورة
�أم ًرا واحدً ا .فالتعدد يف الآراء ،الذي ينطوي
على تنوع اجلن�س والعرق وامل�شارب ،لهو �أمر
حيوي لدعم الإبداع واالكت�شافات والتقدم.
لهذا ال�سبب ف�إنه من املهم �أال ي�ستخدم تقدمي
اجلوائز واجلمعيات املهنية لتعزيز الآراء
ال�سائدة ،بل ينبغي �إتاحة الفر�صة لت�شجيع
الفكر امل�ستقل ومكاف�أة االبتكار .هذا ال
يعني �أنه ينبغي النظر �إىل جميع الآراء على
�أنها مت�ساوية ،لكن بالأحرى ينبغي مناق�شة
وجهات النظر البديلة وفح�صها على �أ�سا�س
اجلدارة وحدها.
ال ن�ستطيع نحن العاملني يف الأو�ساط
الأكادميية �أن نوا�صل االعتزاز ب�أنف�سنا
واالحتفاء بامتيازاتنا اخلا�صة ،بينما نخفق
يف النظر �إىل بقية العامل من خالل منظور
جديد ذي �صلة� .إذا ما �أردنا الدفاع عن
حرية م�شروعنا ،فينبغي لنا ا�ستعادة احلوار
مع القاعدة العري�ضة من النا�س ،والتحقق
من �أنهم يدركون ما نقوم به من �أبحاث ،مبا
يف ذلك من جانبنا.
* �أبراهام لوب ( :)Abraham Loebرئي�س
ق�سم علم الفلك يف جامعة هارفارد ،املدير
امل�ؤ�س�س ملبادرة بالك هول� ،أو الثقب الأ�سود،
يف هارفارد ،مدير معهد النظرية واحلو�سبة يف
مركز �سميث�سونيان-هارفارد للفيزياء الفلكية.
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قيادة ومؤسسات
والرئي�س التنفيذي .فاملوظفون يف�ضلون بو�ضوح
العمل يف امل�ؤ�س�سات التي متتد هياكلها الإدارية �أفق ًيا
وتقل فيها م�سافة ال�سلطة بني قاعدة الهرم وقمته.

بسيط أم معقد؟
من الواضح أن الموظفين يفضلون العمل
في الشركات ذات الهيكل التنظيمي
المسطح ،حيث ُتختصر مسافة السلطة بين
قاعدة الهرم وقمته.
فانيش بورانام ،وأوكمان لي •
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عدد امل�ستويات

هيكل إداري

ما

يح�سن الأداء ،لكنه ال يروق
ر�أيك يف نظام ِّ
لن�سبة كبرية من امل�شاركني فيه؟ رمبا يكون
نظام الت�سل�سل الهرمي التنظيمي التقليدي هو مثل
هذا النوع من الأنظمة .فكثريون من املنظرين َمبن
فيهم نحن �أنف�سنا ،يف بع�ض الأحيان ،ركزوا على
تو�ضيح �أهمية وجود الت�سل�سل الهرمي ،بد ًال من
التمعن بجدية يف كيفية جعله �أكرث مالءمة.
ُيعد �شعور املوظفني جتاه الهياكل الإدارية التي
يعي�شون ويعملون فيها �أم ًرا مه ًما قدر �أهمية ف ّعالية
هذه الهياكل �أو كفاءتها .ففي الواقع ،يتداخل االثنان
عادة يف عامل يكون فيه التحفيز غري امللحوظ
للموظفني م�س�ألة مهمة (�أي العامل احلقيقي) .لذلك،
ف�إنه ينبغي لنا �أن نحاول التعاطي مع ما يف�ضله
املوظفون ب�ش�أن الهياكل الإدارية ،ال �سيما �إذا كنا
ن�ستطيع �أن نفعل ذلك دون احلد من الف ّعالية.
م�سحا على جمموعة متنوعة من كبار
�أجرينا ً
املوظفني حول ما يحبذونه وما ال يحبذونه فيما
يتعلق بالت�سل�سل الهرمي للم�ؤ�س�سات .وكانت �شكواهم
الرئي�سة ،على نطاق وا�سع ،هي �أن الت�سل�سل الهرمي
يعيبه وجود م�ستويات وظيفية كثرية� ،أي �أنه يوجد
عدد غري قليل من املديرين بني املوظفني الأقل مرتبة

تبسيط الهرم اإلداري
كيف ميكننا � ًإذا التعامل مع وجود مثل هذه
امل�ستويات الكثرية يف الت�سل�سل الهرمي؟ ب�صفة
عامة ،ال يوجد �سوى مقاربتني حمتملتني لتحقيق
ذلك .املقاربة الأوىل هي �أنه ميكننا تخفي�ض عدد
املوظفني العاملني يف امل�ؤ�س�سة .فامل�ؤ�س�سات ال�صغرى،
بال�ضرورة� ،سيكون فيها عدد �أقل من امل�ستويات
الوظيفية (انظر ال�شكل  .)1لكن امل�ؤ�س�سات الأكرب
حج ًما تربز� ،إىل حد ما ،ب�سبب توافر فر�ص
التدرجات الوظيفية املربحة .فهل �أنت م�ستعد للتخلي
عن ذلك؟ امل�ؤ�س�سات امل�شتهرة التي ال تتبنى الهياكل
الهرمية ،مثل م�ؤ�س�سة فالف  Valveل�صناعة �ألعاب
الفيديو ،تكون يف الأغلب ذات ملكية خا�صة ،قاوم
مالكها �ضغوط حتويلها �إىل �شركات م�ساهمة عامة.
ومن غري املرجح �أن يكون هذا هو خيار امل�ؤ�س�سات
الكبرية القائمة� .إذ لن يتاح �أن ي�ستغنى عن بع�ض
املوظفني لل�سماح لبقية امل�ؤ�س�سة باال�ستمتاع فح�سب
بالعمل يف نظام �إداري �أفقي ب�سيط.
ينبغي مالحظة �أننا ال جنادل �ضد تقلي�ص حجم
امل�ؤ�س�سات �إذا ما دعت �إىل ذلك �ضرورة من حالة
ركود� .إمنا نقف فح�سب �ضد التقلي�ص �إذا ما �أريد
من �أجل بناء هرم �إداري �أفقي مب�سط لغر�ض
التب�سيط الإداري فح�سب .رمبا تنتج �آليات الت�شغيل
الآيل والذكاء اال�صطناعي الهيكلة الإدارية الأفقية
املب�سطة ،وذلك عن طريق متكني امل�ؤ�س�سات من �إنتاج
َّ
�أكرب قدر ممكن مما يقومون به الآن بو�ساطة عدد
�أقل من املوظفني .و�إذا ما ت�سببت �آلية الت�شغيل الآيل
يف تقلي�ص الوظائف احلالية على نطاق وا�سع ،ف�إن
ا�ستياءنا من امل�ستويات الوظيفية يف الت�سل�سل الهرمي
رمبا يكون �أقل بواعث قلقنا.
ثان ًيا ،ميكننا ا�ستخدام �أهم �أداة �ضغط لدينا
لتغيري �شكل الت�سل�سل الهرمي (مع احلفاظ على
حجم امل�ؤ�س�سة ثابتًا) ،وهي نطاق الرقابة .وهذا
يرجع �إىل عدد املر�ؤو�سني الذين يعملون ب�شكل مبا�شر
حتت رئا�سة من هو �أعلى منهم .واملعادلة احل�سابية
التي ال مفر منها للت�سل�سالت الهرمية تخربنا ب�أن
الطريقة الوحيدة لتقليل عدد امل�ستويات يف نظام
هرمي ،مع الإبقاء على احلجم الكلي للم�ؤ�س�سة ثابتًا،
�إمنا هي عن طريق زيادة نطاق الرقابة يف �أكرث عدد
ممكن من امل�ستويات (وهذا ما يندر �أن يكون ثابتًا
عرب امل�ستويات).
ما الذي يحدد نطاق الرقابة؟ ي�صل نطاق الرقابة
�إىل ذروته عندما يتجاوز عدد املر�ؤو�سني العدد
الذي ي�ستطيع الرئي�س �أن ميار�س الدور الرقابي
عليهم .وتنطوي هذه ال�سلطة الرقابية على توجيه
املر�ؤو�سني وحل املنازعات واخلالفات غري املثمرة
القائمة بينهم .وبوجه عام ،كلما زاد عدد املر�ؤو�سني
املبا�شرين بالن�سبة للم�شرف عليهم ،ف�سوف تزداد
التعامالت املحتملة بينهم زيادة كبرية .وهذا ما
يعرف باالنفجار الرتبيعي ،ويق�صد به �أن �صعوبة
�إدارة جمموعة تزيد على نحو مت�صاعد كلما زاد
عدد املجموعة كما يعرف ذلك �أي مدير .ومن �أجل

هائل

كبري

متو�سط

�صغري

احلجم امل�ؤ�س�سي
ال�سماح بقدر �أكرب من نطاق الرقابة ،يجب علينا
�أن نزيد �إما قدرة املدير على حل املنازعات القائمة
بني املوظفني ،و�إما �أن نعزز من احتمال �أن ي�ستطيع
املوظفون حل املنازعات ب�أنف�سهم� ،أو كليهما.
كيف ميكن � ًإذا حتقيق ذلك؟ ميكن حتقيق ذلك عن
طريق �إعادة هيكلة العمل جلعله �أكرث قابلية للقيا�س
(مبا يقلل من م�س�ألة االعتماد املتبادل بني املوظفني)،
وا�ستخدام القواعد والإجراءات والتقنية لتح�سني
التعاون بني الأقران ،وتعزيز القدرة الإ�شرافية
للمديرين ،وبناء ثقافة مت ِّكن من قيام تعاون �أف�ضل
�شيوعا
بني املوظفني ،هذه هي �أكرث العوامل امل�ساعدة ً
املتاحة �أمامنا .وكل منها ميكن �أن يكون مفيدًا يف
�إعادة الهياكل الإدارية على نحو �أفقي ب�سيط .وجدنا،
على �سبيل املثال ،من خالل امل�سح الذي قمنا به ،دلي ًال
على �أن امل�ؤ�س�سات يف �آ�سية ،يف املتو�سط ،كانت تتوافر
م�ستويات �أكرث من تلك املوجودة يف �أوروبا ،حتى مع
مراعاة �أحجام امل�ؤ�س�سات وال�صناعات رمبا لعبت
االختالفات يف الثقافة دو ًرا يف ذلك .لكن �إذا كان هذا
�صحيحا ،ف�إن االختالفات يف الثقافة التنظيمية قد
ً
تكون لها �آثار مماثلة.
تبسيط التسلسل الهرمي
ميكننا � ً
أي�ضا حماولة تقليل الآثار ال�سلبية
للم�ستويات الإدارية يف الت�سل�سل الهرمي بينما
يظل عدد امل�ستويات كما هو دون تغيري من خالل
جملة من التدابري املرنة ،وهذا يتم من خالل �أربع
م�سائل رئي�سة:
تعتمد امل�س�ألة الأوىل على تقليل �إح�سا�س املوظفني
ب�أنهم بعيدون عن عملية �صنع القرار ،وذلك عن
طريق �إتاحة مزيد من الفر�ص للتفاعل املبا�شر عرب
امل�ستويات الوظيفية املختلفة .وكما �أو�ضحت ر�سالة
بالربيد الإلكرتوين من �إلون مو�سك �إىل موظفيه ،ف�إنه
ال حاجة �إىل �أن يكون الت�سلل الهرمي لل�سلطة و�شبكة
التوا�صل يف �شركة هما ال�شيء نف�سه .ففي حني تكون
ال�سلطة بال�ضرورة عالقة غري متماثلة ذات م�ستويات
متعددة ،ف�إن التوا�صل يت�أتى له �أن يكون من حيث
املبد�أ على قدر من الت�ساوي ومتعدد االجتاهات.

�أما امل�س�ألة الثانية فت�ستند �إىل تقليل املفاهيم
املتعلقة بعدم الإن�صاف والفوارق يف الأو�ضاع ،وذلك
عن طريق تعزيز املعايري القائمة على امل�ساواة.
وتكمن امل�س�ألة الثالثة يف زيادة التفوي�ض بال�سلطة
كلما كان ذلك ممك ًنا .لكن ثمة كلمة حتذيرية حول
التفوي�ض بال�سلطة� :إن امل�س�ؤولية ،يف �إطار الهيكل
القانوين مل�ؤ�س�سة ما� ،إمنا تقع يف نهاية املطاف على
عاتق الإدارة العليا� .إنه ميكنك �أن تعهد ل�شخ�ص ما
بال�سلطة يف نطاق الت�سل�سل الهرمي ،لكن امل�ساءلة
القانونية لي�ست كذلك .وهذا يعني �أن الفوائد
املعروفة الناجتة عن التفوي�ض بال�سلطة ،مثل ال�سماح
لعملية �صنع القرار ب�أن تبقى قريبة من مكان املعرفة،
والآثار التحفيزية الإيجابية للموظفني ،و�إيجاد فر�ص
تدريبية ،يجب �أن تكون متوازنة بدقة ل�ضمان عدم
فقدان الرقابة و�ضياع التن�سيق اللذين يوفرهما
التفوي�ض .بب�ساطة ،ال ينبغي �أن نكون را�ضني عن
حتمل تكاليف نقل ال�سلطة للدرجات الأدنى ،فهي
تكاليف حقيقية للغاية ،لأن ال�سلطة توفر فوائد
الرقابة والتن�سيق ،بينما التفوي�ض يحملنا على
التخلي عنها بقدر ما.
�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،رمبا يكون �أهم ت�أثري لدينا
حول مفاهيم الت�سل�سل الهرمي هو تثقيف املوظفني
حول كيفية عملها ،والأ�سباب التي جتعلها تعمل بهذه
الطريقة ،وما هي �إيجابياتها و�سلبياتها .فالفهم
ال�شامل للمفاهيم ،مثل فقدان الرقابة ،ومدى القيود
املفرو�ضة على الرقابة ،وحدود التفوي�ض بال�سلطة،
ميكن �أن حتول املنتقدين لنظام الت�سل�سل الهرمي
�إىل التمعن يف �إخفاقاتهم احلقيقية ،بد ًال من
�إخفاقاتهم املتخيلة.
* فاني�ش بورانام� ،أ�ستاذ كر�سي روالند بريجري
لال�سرتاتيجية والت�صميم امل�ؤ�س�سي يف معهد
�إن�سياد .وهو املدير الأكادميي لربنامج درجة
الدكتوراه يف املعهد.
* �أوكمان يل� ،أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم اال�سرتاتيجية
والإدارة وامل�ؤ�س�سات يف جامعة نانيانغ التقنية.
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إسالميات

األسرة السعيدة

فاطمة بنت عبدالملك

حسن العشرة بين الزوجين ،من أهم
الركائز التي يؤكدها الدين الحنيف ،لتعيش األسرة في ودٍّ
وسالم ،وصفاء ووئام.

األميرة الزاهدة

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

عني

الإ�سالم برتبية الفرد بو�صفه نواة الأ�سرة،
�إذ ت�شكل الأ�سرة لبنة من لبنات املجتمع
الإ�سالمي .فيها يرتبى الفرد على القيم الإ�سالمية
العالية ،وين�ش�أ مهي�أ للقيام مب�س�ؤولياته ،والنهو�ض
ب�أعبائه ،و�أداء دوره املهم يف احلياة.
وقد اهتم الإ�سالم ب�أ�س�س تكوين الأ�سرة بو�صفها
الوحدة الأ�سا�سية يف بناء املجتمعات ،فحث على
تكوينها ،ودعا �إىل العي�ش يف ظاللها .فهي ال�صورة
املالئمة للحياة امل�ستقرة ،امللبية لرغبات الإن�سان،
والوفاء بحاجاته .فهو يحتاج �إىل الأ�سرة يف جميع
مراحل عمره ،فال يجد الأن�س �إال يف رحابها ،وال
الراحة واالطمئنان �إال يف ظاللها .فالأ�سرة هي
امل�ؤ�س�سة الأوىل التي ت�ستقبل الفرد حني والدته،
وحتيطه بالعناية والرعاية ،وتقدم له احتياجاته
املادية ،والنف�سية ،والروحية ،وتعتني به ،وحتميه،
وتدعمه ،وتهذبه على �آداب ال�سلوك االجتماعي.
وهي �أول هيئة تتوىل التن�شئة االجتماعية ،التي عن
طريقها يجري �إعداد الفرد ليكون ع�ض ًوا فاع ًال
وم�ؤث ًرا يف املجتمع ،قاد ًرا على فهم دوره فيه،
مدر ًكا حلقوق الآخرين ،متفاع ًال معهم عرب تعلمه
الآداب الإ�سالمية الفا�ضلة ،والقيم النبيلة ال�سامية،
ومعرفة الرتاث الثقايف واحل�ضاري من العادات

والتقاليد ،وال�سنن االجتماعية ،وال�سلوكيات النبيلة
مبختلف �أنواعها.
جتري التن�شئة االجتماعية عرب و�سائط متعددة،
وتعد الأ�سرة �أهم تلك الو�سائط .ففي رحابها يتلقى
الأبناء خمتلف املهارات واملعارف الأولية ،ويربز
دورها يف توجيه الأبناء و�إر�شادهم ملا فيه �صالحهم.
كما ت�أخذ الأ�سرة ب�أ�سباب احلزم ملعاجلة ما يظهر
على الأبناء من مقاومة ال�سلوك القومي.
�إن �أ�ساليب التن�شئة التي تتبعها الأ�سرة ذات
عالقة وثيقة بال�سلوك الإيجابي �أو االنحرايف
نتاجا
لأبنائها .فال�سلوكيات املنحرفة لأفرادها تعد ً
للق�صور يف التن�شئة .وكث ًريا ما ي�ؤدي تخلي الوالدين
�أو تهاونهما يف التن�شئة ال�سليمة� ،أو تق�صريهما يف
التوجيه والإر�شاد ،وغياب القدوة ،وانعدام الرقابة،
�إىل نتائج �سلبية تهيئ لالنحراف.
كلما جنحت الأ�سرة يف غر�س القيم الإ�سالمية
يف نفو�س �أفرادها ،و�أبعدتهم عن ارتكاب املنهيات
واملحرمات ،كان الأبناء �أبعد ما يكونون عن
االنحراف واجلرمية ،و�أكرث حماربة للف�ساد
والرذيلة .ويدخل يف هذا اجلانب املحافظة على
مكانة الأ�سرة و�شرفها.
لقد جاءت الأحكام الت�شريعية الإ�سالمية لتحدد

عند حدوث أي خالف بين الزوجين،
		
فإنه ينبغي التغلب عليه داخل كيان األسرة
بالتفاهم والتراضي ،والحرص دون سريانه إلى أطراف
أخرى خارج نطاق األسرة
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معامل البناء الأ�سري ودعائمه ،وتر�سم الإطار العام
الذي ترتبط على �ضوئه العالقات الأ�سرية ،وتو�ضح
بجالء م�س�ؤولية كل فرد يف الأ�سرة ،حتقي ًقا لفاعلية
الأ�سرة يف املجتمع.
من احلكم الت�شريعية للزواج �إن�شاء �أ�سرة قوية،
ومن ثم �صيانتها من الت�صدع واالن�شقاق ،وحفظها
من كل ما ي�ؤدي �إىل تفككها وانهدامها .ولذلك جند
�أن الإ�سالم قد عني بت�أ�سي�سها ابتدا ًء ،حيث دعا �إىل
ح�سن اختيار الزوجني �إذ هما عمودا الأ�سرة ونواة
تكوينها ،ف�أكد ح�سن املعاملة بينهما ،وطيب الع�شرة،
ولني الكالم وح�سنه .وحذر من كل ما ينغ�ص احلياة
الزوجية ،وي�ؤدي �إىل تعكري �صفوها� ،أو يرمي بها يف
�أح�ضان الفرقة واالنق�سام ،والتباعد وال�شتات.
املت�أمل لن�صو�ص الكتاب الكرمي وال�سنة املطهرة،
يجد فيها دعوة الزوجني �إىل الألفة ،والتحلي باملودة
والرحمة ،والبعد عن الأ�سباب كافة التي قد تع�صف
بحياتهما الزوجية وتعكر �صفوها ،وتلقي مبركبها
يف خ�ضم الأمواج الهادرة ،التي رمبا دمرت ذلك
البناء الذي �أ�س�ساه ،والكيان الذي تعاهداه بالرعاية
وال�صون �سنوات طويلة.
لذلك جند �أن ح�سن الع�شرة بني الزوجني من
�أهم الركائز التي ي�ؤكدها الدين احلنيف ،وينتج
عنها عي�ش الأ�سرة يف و ٍّد و�سالم ،و�صفاء ووئام .قال
تعاىل} :ﯢﯣﯤﯰ{ (الن�ساء :من الآية
 ،)19وقال جل �ش�أنه} :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮥ{
(البقرة :من الآية  .)228ويف احلديث عنه� ،صلى
اهلل عليه و�سلم� ،أنه قال« :خريكم خريكم لأهله ،و�أنا
خريكم لأهلي» رواه الرتمذي ،وقال الر�سول� ،صلى
اهلل عليه و�سلم�« :أكمل امل�ؤمنني �إميا ًنا �أح�سنهم خل ًقا،
و�ألطفهم ب�أهله» رواه الرتمذي.
الدعوة �إىل الت�آلف بني الزوجني ،وتقوية
الروابط بينهما ،من �أهم ما �أكدته ال�شريعة
الإ�سالمية� ،ضما ًنا ل�صيانة الأ�سرة من التفكك
واالفرتاق .وحني يدب اخلالف بني الزوجني،
نتيجة �سوء الع�شرة بينهما ،ف�إن الرياح العاتية قد
تنذر بهدم ذلك الكيان القائم .ولذا ينبغي عند
حدوث �أي خالف بني الزوجني ،ال�سعي للتغلب عليه

داخل كيان الأ�سرة بالت�سامح والتغا�ضي ،والتفاهم
والرتا�ضي ،مع احلر�ص على عدم �سريانه �إىل
�أطراف �أخرى خارج الأ�سرة.
وال ينبغي للزوج �أن يت�سرع� ،أو يعجز عن
مقاومة اخلالف ،بل عليه �أن ي�صرب ،ف�إن
ندما
ا�ستعجاله يف ح�سم اخلالف قد يندم عليه ً
ي�صحبه طيلة حياته} ،ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ{ (الن�ساء :من
الآية  .)19وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال يفرك،
�أي ال يبغ�ض ،م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره منها خلقًا
ر�ضي منها �آخر» رواه م�سلم.
ولأن احلياة الزوجية ،يف الغالب ،ال تخلو من
املكدرات واملنغ�صات ،ف�إن الإ�سالم قد و�ضع خطوات
�أولية ملعاجلة اخلالف بني الزوجني .ومن ذلك �أن
يتذكرا ما �ألزمهما اهلل به من ح�سن الع�شرة وطيب
املعاملة بينهما ،و�أن يذ ِّكر زوجته ويعظها بذلك.
وعلى الرجل والأقارب وذوي املعروف �أن ي�ستفرغوا
جهدهم يف �سبيل ر�أب ال�صدع �إن حدث بني
الزوجني ،وي�سعوا �إىل �إزالة اخلالف ،و�إعادة العالقة
والرابطة احلميدة بني الزوجني.
الزوج الفطن والزوجة الذكية ،من يكون لب ًقا �أمام
الآخر .ي�ستخدم الكلمة املنا�سبة ،والعبارة اللطيفة،
وي�ستطيع بحكمته وتعقله �أن يحول املوقف الكالمي
املت�أزم من امل�شادة والعنف� ،إىل املفاهمة واللطف.
فيقود ال�سفينة التي كادت تغرق يف هذا البحر متالطم
الأمواج ،ويدفع بها �إىل �شواطئ الأمان.
ما �أجمل البيت الذي ترعاه زوجة �صاحلة
م�صونة ،فطنة لبقة م�أمونة ،تنتقي �ألفاظها بكل
عناية ،وتختار كلماتها ب�أح�سن عبارة ،تعطي كل
موقف ما ينا�سبه ،وكل مقام ما ي�ستدعيه ،بعيدة عن
القيل والقال ،نائية عن الغلظة واجلفاء ،تكره �سالطة
الل�سان ،وترتفع عن كرثة الكالم� ،أنيقة يف مظهرها،
نقية يف خمربها ،عذبة يف منطقها! فتلك التي متلأ
املنـزل فرحة و�سعادة ،وت�ضفي على الأ�سرة ج ًوا من
الهناء واملودة ،قال تعاىل} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

املر�أة

�صنو الرجل و�شريكته يف
احلياة ،وهي عن�صر داعم
يف البناء والتنمية ،وجزء ال يتجز�أ من
كيان املجتمع .وامتازت املر�أة ب�إ�سهاماتها
الفاعلة يف �شتى املجاالت العلمية،
والثقافية ،واالجتماعية وغريها ،ولعبت
دو ًرا مه ًما وفاع ًال يف نه�ضة املجتمعات
وازدهارها.
من الن�ساء الالتي تركن ب�صمات
خالدة يف ذاكرة التاريخ ،وكان لها �إ�سهام
بارز وم�ؤثر يف جمتمعها ،فاطمة بنت
عبدامللك بن مروان القر�شي الأموية.
ورع
كانت امر�أة �صاحلة زاهدة ،ذات ٍ
وتقوى ،راجحة العقل ،عظيمة الوفاء.
والدها خليفة امل�سلمني عبدامللك بن
مروان ،حيث ن�ش�أت يف كنفه ورعايته
حياة النعيم والرفاهية يف ق�صر اخلالفة،
وكانت بارعة اجلمال .وحني بلغت فاطمة
مبلغ الن�ساء ،هفت �إليها قلوب �أمراء
بني �أمية ،ملا تتمتع به من �صفات قل �أن
جتتمع يف فتاة مثلها ،غري �أن �أباها ،مبا
ميلكه من نظر ثاقب وبعد نظر ،كان
يت�أمل يف �أف�ضلهم ديان ًة ،و�أرجحهم عق ًال،
و�أح�سنهم خل ًقا ،و�أكملهم ر�أ ًيا .ووجد �أن
هذه ال�صفات قد اجتمعت يف ابن �أخيه
عمر بن عبدالعزيز ،الذي �أ�صبح فيما بعد
خليفة للم�سلمني ،وكان م�ضرب املثل يف
الزهد ،وال�صالح ،والعدل ،والورع.
اجتمع لها ما مل يجتمع المر�أة
غريها من اجلاه واملكانة ،فجدها
اخلليفة مروان بن احلكم ،و�أبوها
اخلليفة عبدامللك بن مروان ،و�إخوتها

اخللفاء الأمويون :الوليد ،و�سليمان،
ويزيد ،وه�شام �أبناء عبدامللك ،وزوجها
اخلليفة الرا�شد عمر بن عبدالعزيز،
فقيل فيها:
بنت الخليفة والخليفة جده
أخت الخالئف والخليفة زوجها

عا�شت مع زوجها يف املدينة املنورة،
حني كان وال ًيا عليها ،وا�ستمرت معه
فيها حتى ويل اخلالفة يف عام 99هـ،
فانتقلت معه �إىل ال�شام .وكان التحول
�سري ًعا يف حياتها ،حيث خيرَّ ها زوجها
اخلليفة عمر بني �أن تعي�ش معه احلياة
الب�سيطة القانعة الزاهدة يف الدنيا
وملذاتها ،وبني �أن تعي�ش يف بيت �أبيها
حياة الرتف والنعيم ،ف�آثرت العي�ش
معه حياة الزهد والتق�شف ،وبقيت معه
را�ضية بهذه املعي�شة� ،صابرة خمل�صة
لزوجها ،وفية له ،تقا�سمه حياته بكل ما
فيها من حالوة ومرارة ،تعينه على �أعباء
اخلالفة و�ش�ؤونها ،وت�شد من �أزره يف
مواقف متعددة.
لقد كانت وفية لزوجها يف حياته وبعد
مماته ،ف�أثنت عليه ،وك�شفت للنا�س �أحواله
معها .فحني تويف زوجها وتوىل اخلالفة
�أخوها يزيد� ،أعاد �إليها جواهرها التي
وهبها عمر لبيت مال امل�سلمني ،فامتنعت
من قبولها و�أخذها ،وقالت :واهلل ال �أطيعه
ح ًيا ،و�أع�صيه ميتًا .توفيت ،رحمها اهلل
تعاىل ،يف خالفة ه�شام بن عبدامللك بني:
105هـ �إىل 125هـ.

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ{ (الروم.)21 :
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صحة

تنتشر بعض األعراض عند السفر لمسافات
طويلة ،منها األرق والنعاس في األوقات التي تتطلب
االستيقاظ ،وقلة النشاط في أثناء النهار ،وآالم الجسم،
والصداع ،وتعكر المزاج ،ونقص الشهية
ي�سافر

كثري من النا�س �إىل دول بعيدة �آالف
الكيلومرتات �شر ًقا وغر ًبا ،الأمر الذي
قد ي�سبب لبع�ضهم ا�ضطرابات يف النوم يف الأيام
الأوىل من و�صولهم �إىل وجهة �سفرهم� ،إ�ضافة �إىل
بع�ض اال�ضطرابات الع�ضوية الأخرى ،نتيجة للتغري
املفاجئ يف التوقيت� ،أو ما يعرف باختالف التوقيت
الناجت عن االنتقال ال�سريع ،كال�سفر بالطائرة عرب
نطاقات زمنية متعددة ،مثل ال�سفر من ال�سعودية
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية �أو العك�س� ،أي ال�سفر
باجتاه الغرب �أو ال�شرق.

السفر والساعة الحيوية

ضبط إيقاع النوم
ً
شرقا وغربًا في حدوث
يتسبب السفر الطويل
أعراض خلل واضطراب في النوم ،بسبب السفر عبر نقاط
زمنية متعددة ،واختالف التوقيت الكبير.

أ.د .أحمد سالم باهمام
أستاذ طب النوم بكلية الطب
مدير المركز الجامعي لطب وأبحاث النوم
جامعة الملك سعود
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اختالف التوقيت | تعزى الأعرا�ض امل�صاحبة
الختالف التوقيت �إىل التغري احلاد الذي يطر�أ على
الإيقاع اليومي �أو ال�ساعة احليوية يف اجل�سم ،فيكون
ربا على اال�ستيقاظ عندما يطلب ج�سمه
ال�شخ�ص جم ً
النوم ،والنوم عندما يطلب ج�سمه اال�ستيقاظ .فعلى
�سبيل املثال ،فرق التوقيت بني الريا�ض ونيويورك نحو
ثماين �ساعات .ف�إذا �سافر �شخ�ص من الريا�ض �إىل
نيويورك ،وو�صل نيويورك يف ال�صباح الباكر ف�إن �ساعته
احليوية �ستخربه �أن الوقت هو وقت الع�صر ح�سب
التوقيت الذي اعتاده .و�إذا كان ذلك ال�شخ�ص معتادًا
القيلولة يف ذلك الوقت ف�إنه �سي�شعر باخلمول �آنذاك.
وعندما تكون ال�ساعة الثالثة ع�ص ًرا يف نيويورك ف�إن
�ساعته احليوية �ستخربه �أن ذلك هو وقت نومه ال�ساعة
 11م�ساء ،وهكذا.
�شيوعا عند ال�سفر مل�سافات
من �أكرث الأعرا�ض ً
طويلة ،الأرق والنعا�س يف الأوقات التي تتطلب
اال�ستيقاظ ،وقلة الن�شاط يف �أثناء النهار ،و�آالم اجل�سم،
وال�صداع ،وتعكر املزاج ،ونق�ص ال�شهية ،و�آالم املعدة
واحلمو�ضة ،وا�ضطراب اجلهاز اله�ضمي ،وزيادة التبول
يف �أثناء الليل.
كيف تتأقلم مع اختالف التوقيت؟ | يف الوقت
احلا�ضر ال توجد �أي ا�سرتاتيجية �أو �أ�سلوب عالجي
ميكنه التخل�ص من م�شكلة اختالف التوقيت ب�صورة
فاعلة ودائمة .ولكن هناك بع�ض الن�صائح ال�سلوكية
التي قد ت�ساعد على �سرعة الت�أقلم مع اختالف
التوقيت يف وجهة ال�سفر ،وت�ساعد على تخفيف
�أعرا�ضه .و�أوىل هذه الن�صائح �أن يحاول امل�سافر
قدر امل�ستطاع تغيري وقت نومه وا�ستيقاظه عدة �أيام
قبل �سفره ،ليتنا�سب مع وقت النوم واال�ستيقاظ يف
وجهته املق�صودة ،ولتكن هذه املدة يومني �إىل ثالثة
�أيام .ف�إذا كان م�ساف ًرا باجتاه الغرب فعليه �أن ُي�ؤخّ ر
مواعيد نومه وا�ستيقاظه تدريج ًيا مبعدل �ساعة يوم ًيا.
�أما �إذا كان م�ساف ًرا باجتاه ال�شرق فليحاول تقدمي
موعد ا�ستيقاظه ونومه تدريج ًيا.
عند ال�صعود �إىل الطائرة ،ميكن القيام بتعديل

عقارب ال�ساعة �إىل توقيت جهة ال�سفر .و�إن �أمكن
يوما �أو يومني قبل موعد
ميكن القيام بذلك التعديل ً
ال�سفر ،لأن ذلك ي�ساعد على �سرعة التكيف مع
التوقيت اجلديد .كما ميكن القيام بتمرين الع�ضالت
يف مقعد الطائرة ،حتى يتجنب امل�سافر �آالم الع�ضالت
و�شدها ،وحماولة امل�شي يف الطائرة مرات عدة لتن�شيط
الع�ضالت يف �أثناء الرحلة.
ينبغي على امل�سافر � ً
أي�ضا �أن يتجنب املنبهات كال�شاي
والقهوة يف �أثناء الرحلة ،و�أن يحر�ص على �شرب كميات
جيدة من املاء ،لأن بيئة الطائرة ت�ؤدي �إىل اجلفاف.
و�إن كانت الرحلة �ست�صل �إىل وجهة ال�سفر يف النهار،
فيجب �أن يحاول امل�سافر النوم يف �أثناء الرحلة حتى
ي�صل �إىل وجهته ً
ن�شطا� .إما �إذا كانت رحلته �ست�صل
لي ًال ،فليحاول التقليل من النوم يف الطائرة حتى
ي�ستطيع النوم عند و�صوله.
يف الأيام الأوىل ،يجب على امل�سافر �أن يتجنب
الوجبات الثقيلة يف الأوقات التي ال تتنا�سب مع مواعيد
طعامه يف موطنه الأ�صلي ،حتى تتوافق ال�ساعة احليوية
يف اجل�سم مع التوقيت اجلديد .فقد �أو�ضحت �إحدى
الدرا�سات �أن ذلك قد ي�ؤدي �إىل اختالل يف �إفراز
بع�ض الهرمونات كالإن�سولني ،وحدوث زيادة مفاجئة
يف م�ستوى اجللوكوز والدهنيات .كما يجب جتنب
الوجبات الثقيلة � ً
أي�ضا قبل وقت النوم ،لأن ذلك ي�ؤدي
�إىل �سوء يف نوعية النوم وجودته.
كثري من امل�سافرين يذهبون �إىل النوم حال
و�صولهم �إىل جهة �سفرهم ب�سبب الإجهاد ،حتى و�إن
مل يكن وقت النوم منا�س ًبا ،ما ينتج عنه عدم القدرة
على النوم عند حلول الليل .لذلك �إن كان وال بد من
النوم بعد الو�صول من ال�سفر ،فيجب �أن يكون وقت
ريا وال يزيد على �ساعتني ،حتى يتمكن
النوم ق�ص ً
أي�ضا جتنب
ال�شخ�ص من النوم الحقًا .ومن املهم � ً
التمارين املجهدة قبل وقت النوم ،واحل�صول على
حمام دافئ للم�ساعدة على ا�ستعادة اجل�سم حيويته
وانتظام النوم.
ينبغي �أن يعلم امل�سافر �أن �ضوء النهار هو العامل
الأ�سا�سي الذي ي�ؤدي �إىل تنظيم ال�ساعة احليوية
يف اجل�سم ،لذلك يجب التعر�ض لل�ضوء يف الأوقات
املنا�سبة ،وجتنبها يف الأوقات غري املنا�سبة .وتوقيت
التعر�ض لل�ضوء يعتمد على وجهة ال�سفر �شر ًقا كان
�أم غر ًبا .وتف�صيل ذلك يطول ،ولكن بب�ساطة ُين�صح
امل�سافرون غر ًبا بق�ضاء بع�ض الوقت يف �ضوء ال�شم�س
وقت الع�صر� ،أي �آخر اليوم ،لأن ذلك ي�ؤدي �إىل
ت�أخري الإيقاع اليومي للج�سم ،و ُين�صح امل�سافرون
�شر ًقا بق�ضاء بع�ض الوقت يف �ضوء ال�شم�س وقت
�شروق ال�شم�س ،حيث ي�ؤدي ذلك �إىل تقدمي الإيقاع
اليومي للج�سم.
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فاكهة الصيف

مرطبات طبيعية

تتسم أنواع الفواكه الصيفية باحتوائها على الماء بوصفه
رئيسا يسهم في حماية الجسم من الجفاف ،إلى
مكو ًنا
ً
جانب الفيتامينات والمعادن المغذية.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

الجوافة
من الفواكه الغنية بالعنا�صر الغذائية ،و�أهمها:
فيتامني �أ ،وفيتامني ج .كما حتتوي على جمموعة من
املعادن الأ�سا�سية كالبوتا�سيوم ،والنحا�س ،واملنجنيز.
�إىل جانب حمتواها الهائل من الألياف الغذائية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك تُعد اجلوافة منخف�ضة ال�سعرات
احلرارية ،لذلك فهي من �أهم الأطعمة املفيدة يف
النظام الغذائي لتخفي�ض الوزن .من فوائد اجلوافة:
• تعزيز اجلهاز املناعي ،وامل�ساعدة على الوقاية من
ال�سرطان والأورام.
• ت�أخري ال�شيخوخة.
• عالج االلتهابات ،وحت�سني �صحة العني والب�شرة.
• يحتوي ن�صف كوب من اجلوافة على � 55سعرة حرارية.

البطيخ األصفر أو الشمام
ت�سميات خمتلفة لفاكهة �صيفية منع�شة ولذيذة.
فمن املمكن تناولها بو�صفها وجبة خفيفة مثالية،
�إذ حتتوي على ن�سبة عالية من املاء ،ما ي�ساعد على
درء اجلفاف ،ومكافحة احلرارة .هو من الفاكهة
الغنية بالألياف ،وفيتامني �أ ،وفيتامني ج ،وفيتامني
ك ،والنيا�سني ،وفيتامني ب ،٦وحم�ض الفوليك،
واملغني�سيوم ،والبوتا�سيوم .كما يحتوي ال�شمام على
م�ضادات للأك�سدة ،توفر احلماية �ضد كثري من
الأمرا�ض ،ال�سيما الأمرا�ض اجللدية .كوب واحد من
الكنتالوب يحتوي على � 53سعرة حرارية.

الفراولة
حتتوي الفراولة على كثري من الفيتامينات واملعادن
وم�ضادات الأك�سدة ،من ميزاتها:
• م�صدر لفيتامني ج الذي يلعب دو ًرا مه ًما يف
تقوية جهاز املناعة ،وحماربة التجاعيد ،وي�ساعد
على زيادة امت�صا�ص احلديد من الطعام .كما
ُيعد � ً
أي�ضا م�ضادًا للأك�سدة.
• حتتوي الفراولة على حم�ض الفوليك ،وهو
الفيتامني املهم جدً ا يف عمر الإجناب ،لأنه
�ضروري يف عملية منو اجلنني ال�سليم ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه يقلل من خطر الإ�صابة بفقر الدم.
نظاما
• تعد الفراولة خيا ًرا ممتا ًزا ملن يتبع ً
غذائ ًيا للتنحيف ،ب�سبب غناها بالألياف الغذائية
التي ت�ؤدي دو ًرا مه ًما يف ال�شعور بال�شبع ،وتنظيم
حركة الأمعاء ،ومن َثم متنع حدوث الإم�ساك.
• قليلة ال�سعرات احلرارية� ،إذ يحتوي كوب من
الفراولة على � 50سعرة حرارية تقري ًبا.

البطيخ األحمر
تناول البطيخ ّ
مقط ًعا� ،أو على هيئة ع�صري طازج،
يقدّم جمموعة وا�سعة من املواد الغذائية والفيتامينات
واملعادن .كما �أنه مرطب طبيعي ال مثيل له ،الحتوائه
على �أكرث من  %90من املاء .ومن مميزات البطيخ:
• حت�سني �صحة القلب والأوعية الدموية الحتوائه
على مادة الليكوبني امل�ضادة للأك�سدة.
• مدر طبيعي للبول ،وي�ساعد على تنظيم عمل
الأع�صاب والع�ضالت يف اجل�سم الحتوائه على
البوتا�سيوم.
• يح�سن �صحة العني ،ويحمي �ضد ال�ضمور البقعي,
لأنه غني بالبيتاكاروتني.
• ي�ساعد وجود فيتامني �سي فيه على تقوية جهاز
املناعة ،والتئام اجلروح ،ومنع تلف اخلاليا.

الكرز
حتتوي ثمار الكرز على باقة مفيدة جدً ا من
الفيتامينات واملعادن ،مثل :فيتامني �أ ،وب ،وج� ،إ�ضافة
�إىل الفو�سفور ،واحلديد ،والكال�سيوم ،واملغني�سيوم،
والبوتا�سيوم ،والزنك ،والنحا�س ،واملنجنيز .من
ميزات الكرز:
• ُيقلل الكرز الأحمر من خطر الإ�صابة بال�سرطان،
حيث يحتوي على كثري من املركبات املقاومة
للت�أك�سد.
• يعمل على التقليل من خماطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
• يخفّف من �آالم املفا�صل املتعلقة بالروماتيزم
والنقر�س.
• ي�ساعد على احلد من خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�سكري.
• ينظم عملية النوم واليقظة الحتوائه على مادة
امليالتونني.
• يحتوي كوب من الكرز على � 77سعرة حرارية.

ُيعد البطيخ ،والفراولة ،والمشمش ،والجوافة ،والكرز،
والخوخ من أهم الفواكه الصيفية التي تساعد على ترطيب الجسم،
وتزوده باأللياف والعناصر الغذائية المفيدة
		

يت�سم

ف�صل ال�صيف بارتفاع درجات احلرارة
على نحو كبري ،ما يزيد احتياجات
اجل�سم �إىل املاء واملعادن والفيتامينات ،نتيجة التعرق
الزائد وخ�سارة املياه .وعلى كل �شخ�ص� ،أ ًيا كان
الن�شاط الذي يقوم به �أو الوقت الذي يق�ضيه حتت
�أ�شعة ال�شم�س� ،أن ي�أخذ باحل�سبان �ضرورة ترطيب
اجل�سم جتن ًبا للجفاف ،وح�سا�سية اجللد� ،أو نق�ص
الفيتامينات واملعادن .ولي�س من ال�صعب حتقيق هذا
الهدف ،لأن هناك كث ًريا من الأطعمة التي حتتوي على
كمية عالية من املياه ،والفيتامينات ،واملعادن يف ف�صل
ال�صيف ،ومنها الفاكهة اللذيذة واملفيدة.
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المشمش
من الفواكه ذات الطعم املميز ،والفوائد املتعددة.
يحتوي امل�شم�ش على جمموعة من الفيتامينات
واملعادن مثل :الفو�سفور ،واملغني�سيوم ،واحلديد،
والكال�سيوم ،والبوتا�سيوم ،كما �أنه غني بفيتامينات �أ،
وب ،وج ،ومبادة الكاروتينويد .ومن ميزاته:
• ي�ساعد وجود الفو�سفور واملغني�سيوم على تقوية
الطاقة الذهنية ،والوقاية من فقر الدم.
• الوقاية من الأمرا�ض اجللدية ،ومن بثور ال�شباب،
وتقوية ال�شعر والأظفار ،الحتوائه على فيتامني �أ.
• مفيد ل�صحة العينني وقوة الب�صر الحتوائه على
الكاروتينويد.
• يحتوي امل�شم�ش � ً
أي�ضا على الألياف التي ت�سهل
عملية اله�ضم ،وتُعد و�سيلة ناجعة للتخل�ص من
الإم�ساك.
• يحتوي كوب من امل�شم�ش على � 80سعرة حرارية
تقري ًبا.
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احترام الخصوصية في المنزل

ضرورة تربوية وسلوك حضاري
على كل فرد في األسرة احترام خصوصية اآلخر،
ً
قدوة ألبنائهم في
ويتحقق ذلك عندما يصبح الوالدان
احترام خصوصيات اآلخرين.

محمود الديب

امل�صارحة

بني الأبناء ووالديهم ال تعني
بال�ضرورة ذوبان اخل�صو�صية
�أو انعدامها متا ًما ،فاحرتام خ�صو�صية الآخرين
من القيم التي ينبغي للآباء �أن يحر�صوا على تربية
�أبنائهم عليها .فالأب والأم مع �أبنائهم ،والزوج مع
زوجته ،و�إن تك�شفت بينهم كثري من تفا�صيل حياتهم
التي ال تظهر �أمام �أقرانهم خارج املنزل� ،إال �أنه يبقى
هناك هام�ش قائم من اخل�صو�صية عند كل فرد
منهم ،رمبا يحجبه عن �أقرب املقربني �إليه من �إخوته
ووالديه ،وهو ح ٌّق لكل �إن�سان ،و�سلوكٌ ح�ضاري ،يدعو
املتخ�ص�صون �إىل احرتامه داخل املنزل.
رغبات متنامية في االستقالل | يقول
ا�ست�شاري الطب النف�سي د .فهد املن�صور� ،إن
اخل�صو�صية تتج�سد يف �سنوات العمر الأوىل يف رغبة
الطفل يف االعتماد على نف�سه ،وهو �أم ٌر متوقّع يف
عمر ما بني ال�ساد�سة والثامنة .هذه الرغبات رمبا
تواجه �صعوبة يف تقبلها عند الوالدين ،بل رمبا ي�شعر
بع�ضهم بالإق�صاء ،بينما الأجدر �أن يدرك الوالدان
�أن هذا �سلوك طبيعي من الطفل ،ويحر�صان على
ت�شجيع �أوالدهم على االعتماد على �أنف�سهم ،ويف
الوقت نف�سه عدم منح الأطفال اخل�صو�صية املطلقة
فيما ال ينا�سب �أعمارهم ،لأن �سالمتهم واملحافظة
عليهم ت�أتيان يف املقام الأول.
يف هذه املرحلة العمرية املبكرة ،يجدر تعويد
الطفل بع�ض ال�سلوكيات ،مثل اال�ستئذان وقرع الباب
قبل الدخول �إىل غرفة غريه ،وتعويده االمتثال �إىل
الر�سائل الوا�ضحة ،مثل «الرجاء عدم الإزعاج» .كما
يجب �أن ي�سمح الآباء لأوالدهم يف هذه املرحلة بحفظ
�أغرا�ضهم اخلا�صة يف �صندوق خا�ص بهم لينعموا
بقدر من اخل�صو�صية.

اختالف التعامل في مرحلة المراهقة | يف
مرحلة املراهقة يختلف الأمر يف التعامل مع الأوالد،
ال�سيما �أن هناك بع�ض الإجراءات التي يقوم بها
الوالدان اعتقا ًدا منهما ب�أنها ت�صب يف م�صلحة
نوعا
�أبنائهم بهدف حمايتهم ،ولكن الأبناء قد يرونها ً
من التج�س�س عليهم وعدم احرتام خ�صو�صيتهم.
ومعلوم �أن املراهقني يتطلعون �إىل اال�ستقاللية على
نحو �أكرب يف حياتهم ،لذلك ي�صبح من ال�ضروري
تو�ضيح حدود اخل�صو�صية املتاحة لهم من قبل
الوالدين ،ومنها على �سبيل املثال� ،أن من حقهم �أن
يكون لديهم غرفهم اخلا�صة ،حيث ميكنهم الذهاب
�إليها و�إغالق الباب على �أنف�سهم ،بحيث يتمتع كل
منهم بوقت منفرد لنف�سه حترتمه بقية العائلة.
ولأنه يف كثري من الأحيان ي�ضطر الأهل �إىل تفقد
غرف الأبناء من �أجل ترتيبها ،فهذا ال يربر لهم
الذهاب �إىل خزائنهم� ،أو �أجهزتهم اخلا�صة ،وفح�ص
ر�سائلهم� ،أو البحث يف حقائبهم وجيوبهم� .إذ �إنه
من ال�ضروري احرتام خ�صو�صية الأبناء ،ومنحهم
م�ساحة ت�شعرهم باحرتام الذات ،ال�سيما �إذا كانوا
جديرين بالثقة ،ويت�سمون بال�صدق وامل�س�ؤولية يف
�سلوكياتهم.
تعزيز الثقة بين الطرفين | �أخرب ابنك« :لن
�أتدخل يف خ�صو�صيتك ،لأنه ما من �سبب لعدم
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أسرة

منهي عنه شر ًعا
انتهاك الخصوصية
ٌّ
ي�ؤكد عميد كلية ال�شريعة والقانون بجامعة
الإمام عبدالرحمن بن في�صل� ،أ.د.
عبدالواحد بن حمد املزروع� ،أن احلق يف
اخل�صو�صية حق �أ�صيل كفله الإ�سالم ،وما
ذلك �إال لكونه يحفظ جز ًءا مه ًما من حياة
ال�شخ�ص وخ�صو�صيته ومكانته ،وما يخ�شى
االطالع عليه �أو ال يحبذ ذلك ،وي�ستنكر ك�شفه
ومعرفته .وهذا �أمر تق ّدره ال�شريعة ،وحتيطه
ب�سياج حماية قوي .يقول اهلل تعاىل} :ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ{(.النور:

� .)27إنها احلماية التامة والعناية الفائقة من
الإ�سالم خل�صو�صيات النا�س واحرتام ذواتهم
و�ش�ؤونهم .وميتد هذا احلق لي�شمل الإن�سان يف
نف�سه وحاجياته و�أجهزته ،ومن تطبيقات ذلك
يف ع�صرنا احلا�سوب ،والهاتف املتنقل ،فال
يجوز االطالع عليها ،وال تفتي�شها� ،أو النظر
فيها بغري �إذن �صاحبها .و ُيعد فاعل ذلك
مرتك ًبا جلرم انتهاك اخل�صو�صية ،ومعتد ًيا
اعتدا ًء �صارخً ا على حقِّ الإن�سان فيها.
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رقابة اآلباء لألبناء مطلوبة في ظل المتغيرات والفتن،
بشرط احترام الخصوصيات ،وتعزيز أسلوب التربية القائمة على مراقبة
الضمير ،وتعزيز ثقة األبناء بأنفسهم
الوثوق بك» .بهذه الطريقة يكافئ الوالدان الأبناء
على �سلوكياتهم ،في�ستقر يف نفو�سهم �أن امتناع الآباء
عن التدخل يف م�ساحتهم ال�شخ�صية ،هو نتيجة
مبا�شرة لأفعالهم احل�سنة .لأنك عندما تخرتق
خ�صو�صية ابنك �أو تتج�س�س عليه ،ف�إن الر�سالة التي
تر�سلها �إليه هي�« :أنا ال �أثق بك ،حتى عندما ال تفعل
�أي �شيء خاطئ».
والت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه هنا :هل فع ًال يجب
عدم مراقبة الأبناء على نحو مطلق؟
يجيب د .فهد املن�صور :عند التحدث عن
مهما،
م�ساحة اخل�صو�صية ينبغي �أال نغفل جان ًبا ً
وهو امل�س�ؤولية وااللتزامات التي تقع على عاتق
الوالدين ،التي من �أولوياتها حماية الأبناء
مبجرد �أن يثري �شيء ما �شكوكهم ،لكن ب�أ�سلوب
واع ،وغري من ّفر ،ودون �أن ي�شعر الطفل ب�أنه
ٍ
مراقب .وما �إن تت�أكد �شكوك الوالدين ويثبت

الأمر الذي يخ�شون منه بالدليل ،حينها ميكن
اتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية الأبناء من
�أخطائهم.
الخصوصية بين الزوجين | يرى د .املن�صور
�أن اقرتاب الإن�سان من �شريكه ،كالزوج وزوجته ،ال
مينح ك ًال منهما احلق يف �أن يعرف َّ
كل ما يفكر فيه
الآخر .وامل�شكلة �أن بع�ض الأزواج قد ي�شعر بالإهانة
ملجرد عدم �إخبار الطرف الثاين له بكل �شيء
يخ�صه ،بل قد يتبادل الطرفان االتهامات ب�إخفاء
الأمور عن بع�ضهما ،وهو �أمر يت�أذى منه كثريون.
والواقع �أن ك َّل �إن�سان يحمل بداخله جان ًبا يحاول
بعيدا عن كل النا�س ،وعن �أي �أحد مهما كان
حمايته ً
قري ًبا .حتى لو �شعر �أحد الطرفني بالقلق على الآخر،
فلي�س من ال�صواب فر�ض نف�سه عليه ،و�إمنا �إ�شعار
الطرف الآخر ب�أنه بجانبه متى ما احتاج �إليك.

عالم الرجل

خشب نفيس
لطاملا

ا�شتهرت دار مونتيغرابا يف �صياغة �أدوات
الكتابة املمهورة بتوقيعها من مواد طبيعية يف
طليعتها مادة الراتينج املميزة حتديدً ا لأقالم جمموعة
 Extra 1930ال�شهرية .ويف ظل تزايد الدعوة �إىل ا�ستخدام
مواد �صديقة للبيئة وقابلة للتجدد ،تك�شف الدار عن قلم
 Extra Riverwoodالذي �صاغت هيكله هذه املرة من
مادة ع�ضوية �أثرية ُحفظت يف قعر �أحد الأنهار على مدى
نحو � 4200سنة� .إنها يف الأ�صل جذوع من خ�شب ال�سنديان
يتفحم،
املع ّمر الذي بلغ مرحلة متقدمة من التحجر دون �أن ّ
خا�صا على القلم الذي
ما جعل بنيته ت�ضفي طاب ًعا جمال ًيا ً
�صيغت تفا�صيله الأخرى من ف�ضة �ستريلينغ ،مبا يف ذلك
الري�شة التي ُزخرفت بنق�ش �إغريقي.
www.montegrappa.com

إصدار احتفالي
يف

زمن احلرب العاملية الثانية ،ز ّودت دار �أوميغا �سالح اجلو امللكي وغريه
من الوحدات الع�سكرية الربيطانية مبا جمموعه � 110آالف �ساعة �أثبتت
والبحارة .وبعد �أن و�ضعت احلرب �أوزارها،
موثوقيتها يف �أو�ساط الط ّيارين ّ
عمدت الدار �إىل ا�ستخدام التقنية نف�سها ،التي ت�ضمن لل�ساعات �أداء موثو ًقا
ومقاومة �شديدة للماء ،يف �ساعات مبوا�صفات جمالية تالئم احلياة املدنية.
و�إذ حتتفي �أوميغا اليوم بالذكرى ال�سبعني ملجموعة ال�ساعات التي �أطلقتها
�سنة  1948حتت ا�سم «�سيما�سرت»  ،Seamasterتطرح ابتكارها التاريخي
يف �إ�صدارين جديدين .يف �ساعات �سيما�سرت  1948حمدودة الإ�صدار ،التي
يقت�صر �إنتاجها على 1٫948
منوذجا من كل طراز ،حتت�ضن العلبة امل�شغولة من
ً
الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ميناء ي�ستلهم الت�صميم الكال�سيكي القدمي فيما ترثيه
وظيفة الثواين املركزية �أو وظيفة الثواين ال�صغرية عند م�ؤ�شر ال�ساعة � .6أما
الغطاء الكري�ستايل اخللفي لل�ساعة ،ف ُنق�ش عليه رقم الإ�صدار� ،إ�ضافة �إىل
�شعار الذكرى  ،70وقارب كري�س كرافت ،وطائرة غلو�سرت ميتيور التي تُع ّد �أول
طائرة ا�ستخدمها �سالح اجلو امللكي.
www.omega.com
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خامات مبتكرة
�أثرت

دار �إرمنيجيلدو زينيا يف الآونة الأخرية
ابتكاراتها �ضمن خط  Zegna Toyzمل�ستلزمات
الرجل الع�صري ،والذي ي�شمل منتجات جلدية و�ألعا ًبا
ترفيهية وو�سائل تقنية ،مبجموعة من الإبداعات امل�شغولة
من قما�ش جلدي خفيف الوزن حمل ا�سم .Pelle Tessuta
جتمع هذه اخلامة القما�شية اجللدية بني تقاليد احلياكة
اليدوية والتقنيات احلديثة ،ومت ّيزها خيوط رفيعة جدً ا
من اجللود تتزين بنق�ش ال�سن املتعرجة الذي يعود �إىل
عام  .1968تربز �ضمن قطع املجموعة اجلديدة حقيبة
الظهر  Pelle Tessuta Stripes 30املثالية لتو�ضيب
الو�سائط التقنية التي �صيغت من النايلون و�أثرتها تفا�صيل
من القما�ش اجللدي املبتكر وجلد العجول الناعم.
www.zegna.com
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عالم المرأة

من وحي الماضي
ي�ستلهم

توم فورد توجهات ت�صميم
الأزياء التي �سادت يف الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين ليطرح جمموعته من
النظارات ال�شم�سية للمو�سم املقبل يف ت�صاميم
عتيقة الطراز تتميز حتديدً ا ب�أحجامها الكبرية
وحوافها بالغة ال�سماكة ،ال �سيما يف اجلزء
ال�سفلي منها .كما يناغم امل�صمم يف �أحدث
�إبداعاته بني املواد املتناق�ضة وثراء التفا�صيل
التي عززها �أحيا ًنا با�ستخدام �شرائح رفيعة من
الأ�سيتات� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعادة رمز الالنهاية
املميز لعالمته والذي قدمه هذه املرة يف ن�سخة
معدنية م�سطحة من الإطارات.
www.tomford.com

حكايات الماضي
�ش ّكلت

فيكتوار دو كا�ستيالن ،املديرة الإبداعية للدار ،يف جمموعة � Rose de Ventsأو «وردة الرياح» من ديور ،اجلواهر حكايات
تُرجع �صدى بع�ض �أبرز املحطات التي خربها امل� ّؤ�س�س كري�ستيان ديور يف م�سريته احلياتية واملهنية .تتفاوت القطع امل�شغولة
واملر�صعة بالالزورد والفريوز و�أحجار الأوبال وعرق الل�ؤل�ؤ ،بني قالئد و�أ�ساور وخوامت و�أقراط للأذنني
من الذهب الأ�صفر �أو الوردي،
ّ
كلها ت�ستلهم وردة الرياح التي تتخذ �شكل جنمة بثماين زوايا .وقد ا�ستوحت دو كا�ستيالن هذا الرمز من الفيال يف غرانفيل الفرن�سية
حيث �أم�ضى كري�ستيان دور طفولته .كانت الفيال تُعرف با�سم يل رومب  ،Les Rhumbsومعناه اجتاهات البو�صلة ،امل�ستوحى من الأق�سام
االثنني والثالثني لزهرة وردة الرياح التي ز ّينت � ً
أي�ضا بركة ال�سباحة يف الفناء اخللفي للفيال .هناك ُولد �شغف امل�صمم الفرن�سي بالورود
التي كان يزرعها بنف�سه والتي حتولت �إىل �سمة را�سخة يف كثري من ابتكاراته .عندما عرث امل�صمم الحقًا على جنمة غام�ضة �أوحت
له ب�إن�شاء دار �أزياء خا�صة به ،حملها معه �إىل �أ�صقاع العامل ليقدم �إبداعاته املزدانة بوردة الرياح .ها هي هذه احلكايا تعود اليوم
لت�ستوطن �أحدث جواهر الدار ولتعيد �إىل الأذهان م�سرية �أ�سفار �صيغت �إيحاءاتها يف الت�صاميم �شرائط م�ضفرة يف �شكل حبات الأرز
لتمثل حبال البحارة ،ومدالة تدور �ضمن ال�سل�سلة بح�سب حركة اجليد �أو املع�صم ك�أنها بو�صلة.
www.dior.com
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تقنية

تطبيقات جديدة
ت�ستطيع تغيري لوحة املفاتيح الرقمية يف
هاتفك ،واحل�صول على لوحة مفاتيح �أخرى
ت�ساعدك على الكتابة بطريقة �أ�سرع و�أكرث
دقة ،وتقدم مزايا �إ�ضافية ،ت�شمل دعم
تغيري خلفيتها ،و�أبعاد الأزرار ،و�إ�ضافة �أزرار
جديدة ,والكتابة عليها بطرق مبتكرة ،ومن
هذه التطبيقات:

 | Chroomaت�صنف هذه اللوحة
ب�أنها من اللوحات الرقمية اخلفيفة
وال�سريعة ،وتتغري وفقًا لألوان التطبيق
الذي ت�ستخدمه ،حيث �إن لونها �سيتغري
�إىل الأزرق يف حال ا�ستخدام تطبيق يعتمد
على هذا اللون ،وهكذا .وت�ستخدم اللوحة
تقنيات الذكاء ال�صناعي للتنب�ؤ م�سبقًا
بالكلمات والأحرف املقبلة.

التقنية والسفر

مواقع
لتخطيط
اإلجازة

تكثر حاجة المستخدمين في
أشهر الصيف إلى المواقع
المفيدة لتنفيذ حجوزاتهم،
والتعرف إلى أهم المعلومات
عن الوجهات المقصودة.

خلدون غسان سعيد
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�إن

كنت من حمبي ال�سفر يف ف�صل ال�صيف
ومو�سم العطالت ،فهناك جمموعة من املواقع
الإلكرتونية التي من �ش�أنها م�ساعدتك على تخطيط
رحالتك وتوفري املال والوقت واجلهد ،واالبتعاد عن
مدد انتظار الطائرات يف املطارات املختلفة حول
�شرحا عن �أهم هذه املواقع.
العامل .ويتناول التقرير ً
موقع  TripExpertالذي �سيقدم لك معلومات من
خرباء ال�سفر من عدد من املواقع ال�سياحية حول
العامل ،وعلى نحو مف�صل� .أما �إن �شاهدت يف ال�سابق
�صورة ل�شاطئ ما وذهبت �إىل املوقع وتفاج�أت ب�أن
ال�صورة مغايرة للواقع ،فت�ستطيع االعتماد على موقع
 Oysterالذي �سيقارن ال�صور الر�سمية للموقع ب�صور
الزوار الذين ذهبوا �إىل ذلك املكان ،ال�سيما �صور
الفنادق .وت�ستطيع العثور على خطط رحالت ال�سياح
عرب موقع  Trip Tribeالذي �سيقرتح عليك الأمكنة
ال�سياحية املاتعة التي ت�ستطيع ق�ضاء �إجازتك فيها
وفقًا لقرارات �أنا�س زاروها حقًا ،مع القدرة على
ربطك بهم للتوا�صل وطلب املزيد من التفا�صيل.
�سيقرتح عليك موقع  Skiplaggedرحالت �أقل
تكلفة ،ولكن على ح�ساب �أوقات انتظار �أكرب ،وال�سيما
الرحالت الداخلية يف الواليات املتحدة الأمريكية
التي ي�صل بع�ضها �إىل �أقل �سعر بن�سبة  %50مقارنة
بتكلفة التذكرة الأوىل .وميكنك ا�ستخدام موقع Jet
 Lag Roosterللح�صول على جدول مقرتح للنوم يف

حال �سفرك بني عدة مناطق زمنية يف رحلتك ،وذلك
لالبتعاد عن الآثار ال�سلبية الختالف املناطق الزمنية
البعيدة وت�أثريها يف ج�سمك .و�سيقدم لك موقع
 Peekاقرتاحات لربامج رحالت ماتعة وفريدة من
نوعها التي خططها م�صممو �أزياء ،وحمبو املطاعم
العاملية وال�شعبية ،وهواة ركوب املناطيد ،وغريها.
�سي�ساعدك موقع  Skiftعلى معرفة حالة �شركة
الطريان املحلية يف وجهتك� ،أو الفندق� ،أو املطعم
الذي تريد احلجز فيه ،وما �إذا كان يواجه متاعب مع
ال�سلطات املحلية� ،أو متاعب مالية قد ت�ؤثر �سل ًبا يف
جتربتك� .أما موقع  ،iFlyف�سي�ساعدك على التخطيط
للتنقل بني مباين املطارات املختلفة للو�صول �إىل
وجهتك ،مع تقدميه لإ�شعارات يف حال تغري جدول
الطريان و�آثار ذلك يف رحالتك املتبقية ،بالإ�ضافة
�إىل قدرته على ربطك بق�سم املفقودات يف كثري من
املطارات حول العامل لت�سهيل البحث عن مقتنياتك
يف حال فقدتها يف �أحد املطارات يف �أثناء الرحلة.
ي�ستهدف موقع  Student Universeالطالب،
وجيل ال�شباب باقرتاح �أماكن تنا�سب اهتماماتهم،
وميزانياتهم يف حجوزات الطريان ،والفنادق،
واجلوالت ال�سياحية ،والأن�شطة التي ميكن ح�ضورها.
و�إن ا�ضطررت �إىل البحث عن حجز يف فندق يف
�آخر حلظة ،ف�سي�ساعدك موقع  Hotel Tonightعلى
العثور على �أف�ضل مكان ممكن للنوم.

هناك

ملحقات للمنازل الذكية

عدد من امللحقات الذكية التي ت�ساعد على �إدارة املنزل والتحكم فيه ومراقبة كثري من الوظائف
ب�شكل تقني كامل .من هذه امللحقات  OVAL Home Smart Sensorالذي يوفر القدرة على
ا�ست�شعار احلركة ،والإ�ضاءة ،والرطوبة ،والبلل ،واحلرارة� ،أو �أي تغري فيها ،ويعمل على �إر�سال التنبيهات
الالزمة �إىل هاتفك اجلوال �أو بريدك الإلكرتوين .وميكن عرب هذا امللحق حتويل �أي منطقة يف املنزل �إىل
بعيدا عنها .وميكن ربط هذا امللحق ب�سماعات جوجل
منطقة ذكية ،وحماية املمتلكات يف �أثناء الوجود ً
و�أليك�سا الذكيتني وغريهما من ال�سماعات التي تدعم تقنية
 IFTTTلأمتتة املنازل الذكية .وي�ستطيع هذا امللحق التفاعل
مع ال�سماعات الذكية املحيطة من م�سافات ت�صل �إىل نحو
 40مرتًا .يذكر �أن ال�شركة املطورة تعمل حال ًيا على �إطالق
الإ�صدار الثاين من هذا امللحق يف خريف العام اجلاري،
الذي من �ش�أنه تقدمي املزيد من القدرات الذكية� .إن رغبت
يف احل�صول على املزيد من القدرات الذكية يف منزلك،
ف�إنك ت�ستطيع ا�ستخدام زر  Flicالذكي الال�سلكي الذي ميكن
بو�ساطته التحكم يف الإ�ضاءة ،و�إعدادات كامريا الهاتف
اجلوال ،وت�شغيل املو�سيقا ،و�إر�سال ر�سائل خا�صة �إىل �أ�شخا�ص
حمددين ،وفتح باب املر�آب ،وطلب �سيارة �أجرة ،وغريها.
ويدعم الزر التفاعل مع الهواتف التي تعمل بنظامي الت�شغيل
�آندرويد و ،iOSوذلك لتخ�صي�صه عرب تطبيق خا�ص بالهاتف
اجلوال .وميكن احل�صول على املزيد من املعلومات عن هذا
امللحق بزيارة موقعه flic.io

 | Gboardهذه اللوحة من جوجل،
وهي �سهلة و�سريعة اال�ستخدام ،وتقدم
ت�صميمني لالختيار بينهما .وتدعم اللوحة
الكتابة بال�صوت �أو �إمالء الن�ص عليها،
لتحوله �إىل ن�ص مكتوب بكل �سهولة.
كما تدعم اللوحة الكتابة بتمرير الإ�صبع
الواحد فوق عدة �أحرف دون �إزالته عن
ال�شا�شة.

 | SwiftKeyمن �أكرث اللوحات �شعبية
بني امل�ستخدمني منذ مدة طويلة .وتتميز
هذه اللوحة بالت�صحيح التلقائي الذكي
لت�سريع التفاعل مع الآخرين ن�ص ًّيا ،كما
ت�ساعد على كتابة الربيد الإلكرتوين
باحرتافية عالية.
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شذرات

قال

األجندة

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

جُ َّدة

قال الإمام ال�شافعي:

ابن منظور يف ل�سان العرب:
ُ
ا ُ
جلدُّ ،بال�ضم� :شاطئ النهر ،واجلدَّة
� ً
أي�ضا وبه ُ�س ِّميت املدينة التي عند مكة ُج َّد َة.
جل َّد ُة الطريقة يف ال�سماء واجلبل .وقيل :ا ُ
وا ُ
جلدَّة
}جدَ ٌد ِب ٌ
ي�ض
الطريقة ،واجلمع ُجدَ دٌ ،وقوله عز وجلُ :
َو ُح ْم ٌر{ �أي طرائق تخالف لون اجلبل .قال الف ّراء:
اخل َط ُط ُّ
ا ُ
والط ُرق ،تكون يف اجلبال ِخ َط ٌط
جلدَ ُد ِ
بي�ض و�سود وحمر ُّ
كالط ُرق ،واحدها ُج َّد ٌة ،و�أن�شد
قول امرئ القي�س:
كأن َسرا َت ُه وجُ د ََّة َم ْت ِن ِه
كنائ ُِن يَجْ ِري َفو َق ُهنَّ َدل ُ
ِيص

�����س��م��اح�� َة ِم����نْ َب ِ��خ��ي ٍ��ل
وال تَ����� ْر ُج ال َّ
و ِر ْز ُق َ
�����ص�� ُه ال��ت���أين
�������ك ل�� ْي��� َ��س ُي�� ْن�� ِق ُ
ُوم وال ُ�����س���� ُرو ٌر
وال ُح��������زْ ٌن َي���������د ُ
���وع
� َإذا م���ا ُك���� ْن َ
����ت ذا َق���� ْل ٍ
����ب َق��� ُن ٍ
��اح�� ِت�� ِه ا َمل�� َن��ا َي��ا
َوم�����نْ َن����زَ َل ْ
�����س َ
����ت ِب َ
و�أ ْر ُ
هلل وا�����س����ع���� ٌة ول���ك���نْ
������������ض ا ِ
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َف��� َم���ا يف ال����ن����ا ِر ل���ل���ظ���م���� ِآن َم����ا ُء
ول�� ْي��� َ��س َي���زي��� ُد يف ال������ ِّر ْز ِق ال�� َع�� َن��ا ُء
وال ُب�������ؤْ� ٌ������س ع���ل���ي َ
���ك وال َر َخ�������ا ُء
����ت َوم����ا ِل ُ
����ك ال��� ُّد ْن��� َي���ا َ����س��� َوا ُء
َف�����أ ْن َ
َف��ل�ا �أَ ْر ٌ
����������ض تَ��� ِق���ي��� ِه وال َ����س��� َم���ا ُء
�إذا َن����زَ َل ال َق َ�ضا � َ��ض َ
��اق ال َف َ�ضا ُء

 9-1يوليو

مهرجان تيماء السياحي الخامس  -تيماء
يتضمن المهرجان أنشطة مثل الخيمة
الشعبية ،ومسرح الطفل ،ومسابقات
الهجانة ،والفروسية ،والفنون الشعبية،
وعروض الطيران الشراعي ،والمسابقات
الثقافية ،وكثيرًا من األنشطة األخرى.

 3-2يوليو

المؤتمر الدولي للعمارة والهندسة
المدنية  -الشارقة
يجمع المؤتمر األكاديميين ،والمبتكرين،
وخبراء الصناعة في مجال الهندسة المدنية،
بهدف تعزيز األبحاث في مجال الهندسة
والعمارة المدنية.
iastem.org

 16-9يوليو

مهرجان الفروسية – خميس مشيط
يتنافس أبطال الفروسية على بطولة
كأس صاحب السمو الملكي األمير فيصل
بن خالد لقفز الحواجز ،والقدرة على
التحمل .ويضم المهرجان ً
عروضا لجمال
الخيل العربية األصيلة.

ديوان الحماسة
لأبي متام الطائي (ت231هـ)

وذهب مث ًال
ناك َث ِة َغ ْزلِها
ْأخ َر ُق ِم ْن ِ

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
ويقال من ناق�ضة َغ ْز ِلها ،وهي
امر�أة كانت من قري�ش يقال لها �أم َر ْي َطة بنت
كعب بن �سعد بن َت ْيم بن ُم َّرة ،وهي التي قيل
فيها َ
وجدَ تْ ُ�صو ًفا» والتي قال اهلل ،عز
«خ ْر َقاء َ
وجل ،فيهاَ } :و اَل َت ُكو ُنوا َكا َّل ِتي َن َق َ�ضتْ َغ ْز َل َها
ِمن َب ْعدِ ُق َّو ٍة �أن َكا ًثا{ ،قال املف�سرون :كانت
هذه املر�أة تغزل وت�أمر جواريها �أن يغزلن ثم
تنق�ض وت�أمرهن �أن ينق�ضن ما فتلنُ ،
ف�ضرب
بها املثل يف ا ُ
خل ْرقِ .
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م�ؤ ِّلف

هذا الكتاب هو حبيب بن �أو�س بن
مبدعا
احلارث الطائي .كان �شاع ًرا ً
و�أدي ًبا ،ال يجاريه يف �سبك الألفاظ ومتانة الأ�سلوب
وجزالة الرتاكيب �شاعر ،وقد بلغ من ال�شهرة منزلة
�سامقة .قال له ابن الزيات« :يا �أبا متام �إنك لتحلي
�شعرك من جواهر لفظك ودرر معانيك ما يزيد
بهي اجلواهر يف �أجياد الكواعب».
ح�س ًنا على ِّ
ه َّبت رياح التغيري يف الع�صر العبا�سي على كثري
من مظاهر احلياة ،ما �أدى �إىل تطور الأذواق،
فاتجَّ ه النا�س ينهلون من معطيات احل�ضارة
اجلديدة .وكان من �أثر ذلك التغيري ابتعاد النا�س

عن مطالعة املطوالت ال�شعرية ،ومالوا �إىل
املقطوعات الق�صرية .وهكذا �أ�صبح ال�شعراء
يهتمون باملقطوعات الق�صرية ،و�صار كبار الأدباء
يجمعون من هذه الق�صائد ما يحلو لهم ورتَّبوها
ح�سب املعاين ال�شعرية لت�شمل الأغرا�ض املختلفة.
وهذا الديوان ُيعد من �أقدم هذه االختيارات
التي اهتمت بهذا النوع من الأ�شعار ،وقد ا�شتهر
وعرف با�سم «احلما�سة» ن�سبة
عند املت�أخرين ُ
لأول باب من �أبوابه ،وتليه �أبواب �أخرى وهي:
املراثي ،والأدب ،والن�سيب ،والهجاء ،والأ�ضياف،
واملديح ،وال�صفات ،واملُ َلح ،و�أخ ًريا باب مذمة
الن�ساء .غري �أنَّ باب احلما�سة ُيعد من �أغزر
�أبواب الكتاب و�أهمها.
ق�ص َر �أبو متام اختياراته على �شعراء اجلاهلية
َ
و�صدر الإ�سالم والع�صر الأموي� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
املقطوعات ال�شعرية ل�شعراء عبا�سيني .وقد لقيت
حما�سة �أبي متام اهتما ًما كب ًريا من �أهل الأدب،
�إذ ت�صدى ل�شرحها عدد غري قليل من �أئمة اللغة
والأدب .ومن �أ�شهر هذه ال�شروح �شرح �أبي حممد
القا�سم الأ�صبهاين ،و�شرح �أحمد بن حممد
املرزوقي ،و�شرح اخلطيب التربيزي وغريهم.
وقد �أُعجب بع�ض الأدباء مبا قام به �أبو متام،
فنه�ض بع�ضهم ب�أعمال م�شابهة ،فجمع البحرتي
خمتارات �شعرية ُ�س ِّميت «احلما�سة» ،ثم تلتها
حماوالت �أخرى مثل حما�سة ابن ال�شجري،
وحما�سة الظرفاء لأبي عبداهلل الزوزين.
إعداد :محمد التجاني رملي

 11–9أغسطس

فعالية جادة الصين -أبها
تقام الفعالية للمرة األولى في مدينة أبها بمنطقة
عسير .وتضم أنشطة ثقافية وتسويقية ،وتعرض
ثقافة الصين والمملكة العربية السعودية وفنونهما.

 24يوليو

مهرجان العسل الدولي  -الباحة
يشارك في المهرجان المهتمون بصناعة
العسل والنحل من الدول العربية والغربية،
وكذلك المهتمون بمنتجات العسل .وتقدم
إدارة المعرض برامج علمية ،وبرامج
ترفيهية لألسرة والطفل.
saudibi.com

 14يوليو

مهرجان تمور بريدة – بريدة
يجمع المهرجان الشركات والمصانع
المتخصصة في إنتاج التمور ،وتعبئتها ،وتغليفها،
وتسويقها ،في مدينة التمور لتعرض منتجاتها
أمام الجمهور.

 28-26يوليو

سباق تحدي الباحة  – 2018الباحة
يُعد من أقوى أنواع سباقات السيارات ،وأول
رالي صعود مرتفعات في الخليج ،حيث يمتد إلى
مسافة  2800متر.

 22يوليو

مهرجان الورد والفاكهة  -تبوك
مهرجان سنوي يجمع بين السياحة
والزراعة التي تشتهر بها منطقة تبوك من
ورود وفاكهة ،باإلضافة إلى أنشطة أخرى
تصاحب المهرجان.
frtabuk.com

 31يوليو

مهرجان الجوف حلوة – سكاكا
أحد األنشطة الصيفية التي تشهدها مدينة
سكاكا ،التي تستهدف توفير جو ترفيهي،
عبر إقامة المسابقات التراثية والثقافية،
وأنشطة لألسرة المنتجة ،وذلك بمركز األمير
عبداإلله الحضاري.
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تمارينك الرياضية في أثناء السفر
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

�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•

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.

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

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.

900
905
959
1222
0560101100
920005700

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.

جوا
ً عدم السماح بحمل السوائل

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
،للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة
 وامل�ضغوطة �ضمن، والهالمية،يحظر حمل املواد ال�سائلة
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق َبل الركاب ال�ضيوف على
 وي�شمل ذلك،الرحالت الدولية من مطارات اململكة
، �أو بال�ستيكية،ال�سوائل كافة املعب�أة يف عبوات زجاجية
10 �أو معدنية التي تزيد �أحجامها وكمياتها على
، وحتتوى مواد �سائلة �أو غازية م�ضغوطة كاملياه،مللرت
، والزيوت ب�أنواعها، والعطور، والع�صائر،وامل�شروبات
 وامل�ستح�ضرات التجميلية،وكذلك املواد الهالمية
، ومعجون الأ�سنان، وال�شامبو، واجلل،كالكرميات
بالإ�ضاف ًة �إىل العبوات امل�ضغوطة املعدة لال�ستخدام يف
 وبخاخات النظافة، معطرات الهواء:�شكل رذاذ مثل
، عل ًما �أنه لن يتم رف�ض هذه ال�سوائل،وال�صحة العامة
.و�إمنا �سيتم �شحنها �ضمن العف�ش املوزون
905
959
1222
0560101100
920005700

ا�ستعالمات الدليل
 مركز خدمة ال�ضيوف- �شركة زين
ال�ساعة الناطقة
 مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�ضيوف-�شركة موبايلي
مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

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

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

اإلذاعة والتلفاز
 وهناك.ت�شرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز
. ف�ض ًال عن الربامج التي تذاع باللغة العربية،برامج �إذاعية بعدة لغات
 القنـاة، القنـاة الأول��ـ��ى:ويتم الإر���س��ال التلفازي عرب ت�سع قنوات هي
 قناة، ق��ن��اة �أج��ي��ال، ال��ق��ن��اة الإخ��ب��اري��ة، ال��ق��ن��اة الريا�ضية،الثانيـة
 القناة، قناة ال�سنة النبوية، قناة القر�آن الكرمي،االقت�صادية ال�سعودية
 ومعظم �أنحاء العامل عرب، ويغطي �إر�سالها �أنحاء اململكة كافة.الثقافية
.الأقمار ال�صناعية
العطالت األسبوعية
. �إال �أن مرافق الدولة تغلق يوم ال�سبت كذلك،اجلمعة هو يوم العطلة الأ�سبوعية
. وعيد الأ�ضحى، هناك عطلتان ر�سميتان هما عيد الفطر،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
العملة السعودية
 ويعادل، ويتكون من مئة هللة،الوحدة النقدية ال�سعودية هي الريال
: وتوجد �أوراق نقدية من فئات. ري��ال3٫75 ال��دوالر الأمريكي حوايل
 وخم�س، مئة ريال، خم�سني ريا ًال، ع�شرة رياالت، خم�سة رياالت،ريال
 ع�شر، خم�س هلالت: �أما العمالت املعدنية فهي من فئات.مئة ريال
. مئة هللة، خم�سني هللة، خم�س وع�شرين هللة،هلالت
الخدمات المالية والمصرفية
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
 ولهذه امل�صارف،�إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ورقابتها
 كما توجد، ومرخ�ص لها،كثري من الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة
 م�شرتكة بها امل�صارف كافة العاملة،ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات
 بالإ�ضافة �إىل وجود عدد كبري من،باململكة لت�سديد امل�شرتيات العامة
.مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة
خدمات االتصاالت
STC مركز العناية بعمالء
900        
تتوافر يف اململكة العربية ال�سعودية �أحدث نظم االت�صاالت العاملية ففي
 دولة245 جمال االت�صاالت الهاتفية ميكن االت�صال مبا�شرة ب�أكرث من
: ومنها،يف العامل
.• خدمة اجليل الرابع املطور عايل ال�سرعة
. «برود باند» من الهاتفFiber • خدمات
.)9200( • خدمة الرقم املوحد

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
.. عزيزتي املواطنة،عزيزي املواطن
:�إر�شادات مهمة
: عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:�أو ًال
،»• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
 ويكون �سفرهم برفقة،منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه
.�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
 وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد،دخول من ممثلياتها يف اخلارج
.�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة
،• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر
. والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة،وال�سكن
 لذا جتنب حملها،• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات
.داخل �أمتعتك
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
 واملتعلقات، واملجوهرات، والقيود عليها،�إدخال النقود
 ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية،ال�شخ�صية الثمينة
. وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان،كبرية
: عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:ثان ًيا
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
. والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط،الدخول عن �أي معلومات
.• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
 وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم،يوجد داخل الأمتعة
، و�شيكات �سياحية، ونقود،ت�سجيل ما لديه من جموهرات
.وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا
 كذلك، فهو وثيقة خا�صة بك،• حافظ على جواز �سفرك
 واحر�ص على حفظها، واملتعلقات ال�شخ�صية،تذاكر الطريان
.يف �أماكن �آمنة

وسائل النقل والترحال في المملكة

ARABIA

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

Buses

. لقطاع الأعمالIPVPN • خدمة
 وهي خدمة �إر�سال الربقية التلك�سية عرب:• خدمة الربقية الهاتفية
 ولأي مكان عن طريق االت�صال مبركز،الهاتف مبا�شرة يف �أي وقت
 وعلى الرقم،) للر�سائل العربية969( الربقية الهاتفية على الرقم
.) للر�سائل الإجنليزية968(
 وهي خدمة تقدم للجهات وال�شركات،)800( • خدمة االت�صال املجاين
، ليتمكن املت�صل من االت�صال املجاين،الكربى

الطرق
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية ب�شبكة �شاملة
من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها
 وتعد هذه ال�شبكة من،املرتامية الأطراف
.�أحدث �شبكات الطرق و�أرقاها يف العامل
خدمات القطار
 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي6 هناك
 وبها، والدمام على �شاطئ اخلليج،الريا�ض
. وخدمات الدرجة الأوىل،مركبات مكيفة

رقم الطوارئ الموحد في
المملكة العربية السعودية

911

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
 �إىل جانب،وت�ستوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية
» وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات «الليموزين.اخلطوط ال�سعودية
.ال�ستئجارها �إىل داخل املدن

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

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

املطارات الداخلية
النقل اجلوي هو �أف�ضل و�أن�سب
و�سيلة للرتحال يف اململكة العربية
 حيث تف�صل بني،ال�سعودية
 لهذا،مدنها امل�ساحات ال�شا�سعة
�سخرت «ال�سعودية» �شبكة �شاملة
 ت�صل كل،من اخلطوط الداخلية
 ف�أ�صبحت،مدن اململكة ببع�ضها
مدينة «الريا�ض» ال تبعد عن
 بينما،«جدة» �سوى �ساعة ونيف
�أ�ضحى الو�صول �إىل �ساحل
»اخلليج منها عند مدينة «الدمام
 ويبلغ. دقيقة45 ال ي�ستغرق �سوى
عدد املطارات املحلية يف اململكة
.�سبعة وع�شرين مطارًا

Travel

5 p.m.

Made in Austria | Boutiques

celebrating indie labels from Vienna
and beyond have flocked just south
of the inner city’s historic core. Along
Margaretenstrasse you’ll find such
concept stores as Unikatessen, which
mixes up vintage Chanels and Saint
Laurents with local lines like Natures
of Conflict. Across the street, Samstag
champions its own brand, Superated,
along with designers like the Viennaeducated and Paris-based jewelry-maker
Sawako Ishitani. The elegantly muted
Elfenkleid and internationally minded
Wolfensson round out the street’s fashion
offerings. For the less sartorially oriented
shoppers, Feinedinge throws a youthful
spin on Vienna’s proud porcelain
heritage with handmade tableware.

8 p.m.

Local Bites | After shopping, opt

for one of the many nontouristy dining
options on and near Margaretenstrasse.
Randale presents a robust lineup of DJs
along with interesting pizzas and smoked
provolone (12.90 euros). Popular among
students is Vollpension, a self-proclaimed
“intergenerational cafe” of mismatched
furniture and simple fare like wurst salad

73
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(6.20 euros). Or, for homey comfort, head
to the neighborhood stalwart Silberwirt
for its thick pumpkin oil soup (4.60 euros)
and free-range beef stewed in onion sauce
(16.80 euros).

Saturday
10 a.m.

Eat Your Vegetables

| The
unpretentious Karmelitermarkt caters
to the city’s diverse palate. On Saturday
morning, when the food market is at its
liveliest, you’ll find old-school veggie
vendors thrive young entrepreneurs
like Isabella Lindinger, who sells
seasonal jams and chutneys. Drop by
the brick-and-mortar store Kaas am
Markt for a wide range of regional
cheeses before heading out to explore
the surrounding area, which is in the
process of being transformed with
businesses like the homeware and
fashion purveyor Der Affe und der
Bräutigam, the vegan-friendly bakery
Fett und Zucker, and the bring-yourown-container grocer Lunzers, which
bolsters Austria’s green cred.
1 p.m.

A Sense of Wonder |

Designated as an Intangible

Cultural Heritage by UNESCO,
Vienna’s many historic coffeehouses
transport guests to an era when
visionaries like Freud mingled
over Mélange, Vienna’s answer to
cappuccino. No other Kaffeehaus
has perfected anachronism like
the 3-year-young Supersense. In
addition to hosting indie concerts
and letterpress workshops, this cafecum-store stocks vintage stamp kits
and record players. Quirkier items
on sale include a Smell Memory
Kit (99 euros) that captures scents
in tiny ampuls. You can also print
your own LP inside an art nouveau
elevator repurposed as a recording
studio (15 euros for 90 seconds).
In addition to hand-ground coffee
and home-baked strudels, try the
“Schlipfkrapfen,” or potato-filled
Tyrolean ravioli (7.50 euros). No
worries, Supersense isn’t strictly for
Luddites: It also offers Wi-Fi.

3 p.m.

It’s a Big World After All

| Squeezed between the imperial

splendor of the Hofburg complex
and the gleaming Museums
Quartier, the ethnological World

Museum reopened this October after
three years of soul-searching and
renovation. Eschewing yesteryear’s
circus-act approach to anthropology,
this smart institution displays
folkloric items from around the world
while interrogating the West’s role
in championing or stealing artifacts.
The exhibition “World in Motion”
questions what objects we preserve in
order to chronicle our ever-changing
world. Entry 12 euros.

7 p.m.

State of the Aria | In order to

make an entrance at the Vienna State
Opera, you don’t need a coveted —
and exorbitantly priced — ticket
to the Opera Ball, one of the more
than 400 lavish parties making up
Vienna’s ball season. The Staatsoper’s
over 300 performances of more
than 60 operas and ballets are more
approachable than ever, thanks
to the free Opera Live Outdoors
program that projects performance
in real time on an LED screen on
dates around New Year’s Eve as
well as April through June and in
September. If you want to admire the
opera house’s gasp-inspiring foyers

As of June 16, Saudia is flying
4 times weekly to Vienna
from Jeddah and Riyadh.
and intricate frescos in person,
standing room tickets start at all of
3 euros.

10 p.m.

Schnitzel and the City | Few

things induce tourist trap anxieties
more than ordering off a bilingual
menu in the city center. But tucked
around the corner from the chevronroofed St. Stephen’s Cathedral are
two restaurants equally beloved by
the local suit-and-tie set. Lugeck
serves Austrian classics like schnitzel
(20.80 euros) and glazed veal liver
(13.90 euros) in a convivial space
of enamel tiles, beech dividers and
chandeliers. More chic yet is Labstelle,
where ingredients that are responsibly
sourced around Austria make their
way onto the always-changing menu
of dishes like smoked duck with
quince mustard (27.90 euros) and
spaetzle egg noodles, gooey with
Tyrolean gray cheese (14.90 euros)

Sunday
2 p.m.

All-Star Cemetery | Halfway

between the city center and the
airport, the stunning Central
Cemetery brings together an allstar roster of native and adopted
musicians, from Beethoven to Brahms,
Schubert to rocker Falco. While on
your stroll among the graves, some
structurally audacious like a cube for
the composer Arnold Schönberg, by
the architect Fritz Wotruba.

LODGING | The posh Grand

Ferdinand, abundant in burgundy
leather, parquet flooring and offbeat
details like a taxidermy horse, offers
gorgeous rooftop vistas. Its 188 rooms
range between a grand suite of rich
tapestries and a Lobmeyr chandelier
to what might be the city’s — if not
Europe’s — swankiest dorm rooms
with mahogany bunk beds and
housekeeping services. Rooms from
200 euros; dorm beds 30 euros per
person.
Conveniently located by the State Opera
and the transit hub Karlsplatz, Motel One
Vienna Staatsoper offers immaculate and
efficient digs from 79 euros.
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Vienna is commemorating
In 2018
the centennial of four modernists’

in Vienna

passing. Myriad exhibitions will honor
the artists Gustav Klimt, Koloman Moser
and Egon Schiele, and the architect Otto
Wagner, who dared to color outside the
rigid lines of the status quo and dream of
a different future — a feat that remains
relevant today. But we don’t need such
anniversary events to remind us of
Vienna’s rich contributions to the world.
Far from just a time capsule of imperial
palaces and fin-de-siècle flourishes,
this multicultural metropolis of 1.8
million has long been at the crossroads
of cultures, proving that even a place

Far from just a time capsule of imperial palaces and
fin-de-siècle flourishes, this multicultural metropolis
has long been at the crossroads of cultures.

Friday
3 p.m.

Rooms With a View

| Schloss
Belvedere often draws comparisons to
Versailles — no surprise, considering
Prince Eugene of Savoy, who
commissioned the two Baroque palaces
as his summer residence, grew up
around the court of Louis XIV. While the
impeccably sculpted grounds and overthe-top interiors are indeed reminiscent
of the famous French château, the Upper

Belvedere houses a proudly Austrian
art collection that includes works by
Schiele, Moser and Klimt, whose gilded
tableau “The Kiss” mesmerizes visitors.
Explore the tiered gardens that lead
to the Lower Belvedere, which hosts
temporary exhibitions in opulent halls.
A combination ticket to both palaces and
the adjacent contemporary art pavilion
21er Haus is 23 euros, or about $27.10.

© 2018 The New York Times

Chaney Kwak *

steeped in traditions — like the ball
season, which is currently in full swing
— can also be creative and worldly.
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Ca’pelletti

Feltrinelli Red

There’s usually a wait
for a table at this homey
restaurant which serves
hearty Italian dishes
such as cannelloni
stuffed with spinach
and ricotta cheese and
impossibly decadent
and creamy tiramisù.
The shelves along the
walls are full of tempting products to take
home, such as olive oil,
honey, hazelnut spread
and tomato sauce.
capellettilocandaitalia.it

Is it a bookstore or an allday restaurant? This airy,
large establishment with
a bustling vibe is aiming
to be both: customers
can peruse the selection
of best-selling books in
Italian and English, and
are welcome to read them
while they sit and order
everything from coffee
and pastries to burgers
and salads.
www.lafeltrinelli.it

Colmar

Chic meets sportswear:
This two-story location of
a popular Italian fashion
label has a large collection of casual and sporty
pieces for men, women
and children including
puffy jackets, sweatshirts
and collared T-shirts. The
merchandise is undeniably stylish and designed
in a range of hues, but
toned down enough to
appeal to those who favor
a more classic look.
www.colmar.it
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Gcds

Edgy and loud are fitting descriptions of the
streetwear clothing line
for men and women sold
at this boutique. The
pieces are the creation of
the Naples-born Giuliano
Calza, who founded the
line and continues to be its
creative director. Hard-tomiss items for sale during
one visit included an armyprint bomber jacket for
women embroidered with
a pink-sequined flower
pattern and frayed blue
jeans for men adorned
with patchwork.
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Places to Go in

Milan
Shivani Vora

One Aulenti, a futuristic-looking square with a
© 2018 The New York Times

of the hottest areas of Milan is Piazza Gae
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fountain at its center in the Porto Nuova neighborhood.
The square, named after the prolific Italian architect,
sits at the heart of this recently developed part of town,
where shiny new high-rises are redefining the cityscape.
Today the piazza and the area surrounding it are where
in-the-know Milanese head to check out the tasteful
shops, buzzy restaurants and cafes.
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Making
Academia

Abraham Loeb *
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is a preAcademic freedom
cious commod-

ity, critical to ensure that discovery of
the truth is not encumbered by political
or ideological forces. But this does not
mean that intellectuals should hide in
academic bunkers that, by protecting us
from criticism by “non-experts,” allow
ego to flourish and enable a focus on
questions that are not actually relevant to
anyone else. We experts should have to
explain ourselves.
This means, first and foremost, that researchers should be communicating their
results in a way that supports accountability and confirms that public funds
and education benefits are being used
in ways that are in taxpayers’ interests.
The duty to communicate findings also
ensures that the public is educated, not
only about the topic itself, but also about
the way research actually works.
Scholarly books and journals often give
the impression that the truth is revealed
through a neat, orderly, and logical
process. But research is far from being a
pristine landscape; in fact, it resembles

a battlefield, littered with miscalculations, failed experiments, and discarded
assumptions. The path to truth is often
convoluted, and those who travel along
it often must navigate fierce competition
and professional intrigue.
Some argue that it is better to hide
this reality from the public, in order to
maintain credibility. For example, in 2014,
physicists collaborating on a project known
as BICEP2 thought that they had detected
gravitational waves from the beginning of
the universe. It was later realized that the
signal they had detected could be entirely
attributed to interstellar dust.
Some of my colleagues worried that
this revelation would undermine faith
in other scientific predictions, such
as those involving climate change.
But would hiding the truth from the
public really do more for scientific and
academic credibility than cultivating a
culture of transparency? Probably not.
In fact, being honest about the realities
of research might enhance trust and
create more space for innovation, with
an informed public accepting that risk

©

Universities should update
their organizational
structure, moving away from
clearly delineated
departments in order to
create a kind of continuum
across the arts, humanities,
and sciences.

project Syndicate

Matter
Again

is the unavoidable and worthwhile cost
of groundbreaking and broadly beneficial discoveries.
Another way to ensure that academia
continues to innovate in useful and
relevant ways is to blur the traditional
boundaries among disciplines – the
frontiers where invention so often happens. To that end, universities should
update their organizational structure,
moving away from clearly delineated
departments in order to create a kind
of continuum across the arts, humanities, and sciences. Students should be
encouraged to take courses in multiple
disciplines, so that they can weave those
lessons and experiences into new patterns of knowledge.
To make this process sustainable, universities should ensure that the courses
and curricula they offer help students to
develop the skills that a fast-changing
labor market demands. This means not
just creating new curricula today, but
also updating them every few years, in
order to account for new trends and discoveries in areas ranging from artificial

intelligence and Big Data to alternative
energy sources and genome editing.
Professors, for their part, should
approach their job as mentors of
future leaders in science, technology,
the arts, and humanities, rather than
attempting to mold students in their
own intellectual image. Of course, the
latter approach can be useful if the goal
is to advance the popularity of one’s
own research program and to ensure
that one’s own ideas and perspective
endure. But that is not the fundamental
mission of academia.
The louder the consensus in the echo
chambers of academia become, the
greater the ego boost for those who inhabit those chambers. But history shows
that progress is sometimes advocated by
a soft voice in the background, like that
of Albert Einstein during his early career.
Truth and consensus are not always
the same. Diversity of opinion – which
implies diversity of gender, ethnicity, and
background – is vital to support creativity, discovery, and progress.
That is why it is so important for

prizes and professional associations
to be used not to reinforce mainstream perspectives, but rather to
encourage independent thought
and reward innovation. This does
not mean that all opinions should
be considered equal, but rather that
alternative views should be debated
and vetted on merit alone.
We in academia cannot continue to
pat ourselves on the back, celebrating
our own privileges and failing to look
at the world in new and relevant ways.
If we are to defend the freedom of our
enterprise, we must restore dialogue with
the broader public and ensure that the
relevance of our work is well understood
– including by us.

* Abraham Loeb is the chair of Harvard

University’s astronomy department, the
founding director of Harvard’s Black Hole
Initiative, and the director of the Institute
for Theory and Computation within
the Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics.
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How to Make
Corporate Hierarchy

More Likable
People clearly prefer flatter organisations,
with less power distance between the tip and
the base of the pyramid.
Phanish Puranam, Eucman Lee *

What system that improves perwould you say about a

formance, but is disliked by a significant
percentage of those participating in it?
Conventional organisational hierarchy
may be just such a system. Yet plenty of
theorists – including, at times, ourselves
– have concentrated on explaining the
existence of hierarchy, rather than seriously examining how it could be made
more likable.
How individuals feel about the
structures they live and work in is just
as important as the effectiveness or
efficiency of these structures. In fact,
the two are typically intertwined in a
world where the unobservable motivation of employees matters (i.e. the real
world). Therefore, we should try to accommodate people’s preferences about
structures – especially if we can do so
without reducing effectiveness.
We surveyed a diverse array of senior professionals about their likes and
dislikes regarding corporate hierarchies. Their chief complaint, by a wide
margin, was that hierarchies seemed
to have too many layers, i.e. too
many bosses between the most junior
employee and the CEO. People clearly
prefer flatter organisations, with less
power distance between the tip and the
base of the pyramid.

How to flatten a hierarchy |

So,
how can we deal with the problem of
too many layers in hierarchies? Broadly
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speaking, there are only two possible
approaches.
First, we can reduce the number of
people in the organisation. Smaller
organisations will necessarily have fewer
layers. (See Figure 1.) But large size firms
arise in part because opportunities for
profitable scaling surface. Would you be
willing to forego that? Icons of nonhierarchical organisation, such as the videogame maker Valve, are often privately
held and their owners have resisted pressures to go public. This is unlikely to be
an option for existing large organisations.
One cannot fire some people merely to
allow the rest of the firm to enjoy life in a
flatter hierarchy. Note, we are not arguing
against downsizing when necessitated
by recession – only against downsizing
merely to flatten hierarchy for the sake of
flattening it. Perhaps automation and AI
will produce the flattening by enabling
organisations to produce as much as
they now do with far fewer numbers of
employees. If automation removes existing jobs on a large scale, our dislike of
layers in hierarchies may be the least of
our worries.
Second, we can use the most important lever we have at our disposal to
change the shape of a hierarchy (while
holding its size constant), the span of
control. This refers to the number of
direct subordinates who report to a
superior. The inescapable arithmetic of
hierarchies tells us that the only way to
reduce the number of layers in a hierarchy, while keeping the total size of the
organisation constant, is to increase the
span of control in as many layers as possible (it is rarely constant across layers).
What determines the span? Span of
control reaches its limit when the number of subordinates exceeds the number
over which a superior can exercise
authority. That authority entails directing them, and resolving disputes and
fruitless conflicts amongst subordinates.
In general, as the number of direct
subordinates for a supervisor rises, the
number of possible interactions among
them should increase quadratically. This
is known colloquially as the “quadratic
explosion” – the difficulty of managing
a group increases exponentially with
group size, as any manager knows. In
order to allow for greater span of control,
we must increase either the manager’s
ability to manage employee disputes and
the likelihood that employees will be able

to resolve disputes on their own, or both.
How could this be accomplished?
Redesigning work to make it more
modular (thereby lowering interdependencies), using rules, procedures and
technology to improve peer-to-peer
collaboration as well as managerial
supervisory capacity, and building a
culture that enables better peer-to-peer
collaboration are the most common
levers available to us. Each can be useful
in flattening hierarchies. For instance, in
our survey we found evidence that even
after accounting for size and industry,
firms in Asia on average had more layers
than those in Europe. Perhaps differences in culture play a role. But if this is
true, then differences in organisational
culture may have similar effects.

Softening the hierarchy | We can
also attempt to decrease the negative
effects of layers in a hierarchy while
leaving the number of layers unchanged
through a variety of softer measures. This
translates into four key issues.
First, reduce the perception of distance from decision making by allowing
greater opportunities for direct interaction across levels. As an email from Elon
Musk to his employees underlines, the
hiearchy of authority and the network of
communication in a organisation need
not be the same; while authority is necessarily an asymmetric layered relationship, in principle communication can be
egalitarian and many-directional.
Second, reduce perceptions of inequity and status differences by promoting
egalitarian norms.
Third, increase delegation where pos-

sible. A word of caution about delegation: In the legal structure of a firm,
accountability ultimately rests with the
top management. Authority everywhere
else in the hierarchy is delegated, but legal accountability is not. This means that
the well-known benefits of delegation
– such as allowing decision making to
reside closer to the locus of knowledge,
positive motivational effects on subordinates and creating training opportunities – must all be carefully balanced
against the loss of control and coordination created by delegation. Put simply,
we should not be complacent about the
costs of pushing authority downwards;
they are real precisely because authority offers the benefits of control and
coordination, which delegation forces us
to give up in some measure.
Last but not least, perhaps the most
important impact we can have on
perceptions of hierarchies is to educate
people about how they work, why they
work the way they do, and their pros
and cons. A thorough understanding
of concepts like control loss, span of
control constraints, and the limits of delegation can turn critiques of hierarchies
towards their real failings, rather than
their imagined ones.

* Phanish Puranam is the Roland Berger
*

Chair Professor of Strategy & Organisation
Design at INSEAD. He is also the Academic
Director of INSEAD’s PhD Programme.
Eucman Lee is an Assistant Professor in
the Division of Strategy, Management
and Organisation at Nanyang
Technological University.
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No doubt, Souk Okaz has left an
		indelible impact on the Arabic language
and its syntax, as this is where the
highly regarded poetry competitions
				were organized
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Competition, Folk Arts Competition,
and the Okaz Theater Competition. For
the first time this year, major prizes in
literary appreciation and short film competition will be introduced.
Referring to the historical genesis of
Souk Okaz, an SCTH study said that
the findings at the souk by a team found
rare discoveries, which indicate that it
has seen civilizations dating back to the
Stone Age. The Souq was an important
chapter in the history and heritage of
Arabs before the advent of Islam. It was
more than a trade fair or commercial
hub. It served as a cultural, social, economic and political gathering of Arabs
during ancient times.
The Souk served as a meeting place for
tribal leaders and for people interested in
poetry and literature as well as business

and politics. This unique place is fabled
for retaining the fragrance of its past and
a glamour for history on which people
of the Kingdom and the Arab world
must be proud of. Authentic geographical location of Souk Okaz, wrapped in
history, was determined after studying
the antiquities and remnants found in
the valleys and mountains that surround
it and after analyzing a large amount of
available documentation.
It is important to note here that SCTH
has announced an SR8 billion reconstruction plan for the Souq Okaz tourism
development in cooperation with private
sector. The project, once implemented,
will change the face of the Souk by making it the first integrated cultural tourism
destination with facilities including
cultural centers, museums, recreational

areas and a conference center.
SCTH also aims to make the city of
Okaz a premier business center. The plan
covers a total area of 10 million square
meters. The funds will be allocated to
build infrastructure, including the road
linking Taif Al-Jadeed Airport to the
Riyadh-Taif highway, water and electricity works and the Okaz National Park,
and several portfolios put forward for
private sector participation.
Souq Okaz, which is undergoing massive development, is expected to attract
more than 266,000 tourists annually,
earning SR377 million and creating more
than 4,400 additional jobs once the ambitious project of the Saudi government
completed. This mega Souk Okaz after
expansion will be a fascinating place for
tourists to visit.
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One can fly down to Taif from
Riyadh. It takes only 90 minutes by
flight to reach Taif, or a motorist from
the city of Taif can take the Taif-Riyadh
Road to the exit for Souk Okaz. It is easy
to travel to Taif either by road or by air,
and to enjoy the festival, which kicks off
on June 27 this year. The state-owned
Saudi Commission for Tourism and
National Heritage (SCTH) is preparing
to host the popular annual festival
with a range of new events this year to
promote tourism, arts and crafts.
At the end of festivals, coveted prizes
are to be awarded to honor outstanding
poets, craftsmen, folk artists, photographers, calligraphists, and painting and
sculpture artists. The historic festival,
covering a sprawling area of more than
14 million square meters of land, will
continue for over 17 days.
The festival, organized annually, sheds
new light on the history and heritage of
Arabia. Ever since the location of this
once lost 1500-year-old souk has been
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rediscovered, its glorious history has been
studied and explained in great details. The
souk and the traditions associated with
it have been brought to the spotlight. In
fact, Souk Okaz was a primitive market
that functioned every year from 542-726
CE during the Dhul Qaadah month.
Operating for more or less two weeks
every year, the Souk Okaz has been more
than just a hub of commercial activity; which attracted various tribes from
across Arabia since pre-Islamic times.
They used to assemble at the souk in
great numbers to meet and greet each
other, to settle disputes among themselves, formalize treaties, engage in commercial transactions and hold various
competitions.
No doubt, Souk Okaz has left an indelible impact on the Arabic language and its
syntax, as this is where the highly regarded
poetry competitions were organized. The
souk today is the re-birth of an ancient
Arabian market that vividly explains the
glorious heritage and history of Arabs in

ancient times. To this end, it is important
to mention that the modern-day Souk
Okaz has been reestablished on the same
location near Taif, where the ancient souk
was historically held in the past.
Historically speaking, Souk Okaz
festival was revived and relaunched in
2006 by Prince Khalid Al-Faisal, Makkah
governor. Since then, the festival is being
organized regularly. The 12th edition
of the Souq Okaz, to be held under the
patronage of King Salman from June
27 this year, will witness more than 150
events on a daily basis. A number of new
events and performances this year will be
a major attraction at Souk Okaz festival,
which will be largest in format this time.
The new attractions will include presentations of stories from the life of the
poets such as Amr bin Kalthoum, Antra
bin Shaddad, Zuhair bin Abi Salma,
Emre’o Al-Qais, Tarafa bin Al-Abd,
Al-A’sha and Qais bin Sa’eda, and many
more. The festival last year introduced
a new event, “Narrator’s Tent” under

the supervision of the King Abdul Aziz
Research Center (Darah), in which six
narrators, four from the GCC countries
and two from Saudi Arabia, recounted
stories about the most important historical events of the Arabian peninsula.
This year, the festival will witness
15 competitions and prizes, giving the
chance for poets, writers and plastic artists in the Arab world to participate and
to feature their works. Prince Sultan bin
Salman, SCTH president and chairman of
the Supervisory Committee of Okaz Market has approved the prizes and competitions to be held at the festival. The Okaz
Market awards this year will include 15
prizes covering a wide range of creativity
in arts and social and human sciences.
Some of them include Okaz International Prize for Arabic Poetry (Poet
of Okaz), Okaz Young Poet Prize, Okaz
Literary Award, Okaz International Prize
for Handicrafts, Okaz International Prize
for Arabic Calligraphy, Innovation Prize,
Entrepreneurship Prize, Photography
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Souk Okaz

Discovering the Saudi
Culture Roots

the iconic landmark
Souq Okaz,
near the Saudi city of Taif,

dubbed as the largest souk in the preIslamic times, is being transformed into a
leading cultural tourist destination to be
visited round the year by people from all
over the world. The importance of Souk
Okaz lies in its historic symbolism as the

original source of Arabic culture, and as
a destination for ancient Arab intellectuals and poets as well as people passionate
about culture, heritage and literature.
In fact, Souks have an aura of medieval
realness around them, which is evident
from the grandeur charm Souk Okaz has
had through the times. Perhaps it’s the

scent of oud, the blend of Arabs and foreigners or simply the great products you
won’t find elsewhere, other than souks of
Arabia. Souk Okaz, located approximately
40 kilometers north of Taif amidst rolling
desert plains, is the home of the Souk
festival, which attracts hundreds of thousands of visitors including foreigners.

The importance of Souk Okaz lies in its historic
symbolism as the original source of Arabic
culture, and as a destination for ancient Arab
intellectuals and poets.
By Ghazanfar Ali Khan
Photos: (Last year’s season) SPA
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Around the World

Blue Is the
Warmest Color

The Courting Game
A lioness refuses the advances of
a male under a light rain in the
Masai Mara National Reserve in
Kenya. Lions are the only cats
that live in groups.

An iceberg floats on
water on the west
side of the Antarctic
Peninsula. One of the
first recorded sightings of Antarctica
occurred on Jan. 30,
1820, when William
Smith and Edward
Bransfield sailed
through what is now
Bransfield Strait.

Photograph By: Chris Schmid

Water for Elephants
Rajan, an Asian elephant that became a sensation in India for its swimming abilities,
walks in the turquoise waters off Havelock
Island with his keeper.
Photograph By: Jody Macdonald
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Photograph By: Michael Melford
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Around the World

Mystery Inside an Enigma
The Great Blue Hole, one of Belize’s most
popular attractions. Located near the center
of the Lighthouse Reef, the hole is the
world’s largest natural submarine sinkhole.
Photograph By: Brian J. Skerry
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