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في موسم السفر
تغذية صحية

تغ ُّير النظام الغذائي خالل السفر ،وتهاون
كثير من الناس في نوعية الوجبات التي
يتناولونها ،قد يتسببان في زيادة الوزن،
أو ظهور أعراض صحية سلبية.

إحدى شركات

أعمال إنسانية

مركز الملك سلمان
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

دور عالمي متعاظم

ينشط المركز في كثير من دول العالم ،ويقوم على
البُعد اإلنساني بعيدً ا عن أي دوافع أخرى.
انطلقت فكرة تأسيس مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية من تعاليم الدين
اإلسالمي التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج ،ليأتي المركز امتدادً ا للدور
اإلنساني المتعاظم للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.

يعمل

املركز على �إدارة العمل الإغاثي وتن�سيقه
على امل�ستوى الدويل مبا ي�ضمن تقدمي
الدعم للفئات املت�ضررة ،ليعزز من �أهدافه
اال�سرتاتيجية بو�صفه م�ؤ�س�سة تتميز بالفاعلية
واملرونة والن�شاط.
�إلى جانب االجتهاد يف تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية
والإغاثية واخلريية اخلارجية ف�إن املركز يعمل على
تطوير ال�شراكات مع املنظمات الرائدة يف العمل
الإن�ساين ،وتطوير �آلية ف ّعالة ت�ضمن اال�ستجابة
ال�سريعة للتعامل مع الأزمات الإن�سانية ،وزيادة �أثر
امل�ساعدات املقدمة من اململكة بهدف ا�ستدامتها
عرب حت�سني عمليات الإ�شراف ،واملتابعة ،والتقييم.
ين�شط املركز يف مختلف �أنواع امل�شاريع التي
ت�سهم يف حت�سني �أو�ضاع الدول امل�ستفيدة يف جماالت
مثل الأمن الغذائي ،واملياه ،والإ�صحاح البيئي،
وال�صحة ،والتعليم ،واخلدمات اللوج�ستية ،والإيواء،
واملواد غري الغذائية ،واحلماية ،واالت�صاالت يف
حاالت الطوارئ� ،إ�ضافة �إلى كثري من القطاعات
الأخرى.
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أكثر الدول تلقيًا للمساعدات

اليمن

341

مشروعً ا

78

فلسطين

بتكلفة

مشروعً ا

بتكلفة

352,966,714

2,023,937,116

سوريا

191

مشروعً ا

بتكلفة

267,056,577

عدد المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ
الصومال

37

باكستان

مشروعً ا

بتكلفة

105

مشاريع

بتكلفة

116,602,887

175,368,935

حتى نهاية أبريل

1007

2019

:

مشاريع.

إحصائيات المشاريع
امل�شاريع
الأمن الغذائي
ال�صحة
الإيواء واملواد غري الغذائية
قطاعات متعددة
التعايف املبكر
دعم العمليات الإن�سانية وتن�سيقها
املياه والإ�صحاح البيئي
التعليم
احلماية
التغذية
اخلدمات اللوج�ستية
االت�صاالت يف حاالت الطوارئ
الأعمال اخلريية

عدد امل�شاريع

التكاليف

340

773,259,266

229

597,280,317

120

395,545,224

58

238,533,964

38

268,013,077

44

540,026,359

49

148,000,115

63

137,290,056

20

58,563,453

8

44,495,563

15

57,077,330

1

16,000,000

22

7,061,707

إجمالي تكاليف المشاريع:

3,281,146,431

دوالرًا.

عدد الدول المستفيدة من أعمال المركز:

44

دولة.
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حول السعودية
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حلية الفيروز
على ضفاف شاطئ حقل ،منطقة تبوك،
تغوص سفينة قديمة وكأنها حلية
عتيقة بين المياه الفيروزية ،لتكون
عالمة فارقة على الشاطئ ،ومقصدًا
للهواة والمغامرين.

تصوير :فواز الشريف

9

حول السعودية

عقبة الخشبة
شمس األصيل ،وظالل األشجار الوارفة ،واندفاع
الماء النقي من شالل عقبة الخشبة في بلقرن،
شمال منطقة عسير ،يوحي لوهلة أن المكان
طرف من جنان األرض.

تصوير :ياسر الغامدي
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قرية األطاولة
التراث العمراني وسم الجمال في جبين المدن
والقرى ،مثلما تسم قرية األطاولة التراثية شمال
منطقة الباحة ،جنوب المملكة العربية السعودية،
لتضفي على المكان جما ًال ال يضاهى.

تصوير :ياسر الغامدي
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حول العالم

البئر الجافة
تقف فتاتان مرتديتان مالبسهما الملونة على
درجات ساللم جدار إحدى اآلبار المائية التي جفت
مياهها ،وتقع في مدينة جايبور في راجاستان
بالهند .مع انخفاض معدالت المياه الجوفية،
يواجه اإلقليم أزمة مياه حادة في اآلونة األخيرة.
Photograph by: Ami Vitale
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13

معالم

القصر األحمر

الرياض

حتفة
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ت�صوير :هيفاء املدلج

معمارية ،وق�صر من الق�صور
امللكية التي لها تاريخ ال
ين�سى .الق�صر الأحمر �أول بناء ُم�سلح يف
العا�صمة الريا�ض� .أمر امللك عبدالعزيز
ابن عبدالرحمن �آل �سعود ،طيب اهلل
ثراه ،ب�إن�شائه عام  .1942وا�ستمر بنا�ؤه
ملدة عامني ليكون عالمة فارقة بت�صميمه
املعماري الفريد ولونه الأحمر القاين.
يقع الق�صر الأحمر يف و�سط مدينة
الريا�ض ،وحتديدً ا يف حي الفوطة القدمي
الذي يحيط به �شارع امللك �سعود من
ال�شمال ،و�شارع الأمري عبداهلل بن جلوي
من جهة الغرب ،و�شارع الإمام في�صل بن
تركي من جهة اجلنوب ،و�شارع الأمري
في�صل من جهة ال�شرق.
تقدر م�ساحة الق�صر واحلدائق املحيطة
به ب�أكرث من � 38ألف مرت مربع ،وقد اتخذ
�سك ًنا للملك �سعود بن عبدالعزيز ،رحمه
اهلل ،وعائلته ،حتى عام  .1956كما �أنه قد
مر بتو�سعة وترميم يف عام  1948ليكون
ب�شكله احلايل.
ي�ضم الق�صر  16مكا ًنا لل�سكن يتنوع ما
بني جناح وغرف م�ستقلة .كما حتيط به
�شرفات علوية و�سفلية كانت فيما م�ضى
تطل على حدائق غناء� ،إ�ضافة �إلى قبو
كبري على م�ساحة مبنى الق�صر له �أبواب
مختلفة� ،إذ هو مق�سم على جهات عديدة.
يحتوي الق�صر على م�صاعد كهربائية،
ونظام �إ�ضاءة نهاري مهندَ �س بطريقة
تكفل دخول ال�ضوء �إلى جميع مرافق
الق�صر .كما ُز ِّين بالرثيات الكري�ستالية
الفاخرة التي ظل بع�ضها موجودًا ،كما كان
يف الأربعينيات امليالدية.
توالت على الق�صر مهام �أخرى غري
�سكن امللك �سعود ،لي�صبح يف اخلم�سينيات
مق ًرا ملجل�س الوزراء ،ثم مق ًرا لديوان
املظامل ،ثم �أغلقت �أبوابه لعقود يف انتظار
ت�أهيل خا�ص به حتت �إ�شراف هيئة تطوير
مدينة الريا�ض.

 24ساعة

 24ساعة
في

العال

محافظة العال تعد من أروع البقع
في الجزيرة العربية عامة ،وفي
المملكة العربية السعودية خاصة،
حيث يجتمع فيها اإلرث ،والثقافة،
والترفيه ،والصحراء الجميلة التي
تحدها تضاريس أجمل .بات الوصول
ُّ
إليها سه ً
ال ،السيما في أوقات
النشاطات والمهرجانات ،وفيها
ال وسه ً
تجد أه ً
ال.

أين تذهب؟
عند زيارة العال هناك فر�صة ال تعو�ض لزيارة
موقع �أثري يعد من �أهم الأماكن يف خارطة ال�سياحة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو مدائن �صالح
الذي ُ�سجل �ضمن مواقع الرتاث العاملي لدى منظمة
اليوني�سكو .كما بالإمكان م�شاهدة �أجمل الت�ضاري�س
املحيطة باملدائن من غراميل نحتتها عوامل التعرية
بفن ،كذلك �صخرة الفيل املهيبة .وعودة من التاريخ
قلي ًال والت�ضاري�س البهية ميكن للزائر �أن مير بقرية
العال الأثرية «الديرة» التي تقع يف وادي القرى،
وتبعد عن مدائن �صالح نحو  22كم ،وتقام فيها
الأن�شطة واملنا�سبات املهمة والعامة مثل الأعياد،
واليوم الوطني� ،إ�ضافة �إلى مزارع النخيل التي تقع
يف الوادي.

أين تسكن؟
Shaden Resort
منتجع شادن
يقع هذا املنتجع يف محافظة العال على بعد 48
كم من مطار الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز
يف املدينة املنورة ،وعلى بعد  300كم عن تبوك.
ي�شتمل املنتجع على  22غرفة مميزة على هيئة
خيام ،مع �شرفة ذات �إطاللة على امل�سبح و�سط
اجلبال املحيطة والت�ضاري�س البديعة ،جمهزة بكل
و�سائل الراحة .كما تقدم وجبة �إفطار كونتيننتال
كل �صباح يف مكان الإقامة .تتوافر خدمة ت�أجري
الدراجات الهوائية ،وخدمة ت�أجري ال�سيارات.
يبعد املنتجع م�سافة  17كم عن مدائن �صالح.
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ماذا تتسوق؟
تزخر العال مبزارع النخيل البا�سقة التي ي�سقط
ثمرها قبل باقي النخيل يف �أي بقعة من بقاع اململكة
العربية ال�سعودية .فهي �أول الطلع الن�ضيد ،لذا
بالإمكان �أن ي�أخذ الزائر معه من هذا التمر املكنوز
�شتاء� ،أو البلح مع بواكري ال�صيف .كذلك متتلئ
العال ب�أ�شجار احلم�ضيات التي تتميز بها محافظة
العال� .أما ال�سلع املحلية وامل�صنعة يدو ًيا فهي تتوافر
�أيام املهرجانات واملنا�سبات ومنها جم�سمات لآثار
املنطقة ،ال�سيما مدائن �صالح ومنها ق�صر الفريد،
�إ�ضافة �إلى عدد من الت�شكيالت ال�صخرية التي متيز
املنطقة ،والنقو�ش ،والقرية الرتاثية.

العال
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العال إلى العال
سياحة
التاريخ والمستقبل

خاصا فتنقلها
ثمة تحوالت تضفي على األمكنة سحرًا
ً
على جناح الريح إلى مصاف أعلى ،السيما عندما تكون
تلك التحوالت نتيجة رؤية خالقة ومبدعة.

عبير الفوزان

تصوير :ثامر الثميري ،جورج بونتينو،
ظافر الشهري ،فواز الشريف

«رؤية العال» ستكفل لمنطقة العال ،الواقعة شمال غرب
ً
نهوضا مؤثرًا على خارطة
المملكة العربية السعودية،
َّ
َ
السياحة العالمية ،حيث تحتوي المنطقة على ما قل نظيره
وعَ َّز مثيله .فهي تجمع بين إرث عالمي ضخم كمدائن
صالح ،وتراث تليد كالقرية التراثية في العال ،وتضاريس خالبة
وملهمة كصخرة الفيل وغراميل العال ،ومالذات فطرية
كمحمية شرعان ،وعمارة فريدة كمسرح المرايا.
رؤية العال التي دشنها صاحب السمو الملكي األمير محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ،حفظه اهلل،

ُ
وأعلن عن خطتها الهادفة لتحويل العال إلى منطقة سياحية
مع الحفاظ على هويتها الثقافية وإرثها ،وتراثها الطبيعي-
رؤية شاملة جامعة للجمال ،والحفاظ على المكنون بإظهاره،
وعلى الظاهر بتطويره.

فواز ال�شريف
19

العال
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رؤية العال
زمن التحوالت
يف اجلهة ال�شمالية الغربية من اململكة العربية ال�سعودية ينب�سط �إرث
تاريخي �ضخم� ،سجل �ضمن مواقع الرتاث العاملي يف منظمة اليوني�سكو.
مدينة احلجر ،ومملكة دادان� ،أو ما يطلق عليها مدائن �صالح ،تعد
من �أهم املواقع العاملية الرتاثية ،والتي �ستكون بال �شك من �أهمها على
اخلارطة ال�سياحية ،ال�سيما مع الر�ؤية ال�شاملة ملنطقة العال التي متازج
فيها الرتاث ،والإرث ،والثقافة ،واحلياة الفطرية ،و�سحر ال�صحراء
البديع.
العال تعي�ش زمن التحوالت اخلالقة بعد تد�شني محمية �شرعان
ب�إطالق حيوانات نادرة كانت يف املا�ضي من حيوانات املنطقة الأ�صيلة،
وذلك �ضمن م�شروعات عديدة تقوم بها الهيئة امللكية ملحافظة العال.
بالإ�ضافة �إلى ما تنطوي عليه من �آثار ملدائن �صالح ،ومملكة دادان،
وح�ضارة الأنباط املاثلة يف ق�صر الفريدة ،وبيوت منحوتة يف اجلبال
و�سط ت�ضاري�س لفتها عوامل الطبيعة من ريح وزمن ،لت�صبح العال متح ًفا
مفتوحا.
طبيع ًيا
ً
لقد ت�ضافر فيها جمال الطبيعة وجهد الإن�سان القدمي وتاريخه ،و�إن�سانه
اليوم ب�أحالمه وطموحاته ،ما جعل العال تعي�ش حتوالت غري م�سبوقة
ي�ؤهلها �أن تكون وجهة عاملية �سياحية من ال�صعب �أن ُتنازع.
من العال حت ًما هناك طريق �إلى العال يف �صناعة ال�سياحة والتمهل يف
قراءة التاريخ املاثل �أمام الزوار ،واال�ستمتاع بكل الطقو�س واملناخات،
والثمار ،واحليوانات النادرة ،والفن الراقي العاملي ،والثقافة العميقة.
العال مزيج من كل �شيء جميل م�ستوحى من املا�ضي لأجل حا�ضر زاهر.

رؤية مستقبل

ظافر ال�شهري

متثل القرى الرتاثية والآثار التاريخية رافدًا مه ًما لالقت�صاد الوطني،
وم�شروعا �آم ًنا لنه�ضة �سياحية ثقافية وترفيهية تلبي احتياجات محلية
ً
وعاملية ،منها احرتام التوازن البيئي ،واال�ستثمار يف م�شاريع م�ستدامة
تعود بالفائدة على املجتمع املحلي ،وتعزيز الوعي والتكافل االجتماعي،
واحلفاظ على الهوية الوطنية بجميع مكوناتها املجتمعية ،والثقافية،
والرتاثية ،والعمرانية.
من هذا املنطلق ،عملت ر�ؤية  2030على بلورة خطة تهتم بال�سياحة
وبتنمية القرى الرتاثية يف مختلف �أنحاء اململكة ،ال�ستثمارها ب�شكل
ي�ضمن ا�ستمرارها ،واملحافظة على مكوناتها العمرانية الرتاثية.
وكان ملحافظة العال ،عرو�س اجلبال ،الواقعة على طريق البخور
التاريخي ،لكونها �إر ًثا ح�ضار ًيا ي�شكل وجهة تراثية عاملية ن�صيب كبري
من الرعاية والتطوير ،ت�شرف عليه الهيئة امللكية ملحافظة العال التي ر�أت
النور يف عام  ،2017عززه يف بداية عام � ،2019إطالق «ر�ؤية العال» ،التي
متثل التزا ًما للمنطقة وجمتمعها املحلي بحماية هذا املوقع العاملي ،و�صون
ثروات طبيعية ،وموروث ثقايف تزخر به البالد!
تعمل اململكة من خالل الهيئة امللكية على ت�أهيل املحافظة ،لتكون
منوذجا ح�ضار ًيا للتفاعل بني الثقافات ،ووجهة �سياحية عاملية ،تتطلع �إلى
ً
ا�ستقطاب �أكرث من مليون �سائح من داخل اململكة وخارجها يف امل�ستقبل
القريب من خالل م�شروع يهدف �إلى اكت�شاف كنوز يف املنطقة يرجع
بع�ضها �إلى �أكرث من � 4آالف �سنة ،وتطوير بنيتها التحتية ومدها ب�أرقى
املرافق ،على نحو يتنا�سب مع قيمة هذا املوقع التاريخي ،وما يحويه من
كنوز �أثرية عريقة وفق ر�ؤية واعية تتوق �إلى االنفتاح على احل�ضارات،
وتعزيز احلوار بني الثقافات ،و�إر�ساء قواعد �سياحة م�ستدامة ،مع حماية
الرتاث الثقايف.
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العال العتيقة
بيوت ومساجد ومعالم وتاريخ

مدينة قدمية لها من العمر مئات ال�سنني تبدو للرائي �أ�شبه ببلدة �أ�سطورية خرجت من كتاب �ألف ليلة وليلة.
تغفو بني مرتفعات جبلية على الطريق امل�ؤدية �إلى محافظة «العال»� ،إحدى �أكرب املناطق الأثرية و�أهمها يف �شبه
اجلزيرة العربية ،وتتمتع مبكانة تاريخية وجمال �ساحر يكفله طرازها املعماري الفريد.
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تقع البلدة القدمية املعروفة محل ًيا بـ«الديرة» يف قلب محافظة العال،
وهي �إحدى ثالث مدن �إ�سالمية باقية حتى اليوم.
يرجع تاريخ البلدة �إلى بدايات الع�صر الإ�سالمي ،وقد كانت حا�ضرة
العال� .سكنها �أجيال من �أهايل املحافظة حتى وقت قريب �إلى �أن هُ ِجرت
متا ًما منذ ما يقارب �أربعني عا ًما �إلى الأحياء اجلديدة.
ت�شكل القرية التاريخية منطقة �أثرية �أ�شبه ما تكون باملتحف املفتوح،
�إذ متثل �إر ًثا فريدًا حافظ على هويته الإ�سالمية عرب الزمن .كما تك ِّر�س
منوذجا مميزًا لطراز املدينة
ببيوتها وم�ساجدها و�أ�سواقها و�أ�سوارها
ً
الإ�سالمية القدمية.

املو�صدة �أحيا ًنا .البلدة القدمية �أ�صبحت اليوم �أ�شبه بحي من الأحياء
قيا�سا ملدن اليوم ،ف�سمي باحلي العتيق .متتد جذوره التاريخية �إلى
ً
القرن ال�سابع الهجري .كان خاللها محطة رئي�سة يتوقف عندها احلجاج
القادمون من ال�شام للتزود بالطعام واملاء.
ت�ضم القرية جمموعة من البيوت الطينية القدمية يربو عددها على
الألف بيتُ ،ر مِّم كثري منها .تف�صل بني البيوت املرتا�صة �أزقة �ضيقة
مر�صوفة باحلجارة ال يزيد ات�ساع بع�ضها على مرتين ،ويت�سع بع�ضها �إلى
حوايل خم�سة �أمتار يف موقع يعرف بـ«الرحبة» .ويحيط بالقرية �سور فيه
�أربع ع�شرة بوابة تعرف بالـ«�أ�صوار».

الحي العتيق

يتلم�س املرء يف الأماكن العتيقة �سح ًرا ال ي�ضاهى ،حيث مي�شي التاريخ
الهوينى بني �أزقة املكان فيطل من النوافذ حي ًنا ويتوارى خلف الأبواب

جورج بونتينو

وصفها الرحالة العرب بأنها
			
إحدى أهم المدن في الحجاز وأكبرها
			
قديما بعد مكة المكرمة
					
ً
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يتكون كل بيت من دورين� :سفلي مبني من احلجر مخ�ص�ص لال�ستقبال
والتخزين ،وعلوي من الطني واللنب ،للمعي�شة والنوم� .أما الأ�سقف فمن
جذوع النخل واجلريد ،تغطيها طبقة من الطني.
من خ�صائ�ص ت�صميم مباين القرية � ً
أي�ضا خلو طوابقها ال�سفلى من �أي
ُ
فتحات.وخ�صت الأدوار العلوية بنوافذ خ�شبية.
�أما الأ�سواق فيها فتمتد يف اجلهة الغربية على امتداد القرية ،حيث
تقع جميع الدكاكني والقهوة وبئر ماء .ويعد �سوق «الدور» مركز القرية
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التجاري ،كان َيعر�ض فيه �سكان البادية ال�سلع واملوا�شي ،ليبيعوها ،ومنه
يبتاعون املنتجات التي يحتاجون �إليها.

خصوبة التاريخ

مثلما التاريخ خ�صب ب�أحداثه وتعاقب املمالك يف منطقة العال �أجمع،
كذلك هو مع البلدة الرتاثية� ،أو العال القدمية التي جتمع بني خ�صوبة
التاريخ والأر�ض .ترتفع العال القدمية عن �سطح البحر بحوايل  70مرتًا،

�إذ ترتبع عند مرتفع «اجلبيل» ال�صخري ،غربي الوادي املمتد من �سهول
احلجر (مدائن �صالح) �شما ًال حتى �سهول املاملابيات (موقع قرح)،
جنو ًبا ،وحتيط بها �سال�سل جبلية عالية من ال�شرق والغرب .وال زالت
�أر�ضها متتاز باخل�صوبة التي كفلتها الرتبة ،كما كفلتها الثمانون عينا،
فنما فيها ،منذ تاريخها الأول� ،أ�شجار النخيل الذي ب�سق اليوم� ،إ�ضافة
�إلى �أن النقو�ش الأثرية ت�شري �إلى �أن املنطقة عرفت � ً
أي�ضا زراعة القطن.
�إن وفرة املاء والكلأ يف املنطقة كانت عام ًال �أ�سا�س ًيا يف ا�ستقرار
ح�ضارات عديدة فيها� .إذ مرت بها ممالك ثمود ،ومعني ،وديدان،
وحليان ،والأنباط ،وخ ّلفوا �آثا ًرا ق ِّيمة.
امتازت املنطقة بزراعة احلم�ضيات واملاجنو .واتبع الأهايل منذ قدمي
الزمان �أ�ساليب ذكية يف ري املزارع ،ا�ستغلوا �أكرث من ثمانني عي ًنا ت�ضمها
املحافظة يف زراعة النخيل والأ�شجار التي ت�صد عنها الغزاة ،وجتعلها يف
م�أمن من ال�سيول اجلارفة.

معالم باقية

يف طرف القرية العتيقة ،م�سجد تاريخي يعد �أ�شهر جوامع البلدة.
�أ�س�سه الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو يف طريق غزوته لتبوك.
وكان قد حدد مكان قبلته بالعظام ،فبناه �أهلها بعد ذلك و�س ُّموه «م�سجد
العظام» .وقد مر بناء هذا امل�سجد بعدة مراحل �إلى �أن ُرمم يف ع�صرنا
احلا�ضر.
يف البلدة � ً
أي�ضا ،م�سجد ال�صخرة الذي يعد من �أقدم امل�ساجد التاريخية
يف املحافظة .وقد بني يف القرن الثامن الهجري ،وا�ستخدم يف بنائه
احلجارة املقطوعة ومونة الطني ،و�سقفه من جذوع النخل وجريده .ولقد
جرى ترميم هذا امل�سجد التاريخي وجتديده عدة مرات كان �آخرها عام
.2002
من املعامل املميزة والتي ت�شي بامتهان �أهل القرية الزراعة ال�ساعة
ال�شم�سية التي تعرف عند العامة بـ«الطنطورة» ،وتقع جنوب البلدة ،وهي
معلم هرمي كان ي�ستعان بها يف معرفة دخول ف�صول ال�سنة الأربعة .كان
�سكان العال القدماء ي�ستخدمونها يف تنظيم عملية الري اعتمادًا على
التقومي القبطي خالل �شهور ال�سنة� ،إذ تعد املنطقة من �أخ�صب بلدات
وادي القرى الذي ميتد من �شمال خيرب جنو ًبا حتى احلجر �أو مدائن
�صالح �شما ًال.

جورج بونتينو
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صخرة الفيل

من بعيد ترتاءى هذه ال�صخرة لناظرها وك�أنها
منحوتة مبدع يف �أر�ض جرداء .ترتفع هذه ال�صخرة
التي ت�شبه الفيل ،بطول  50مرتًا ،وتتكون من جز�أين
مت�صلني ،الأول نحيف وي�شبه اخلرطوم ،والآخر
�أ�سمك وي�شبه هيكل الفيل� ،أو حيوان املاموث ال�ضخم
الذي انقر�ض منذ �آالف ال�سنني .هذه املنحوتة جزء
من الت�ضاري�س اخلالبة يف املنطقة.
تقع �صخرة الفيل يف محافظة العال ،املنطقة
التاريخية والأثرية الرائعة التابعة للهيئة امللكية
ملحافظة العال.
تعد �صخرة الفيل من �أ�شهر معامل العال ال�سياحية،
وتقع حتديدًا �شرق العال على م�سافة  10كم ،وهي
مق�صد للهواة واملغامرين من محبي الت�ضاري�س
العجيبة التي جتمع بني التكوينات والتجاويف
ال�صخرية .ال ت�ستطيع �أن حتدد عم ًرا لهذا الفيل �أو
املاموث ،فهو من عمل الريح يف �أر�ض مملكة دادان
التاريخية.
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ثامر الثمريي

27

العال

غراميل العال

يف الليل وعلى �ضوء القمر وملعان النجوم يتحول املكان �إلى م�سرح
خيايل� ،شخو�صه من الغراميل تلك التكوينات ال�صخرية املتطاولة التي
لفت حولها الريح ونحتتها مبهارة وبراعة ف�صارت �إلى ما �صارت �إليه من
جمال.
تقع غراميل العال يف محافظة العال� ،شمال غرب اململكة العربية
ال�سعودية بني منطقة املدينة املنورة ،ومنطقة تبوك.
وللجمال امللهم الذي يحيط هذه املنطقة ت�أ�س�ست هيئة ملكية ملحافظة
العال عام  2017لتطويرها �سياح ًيا كي ت�صبح �أيقونة عاملية من �أيقونات
ال�سياحة جتمع ما بني الآثار اخلالدة ،والت�ضاري�س امللهمة� .إن غراميل
مو�ضوعا
العال باتت م�صدر �إلهام لكثري من محرتيف الت�صوير ،فكانت
ً
�شائ ًقا ومبه ًرا لعملهم ،ال�سيما يف الليايل ال�صافية املظلمة ،التي تتلألأ
معها جمرة درب التبانة.
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فواز ال�شريف
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مسرح المرايا
انعكاسات الجمال
كل انعكا�س يف ال�صحراء هو نظري للجمال ،فكائنات املكان بت�ضاري�سه
�أ�سطورة جميلة ِّ
ت�سطرها الطبيعة على مر الأزمنة.
عندما يهطل املطر ف�إن �صفحة املاء الرقراق التي يخ ِّلفها مطر غزير
�ستعك�س ال�سماء ال�صافية حي ًنا� ،أو امللبدة بالغيوم �أحيا ًنا� .ستعك�س
الطيور املحلقة و�أعالم اجلبال والنخل البا�سق.
انعكا�سا
كان
إذا
�
ال�سيما
االنعكا�س يرتك �أث ًرا رائ ًعا ورائ ًقا يف النف�س،
ً
للطبيعة .من هنا جاءت فكرة م�سرح املرايا يف �صحراء العال ،فكانت
عاك�سا ملحيطه� .أ�شبه ب�سراب
فكرة فنية ع َّز نظريها� .سيكون امل�سرح ً
يرتاءى من بعيد ،لكن ما �أن ت�صل �إليه تكت�شف جمال احلقيقة.
جتلى م�سرح املرايا حتفة فنية يف �شتاء طنطورة ،الذي م�ضى ،واحت�ضن
حفالت فنية عاملية راقية ،حيث غنت فيه الفنانة ماجدة الرومي،
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والفنان الأوبرايل �أندريا بوت�شيللي .كما ان�سابت معزوفات املو�سيقار عمر
خريت ،وعازف البيانو الفرن�سي رينو كابو�سون ،و ُقدمت فيه ال�صورة
املج�سمة للفنانة الراحلة �أم كلثوم.
امل�سرح من ت�صميم املهند�سني الإيطاليني ما�سيمو فولياتي وفلوريان
بوجي .وهو على �شكل مكعب ،ك�سيت جدرانه اخلارجية باملرايا على نحو
ملمحا جتريد ًيا ال ي�ؤثر �سل ًبا على الطبيعة
كامل ،ما �أ�ضاف على وجوده ً
والآثار التاريخية املحيطة به� .إذ يبدو �صورة متناظرة عما حوله حي ًنا �أو
�سرا ًبا �أحيا ًنا �أخرى ،وذلك بح�سب الطق�س والوقت.
ُجهِّز امل�سرح ب�أحدث تقنيات العر�ض الرقمي من �صوت و�إ�ضاءة حديثة،
و�ستائر متحركة مبناظر طبيعية تعك�س بيئة العال ال�صخرية اجلميلة.
يت�سع امل�سرح خلم�س مئة �شخ�ص ،كما ي�ضم منطقة لكبار الزوار ،و�صالة
عر�ض للفنون العاملية ،وغرف تبديل املالب�س قبل الظهور على امل�سرح،
ومنطقة ا�ستقبال الزوار.

ظافر ال�شهري
31
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رحلة بالمنطاد
جمال فذ لمشهد العال

ظافر ال�شهري

من �ضمن جماليات العال التي بقيت يف ذاكرة كل من تابع مهرجان �شتاء
طنطورة  2019-2018هو م�شهد املناطيد امللونة التي ارتفعت يف ال�سماء بني
ت�ضاري�س العال اخلالبة ،وذلك يف عر�ض �سياحي مبهر.
هذا اجلمال الالفت �سارع بتد�شني مقر االحتاد ال�سعودي للمنطاد يف العال،
ب�إطالق جمموعة من املناطيد ،يقودها طيارون من جميع �أنحاء العامل يف
�سماء العال.
يهدف االحتاد ال�سعودي للمنطاد يف هذه البادرة� ،إلى تطوير ريا�ضة املناطيد
بجميع �أ�شكالها يف اململكة� ،سواء كانت ذات املحركات� ،أو تلك التي تعتمد على
الرياح.
�إن جناح مهرجان املناطيد الذي جرى تنظيمه �ضمن فعاليات مو�سم �شتاء
طنطورة الأول والذي زين فيه نحو  100منطاد �سماء العال لتتناغم ب�ألوان
املناطيد الزاهية مع م�شهد اجلبال املت�سل�سلة التي تتخلل طبيعة العال ال�ساحرة
كان �إيذا ًنا ببدء اخلطوة الأولى يف تعريف العامل بجمال الطبيعة يف العال،
ومقوماتها الغنية كوجهة م�شوقة لريا�ضة املناطيد.
االحتاد ال�سعودي للمنطاد �سيتولى �أن�شطة املغامرات املثرية ومهمة تطوير
�صناعة ريا�ضة املناطيد بجميع �أ�شكالها يف اململكة ،حيث ي�سعى �إلى توفري
من�صة حيوية لتجارب مثرية لع�شاق املغامرات والزوار من جميع ال�شرائح
لال�ستمتاع بالتحليق يف �سماء العال.
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مدائن صالح
تراث عالمي وإرث ممالك
محمود الديب

ت�شتهر بر�سومها ال�صخرية على واجهات جبالها ،وتعود �آثارها �إلى ع�صور ما قبل
التاريخ.
تاريخ موغل يف القدم ،وطرق قدمية من احلرير حتى احلج .وممالك تلو ممالك،
ونحت ،ونق�ش ،و�صحراء بديعة بالرمل والتكوينات ال�صخرية الآ�سرة� .إنها مدينة
احلجر ،مملكة الأنباط ،مملكة دادان ،مدائن �صالح الواقعة يف محافظة العال �شمال
غرب اململكة العربية الل�سعودية.
تقع مدائن �صالح على بعد  22كيلو مرتًا من محافظة العال .ويعود تاريخ ا�ستيطانها
احل ْجر .وميثل هذا التاريخ
�إلى القرن الأول قبل امليالد� ،إذ كان يطلق عليها �آنذاك ِ
احل ْجر ،التي احتلت موق ًعا متميزًا على طريق التجارة القدمي
بداية �سكن الأنباط يف ِ
«طريق البخور» الرابط بني جنوب اجلزيرة العربية وكل من بالد الرافدين وبالد
ال�شام وم�صر .هذا املوقع �أهَّ ل الأنباط الحرتاف التجارة ،ما �ساهم يف متكينهم من
احل ْجر
ت�أ�سي�س مملكة الأنباط التي كان لها عا�صمتان ،الأولى يف البرتاء والأخرى يف ِ
«مدائن �صالح» التي تعد ذات ت�ضاري�س يعز نظريها .فجبالها وردية اللون ،وكثبانها
ذهبية ،وحتيط بها اجلبال من جميع اجلوانب ،وك�أنها ياقوتة حتفظها اجلبال من
الأجواء ال�صحراوية.
تخب �أهميتها ،بل
ظلت مملكة الأنباط محطة رئي�سة على طريق البخور ومل ُ
ازدادت مع انت�شار الإ�سالم .فقد �أ�ضحت مركزًا مه ًما على طريق احلج ال�شامي.
ف�أُن�شئت بها القالع وعيون املياه خلدمة احلجيج .وظلت على هذا النحو حتى �أُ�س�ست
بها محطة على طريق �سكة حديد احلجاز يف بدايات القرن الع�شرين فاكت�سبت مكانة
�أكرث متيزًا.

سياحة المدائن والفال

ظافر ال�شهري

جرى ت�سجيل مدائن �صالح �ضمن قائمة الرتاث العاملي مبنظمة اليون�سكو يف عام
 ،2008وقري ًبا �ستتحول �إلى وجهة عاملية يف ظل ر�ؤية  2030الواعدة .فهي �أول موقع
ُ�سجل يف اململكة العربية ال�سعودية �ضمن قائمة الرتاث العاملي.
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ت�ضم مدائن �صالح واجهات �صخرية الفتة منحوتة يف ال�صخر،
وجمموعة من املقابر �أو ما �سميت بالق�صور من �أبرزها :ق�صر ال�صانع،
وق�صر الفريد ،وجمموعة ق�صر البنت ،بالإ�ضافة �إلى جمموعات من
املقابر يف كل من جبل املحجر ،واخلرميات ،وجبل �إثلب .كما ت�ضم �آثا ًرا
�إ�سالمية تتج�سد يف القالع ،هذا غري بقايا خط �سكة حديد احلجاز .وقد
ُعرث على �أكرث من مئة وخم�سني بئ ًرا للمياه يف مدائن �صالح ،بينها �آبار
تتجاوز �أعماقها ثالثني مرتًا .وبجانب عيون املياه �أن�ش�أ الأنباط خزانات
لتجميع مياه الأمطار .كما تنت�شر يف مدائن �صالح النقو�ش النبطية،
بالإ�ضافة �إلى النقو�ش العربية اجلنوبية ،واللحيانية ،والثمودية النبطية،
والالتينية .وكل هذه النقو�ش منحوتة على واجهات اجلبال واملقابر.
من �أبرز ما ت�ضمه مدائن �صالح القلعة العثمانية التي تتكون من فناء،
وطابقني ،وبركة ماء ت�ستقي ماءها من بئر القلعة .وتدخل هذه القلعة
�ضمن قالع طريق احلج ال�شامي .ولقد بنيت على بئر الناقة الذي كان
يق�صده احلجاج عند مرورهم مبدائن �صالح.
ومن �أ�شهر املعامل الأثرية يف مدائن �صالح:

قصر الصانع

هو �أول القبور يف مدائن �صالح .يت�ألف من كتلتني �صخريتني� ،إحداهما
غربية حتتوي على مقربة يطلق عليها ق�صر ال�صانع ،ونق�ش على هذه
املقربة تاريخ يعود �إلى �شهر �أبريل من ال�سنة ال�سابعة ع�شرة من حكم
احلارثة الرابع� ،أحد ملوك الأنباط� .أما ال�صخرة ال�شرقية فت�ضم �ست
مقابر لكنها لي�ست ب�ضخامة املقابر الغربية.

قصر البنت

تعد هذه املجموعة من �أ�شهر �آثار مدائن �صالح ،وتتكون من كتلتني
�صخريتني :الأولى �ضخمة ومتتد ب�شكل طويل من ال�شمال �إلى اجلنوب،
وت�ضم ت�س ًعا وع�شرين مقربة ،بينما تقع ال�صخرة الأخرى يف ال�شمال
الغربي من ال�صخرة الأولى وت�ضم مقربتني يف جهتها ال�شرقية .ومتثل
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هذه املجموعة قمة التقدم الذي و�صل �إليه الأنباط يف فنون النحت
والنق�ش والزخرفة .وهناك من يخلط بني ق�صر البنت املوجود قي قرية
العي�ص التابعة ملحافظة ينبع وبني جمموعة هذه املقابر املنحوتة من
ال�صخر يف مدائن �صالح.

قصر الفريد

�أطلق على هذه املجموعة من املقابر ا�سم الفريد لتفرده ونحته يف
�صخرة �ضخمة ،وال�شتماله على جمال معماري ال مثيل له من بني
املجموعات الأخرى .كما نحت يف واجهة هذا الق�صر �صورة �أ�سدين
و�أربعة �أعمدة خال ًفا للمقابر الأخرى التي ت�شتمل على عمودين فقط.

مقابر الخريمات

يكرث يف منطقة اخلرميات واجهات املقابر التي يبلغ عددها ثال ًثا
وخم�سني مقربة موزعة على جمموعات من الكتل ال�صخرية .ومن �أبرز ما
مييز هذه املجموعة تنوع واجهاتها وزخارفها.
كما توجد و�سط مدائن �صالح جمموعة �أخرى تختلف واجهاتها عن
املجموعات الأخرى� ،إذ حتمل واجهاتها زخارف مختلفة ومتنوعة عما
ُنق�ش على الواجهات الأخرى .وتنق�سم املقابر �إلى جمموعتني :الأولى
ت�ضم ثماين ع�شرة مقربة ،وت�ضم الأخرى مقربة واحدة فقط ،و�سميت
جمموعة ج.

جبل إثلب

يحت�ضن جبل �إثلب منطقة الديوان التي تكتنز بالرموز الدينية،
بالإ�ضافة �إلى املحاريب التي تنت�شر يف مواقع متفرقة من اجلبل .وكان
لهذا اجلبل مكانة خا�صة لدى الأنباط� ،إذ كانوا يتخذون منه مركزًا دين ًيا
ملمار�سة عباداتهم وطقو�سهم.

أرقام

يوجد في الموقع:

132
50
111

واجهة صخرية منحوتة.
ً
نقشا يسبق حقبة األنباط.
مقبرة منحوتة ومزخرفة.
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شماريخ ِشرعان
محمية ومنتجع
موطن النمر العربي ،واملالذ الآمن للوعول والنعام والغزالن املهددة
باالنقرا�ض.
نظم �شعراء قبيلة عذرة ق�صائدهم يف اجلمال الآخاذ جلبال �شرعان التي
كانت كال�شماريخ بفعل الريح وبيئته الزاخرة بالوعول منذ القدم .قال جميل
بثينة:
َفلَما َطلـعنَ ذا الغــ ِاللَ َة وان َت ْ
حـت
ِبــهــنَّ الــحُ ُ
ــداة في َخــــويٍّ لَـــه َس ُ
ـهــــل
		
المحَ ِّز وأَعر ََضت
َولَما بَدا هَ ضبُ ِ
َش ُ
ماريخ من َشرعات يردَى ِبها الوَعْ ُل
		
تقع �شرعان ،ديار قبيلة عذرة العربية ،غرب محافظة العال بالقرب من
مركز اجلهراء ،بني جبال كال�شماريخ ،و�سط رمال ذهبية .كان املكان مق�صدًا
ل�سكان املناطق املجاورة للتنزه وللتمتع بجمال الطبيعة ،والت�أمل يف تلك
اللوحات الفنية التي �أبدعت الطبيعة يف نحتها .فكل منحوتة حتكي ق�صة
لكنها ال تبوح ب�سرها �إال ملن ُيح�سن تتبع التفا�صيل ،واال�ستماع �إلى الروايات
التي رمبا باغتت الرياح يف خ�ضمها �أحد امل�شدوهني باملنحوتات هام�سة
يف �أذنه ببع�ض مما خفي عليه من تفا�صيل حكاية ا�ست�صعب عليه قراءة
تفا�صيلها رغم ا�ستعذابه جلمالها.
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فواز ال�شريف
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جبال �شرعان موطن بني عذرة �أ�صحاب الغزل العذري ونقاء ال�سريرة
ال زالت حتى اليوم ت�ستقبل املتنزهني بحفاوة الطبيعة اخلالبة ،وتوفر
الفيء يف النهار والدفء يف امل�ساء .ولقد ت�شكلت مناطق داخل اجلبال
بفعل الريح والزمن لتتحول �إلى ا�سرتاحات للقا�صدين واملغامرين .فبع�ض
هذه الأماكن حتتفظ مبياه الأمطار لتدخرها لفرتات ورمبا موا�سم ما
يجعل منها بيئة منا�سبة لكل كائنات املكان.
ُيزيد جمال جبال �شرعان �أنها حتتوي على �أودية من �أبرزها وادي
�شرعان الذي يتميز ب�أ�شجاره املظلة مثل �أ�شجار ال�سمر ،والطلح،
و�شجريات الغ�ضا� ،إ�ضافة �إلى اله�ضاب التي تتمايز بينها فيقال ،اله�ضب
الأحمر واله�ضب الأبي�ض .ت�أتلف كل من جبال �شرعان والأودية والرباري
لتك ِّون متنزهً ا بر ًيا �أ�ضيف �إليه محمية �شرعان التي دُ�شنت بهدف �إعادة
التوازن البيئي يف املنطقة .وكانت �أولى خطوات التد�شني �إطالق قطعان
من الغزالن بلغت نحو  20غزا ًال� ،إيذا ًنا بتوطينها يف املنطقة ،وكانت �أجمل
اللحظات انطالقة هذه الغزالن بخطواتها الوثابة الر�شيقة على �أر�ض
املحمية ،وعدوها وهي ت�سابق الرياح وت�أن�س مبوئلها اجلديد ،مع غريها
من القطعان الأخرى التي �ست�شاطرها الكلأ.
تزامن مع تد�شني محمية �شرعان �إن�شاء �أكرب �صندوق عاملي حلماية
النمر العربي من خطر االنقرا�ض عرب �إعادة توطينه يف املحمية التي
�ست�صبح خالل ال�سنوات املقبلة �أكرب مالذ �آمن للنمر العربي� ،إ�ضافة �إلى
احليوانات الأخرى املعر�ضة خلطر االنقرا�ض والتي �سيجري توطينها
باملحمية � ً
أي�ضا ،فقد ا�ستقبلت املحمية باكورة املجموعات املقرر توطينها
بها ،ومنها ع�شرة وعول ،وع�شرة من طيور النعام �أحمر الرقبة� ،إلى جانب
الغزالن� .أما تطوير الغطاء النباتي باملحمية فقد ا�ستلزم زراعة �أ�شجار
الأكا�سيا.
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منتجع شرعان
�صاحب تد�شني محمية �شرعان ،الإعالن عن منتجع
�شرعان الذي من املتوقع �أن ُينجز يف عام  ،2023وهو
منتجع يحاكي ح�ضارة مملكة الأنباط وعمارتها .ولأن
الطموح عاملي ،كان الت�صميم من املهند�س املعماري
الفرن�سي جون نوفيل� ،إذ �سيجري نحت املنتجع داخل
اجلبال ،و�سي�ضم �أربعني وحدة �سكنية فاخرة وخم�سة
جناحا ،وع�شرة �أجنحة مخيمة ،وخم�س
وع�شرين ً
فيالت ،ومنتج ًعا �صح ًيا .ولن يكون املنتجع الوحيد،
�إمنا هو خطوة على الدرب لإطالق عدد من املنتجعات
والفنادق يف منطقة العال التي �ست�صبح خالل �سنوات
معدودة وجهة تغ�ص بال�سياح.

ظافر ال�شهري
41

شوارد

«�إلى

التواصل مع
أصدقائنا
في النجوم
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

�أ�صدقائنا يف النجوم ،يا ليت يجمعنا الزمان!» هذه الر�سالة ال�صوتية امل�سجلة
باللغة العربية �ضمن ر�سائل بخم�س وخم�سني لغة موجهة للكائنات الف�ضائية يف
�أ�سطوانة ذهبية مبركبتي فوايجر التي جرى �إطالقها عام .1977
�سيكون من الطبيعي ،بداية� ،أن يتبادر ال�س�ؤال لدى عدد من القراء :هل نحن وحدنا يف
الكون؟ من ناحية علمية ،وح�سب ما تو�صلت �إليه اكت�شافات علم الفلك ،ففي هذا الكون ما
يزيد على  400مليار جنم مثل �شم�سنا ،و 100مليار جمرة مثل جمرتنا ،ناهيك عما مل ت�صل
�إليه علومنا ومعارفنا الأر�ضية .علي هذا ،ويف ظل عامل االحتماالت ،ف�إن وجود احل�ضارات
جدا على الب�شر كالكائنات التي تعي�ش
الأخرى وارد .هنالك �أمناط من احلياة يف بيئات �صعبة ً
يف �أعماق املحيطات ،وفوهات الرباكني ،ويف ثلج القطب ال�شمايل ،ورمال ال�صحاري القاحلة.
ي�ستدل من ذلك على �إمكانية وجود �أمناط من احلياة يف بيئات �صعبة للب�شر يف الكواكب
الأخرى.
يف ظل ما اطلع عليه الكاتب فال يوجد يف القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة ما ينفي وجود
مخلوقات يف الكواكب الأخرى .ومع الت�سليم باختالف الآراء و�صعوبة اجلزم ب�صحة ما
�سريد ،في�ستدل بع�ضهم على وجود مخلوقات عاقلة خارج الأر�ض يف قوله عز وجل} :ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{ (النحل.)49 :
والحظ هنا التمييز بني الدابة املوجودة يف ال�سماء واملالئكة يف الآية الكرمية .كما ي�ست�شهدون
على �إمكانية حدوث اللقاء بيننا وبني احل�ضارات الأخرى بقوله عز وجل} :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ{ (ال�شورى.)29 :
وبالعودة �إلى ال�س�ؤال الرئي�س حول �آليات التوا�صل مع املخلوقات الف�ضائية ،فهنالك عدد
من الأ�ساليب ومنها:
• م�شروع �سيتي )SETI( :بد�أ عام  ،1960ويقوم هذا امل�شروع بر�صد �إ�شارات ال�سلكية،
وموجات راديوية قد ت�صدرها ح�ضارات متتلك تقنيات االت�صاالت ،ولديها م�ستوى
من الذكاء مي ِّكنها من �إر�سال الإ�شارات الال�سلكية وا�ستقبالها .وجرى �إن�شاء عدد من
محطات الر�صد يف مناطق مختلفة من الأر�ض .ر�صد (راديو تل�سكوب �آري�سيبو) م�ؤخ ًرا،
�إ�شارات راديوية قادمة من الف�ضاء اخلارجي من على بعد  240مليون �سنة �ضوئية.
• ا�ستك�شاف الف�ضاء :كان �أول و�صول ملركبة من �صنع الب�شر للقمر عام  1959بو�ساطة
املركبة الف�ضائية الرو�سية لونا� .2أما �أول و�صول ب�شري ل�سطح القمر فقد كان عام
 1969عرب البعثة الف�ضائية �أبوللو  .11وهنالك خطط طموحة لإر�سال الب�شر لكوكب
املريخ خالل العقدين القادمني.
ولكن لي�س هذا كل �شيء .ف�أبعد نقطة و�صل �إليها الب�شر �إلى حلظة كتابة هذه ال�سطور
هي خارج نطاق املجموعة ال�شم�سية عرب امل�سبار الف�ضائي فوايجر  1الذي و�صل �إلى ما هو
�أبعد من  20مليار كلم عن كوكب الأر�ض ،ومن خلفه امل�سبار الف�ضائي فوايجر  .2وجرى
�إطالق امل�سبارين قبل �أربعني عا ًما عام  ،1977حيث �أ�سهما ب�شكل كبري يف ا�ستك�شاف كواكب
امل�شرتي ،وزحل ،ونيبتون و�أقمارها .املهم هنا �أن امل�سبارين ي�شتمالن على �سجل ذهبي فيه
معلومات عن كوكب الأر�ض و�سكانه ،ور�سائل بكثري من اللغات ،ومو�سيقا ،و�أ�صوات احليتان،
و�صور مختلفة �إلى الكائنات الذكية.
امل�شكلة يف الأ�سلوبني �أعاله هي عامل الزمن .ففي م�شروع �سيتي للإ�شارات الال�سلكية،
�إذا جنحنا يف التقاط �إ�شارات حل�ضارات �أخرى يف هذا الكون فذلك يعني �أنها �إ�شارات تعود
�إلى ما�ضي تلك احل�ضارة ولي�س واقعها املعا�صر .وبلغة �أ�سهل ،ف�ضوء النجوم الذي نراه هو
ال�شعاع الذي و�صل �إلينا من املا�ضي ال�سحيق بعد �أن قطع مئات الآالف ،بل وماليني ال�سنوات
ال�ضوئية.
�أما م�شروع فوايجر ،فلو فر�ضنا �أن املخلوقات الذكية ا�ستطاعت العثور على امل�سبار
فوايجر� 1،أو فوايجر 2فالتقنيات امل�ستخدمة فيهما تعود �إلى �سبعينيات القرن الع�شرين ،حيث
ال �إنرتنت ،وال و�سائل متقدمة لتخزين املعلومات .ويف حني �أن اخلروج من املجموعة ال�شم�سية
ا�ستغرق ما يقارب �أربعني عا ًما ،فمن ناحية نظرية و�إذا ما حافظت املركبة فوايجر  1على
�سرعتها احلالية  17.3كلم /ثانية فيمكن �أن ت�صل �إلى جنم قريب من جمموعتنا ال�شم�سية
وامل�سمى جنم قنطور الأقرب ( )Proxima Centauriبعد ما يقارب ثالثة و�سبعني �ألف �سنة.
اجلميل �أن الأ�سطوانات املوجودة على مركبة فوايجر جرى ت�صميمها لتظل �صامدة مدة بليون
�سنة .ولكن هل �ستتمكن الكائنات الف�ضائية من قراءة الأ�سطوانة وقتها؟

43

اقتصاد

حياة هانئة
بعد العمل

مزيدا من
استحدث استخدام اآلالت
ً
الوظائف بأجور أعلى من تلك التي قضى
عليها .لكن إذا ُتركت المكاسب المتأتية من
التشغيل اآللي للسوق ،فسوف يستولي
عليها مالك شركات التقنية وغيرهم ما
يترك بقية السكان في عبودية مادية.
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ال خيار أمام البشر ،المعلقين بين جشع رغباتهم
وندرة مواردهم ،غير مواصلة
				
«العمل لقاء أجر» في أي وظيفة توفرها السوق
			

�إن

جميع الق�ص�ص ،تقري ًبا ،التي تتحدث عن �أن
«الكائنات الآلية قادمة» ،تتبع ً
منطا جمر ًبا
وحقيق ًيا .يقول عنوان تقليدي «تع ِّر�ض جمموعة
�شوب دايركت � Shop Directألفي وظيفة يف اململكة
املتحدة للخطر ».ثم ،نق ًال عن تقارير موثوقة �صادرة
عن معاهد ومراكز �أبحاث مرموقة ،ينبه ُ
املقال
املعني اجلمهو َر دائ ًما ب�ش�أن تقديرات مفرطة عن
«الوظائف قيد اخلطر»� ،أي ن�سب مئوية لعاملني
�أم�ست �سبل عي�شهم مهددة بفعل الت�شغيل الآيل
فائق التقنية .هناك اقتبا�س من مثال تو�ضيحي
�آخر يقول« :ي�شري تقرير جديد �إلى �أن التزاوج بني
الذكاء اال�صطناعي والكائنات الآلية ميكن �أن يحل
محل وظائف كثرية جدً ا ،حتى �إن ع�صر فر�ص العمل
ال�شاملة رمبا يكون قد بلغ منتهاه».
التمييز بين الوظائف والمهام | تخفُّ هذه
النظرة القامتة� ،أحيا ًنا ،من خالل التمييز بني
«الوظائف» و«املهام» .يقال �إن الأجزاء املعتادة فقط
من الوظائف �سيجري �إحاللها .يف هذه التقييمات
يكمل
الأكرث تفا�ؤ ًال عن «م�ستقبل العمل»� ،سوف ِّ
الب�شر الآالت ،ال �أن يتناف�سوا معها.
ي�ستند هذا الت�صور املبهج �إلى ما حدث يف
املا�ضي� :إذ ا�ستحدث ا�ستخدام الآالت ،مبرور
الوقت ،مزيدً ا من الوظائف ب�أجور �أعلى من تلك
التي ق�ضى عليها .كما ي�ستند � ً
أي�ضا �إلى تقييمات �أكرث
مو�ضوعية ملا ميكن �أن تفعله الكائنات الآلية الآن
(على الرغم من وجود خالف حول ما قد يكونون
قادرين على فعله يف النهاية) .عالوة على ذلك،
يعتقد بع�ض املتفائلني �أن الت�شغيل الآيل �سريفع
متو�سط م�ستوى الذكاء الب�شري .و�سوف يحتاج
وتقدما يف العمر �إلى جمموعات
�سكان �أكرث ثراء
ً
متزايدة من الب�شر من مقدمي الرعاية ،واملمر�ضني،
وعمال النظافة ،واملدربني ،واملعاجلني.

© project Syndicate

أخذ الحيطة والحذر | لكنْ ثمة تنبيه مهم يف
كل ذلك� :إذا تُركت املكا�سب املت�أتية من الت�شغيل
الآيل لل�سوق ،ف�سوف ي�ستويل عليها يف الأ�سا�س
مالك �شركات التقنية و«موظفو املعرفة» ذوو التعليم
العايل ،ما يرتك بقية ال�سكان عاطلني عن العمل
�أو يف عبودية مادية وفكرية�( .ستكون احلاجة �إلى
محامني خرباء ،وم�ست�شارين ،ومحا�سبني ،و�أطباء
نف�سيني ،وخرباء عالقات �إن�سانية� ،أكرب من �أي وقت
م�ضى).
لذلك ،حت ّذر الرواية ال�سائدة ب�أنه ينبغي �أن
تدار عملية الت�شغيل الآيل بحر�ص لتجنب تكرار
التفاوتات� ،أو تو�سعها ،يف الدخل .ثم �إن التحليالت

تخل�ص عادة مع ت�أكيد قوي ب�أن مزيدً ا من وظائف
«�إبداعية» ومنتجات جديدة مثرية ،مثل �سيارات دون
�سائق� ،إمنا هي قيد الإعداد� .إذا ت�س ّنى لنا �أن نتعلم
مر�ض
ونحن نربح ،ف�إن مدينة فا�ضلة مل�ؤها عمل ٍ
ورخاء �ستجتذب اجلميع.
مستقبل المهن والبلدان | �إذا مل يحدث
ذلك ،ف�إن النبوءات املبهجة �سوف مت�سي قامتة� :إذ
�ستواجه مهن �أو بلدان من التي تف�شل يف احت�ضان
ت�شغيل �آيل بحما�سة كافية اندثا ًرا اقت�صاد ًيا وثقاف ًيا.
باخت�صار ،بينما ُيعد الت�شغيل الآيل تهديدً ا للعمل،
ف�إنه تهديد ميكن ،بل ينبغي التغلب عليه يف �إطار
العمل احلايل مدفوع الأجر.
ثمة �صدى قليل يف هذه الرواية عن الر�أي الأقدم
ب�أن الآالت توفر فر�صة لالنعتاق من العمل ،وتفتح
�أف ًقا من الرتويح الن�شط� ،إنها فكرة تعود �إلى
اليونانيني القدماء .فقد ت�صور �أر�سطو م�ستقب ًال
يقوم فيه «عبيد �آليون» بعمل عبيد حقيقيني ،ما
يجعل املواطنني �أحرا ًرا يف تدبر �أمور �أ�سمى .واجه
جون �ستيوارت ميل ،وجون ماينارد كين�س ق ّراءهم
بفكرة مفادها �أن الر�أ�سمالية ،من خالل توليد
الدخل والرثوة املطلوبة للق�ضاء على الفقر� ،إمنا
تق�ضي على نف�سها يف واقع الأمر ،ما يعتق اجلن�س
الب�شري ،على حد تعبري كين�س ،لكي يحيا على نحو
«حكيم ومقبول وكرمي».
باملثل ،يقول �أو�سكار وايلد� :إن الب�شر ،عندما ت�ؤدي
الآالت كل «العمل القبيح ،واملريع ،وغري امل�شوق»،
�سيحظون بوقت فراغ ماتع ،حيث ميكنهم ا�ستنباط
�أ�شياء رائعة ومبهرة لبهجتهم وبهجة كل �شخ�ص
را�سل على الفوائد املت�أتية من
�آخر .و�أثنى برتراند ِ
متديد وقت الفراغ من الطبقة الأر�ستقراطية �إلى
جميع ال�سكان.
َقدَر ُخلُقي للبشرية | ال �شيء من هذه
امللهمات الباعثة على اال�سرتخاء ازدرت العمل .على
العك�س ،كلها كانت تن�شد العمل� .إن ما اعرت�ضت
عليه هو «العمل لقاء �أجر ».لكن اليوم� ،أ�صبح «العمل
لقاء لقمة عي�ش» ُينظر �إليه على �أنه قدر ُخ ُلقي
للب�شرية ،بينما وقت الفراغ يرتبط �ضم ًنا بعدم فعل
�أي �شيء.
موقف االقتصاديين | لطاملا كان االقت�صاديون
مت�أرجحني .فهم ،من ناحية ،يعدُّون العمل مدفوع
الأجر تكلفة لال�ستهالك .الآالت تقلل من تكلفة
العمل .حينما ي�صبح النا�س �أكرث �إنتاجية ومن ثم
�أكرث رخاء ،ف�سوف يعملون �أقل� .سيحظى النا�س،

على وجه �أكرث دقة ،بخيار العمل ملدة �أقل بالدخل
نف�سه� ،أو العمل بالقدر نف�سه كما كان يحدث من
قبل لقاء مزيد من الدخل� .أو�ضح النمط التاريخي
�أنهم «قاي�ضوا» الوقت واملال ،لهذا انخف�ضت �ساعات
العمل كلما ارتفع الدخل.
لكن مفهوم الوفرة املتنامية ،الذي �صاغه كين�س
و�آخرون ،جرى جتاوزه بفعل التزام اقت�صاديني
مبفهوم الندرة املت�أ�صلة .يقولون �إن رغبات النا�س ال
ميكن �إ�شباعها ،على هذا لن يح�صلوا �أبدً ا على ما
يكفيهم .يتخلف العر�ض عن مواكبة الطلب دائ ًما،
ما ي�ستلزم حت�سينات م�ستمرة يف الكفاءة والتقنية.
�صحيحا حتى لو كان هناك ما يكفي
�سيكون هذا
ً
لإطعام العامل كله و�إلبا�سه و�إ�سكانه .ال خيار �أمام
الب�شر ،املعلقني بني ج�شع رغباتهم وندرة مواردهم،
غري موا�صلة «العمل لقاء �أجر» يف �أي وظيفة توفرها
ال�سوق .لذلك ،ف�إن يوم الوفرة ،عندما ي�ستطيعون
املفا�ضلة بني العمل ووقت الفراغ ،لن ي�أتي �أبدً ا .بل
ينبغي لهم �أن «ي�سابقوا الآالت» دائ ًما و�أبدً ا.
هناك �سبيل للخروج من هذا الفخ ،لكن لن
يت�سنى ذلك �إال �إذا �أجرينا متييزين حا�سمني :بني
االحتياجات والرغبات ،وبني الو�سائل والغايات.
كان التمييز بني االحتياجات والرغبات مركز ًيا
يف نظر املفكرين الأقدم عهدً ا .لكن يف االقت�صاد
املعا�صر ،يجري التعاطي مع الأف�ضليات على �أنها
«ثابتة» ،وعلى هذا ال تخ�ضع ملزيد من التحقيق فيما
يتعلق بقيمتها �أو م�صدرها .م ّيز املفكرون الأقدم بني
«احتياجات اجل�سد» و«احتياجات اخليال» ،م�ؤكدين
الطابع غري القابل لالختزال للأول ،واملرونة
للأخري� .إذا كان يف الإمكان حثنا على الرغبة يف
احل�صول على كل ما ي�ضعه املعلنون �أمامنا ،على
�شبكة الإنرتنت الآن ،فلن نحظى مبا يكفينا �أبدً ا.
كما م ّيز املفكرون الأقدم عهدً ا � ً
أي�ضا بني
الو�سائل والغايات .ف�إن منتجات الآالت هي ما �أطلق
عليها عامل االقت�صاد �ألفريد مار�شال «املتطلبات
املادية للرفاه»� .إن رفاه الإن�سانية هي الغاية .نحن
نخرتع الآالت لتحقيقها .لكن لل�سيطرة على هذه
إقناعا
االخرتاعات ،ينبغي �أن تكون غاياتنا �أكرث � ً
من الرغبة يف مزيد ومزيد من املنتجات واخلدمات
فح�سب .دون تعريف ذكي للرفاه� ،سوف ن�ستحدث
بب�ساطة مزيدً ا ومزيدً ا من الوحو�ش التي تقتات على
�إن�سانيتنا.
• روبرت �سكيدل�سكي :Robert Skidelsky
�أ�ستاذ �شرف يف االقت�صاد ال�سيا�سي يف جامعة
واريك ،وزميل الأكادميية الربيطانية يف التاريخ
واالقت�صاد ،وع�ضو جمل�س اللوردات الربيطاين.
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العالمات الفاخرة والمتاجر المؤقتة
تعمد تجارة التجزئة المؤقتة في العصر
الحديث إلى إزالة الحد الفاصل بين التسوّ ق
خاصة بها.
والتسويق ،ما يتطلب استراتيجية
ّ
هوبير غاتينيون •
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ُع ّد مركز الت�سوق منذ زمن غري بعيد جنة ا�ستهالكية ،بيد �أنه ارتقى
بدوره لي�صبح منتدى اجتماع ًيا مفع ًما باحلياة .لكن مبرور الوقت،
�أخذت امل�شرتيات التقليدية بالتجزئة والأن�شطة االجتماعية تتحول �إلى
يخب بريق امل�شرتيات التقليدية� ،إال �أنها ال تبدو
الإنرتنت .بينما مل ُ
منتع�شة ،مقارنة باالنت�شار الوا�سع للبدائل الرقمية ومالءمتها.
هناك نقطة م�شرقة توم�ض ،مع ذلك ،و�سط امل�شهد القامت الذي
�أ�صبحت عليه املتاجر التقليدية� .إذ �أ ْثرت املتاجر امل�ؤقتة هذا القطاع
بالعفوية املطلوبة كث ًريا ،وجل�أ امل�ستهلكون �إلى هذا االجتاه ب�أعداد كبرية.
تُعزى �شعبية املتاجر التقليدية ،جزئ ًيا� ،إلى �أذواق امل�ستهلكني املتغرية.
خ�صو�صا �إذا كانت
فجيل الألفية امل�ستهدف يتوق �إلى جتارب جديدة،
ً
فر�صا ميكن ا�ستخال�صها على نحو مقنع وم�شاركتها عرب و�سائل
توفر ً
التوا�صل االجتماعي� .إن املتاجر امل�ؤقتة ،التي ُبنيت لتلبي حاجة �أذواق
عابرة ولي�س لأن تبقى على الدوام ،تُعد منا�سبة على نحو فذ لال�ستفادة
من افتتان امل�ستهلكني ال�شباب بكل ما هو جديد وفريد.
بطبيعة احلال ،ال �شيء جديد حول مفهوم جتارة التجزئة العابرة.
�أحد الأمثلة الرا�سخة على ذلك هو املتاجر املو�سمية التي تبيع مالب�س
الهالوين ،والتي تتج�سد مع ن�سمات اخلريف وتختفي بحلول �شهر نوفمرب
ت�شرين الثاين .لكن الوفرة الالفتة للمتاجر امل�ؤقتة اليوم لها غر�ض
مختلف� .إذ �إنها تعمل ،على نحو عام ،بو�صفها امتدادًا ال�سرتاتيجية

ت�سويق عالمة جتارية �أكرث من كونها متج ًرا لبيع
املنتجات فح�سب .كما ات�ضح يف بحثي الأخري
الذي ُن�شر يف املجلة الف�صلية Journal of the
( Association for Consumer Researchوالذي
�شارك يف �إعداده توما�س �إ�س .روبرت�سون من كلية
وارتون ،ولدوفيكا �سو�ساريو من جامعة ليهاي) ،ف�إن
املتاجر امل�ؤقتة املعا�صرة الأكرث �إثارة تطمح لتوليد
تداول غري مح�سو�س للعالمة التجارية� ،أي دعاية
ت�سويقية م�ش ِّوقة .على �سبيل املثال ،ا�ستخدمت
العالمات التجارية الفاخرة متاجر م�ؤقتة جلذب
ف�ضول امل�ستهلكني الذين قد ال ي�ستطيعون الو�صول
�إلى املتجر الرئي�س .لذلك ،يناق�ش بحثنا �أنه ال ينبغي
متاما بالقواعد وب�أف�ضل
للمتاجر امل�ؤقتة �أن تلتزم ً
املمار�سات امل�صممة للمتاجر التي تهدف �إلى زيادة
الإيرادات.

ما هو المفيد وغير المفيد في الدعاية
التسويقية المثيرة | ينبغي لنا ،قبل امل�ضي
قدما� ،أن نفرق بني الدعاية الت�سويقية املثرية
ً
والت�سويق م�شافهة� ،إذ يجري اخللط بينهما غال ًبا.
وف ًقا خلال�صة البحث ،ف�إن امل�شافهة هي تبادل
ملعلومات بني �أ�شخا�ص حول منتجات بهدف احلد
من حالة عدم التيقن وتقليل املخاطرة يف قرارات
ال�شراء� .أما الدعاية الت�سويقية املثرية فهي �شكل من
�أ�شكال امل�شافهة امل�ضخمة ،يجري من خاللها انت�شار
الر�سائل يف جميع �أنحاء جمتمعات امل�ستهلكني على
نطاق �أو�سع بكثري ،كما يحدث عندما تنت�شر ر�سالة
عرب الإنرتنت .على الرغم من �أن احلوارات ال�شفهية
تُعد عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا يف الدعاية الت�سويقية املثرية،
�إال �أن تنوع الدعاية الت�سويقية املثرية وكثافتها
متاما .باخت�صار ،تُفهم
جتعلها ً
نوعا مختل ًفا ً
الدعاية الت�سويقية املثرية ،على الوجه الأمثل ،ب�أنها
نوع من الإح�سا�س اجلماعي ،بينما امل�شافهة تكون
أ�سا�سا بكيفية معاجلة الدماغ
�أكرث ت�أث ًريا� ،إذ تتعلق � ً
للمعلومات.
تحديد موقع وسائل التواصل االجتماعي
| ت�ستك�شف ورقتنا �أبحا ًثا قائمة عن الت�سويق
م�شافهة ،وعن الدعاية الت�سويقية املثرية ال�ستجالء
ر�ؤى قد تكون ذات عالقة بالعالمات التجارية
امل�شاركة يف االنت�شار الكبري للمتاجر امل�ؤقتة� ،أو التي
تفكر يف القيام بذلك .قد تكون النقاط التي نغطيها
ذات �أهمية خا�صة من منظور ت�صنيف الزبائن� .إذ
ي�شري البحث �إلى �أنه لي�س من املرجح �أن يقوم جميع

�أع�ضاء الأنظمة االجتماعية بالبدء يف ا�ستخدام
و�سيلة الدعاية الت�سويقية املثرية بالقدر نف�سه .من
الأرجح �أن يقوم َمن ُي�سمون «بالهام�شيني» ،وهم
النا�س غري املتعمقني ب�شدة داخل ال�شبكة ،بجذب
انتباه اجلموع �إلى منتجات جديدة وغري م�ألوفة .على
النقي�ض من ذلك ،ف�إن �أذواق الأع�ضاء امل�ستكينني
متاما وعاداتهم ،تخ�ضع يف كثري من الأحيان لالجتاه
ً
الرائج يف ال�شبكة .كلما قل التداخل الع�ضوي القائم
بني منط عالمة جتارية ملتجر م�ؤقت و�شريحة زبائن
م�ستهدفني� ،أ�صبح من املهم ا�ستقطاب م�ؤثرين يف
هام�ش تلك ال�شريحة ،ولي�س يف املركز.
نعلم � ً
أي�ضا من �أبحاث �سابقة �أن الدعاية الت�سويقية
امل�ؤثرة تتغري كلما تطورت� .إذا ا�ستمرت الدعاية
الت�سويقية امل�ؤثرة ملدة طويلة مبا يكفي لأن تنت�شر
على نحو �أبعد من حدود املخل�صني للعالمة التجارية
و�شبكاتهم االجتماعية املتما�سكة ،ف�إن املنحى العام
ي�صبح �أكرث �سلبية .يرجع ذلك �إلى �أن امل�ستهلكني
الذين لديهم جتربة مبا�شرة مع منتج ما مييلون �إلى
تبادل معلومات �أكرث �إيجابية ،بينما النا�س الذين
كالما م�شافهة ،على نحو عام ،يكونون �أكرث
ينقلون ً
متحي�صا .للحفاظ على دورة دعاية ت�سويقية مثرية
ً
ق�صرية وجذابة ،ينبغي للعالمات التجارية �أن تفكر
بجدية يف اخت�صار دورة حياة املتاجر امل�ؤقتة.
بين الحاجة للمكانة والحاجة للتفرد | ت�ستخدم
العالمات التجارية املرموقة ،كما ُذكر �أعاله ،املتاجر
امل�ؤقتة للو�صول �إلى امل�ستهلكني املو�سرين الذين قد ال
يكونون مندرجني �ضمن �إطار الطبقة امل�ألوفة .ينبغي
للعالمات التجارية ،عند القيام بذلك�،أن تنتبه لفرق
�أ�سا�سي ا�ستخل�صه الباحثون من داخل قاعدة م�ستهلكي
منتجات الرفاهية.
�إن امل�شرتيات الفاخرة ميكن �أن تكون مدفوعة
بحاجة للمكانة �أو بحاجة للتفرد .كلتا احلاجتني
تكمل �إحداهما الأخرى .تقت�ضي احلاجة للمكانة
�أن يعلن عنها لدى �أكرب جمهور ممكن ،بينما تعتمد
احلاجة للتفرد على قدر معني من التكتم ،لكيال
ي�ؤدي ذلك �إلى �إثارة في�ضان رهيب من املقلدين.
من ثم ،ف�إن امل�ستهلكني الذين لديهم قدر كبري من
احلاجة �إلى املكانة ،هم على الأرجح من �سيبد�أ يف
دعاية ت�سويقية مثرية حول متاجر م�ؤقتة ،م�صورين
�أنف�سهم للأ�صدقاء واملتابعني بو�صفهم بارعني
«يف معرفة خفايا» امل�ستهلكني� .إن ميل امل�ستهلكني
املدفوعني باحلاجة �إلى التفرد للبقاء �صامتني ب�ش�أن
م�شرتياتهم ،يجعلهم من غري املرجح �أن يبد�أوا

دعاية ت�سويقية مثرية .مع ذلك ،ف�إنهم على الأرجح
�أكرث من فئة الباحثني عن املكانة يف �أن يدعموا
املتاجر امل�ؤقتة ،حيث ُيجتذبون جلميع الأ�شياء التي
تعد برتقيتهم فوق اجلموع.
مقاومة إجهاد المتاجر المؤقتة | تُعد
املتاجر امل�ؤقتة منا�سبة للعالمات التجارية التي تريد
�إثارة �ضجة .لكن مع تزايد انت�شار التوجه ،ي�صبح
إح�سا�س برونق بدء احلوار .من
من ال�صعب حتقيق ال ُ ُ
غري الوا�ضح �إلى �أي مدى ميكن �أن يحتمل اجلمهور
قبل �أن يظهر �إجهاد املتاجر امل�ؤقتة.
مثال على ذلك :كانت عالمة الأزياء كوم دي
غار�سون رائدة يف نه�ضة املتاجر امل�ؤقتة يف �أوائل عام
خالل �إن�شاء جمموعة م�شهورة من متاجر
 2000من ُ ُ
متاما بعد
«قليلة التكلفة» ،لكنها تخلت عن النموذج ً
�أن قرر التنفيذيون �أنه �أ�صبح �أ�سلو ًبا قد ًميا .تخلت
هريمي�س م�ؤخ ًرا عن املتجر امل�ؤقت الذي يبيع الو�شاح
امل�صبوغ بعد مدة وجيزة من العمل يف �أربع مدن يف
الواليات املتحدة .من املحتمل �أن ي�ستمر منحنى
الإبداع للمتاجر امل�ؤقتة يف ال�صعود ،و�أن يت�ضاءل
مدى االهتمام الذي ميكن �أن تتوقعه العالمات
التجارية من امل�ستهلكني� .إن احلفاظ على منوذج
ً
منتع�شا يتطلب مزيدً ا من فطنة
املتاجر امل�ؤقتة
املديرين واهتمامهم.
كما ينبغي �أن تتذكر العالمات التجارية � ً
أي�ضا �أن
املثل القائل «كل الدعاية �إمنا هي دعاية جيدة» ال
ينطبق على الدعاية الت�سويقية امل�ؤثرة .فالتوا�صل
بني امل�ستهلكني يحمل يف طياته موثوقية ،ومن ثم
مرجعية ،تفتقدها و�سائل الإعالم املدفوعة .دون
تدخل �إداري ،ميكن ب�سهولة اختطاف دورة الدعاية
الت�سويقية امل�ؤثرة من قبل �أ�صوات �سلبية ،ما ي�ضر
بعالمة جتارية بقوة� .إنه لينبغي لل�شركات ،حتى
ت�ضمن �أال تنفجر متاجرها امل�ؤقتة يف وجوهها� ،أن
تكون �سباقة ب�ش�أن حتديد م�صادر الدعاية الت�سويقية
امل�ؤثرة ال�سلبية وتبديدها.
• هوبري غاتينيون � :Hubert Gatignonأ�ستاذ �شرف
يف الت�سويق ،و�أ�ستاذ �شرف كر�سي كلود جان�سن
لإدارة الأعمال يف معهد �إن�سياد.

ُتعزى شعبية المتاجر التقليدية ،جزئ ًيا ،إلى أذواق المستهلكين المتغيرة.
فجيل األلفية المستهدف يتوق إلى تجارب جديدة،
		
فرصا يمكن استخالصها على نحو مقنع
خصوصا إذا كانت توفر ً
ً
ومشاركتها عبر وسائل التواصل االجتماعي.
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أسرة

لغة أم لغتان؟

فوائد ثنائية
اللغة لألطفال
يسهم اكتساب لغة ثانية
في تطوير الجوانب المعرفية
واالجتماعية عند األطفال.

حصة علي مطر الغامدي
Hsmtaaw@gmail.com

48

 -يونيو 2019

عندما يتقن الطفل اللغة األم،
يكون الوقت مناس ًبا لتعلم اللغة األخرى.
و ُتعد مرحلة الطفولة المبكرة من عمر  4سنوات
		
إلى  6سنوات خصبة إلضافة لغة ثانية للطفل
			

تعد

اللغة الأداة الأولى للتعبري عن الأفكار
وامل�شاعر واحلاجات .كما �أنها من �أهم دعائم
االت�صال بالعامل ،و�أداة الرتياد �آفاق املعرفة .ولقد
�أكد فكوت�سكي � Vygotskأن اللغة وترميز الأ�شياء
ي�سهالن عملية االنتباه ،وتتحكم ،على هذا� ،أو
ت�سيطر على الأفعال ،والأقوال ،وامل�شاعر.
اللغة األم | يتجاوز عدد لغات العامل �ستة �آالف
لغة مختلفة .وتُعد اللغة الأم لكل �شخ�ص هي الأهم.
و�إذا ما �أتقنها قفز بكل حرية لكل ثقافة جديدة .كما
�أن اللغة تعد رمزًا للأ�صالة ،والتم�سك بها يجعلنا
إبداعا .تقول َبهار ِتي ،Bharati
�أكرث خيا ًال ،وذكا ًء ،و� ً
�أ�ستاذة الأدب بجامعة كاليفورنيا« :ال عجب يف �أن
ن�سمي اللغة التي نرثها باللغة الأم ،فهي �أمنا الر�ؤوف
والعطوف ،وت�سمي لنا العامل وكل ما يدور فيه من
م�شاعر».
أهمية إتقان اللغة األم | هناك مثل ياباين
يقول« :ال�شجرة املثمرة ت�ستمد قوتها من جذورها».
بالرغم من انفتاح اليابان على العامل يف منت�صف
القرن التا�سع ع�شر ،من بعد حقبة من العزلة� ،إال
�أنها اعتزت بلغتها الأ�صلية وجعلتها الأولى يف مقاعد
التعليم.
وماليزيا � ً
أي�ضا متكنت من النهو�ض ببالدها عن
طريق التعليم ،واالحتفاظ باللغة املاليزية لكونها
اللغة الر�سمية الوطنية للبالد.
اللغة العربية | يقول اهلل ،عز وجل ،يف كتابه
الكرمي} :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ{ (الزمر� .)28 :أجمع املف�سرون «�أَيْ لي�س هناك
�أَ ْف َ�صح َما َي ُكون ِمن ا ْل َع َر ِب َّية».
يقول �أحمد �شوقي:
َّ
حاس ًنا
غات َم ِ
إن الَّذي َم أَ َل اللُّ ِ
الج َ
َج َع َل َ
مال َو َسر َُّه في الضا ِد
عندما نتحدث عن العربية فنحن نتحدث
عن احلروف ال�ساكنة واملتحركة ،واملدود الطويلة
والق�صرية( ،املرفوع ،واملن�صوب ،واملخفو�ض،
واملجرور) .بالرغم مما قد ي�ست�صعبه بع�ض النا�س،
�إال �أنها فخر ومتيز� .أنزل اهلل بها كتابه ،واختار لهذا

الكتاب �أ�شرف ر�سله محمدً ا� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
املعلم الأول والف�صيح الأعظم.
لذلك ينبغي تعزيز روح االنتماء للغة العربية.
ومع العوملة التي منر بها ،والتطور الذي ي�شهده
القرن الواحد والع�شرون ،هناك توجه لالهتمام
باللغة العربية �أكرث ف�أكرث.
ويوافق العا�شر �إلى الثالث ع�شر من �شهر �أبريل،
ني�سان من كل عام امل�ؤمتر الدويل للغة العربية بدبي،
وبرعاية من ال�شيخ محمد بن را�شد .وو�صفت اللغة
العربية يف امل�ؤمتر الثامن لعام  2019ب�أنها «�صاحبة
اجلاللة� ،إنها لغتنا العظيمة املقد�سة».

ما هو الوقت المناسب عند الطفل لتعلم
لغة أخرى؟ | عندما يتقن الطفل اللغة الأم،
يكون الوقت منا�س ًبا لتعلم اللغة الأخرى .وتُعد مرحلة
الطفولة املبكرة من عمر � 4سنوات �إلى � 6 ،سنوات
خ�صبة لإ�ضافة لغة ثانية للطفل بل تعد مثالية .ويرى
كامنز � Cummins 2005أنه �إذا �أتقن الطفل لغته
الأم �سهل عليه تعلم لغة �أخرى يف وقت مبكر .كما �أن
هناك تباد ًال تطور ًيا بني �إتقانه للغة الأم وبني تعلم
اللغة الأخرى.
الحاجة إلى تعليم الطفل اللغة الثانية وأكثر
من لغة | من �أهم النتائج التي �أقرها امل�ؤمتر
العربي الإقليمي ،2011 ،هي �إدراج اللغة الثانية
باملناهج ،وذلك لإدراك �أهمية اللغة الثانية .ذلك
�أن الطفل ي�ستطيع من خاللها االت�صال بالعامل،
ومواكبة التقدم التقني ومواجهة حتدياته.
ت�ؤكد الأبحاث العلمية كذلك �أن املخ ع�ضو يتميز
باملرونة و�سرعة اال�ستقبال ،وال يت�أثر بال�سنوات وال
بالأعمار .فنجد �أن هناك عالقة �سحرية بني الدماغ
وتعلم اللغات� .إن تعلم لغة جديدة هو حتفيز خلاليا
الدماغ للعمل والتجديد واحلماية .وهو �أمر �صحي
نقدمه بكل فاعلية لأدمغة �أطفالنا.
عرف هوغن  Haugenثنائية اللغة ب�أنها املقدرة
على النطق ذي املغزى باللغة الثانية يف عمر مبكر.
وهي قدرة الطفل على التعامل مع نظامني لغويني
بانتباه ،حيث ي�سهل عليه انتقاء مفردات كل لغة مع
املوقف املنا�سب.
وينطلق من ثنائية اللغة (التعددية اللغوية) وهي
ما جنده لدى �أطفال املهجر الذين �أجربتهم احلياة
لالنتقال �إلى مواطن �أخرى .ويك�شف ذلك عن �أن

اكت�ساب اللغة مل يكن عائ ًقا لهم.

تكمن أهمية ثنائية اللغة في األمور التالية:
• القدرة على �أن يعرب عن فكرته ب�أكرث من
لغة ،وهي ما ت�ستدعي مفاهيم عالية للرتميز
والتجديد.
• تكوين �صورة �إيجابية للذات ،و�إدراك املتحدث
مبدى كفاءته ،و�أنه �شخ�ص م�ؤثر وفعال ملن حوله.
• تطور الناحية املعرفية واالجتماعية.
• تنمي عند الطفل خا�صية االنتباه التنفيذي،
وهو امل�س�ؤول عن عملية حل ال�صراع بني
املعلومات املت�صارعة وامل�شرتكة والف�صل
بينهما.
هل ثنائية اللغة تؤثر في اللغة األم؟ | ظلت
فكرة �أن تعلم الطفل للغتني تثري جد ًال كب ًريا عند
الباحثني والعلماء ،و�أنه قد ي�ؤثر �سل ًبا ،وقد يت�سبب
يف ما ي�سمى بـ «الكف املعريف» .ففي درا�سة قام
بها رينولدز و�أوهري يف عام  2010لأطفال ناطقني
باللغة الإ�سبانية لغتهم الأم والإجنليزية لغة ثانية،
وبني جمموعة �أخرى يتحدثون بلغتهم الأم الإ�سبانية
فقط .وتهدف الدرا�سة �إلى مقارنة الأطفال من
حيث مهارات القراءة والتهجئة� .أظهرت النتائج �أن
املجموعتني مت�ساويتان يف مهارات القراءة باللغة الأم.
ازدواجية التحدث وآثارها | االزدواجية
هي نوع من التداخل اللغوي .وهناك م�شكلة قد
يقع فيها بع�ض الأ�شخا�ص وهي التحدث مع الطفل
بلغتني ب�شكل ازدواجي ،ك�أن تتحدث تارة باللغة
العربية العامية ،ثم تدخل من خاللها كلمات باللغة
الإجنليزية .هذا املزج يف �أثناء احلديث ين�شئ لنا
لغة ركيكة ه�شة للغة الأم عند الطفل ،وباملقابل اللغة
الثنائية.

على هذا تتأكد في هذا السياق األمور
اآلتية:
• ينبغي على الرتبويني وامل�س�ؤولني �أو ًال االهتمام
باللغة الأم و�إعطا�ؤها حقها كام ًال ومكتم ًال.
• ن�شر ثقافة ثنائية اللغة والت�شجيع على تعليمها
للطفل ،من خالل برامج �إثرائية متنوعة.
• �إدماج الإعالم يف ذلك ،لأن له دو ًرا كب ًريا يف
تو�ضيح �أهمية هذا الأمر.
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إسالميات

الت َع ُ
ايش مع َ
اآلخر
س َم َة المجتمع اإلسالمي ال َتعني َّ
َّ
أن المسلم يحكم بالفناء على
إن ِ
ُ
َّ
س
بدين
كل من يدين
ٍ
س ٍ
ٍ
مختلف عنه ،بل إن العالقة تقوم على أ ُ
وطيدةٍ من التسامح والعدل ،والبر والرحمة ،والمودة ُ
واأللفة.

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

إ�سالم
ال ُ

عاملي يدعو �إلى ال�سالم
دينٌ ٌّ
والتعاون ,وحتقيق اخلري للنا�س
جمي ًعا .والدعو ُة �إلى الإ�سالم مهمة الر�سل والأنبياء،
ومهمة من �شرفه اهلل بحمل العلم �إلى الب�شر .وقد
حمل النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،لوا َء الدعو ِة,
ف�أدى مهمته على �أكمل وجه ,قال تعالى} :ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{
(�سورة الفرقان :الآية .)1
واملت�أمل للنداء الإلهي للخلق ،يلحظ كرثة خطاب
أ�سا�س
القر�آن للنا�س بالألفاظ التي ت�شعرهم ب� ِ
ِخلقتهم ،ووحدة �أ�صلهم الإن�ساين ،كقوله تعالى} :يا
�أيها ال َّنا�س{ ،وقوله تعالى} :يا بني �آدم ،{..وي�سمو
الت�شريع الإ�سالمي حني يثبت الكرامة الإن�سانية
للخلق جميعهم ،ب�صرف النظر عن �أديانهم
ومعتقداتهم ،قال تعالى} :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ (�سورة الإ�سراء:

الآية .)70
هذه الكرامة ،التي تَ�ض َمن للنا�س جمي ًعا حقهم
يف العلم والعقيدة ،والعي�ش واحلياة .ويف املجال
إ�سالم ما عليه الآخرونً ،
مفو�ضا
الواقعي ُيقر ال ُ

�أمرهم يف احل�ساب �إلى خالقهم .فال ينكر التعاي�ش
الديانات الأخرى� ،سواء �أكان ذلك
أ�صحاب
مع �
ِ
ِ
داخل الدول الإ�سالمية �أم خارجها ،جتن ًبا لل�صراع
وال�شقاق ،والنزاع واالفرتاق ،والت�صادم والتع�صب،
ً
وحفاظا على مقومات احلياة الآمنة.
إ�سالم �أخ�ضع لتقدير والة الأمر،
لذلك ف�إنَّ ال َ
تنظيم العالقات العامة بني امل�سلمني وغريهم يف
َ
حالتي ال�سلم واحلرب ،بح�سب ما يرونه متف ًقا
مع حتقيق امل�صالح ،ودرء املفا�سد .كما �أ َّنه يدعم
العالقات ال�سلمية بني مختلف ال�شعوب ،لت�سهيل
تبادل املنافع ،وحتقيق املقا�صد االجتماعية ،وربط
الأفراد برباط الود والتفاهم ،وت�أكيد التعاون،
وانتفاع كل �أمة مبا لدى الأمم الأخرى مبا ال يتعار�ض
مع قواعد ال�شريعة الإ�سالمية.
عالقات مع غري امل�سلمني
والإ�سالم ُي ِق ُّر بوجود
ٍ
يف حال ال�سلم واحلرب ،ب�إعطائه التمثيل
الدبلوما�سي �أهمية كربى ،ملا للعالقات الدبلوما�سية
أهداف مهمة ،كن�شر الدين
أغرا�ض �سامية ،و� ٍ
من � ٍ
الإ�سالمي والدعوة �إليه ،وتعريف النا�س بخ�صائ�صه
الفريدة ،ومحا�سنه العديدة ،والتمكني من عقد
املعاهدات ،وتوثيق ال�صالت التجارية ،واملعامالت

اإلسالم بإبراز النزعة اإلنسانية ،التي تميز بها ،حيث
لقد ُع ِن َي
ُ
َ
اإلنسان من أجواء الحقد والكراهية،
نقل اإلسالمُ
والتفرقة والعصبية ،إلى أجواء المحبة والتسامح،
والقيم السامية ،واآلداب النبيلة الراقية ،واألخالق الكريمة الفاضلة،
جميعا خلقوا من نفس واحدة
		
حيث أعلن َّأن الناس ً
50

 -يونيو 2019

والروابط الأخرى كافة ،التي تهم امل�سلمني .والتمثيل
الدبلوما�سي :هو ما كان معرو ًفا يف ال�سابق بالر�سل
وال�سفراء.
إ�سالم يعطي الأمان ملن يطلبه ,ويفر�ض له
وال ُ
كم الأمانِ
وح ُ
احلماية والرعاية حتى ي�ؤدي مهمتهُ .
يف الإ�سالم يت�سع لكل �أنواع احلماية والرعاية
ال�شخ�ص على نف�سه وماله يف
املعروفة ،حتى ي�أمنَ
ُ
ُ
بالد امل�سلمني .والأ�صل يف م�شروعية الأمان ،قول ُه
تعالى} :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ{ (�سورة التوبة :الآية .)6

خطئ من ُي�ص ِّور عالق َة امل�سلمني بغريهم على
و ُي ِ
�أنها عالقة قائمة على البغ�ض والكراهية ,والعداء
واحلقد و�سوء املعاملة ،بل هي قائمة على الت�سامح
والت�آلف ,وح�سن املعاملة والتعارف ,وتبادل امل�صالح
واملنافع.
وقد اهتم النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بتحقيق
ال�سالم يف املجتمع املدين منذ و�صوله املدينة
املنورة ,فعقد معاهدته مع جميع من فيها من اليهود
ور�سخ مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي يف �أرجاء
وغريهمَّ ,
املدينة ,وعاملهم معاملة ح�سنة.
وهذه املعاملة الرائعة والعادلة التي �أمرنا بها
القر�آن ,وانتهجها النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
جمتمع قوي ،له
كان لها ثمراتٌ عديدة ,منها :بناء
ٍ
عالقات دولية �سليمة ،تعمل على ا�ستقرار الأمن
وال�سالم ،وبناء م�ستقبل م�شرق مزدهر للب�شرية،
ت�سود فيه قيم احلق والعدل ,وامل�ساواة والإخاء
ري منهم ودخل �إلى الإ�سالم
الإن�ساين .واقتنع كث ٌ
ب�سبب هذا التعاي�ش ال�سلمي مع امل�سلمني ,حيث
ت�أثروا ب�أخالق امل�سلمني احلميدة التي رباهم
الإ�سالم عليها �أيام الر�سول ،عليه ال�صالة وال�سالم,
فتحول كثري من �أبناء الأمم والأديان الأخرى �إلى
هذا الدين.

أسما ُء ُ
بنت ُع َميس

َصاح َب ُة الهِ جر َتين
إ�سالم ب�إبراز النزعة الإن�سانية ،التي
لقد ُع ِن َي ال ُ
إ�سالم الإن�سانَ من �أجواء
متيز بها ،حيث نقل ال ُ
احلقد والكراهية ،والتفرقة والع�صبية� ،إلى �أجواء
املحبة والت�سامح ,والقيم ال�سامية ,والآداب النبيلة
الراقية ,والأخالق الكرمية الفا�ضلة ,حيث �أعلن �أنَّ
النا�س جمي ًعا خلقوا من نف�س واحدة ،قال تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{
النا�س،
(�سورة الن�ساء :الآية  .)1فمهما تفرق ُ
أ�صل واحد ،و�إن تباعدت
فالب�شري ُة قاطب ًة من � ٍ
بلدانهم� ،أو تباينت �ألوانهم و�أجنا�سهم .ولي�س من
�ش�أن الإ�سالم �أن مييز من ارتفع على من ات�ضع،
وال من اغتنى على من افتقر ،وال ذا اللون الأبي�ض
على ذي اللون الأ�سود ،بل اجلميع �سوا ٌء عند اهلل
يف �آدميتهم و�إن�سانيتهم .فاملميز الوحيد ،الذي
يتفا�ضلون به عند خالقهم ج َّل وعز ،هو تقواهم هلل،
وخوفهم ومراقبتهم له ،وخ�شيتهم منه} .ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{ (�سورة

احلجرات :الآية .)13
�إنَّ ِ�س َم َة املجتمع الإ�سالمي هي تلك التي ال تَعني
�أنَّ امل�سلم يحكم بالفناء على جميع العنا�صر التي
مختلف
بدين
ٍ
تعي�ش داخل وطنه الإ�سالمي ،وتدين ٍ
امل�سلم �إلى حرمان ه�ؤالء من العي�ش،
عنه ،وال �أن يعمد
ُ
و�سلب حقهم يف احلياة الذي وهبه اهلل ،تعالى ،لهم،
َ
بل �إنَّ العالقة بني امل�سلمني وغريهم يف البلد الواحد،
تقوم على �أُ ُ�س ٍ�س وطيد ٍة من الت�سامح والعدل ،والرب
والرحمة ،واملودة والأُلفة .وال يقيم الإ�سالم العالقة
مع الغري على الكراهية ،وال ي�ؤ�س�س الرابطة مع
الآخرين على النفرة واحلقد واال�ستئ�صال ,بل يدعو
�إلى بناء العالقات على الت�سامح والودّ ,واالن�سجام
والت�آلف ,واملحبة وال�سالم.

ِمن

ال�صحابيات ُم َ�سا َر َع ًة للدخول
�أبر ِز ّ
ال�ص َحاب ّية َ
اجلليلة
يف الإ�سالمَ ,
�أ ُّم عبداهلل� ,أ�سما ُء بنتُ ُع َمي�س بنُ معد
َ
وقت ُم َب ّكر,
اخلث َعم َّية ،حيث �أ�سل َمت يف ٍ
ً
فقد كانت متزوجة من جعفر بن �أبي
طالب ،ر�ضي اهلل عنه ,ودخال يف الإ�سالم
ال�سابقني
يف بدايات الدعوة  ,فكانا من َّ
الأولني.
قري�ش للم�سلمني الأوائل
وملّا ا�شتد �أذى ٍ
يف مكة� ,أ�شار النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
عليهم بالهجرة �إلى احلب�شة ,فكانت �أ�سما ُء
وزوجها مع املهاجرين ,ومكثا فيها قري ًبا
ُ
عاما ,و�أجنبت له ثالثة �أبناء ,ثم
من ً 13
ال�سنة ال�سابعة
عادا �إلى املدينة املنورة يف ّ
من الهجرة ,بعد ا�ستقرار امل�سلمني فيها,
وحاز ه�ؤالء �أف�ضلية الهجرتني ,حيث قال
فيهم ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم:
ال�سفينة هجرتان ,هاجرمت
«لكم �أنتم �أهل َّ
�إلى النجا�شي! وهاجرمت �إ ّ
يل».
ويف ال�سنة الثامن ِة من الهجرة ا�ستُ�شهد
زوجها جعف ُر بن �أبي طالب يف معركة
م�ؤتة ,فحزنت عليه حز ًنا �شديدً ا ,و�صبرَ ت
وع َكفَت على
على ق�ضاء اهلل تعالىَ ,
تربي ِة �أبنائها الثالثة ,تعلمهم ,وتغر�س يف
قلوبهم مح ّب َة هذا ال ّدين ,حتى َ
خط َبها �أبو

بكر ال�ص ّديق ر�ضي اهلل عنه ,فتزوجته,
ٍ
و�أجنبت له ابنه محمدً ا ,وعا�شت معه
�سنوات خالفته ,حتى وفاته �سنة 13هـ.
ِ
وكانت وف َّي ًة له ,حتى �إنه �أو�صى ب�أن تتو ّلى
غ�سله ،ر�ضي اهلل عنه ،بعد وفاته ,فنفّذت
و�صيتَه.
ثم تزوجها علي بن �أبي طالب ،ر�ضي
اهلل عنه ,وكان يعج ُب ُه فطنتُها وذكا�ؤها,
وما تتمتع به من احلكمة ورجاحة العقل,
و�صواب الر�أي ,وال�صدق والإخال�ص,
وبقيت معه حتى ا�ست�شهاده ,و ُرزِقت منه
بولدين.
كانت �أ�سما ُء بنت عمي�س ,مثا ًال نا�ص ًعا
ال�صادقة يف �إميانها,
للمر�أة امل�سلمةّ ,
ال�صابرة على بلوائها ,املخل�صة لأزواجها,
إ�سالم الفا�ضلة,
فقد تر ّبت على ِق َي ِم ال ِ
و�آدابه النبيلة ،و�سلوكياتِه الراقيةُ ،ت َع ّظ ُم
�شعائر اهلل تعالى ,وال تخ�شى يف اهلل لوم َة
وح�سن اخللق
الئم .تدعو �إلى الف�ضيل ِة
ِ
ائب ,وامل�شور َة
ال�ص َ
والتعامل ,و ُت َق ّد ُم الر�أي ّ
باتزانٍ واعتدال ,و ُت�ؤ ِث ُر غ َريها على
َ
ُ
املعروف ,وتحُ �سنُ لل�ضعفاء
وتبذل
نف�سِ ها,
واملعوزين ,وت�سعى �إلى ن�شر مكارم الأخالق
وجميل اخلالل ,ونبيل ال�صفات واخل�صال.
توفيت ،ر�ضي اهلل عنها� ،سنة 43هـ 663/م.
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صحة

السفر ج ًوا

احتياطات طبية
لرحلة آمنة
قد يتعرض المسافرون لعدد من المشكالت
الصحية ،ومنها دوار الطيران ،وتورُّم الساقين،
وآالم األذن ،واضطراب الساعة البيولوجية.
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يعاين

بع�ض امل�سافرين عوار�ض �صحية
خ�صو�صا
عند �سفرهم بالطائرة،
ً
من ي�سافرون مل�سافات طويلة .من هذه امل�شكالت
ال�صحية :التعب ،والأرق ،والإم�ساك ،وال�صداع
الن�صفي ،وخلل اجلهاز اله�ضمي ،وتغيرّ املزاج،
وتو ُّرم ال�ساقني ،والدوار ،والغثيان ،و�أمل املفا�صل،
وجفاف اجللد وغريها .وميكن جتنب معظم هذه
العوار�ض عرب اتباع جمموعة من الن�صائح قبل
ال�سفر ،ويف �أثنائه ،للتمتع ب�سفر �صحي و�آمن.

اختالف التوقيت في وجهة السفر قد
يتسبب في اختالل الساعة البيولوجية،
				
لذا يُنصح بتغيير وقت النوم قبل السفر،
		
ليتناسب مع وقت النوم واالستيقاظ في الوجهة المقصودة
			
دوار الطيران وآالم األذن | يو�ضح د .عبداهلل
اجللعود ،طبيب طريان ،وع�ضو جمعية طب الطريان
املدين الأمريكية� ،أن من �أكرث العوار�ض ال�صحية
التي يعانيها امل�سافرون دوار الطريان «دوار اجلو»،
وهو �أحد �أنواع دوار احلركة ب�سبب حركة الطائرة
يف �أثناء الطريان .يعد هذا العار�ض ردة فعل طبيعية
للأ�شخا�ص الأ�صحاء ،ويحدث عندما ي�ستقبل اجلهاز
الع�صبي املركزي �إ�شارات مت�ضاربة من الع�ضالت،
والعني ،واجلهاز الدهليزي يف الأذن الداخلية،
امل�س�ؤول عن التوازن وحالة اجل�سم احلركية .تتمثل
�أعرا�ضه يف �شكوى بع�ض الركاب من الغثيان� ،أو
القيء� ،أو الدوخة� ،أو التعرق� ،أو �شحوب الب�شرة،
و�صعوبة الرتكيز ،والنعا�س ،وال�صداع.
من ال�ضروري لكل من يعاين هذا الدوار اتباع
التو�صيات التي ير�صدها طبيبه للتقليل من �أعرا�ض
دوار الطريان ،ومن ذلك تناول م�ضادات الهي�ستامني
املتاحة دون و�صفة طبية قبل الرحلة مبدة تراوح بني
 30دقيقة �إلى  60دقيقة.
آالم األذن | من العوار�ض ال�صحية الأخرى
التي ت�صيب امل�سافرين �آالم الأذن .والأكرث ت�أث ًرا هم
الأطفال .حتدث الآالم ب�شكل وا�ضح خالل الإقالع
والهبوط ،غري �أن مرحلة الهبوط ت�صحبها تغريات
�أكرب .وقد ت�صاب �إحدى الأذنني �أو كلتاهما بالأمل �أو
االن�سداد .وقد ت�ستمر الأعرا�ض لأكرث من �ساعات.
وميكن ،غال ًبا ،معاجلة ان�سداد الأذن� ،أو �أملها
امل�صاحب للطريان عرب خطوات العناية الذاتية،
�أو ما ُيعرف ب�إجراءات الت�أقلم مع تغريات ال�ضغط
اجلوي يف الطائرة ،والتي تعرف با�سم «Valsalva
 »Maneuverوهي التنف�س املتعمد عك�س اجتاه
ممرات الهواء ،حيث يقوم ال�شخ�ص ب�سد فتحتي
الأنف مع غلق الفم ،و�إجبار الهواء برفق بالرجوع
خلف الأنف .من العالجات الأخرى التثا�ؤب القوي
لعدة مرات للم�ساهمة يف التخل�ص من ال�شعور
بان�سداد الأذن ،مع مراعاة جتنب النوم يف �أثناء
الإقالع والهبوط وم�ضغ اللبان .وميكن �أن ي�صف
الطبيب م�ضادات االحتقان ،وم�ضادات اله�ستامني
للعالج.
الساعة البيولوجية | يو�ضح د� .أحمد
�سامل باهمام� ،أ�ستاذ وا�ست�شاري �أمرا�ض ال�صدر
وا�ضطرابات النوم ،مدير املركز اجلامعي لطب
و�أبحاث النوم يف كلية الطب بجامعة امللك �سعود� ،أن

اختالف التوقيت يف �أثناء ال�سفر يت�سبب يف �أعرا�ض
مر�ضية مختلفة .وللتغلب على هذه امل�شكلة ُين�صح
بتغيري وقت النوم واال�ستيقاظ قبل ال�سفر ،ليتنا�سب
مع وقت النوم واال�ستيقاظ يف وجهة ال�سفر .كما
ميكن تعديل ال�ساعة لتتوافق مع وجهة ال�سفر .ف�إذا
كانت الرحلة �ست�صل �إلى وجهة ال�سفر يف النهار،
فيمكن محاولة النوم خالل الرحلة للتحلي بالن�شاط.
�إما �إذا كانت الرحلة �ست�صل لي ًال ،في�ستح�سن التقليل
من النوم بالطائرة حتى ميكن النوم عند الو�صول.
�ضوء النهار هو العامل الأ�سا�س الذي ي�ؤدي �إلى
تنظيم ال�ساعة البيولوجية يف الأج�سام ،لأنه ينظم
�إفراز هرمون الظالم� ،أو ما يعرف بهرمون النوم
«امليالتونني» .واختيار التوقيت املنا�سب للتعر�ض
لل�ضوء القوي خالل ال�سفر �أمر مهم لتنظيم ال�ساعة
البيولوجية .وتوقيت التعر�ض لل�ضوء يعتمد على
وجهة ال�سفر �شر ًقا كان �أم غر ًبا .بب�ساطة ُين�صح
امل�سافرون غر ًبا بق�ضاء بع�ض الوقت يف �ضوء
ال�شم�س وقت الع�صر يف �آخر النهار ،لأن ذلك
ي�ؤدي �إلى 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 �إلى
تقدمي الإيقاع اليومي للج�سم.
تمارين رياضية للسفر | ين�صح د� .سليمان
اجللعود� ،أ�ستاذ وظائف �أع�ضاء اجلهد البدين
امل�شارك يف كلية علوم الريا�ضة والن�شاط البدين
بجامعة امللك �سعود ،بالتحرك وامل�شي كل �ساعة
خالل الرحالت الطويلة ،وتدليك ال�ساقني والقدمني،
وارتداء مالب�س مريحة لتجنب معاناة تو ُّرم ال�ساقني
الذي ينتج ب�سبب اجللو�س ل�ساعات متوا�صلة يف
مقاعد �ضيقة� ،إذ يت�سبب ذلك يف نق�ص الأك�سجني،
وتباط�ؤ جريان الدورة الدموية و�ضعف و�صولها �إلى
الأطراف ال�سفلية .كما يف�ضل تناول الركاب بع�ض
الأطعمة والوجبات اخلفيفة مع �شرب املاء ،وعدم
ال�سكون لفرتات زمنية طويلة ،بل التحرك ب�شكل
دوري يف ممرات الطائرة ،وممار�سة بع�ض التمارين
الريا�ضية اخلفيفة من الثبات لتحريك الرقبة،
واليدين ،والأرجل.

سفر أكثر أما ًنا في الحمل
تقول د .مي�سون املقبل ،ا�ست�شارية �أجنة وحمل �شديد اخلطورة ،يف م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث� :إن الفرتة الأكرث �أما ًنا ل�سفر احلوامل هي قبيل الأ�سبوع  37من احلمل،
�أو الأ�سبوع  32يف حالة حمل تو�أمني .و�أن�سب فرتة لل�سفر هي الثلث الثاين من احلمل بني الأ�سبوع
الرابع ع�شر وال�سابع والع�شرين .فخالل هذه الفرتة جتتاز احلامل مرحلة الغثيان امل�صاحبة للحمل.
ويعد �أكرب خطر ميكن �أن تواجهه احلامل على منت الطائرة هو الوالدة قبل املوعد املحدد.
تزداد مخاطر حدوث بع�ض امل�شكالت لدى احلوامل كالآثار اجلانبية امل�صاحبة لل�سفر ،ومن
ذلك انتفاخ القدمني ب�سبب تراكم ال�سوائل ،ودوار ال�سفر الذي يفاقم الغثيان لدى احلامل� .أما �إذا
كانت احلامل تعاين م�شاكل �صحية يف �أثناء احلمل ،مثل نزول الدم� ،أو وجود ا�ضطراب يف امل�شيمة،
�أو املعاناة من ال�سكري� ،أو ارتفاع �ضغط الدم� ،أو غثيان ال�صباح احلاد� ،أو وجود حالة �إجها�ض� ،أو
والدة مبكرة �سابقة ،ف�إن الطبيب قد ين�صح بعدم ال�سفر وف ًقا لتقديره لكل حالة.

53

غذاء

في موسم السفر
تغذية صحية
تغيُّر النظام الغذائي خالل السفر ،وتهاون
كثير من الناس في نوعية الوجبات التي
يتناولونها ،قد يتسببان في زيادة الوزن ،أو
ظهور أعراض صحية سلبية.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

مع

قدوم مو�سم الإجازات وال�سفر يزداد العبء على اجل�سم ب�سبب اعتماد كثري
من النا�س النظام الغذائي الع�شوائي الذي يت�سبب يف زيادة الوزن .فمن
ال�صباح حتى نهاية اليوم ين�شغل بع�ض النا�س خالل �إجازاتهم و�أ�سفارهم بالبحث
عن �أماكن الطعام واملقاهي ،وتناول الأطعمة الد�سمة ،واحللويات ،واحت�ساء
القهوة بالكرمية ،والع�صائر املليئة بال�سكريات .فمهما كان الهدف من الإجازة،
�سواء كانت الوجهة �سياحية �أو زيارة عائلية ،ف�إنه ال ينبغي جعل الطعام املحور
الرئي�س لل�سفر� ،أو الو�سيلة الوحيدة لال�ستمتاع بالوقت والت�سلية ،وعدم تناول كل
ما يحلو خالل الإجازة التي ال ينبغي �أن تكون عب ًئا على اجلهاز اله�ضمي.

خطوات للحفاظ على الوزن خالل السفر

• تناول وجبة واحدة في المطعم يوميًا :لتقليل ال�سعرات احلرارية اليومية،
ُين�صح بتناول وجبة واحدة من املطاعم يوم ًيا بد ًال من ثالث وجبات ،واالعتماد
يف الوجبات الأخرى على �أطعمة يجري حت�ضريها يف املنزل �أو يف الفندق .فال
يوجد �أف�ضل من فطور ال�شوفان� ،أو حبوب الإفطار مع احلليب والذي من ال�سهل
�إعداده� ،أو خبز التو�ست من القمح الكامل مع جنب قليل الد�سم .من املمكن
� ً
أي�ضا جلب �ألواح احلبوب قليلة ال�سكر وتناولها بني الوجبات وجبة خفيفة.
• تفادي المشروبات عالية السعرات الحرارية� :إن ال�سعرات احلرارية
املوجودة يف الطعام �ستكون كافية ،بل زائدة �أحيا ًنا عن حاجة اجل�سم .لذا
ال داعي للمزيد منها عن طريق امل�شروبات التي تتفنن بع�ض املطاعم يف
�إ�ضافة ال�صبغات وامللونات �إليها ،فال تقدم �سوى ال�ضرر .وهناك عدد من
امل�شروبات قليلة ال�سعرات احلرارية املتوافرة يف املطاعم ،والتي ين�صح
با�ستهالكها بد ًءا باملياه الباردة مع �شرائح الليمون� ،أو ال�شاي املثلج� ،أو
ال�شاي ال�ساخن غري املحلى� ،أو املياه الفوارة.
• تجنب المقبالت التي تضعها المطاعم على الطاوالت مجا ًنا :غال ًبا ما تكون
خبزًا� ،أو رقائق البطاط�س� ،أو املوالح .وكلها غنية بال�سعرات احلرارية الإ�ضافية
غري املح�سوبة .لذلك يف�ضل �إزالتها �أو ا�ستبدال ال�سلطة ال�صحية بها.
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• يُفضل طلب الطعام وفق طرق اإلعداد اآلتية:
• بد ًال من اللحم �أو الدجاج املقلي ميكن طلبه م�شو ًيا.
• ميكن �أن ُيطلب من مقدمي الطعام �أن تكون ال�صل�صة املح�ضر بها
الطبق �إلى جانب اللحم �أو الدجاج ،ولي�س فوقه للتحكم يف الكمية
املتناولة بد ًال من تناول الكمية كلها.
• ُيف�ضل �أن يكون الطلب اجلانبي خ�ضراوات م�شوية� ،أو �سلطة بد ًال من
البطاط�س املقلية مث ًال.
• ال�س�ؤال عن �إمكانية تقدمي اخلبز� ،أو الأرز� ،أو املعكرونة امل�صنوعة من
القمح الكامل ،لأن كث ًريا من املطاعم �أ�صبحت توفرها.
• اختيار السمك في المطاعم :لأنه يكون �أقل يف ال�سعرات احلرارية من
غريه .وهي فر�صة لتناول بع�ض الدهون اجليدة كالأوميغا  ،3ولكن ينبغي
احلر�ص على �أال يكون مقل ًيا �أو مدهو ًنا بالزبدة ،بل ُيف�ضل �أن يكون م�شو ًيا.
• تناول الحلويات باعتدال :يمُ كن طلب احللوى عند ال�شعور باحلاجة �إليها
فقط ،ولي�س بعد كل وجبة .وبالإمكان � ً
أي�ضا م�شاركتها .على �سبيل املثال
ميكن طلب طبق واحد لأكرث من �شخ�ص ،وقليل منه يكفي لإ�شباع رغبة تناول
ال�سكريات عند اجلميع.

أطعمة مناسبة لتناولها في السفر
تعد هذه اخليارات من �أف�ضل الأطعمة ال�صحية لأنها غنية بالأوميغا ،3
واملغني�سيوم ،والزنك ،وم�ضادات الأك�سدة التي من املمكن تناولها وجبات
خفيفة بني الوجبات ،بد ًال من الأطعمة عالية ال�سعرات واخلالية من املغذيات.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

املك�سرات كاللوز واجلوز والبيكان.
الفاكهة ذات الق�شور ال�سميكة كاملوز والتفاح.
الفاكهة املجففة كامل�شم�ش والبخارى والزبيب.
الزبادي العادي وزبادي الفاكهة.
ال�شوكوالته الداكنة.
الزبادي املثلج بد ًال من الأي�س كرمي.
ال�شوفان (يف الإفطار �أو بني الوجبات).
احلليب مع القهوة بد ًال من مبي�ض القهوة.
بذور الكتان (يف ال�سلطة).
اخليار والطماطم الكرزية.
بذور ال�شيا (يف ال�سلطة).
ال�سلطات.
اجلرانوال (مع احلليب).
املايونيز الاليت.

يعد السمك خيا ًرا مثال ًيا للتغذية،
ألنه قليل السعرات الحرارية ،وغني بالدهون الجيدة كاألوميغا ،3
على أن يكون مشو ًيا وليس مقل ًيا أو مدهو ًنا بالزبدة
		

عوارض صحية يمكن تجنبها عبر التغذية
• اإلسهال:
يحدث الإ�سهال ب�سبب عدوى ت�سببها بكترييا  ،Escherichia Coliوالتي تنتج ب�سبب
ال�سفر �إلى بلد �آخر ،وتغري طبيعة الطعام وال�شراب خالل الأيام القليلة الأولى ،ما ي�ؤدي
�إلى تغيري يف امليكروبات املوجودة ب�صورة طبيعية يف الأمعاء والذي قد يكون �ضا ًرا.
ولتفادي ذلك ين�صح باتباع الآتي:
• عدم الإفراط يف الطعام خالل الأيام الأولى للإجازة يف البلد الذي يزوره
ال�شخ�ص للمرة الأولى ،وال يعلم مطاعمه النظيفة �أو املنا�سبة.
• تناول الطعام بجرعات �صغرية قدر الإمكان حتى ي�ستطيع اجل�سم �أن يبني
خالله مناعة طبيعية.
• اختيار الأطعمة الطازجة وال�ساخنة ،واالبتعاد عن الأطعمة النيئة كاللحوم وال�سو�شي.
• عدم تناول اخل�ضراوات والفواكه الطازجة �إال بعد الت�أكد من �سالمة غ�سلها
وتنظيفها ،واالعتماد على الأنواع التي لها ق�شرة خارجية مثل البطاط�س،
واملوز ،والربتقال ،والبطيخ وغريها.
• الإكثار من �شرب املاء واللنب املدعم بالبكترييا النافعة (الربيبيوتيك
والربوبيوتيك).
• الجفاف واإلمساك:
الإم�ساك هو �أحد الأعرا�ض التي ي�صاب بها امل�سافر نتيجة عدم حتركه لفرتة طويلة
يف �أثناء الرحلة� ،إ�ضافة �إلى عدم تناول الألياف يف الطعام.
خ�صو�صا
للتخل�ص من هذه امل�شكلة يجب احلر�ص على تناول كمية كافية من ال�سوائل
ً
خ�صو�صا يف
املاء ،من � 6أكواب �إلى � 8أكواب يوم ًيا ،دون انتظار ال�شعور بالعط�ش
ً
الأماكن احلارة ،ويجب زيادة احلركة قدر الإمكان .ويف�ضل التنقل �س ًريا على الأقدام
بد ًال من ا�ستخدام �سيارات الأجرة لزيادة الن�شاط البدين ما دام ذلك ممك ًنا� ،إذ ي�سهم
ذلك يف احلماية من الإم�ساك ،وحرق بع�ض �سعرات الوجبات املتناولة.
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تقنية

النسخ االحتياطي
السبيل األمثل
لحماية البيانات
تساعد خدمات النسخ االحتياطي
السحابية على االحتفاظ بالبيانات
الخاصة بالمستخدمين واسترجاعها
في أي وقت ومن أي مكان.

خلدون غسان سعيد

ميكن

حماية البيانات وامللفات ال�شخ�صية من
احلذف غري املق�صود� ،أو ا�سرتجاعها
يف حال ُّ
تعطل الهاتف �أو اجلهاز اللوحي �أو فقدانه،
وذلك من خالل خدمات خا�صة حتفظ ن�سخً ا
احتياطية من امللفات ب�صورة دورية .ونذكر جمموعة
من الربامج املتخ�ص�صة يف ذلك ،بالإ�ضافة �إلى
جمموعة من خدمات تخزين امللفات ال�سحابية.
الربنامج الأول هو Cerberus Anti-Theft
الذي يعمل على تتبع الأجهزة عرب الإنرتنت و�إر�سال
ر�سائل ق�صرية  SMSب�أوامر محددة عندما ال يتوافر
ات�صال ب�شبكة الإنرتنت .وي�ستطيع الربنامج تتبع
� 5أجهزة مختلفة ،مع تقدميه واجهة ا�ستخدام
عربية ،وتوفري وظائف متعددة ت�شمل �إقفال الهاتف،
وت�صوير �صورة وفيديو وت�سجيل �صوتي ملعرفة
من يحمل جهاز امل�ستخدم ،و�إر�سالها �إلى الربيد
الإلكرتوين للم�ستخدم ،بالإ�ضافة �إلى قدرته على
تتبع اجلهاز بعد تغيري �شريحة االت�صال ،وتغيري
الرقم ال�سري لقفل اجلهاز ،وم�سح البيانات
ال�شخ�صية عن بعد ،حتى تتبع اجلهاز بعد حذف
بياناته بالكامل« ،تتطلب هذه امليزة وجود �إذن
امل�شرف لتعمل» .هناك تطبيق �آخر م�شابه هو
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 Android Lostولكن واجهة ا�ستخدامه تعمل باللغة
الإجنليزية.
�أما برنامج  G Cloud Backupفيعد من �أف�ضل
التطبيقات و�أ�سهلها التي تقدم خدمات الن�سخ
االحتياطي للبيانات بجميع �أنواعها ،التي ت�شمل
الأ�سماء وجهات االت�صال ،و�سجل االت�صاالت،
والر�سائل الن�صية وال�صور ،وعرو�ض الفيديو،
والت�سجيالت ال�صوتية والوثائق ،و�إعدادات اجلهاز،
وجميع تطبيقاته� ،إلى جانب القدرة على حفظ
بيانات التطبيقات املختلفة .وميكن من خالل هذا
الربنامج ا�سرتجاع جميع البيانات بعد حذف ملفات
اجلهاز �أو فقدانه� ،أو نقل امللفات التي يرغب فيها
امل�ستخدم فقط ،مع قدرته على التعامل مع �أكرث من
جهاز يف �آن واحد .ويقدم الربنامج �سعة تخزينية
�سحابية جمانية لدى دعوة الآخرين ال�ستخدامه.
وميكن حتميل هذه التطبيقات من املتاجر
الإلكرتونية للتطبيقات.
�أما اخلدمات الآتية فهي حلفظ امللفات �سحاب ًيا
ومزامنتها بني الأجهزة املتعددة .اخلدمة الأولى هي
 Dropboxالتي تعد من �أولى اخلدمات ال�سحابية
امل�ستخدمة يف مزامنة امللفات عرب الإنرتنت ،من

خالل واجهة ا�ستخدام �سهلة� .أما Google Drive
فتعد خدمة متقدمة من جوجل تتكامل مع خدمات
جوجل املتعددة ،ومنها �صور جوجل� .أما خدمة
 ،Microsoft OneDriveفهي جزء متكامل مع
جمموعة �أوفي�س  365املكتبية ،وتتكامل ب�شكل ممتاز
مع تطبيقات الهواتف اجلوالة.
تدعم خدمة � MediaFireسهولة التخزين
ال�سحابي وم�شاركة امللفات مع الآخرين مبلفات
ي�صل حجم الواحد منها �إلى  4جيجابايت ،ويجري
فح�ص جميع امللفات املخزنة فيها بربنامج احلماية
 ،BitDefenderوهي خدمة تُ�سهل م�شاركة روابط
للملفات املراد م�شاركتها مع الآخرين مبا�شرة� ،أو
عرب ال�شبكات االجتماعية� .أما خدمة ShareFile
فتقدم مزايا م�شاركة امللفات مع الآخرين ،وطلب
عمل الآخرين عليها مع تكاملها مع برامج الربيد
الإلكرتوين  Outlookو .Gmailبينما خدمة
 Hightailالتي كانت تعرف يف ال�سابق با�سم
 ،YouSendItمنا�سبة للعمل التعاوين على امللفات
والوثائق وجداول الأعمال عرب الإنرتنت ،مع �إمكانية
تخزين امللفات ،وال�صور والوثائق ،وعرو�ض الفيديو
اخلا�صة فيها بكل �سهولة.

تطبيقات مفيدة
مساعد إلكتروني ذكي
ي�ضم

جهاز  XBoom AI ThinQ WK9خدمة م�ساعد
جوجل ال�شخ�صي بتقنية الذكاء اال�صطناعي للإجابة
عن جميع �أ�سئلة امل�ستخدم ،وعر�ض النتائج على ال�شا�شة التي
تعمل باللم�س والتي يبلغ قطرها  8بو�صات� .إ�ضافة �إلى �إمكانية
ت�شغيل ال�صوتيات عرب ال�سماعات املدجمة عالية اجلودة بقدرة
 20واط .كما يقدم امل�ساعد كامريا �أمامية للمحادثات املرئية
وعقد االجتماعات مع الآخرين ،بالإ�ضافة �إلى قدرته على عر�ض
اخلرائط وال�صور املخزنة يف خدمة �صور جوجل .وميكن التحكم
يف هذا امل�ساعد عرب عدة منتجات �أخرى تدعم االت�صال مع
امل�ساعدات الذكية ،مثل التلفازات احلديثة.

Calculator Touch

يوفر هذا التطبيق املجاين الو�سيلة
املنا�سبة حلل معادالت الريا�ضيات ب�سهولة
بعد كتابتها يدو ًيا على �شا�شة الهواتف
التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد .يدعم
التطبيق التعرف �إلى الكتابة اليدوية
للمعادالت ،والإ�شارات ،والرموز الريا�ضية
املختلفة ،ويحلها ب�سرعة ،ويعر�ض الإجابة
على ال�شا�شة.

Remote Fingerprint Unlock

يعمل هذا التطبيق على فتح قفل
احلا�سب ال�شخ�صي الذي يعمل بنظام
الت�شغيل ويندوز با�ستخدام ب�صمة الإ�صبع
على هاتف اجلوال .التطبيق جماين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد،
ويتطلب حتميل ن�سخة منه على احلا�سب
ال�شخ�صي وربطها بالتطبيق املوجود على
الهاتف اجلوال عرب الإنرتنت من خالل
�إيجاد ح�ساب جماين خا�ص باخلدمة.

Screen Crop

على الرغم من �أنك ت�ستطيع التقاط �صورة
لل�شا�شة ب�سهولة ومن ثم حتريرها عرب
تطبيقات تعديل ال�صور� ،إال �أن هذه العملية
طويلة وتتطلب التنقل بني التطبيقات
والبحث عن ال�صورة امللتقطة .ولكن هذا
التطبيق على الأجهزة التي تعمل بنظام
الت�شغيل �أندرويد ي�سمح بالقيام بذلك
يف عملية واحدة �سهلة و�سل�سة .وي�ستطيع
التطبيق التقاط ال�صور واقت�صا�صها
ب�سرعة من خالل و�ضع اخت�صار لها يف
لوحة الإعدادات ال�سريعة ،لت�ستخدمها من
�أي تطبيق عند مل�س ال�شا�شة من الأعلى �إلى
الأ�سفل وال�ضغط على االخت�صار ،ومن ثم
تعديل ال�صورة واقت�صا�صها وم�شاركتها مع
الآخرين من داخل التطبيق نف�سه.
57

عالم الرجل

Oris

إصدار محدود
�أطلقت دار ال�ساعات ال�سوي�سرية �أوري�س �إ�صدا ًرا
محدودًا من �ساعات دايف كنرتول عالية الأداء
امل�صممة للغوا�صني املحرتفني ،وذلك بال�شراكة مع
رومان فري�شني�شت ،وهو غوا�ص �سوي�سري يق�ضي معظم
حياته العملية يف �أعماق املاء .ت�أتي ال�ساعة امل�صنوعة
من التيتانيوم خفيفة الوزن ومغلفة مبادة  DLCباللون
الأ�سود ،كبرية احلجم بعلبة قطرها  51ملم.
حتتوي ال�ساعة على عدد من املميزات الفريدة عن
�ساعات الغو�ص القيا�سية� ،إذ يوجد بها نظام �أمان
التناوب امل�سجل برباءة اخرتاع .كما حتتوي ال�ساعة
على عداد كرونوغراف مدته  60دقيقة عند ال�ساعة 12
متاما ،مع �إظهار التفا�صيل الأ�سا�سية باللون الأ�صفر
ً
الوا�ضح .يتوافر من ال�ساعة �إ�صدار محدود من 500
قطعة فقط حول العامل.
www.oris.ch

Tom Ford

حذاء التمساح الفاخر
طرحت دار توم فورد الأمريكية �أحذية تالئم الرجل
الريا�ضي ذات جلود فاخرة ونادرة .جاء هذ احلذاء الأنيق
من جلد التم�ساح باللون الأ�سود الالمع ،وجرى �صنعه وفق
�أعلى م�ستويات احلرفية والإتقان يف �إيطاليا بت�صميم
خالب جمع بني الريا�ضة والأناقة .فمثلما ت�ألق بجزئه
العلوي من اجللد الالمع والت�صميم الكال�سيكي للأحذية
الريا�ضية بحبال من�سوجة بعناية ،جاء نعله باللون الأبي�ض
من مادة الربل املطاطية القابلة لتلقي ال�صدمات.
�أما �شعار دار توم فورد فقد جرت طباعته على جلد هذا
احلذاء الفاخر املدبوغ ب�شكل حريف ،و� ً
أي�ضا يف �أ�سفل
احلذاء على اجلزء الأبي�ض.
www.tomford.com
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Corneliani

صيف األناقة
طغى على جمموعة كورنيلياين لربيع  2019و�صيفه� ،أ�سلوب
راقٍ يعك�س ال�شخ�صية املميزة التي يتمتع بها كل رجل ،فتج ّلت
الأناقة يف �إطالالت ع�صرية وكال�سيكية ال تفقد رونقها مع
مرور الزمن ،تو ّفق بني جمال الت�صميم واملوا�صفات العملية.
تطرح كورنيلياين ف�ص ًال جديدً ا من حكايتها فتحتفي
مبهاراتها يف تقدمي ت�صاميم متنوعة ومتعددة املزايا تُلبي
احتياجات الرجل املعا�صر و�أ�سلوب حياته ال�سريع.
احلرير هو بطل املجموعة ،وقد امتزج هذا القما�ش الثمني
مع �أجود �أنواع ال�صوف يف البدالت التي مت ّيزت بخفّة الوزن
والق�صة املريحة .كما تظهر الت�صاميم التي كانت �سائدة
ّ
يف الت�سعينيات بح ّلة معا�صرة كال�سرتة اخلفيفة امل�صبوغة،
املز ّينة بت�أثريات لون ّية ،و�سرتة البومرب الأنيقة امل�صممة من
احلرير الباهت .تتميز القطع امل�صممة من اجللد � ً
أي�ضا
بخفة الوزن وتعدد املزايا ،فتتنوع بني ال�سرتات الراقية
ذات الوجهني امل�صممة من جلد النابا وجلد ال�سويد .تزداد
الت�شكيلة رونقًا ب�سبب الألوان امل�ستوحاة من عنا�صر الطبيعة،
وحتديدً ا الأزهار والفاكهة.
www.corneliani.com

Mont Blanc

إطاللة فريدة
متيزت جمموعة نظارات مون بالن اجلديدة بروح الأناقة التي
ال تفقد بريقها مع مرور الزمن وموا�صفاتها العملية� ،إذ تعد هذه
املجموعة الأولى التي تطلقها مون بالن بالتعاون مع جمموعة
انعكا�سا لرتاث الدار الغني الذي
 ،Kering Eyewearفجاءت
ً
يركز على احلرفية الراقية واالبتكار.
جتمع ت�صاميم املجموعة بني النمط الكال�سيكي والت�صميم
املعا�صر ،وت�ستعني بهوية العالمة التقليدية ،كما تطرح مقاربة
حديثة من وحي الطاقة احليوية التي ينب�ض بها اجليل اجلديد.
تالئم املجموعة هواة اال�ستك�شاف وال�س ّباقني يف عامل الأزياء،
واملبدعني الذين ين�شدون ت�صاميم رائعة جتمع ما بني ال�شكل
اجلميل واملوا�صفات العملية ،بحيث ت�سطع كل قطعة لتعرب عن
ال�شخ�صية املميزة.
�أعادت مون بالن توظيف نق�شاتها املعهودة مثل  ،Godronو
 ،Snowcapواحللقات الثالث ،التي ا�ستوحتها من �أقالمها
التي ت�شتهر ب�إنتاجها ،وقامت با�ستخدامها بنمط جديد على
النظارات لت�ضفي مزيدً ا من اجلاذبية على الت�صاميم ذات
الوزن اخلفيف.
www.montblanc.com
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Fabergé

زمردية
ساعة ّ
�أطلقت دار فابرجيه � Fabergéساعة  ،Lady Libertine Iمع
زم ّردة الأ�سد  Inkalamuالتي اكت�شفتها �شركة جيم فيلدز.
�أب�صرت فكرة ال�ساعة اجلديدة النور عندما زارت دار فابرجيه
منجم كاجيم للزم ّرد التابع ل�شركة جيم فيلدز يف زامبيا ،رفقة
جني مارك م�ؤ�س�س �شركة  Agenhorالقائمة يف جنيف والتي
تخت�ص ب�صناعة �آليات ال�ساعات احلائزة جوائز.
ا�ستمدت دار فابرجيه و�شركة  Agenhorالإلهام من روعة
الطبيعة ال�شا�سعة يف زامبيا ،فارت�أى لهما ترجمة تلك ال�صورة
من خالل اال�ستعانة بالزم ّرد اخلام وا�ستخدامه على طبيعته.
انكب الفريق على حتويل هذه الر�ؤية �إلى حقيقة ،فجرى نحت
ّ
الزم ّرد يدو ًيا ليحاكي حركة الأنهار يف املنطقة .ا�ستُخدمت
خطوط الذهب الرفيعة لر�سم الأنهار ،فيما �ساهمت �أحجار
الزمرد امل�صقولة والأملا�س يف محاكاة الأرا�ضي اخل�ضراء.
�أحاط بهذا امل�شهد الآ�سر علبة م�ص ّممة من الذهب الوردي عيار
ً
18
مر�صعة بحبيبات الأملا�س امل�ستديرة
قرياطا ،مع حافة عليا ّ
ووزنها  1.84قرياط.
مل يكن هذا الت�صميم ممك ًنا لوال �آلية Dalliance 6911
احل�صرية من فابريجيه التي تُتيح لعقارب ال�ساعة التح ّرك
خارج وجه ال�ساعة ،لإف�ساح املجال �أمام �أحجار الزمرد لتزيني
املينا والقبة الو�سطى ب�شكل ي�ستح�ضر �إلى البال الطبيعة
الأخّ اذة يف زامبيا.
www.faberge.com

Valentino

إصدار ثمين
حتمل حقيبة الدار الإيطالية فالنتينو اجلديدة
 VRINGتوقيع املدير الإبداعي للدار بيري باولو
بيت�شويل ،الذي �أعاد �صياغة احلقيبة الكال�سيكية
بذوق ُمعا�صر� .أبرز ما يمُ ّيز حقيبة فالنتينو �شعار
 Vاجلديد الذي جاء على مقدمة احلقيبة ذات
رباقة .تو ّفق احلقائب
ال�شكل الناعم والألوان ال ّ
بني احلداثة والرتاث العريق والفخامة ،من حيث
ا�ستخدام مواد مميزة ،ومراعاة �أدق التفا�صيل
يف ال�صياغة ،وحرفية ال�صناعة ،مع كونها ت�ضم
موا�صفات عملية� .أما الألوان فانح�صرت يف ثالثة
فقط هي الأخ�ضر ،والرمادي ،والأحمر.
www.valentino.com
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Nadine Jewellery

إلهام وإبداع
ا�ستوحت م�صممة اجلواهر نادين عطار
فكرة هذه القالدة من بيئتها العربية
الإ�سالمية ،وقد حفرت على قلبها
الدائري ثالث �سور من القر�آن الكرمي،
مع خيارات من مختلف �أنواع الذهب
الأ�صفر ،والأحمر ،والأبي�ض ،تتواءم
جميعها مع �إبداعات الدار يف قطع
�أخرى تتزين بالت�صميم نف�سه ،ال�سيما
ال�سوارات الذهبية.
�سل�سال بحلقات دائرية �صغرية يحمل
القالدة التي جاءت ب ُقطر يبلغ  23ملم
ب�إطار دائري خال من �أي نقو�ش ،بينما
ُحفرت املعوذات الثالث على ثالثة
�أرباع م�ساحة اللوحة الذهبية الدائرية
للقالدة ،وبقيت ربع امل�ساحة خالية من
�أي نقو�ش لتتزين بقطعة من الأملا�س زنة
 0.03قرياط ،ترتبع يف و�سط امل�ساحة
املل�ساء ،لتزهو القالدة بجمال بريقها،
خا�صا على الت�صميم
وت�ضفي رونقًا ً
البديع الذي ا�ستخدم يف �صياغته
ً
الذهب من عيار 18
قرياطا.
www.nadinejewellery.com
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شذرات

لغتنا
َك ْيت َ
وك ْيت
قال ابن منظور (ت )711 :يف «تهذيب
ا َ
خلوا�ص» متاب ًعا احلريري يف « ُد َّرة ال َغ َّوا�ص»:
يقولون :قال فالن َك ْيت و َك ْيت ،فيوهمون فيه؛
العرب تقول :كان من الأمر َك ْيت و َك ْيت،
لأن َ
وقال فالنَ :ذ ْيت َ
وذ ْيت .فيجعلون َك ْيت و َك ْيت
وذ ْيت َ
كناي ًة عن الأفعالَ ،
وذ ْيت كناي ًة عن
املقال .كما �أنهم ُي َك ُّنونَ عن مقدار ال�شيء
وعدَّته بكذا وكذا ،فيقولون :قال فالن من
ال�شعر كذا وكذا بيتًا ،وا�شرتى الأمري كذا
وكذا مرك ًبا.

وذهب مث ًال
أنا جُ َذ ْيلُ َها المُ َح َّكك،
و ُع َذ ْي ُقها المُ َر َّجب
قال امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال وغريه:
هذا قول ا ُ
حل َباب بن املنذِ ر بن َ
اجل ُموح
ال�سقيفة عند َب ْيعة �أبي
الأن�صاري ،قاله يوم َّ
بكر ال�صدِّ يق ،ويريد� :أنه رج ٌل ُي ْ�ست َْ�ش َفى
وعقْله.
بر�أيه َ
فا ُ
جل َذ ْيل :ت�صغري الجْ ِ ْذل ،وهو �أ�صل
ال�شجرة.
واملح َّك ُك :الذي تتحكك به الإبل ،وهو ُعود
ين�صب يف َم َبارك الإبل تتم َّر ُ�س به الإبل
وتتحكك.
وال ُع َذ ْيق :ت�صغري ال َع ْذق وهو النخلة.
رجب :الذي جعل له ُر ْج َبة ،وهي ِدعامة
واملُ َّ
َ
ُت ْب َنى حولها من احلجارة .والرتجيب:
َ
الرجل رج ًبا� :أي
التعظيم ،يقال :رجبتُ
ّ
عظمتُه.
وعذيق» على وجه املدح،
ذيل
«ج
ّر
غ
�ص
وقد
ُ
ُ
وهذا ت�صغري ُيراد به التعظيم.
ف�أراد قائل� :أنا ُج َذ ْي ُل َها املُ َح َّكك� :أنيّ �أثبت يف
ال�شدائد ُث ُبوتَ اجلذع الذي ُّ
حتتك به ال ُإبل
مع كرثة ترددها عليه .و�أراد بقوله ُع َذ ْي ُقها
املُ َر َّجب� :أين ُم َّ
أ�صلح
عظ ٌم يف ال ُّن ُفو�سُ � ،
لالئتمام بي.
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آللئ من بحور الشعر
ال�سهيلي الأندل�سي (ت 581هـ) �صاحب «الرو�ض الأَ ُنف» يف
قال �أبو القا�سم عبدالرحمن ُّ
ال�سرية ،الذي مل مينعه َف ْق ُد ب�صره يف ال�سابعة ع�شرة من عمره عن تلقي العلم لي�صبح
�أحد كبار العلماء يف الأندل�س واملغرب:
�ير و َي�����س��م�� ُع �أن�����������تَ امل������ع������ ُّد ل�����ك ِّ
�����ل م������ا ُي�����ت�����و َّق����� ُع
ي���ا َم���ن َي����رى م���ا يف ال�����ض��م ِ
ِّ
�����زَ
�����رج�����ى ل���ل�������ش���دائ���دِ ك��ل��ه��ا ي����ا َم�����ن �إل�����ي����� ِه امل���ـُ�������ش���ت���ك���ى وامل�����ف ُع
ي�����ا َم������ن ُي َّ
���ي��ر ع����ن����دَ َك �أج���م��� ُع
�����ول ُك���نْ
ي���ا َم����ن خ����زائ����نُ رزق������ ِه يف ق ِ
ام����ن����نْ ف��������إنَّ اخل َ
����ك و���س��ي��ل�� ٌة ف���ب���االف���ت���ق���ا ِر �إل�����ي َ
م����ا يل ����س���وى ف���ق���ري �إل����ي َ
�����ك ف����ق����ري �أدف������� ُع
�������اب �أق�������ر ُع
���ك ِح��ي��ل�� ٌة ف���ل���ئ���نْ ُردِدتُ ف���������� َّأي ب ٍ
م����ا يل ����س���وى ق���رع���ي ل���ب���اب ِ
ُ
َ
َ
َوم�����ن ال�����ذي �أدع������و و�أه����ت ُ
����ف ب��ا���س��م�� ِه �إنْ ك�����انَ ف�����ض��ل��ك ع���ن ف���ق�ي�رك يمُ��ن�� ُع
������ودك �أنْ تُ���ق��� ِّن َ
���ط ع��ا���ص�� ًي��ا ال���ف���� ُ
���ض���ل �أج ُ
ح��ا���ش��ا جل َ
�����ب �أو�����س���� ُع
��������زل وامل�����واه ُ

حادي األرواح إلى بالد األفراح
البن ق ِّيم اجلوزية (ت 751 :هـ)

ا�س ٌم يطابق م�س َّماهٌ ،
ولفظ يوافق معناه ،فهو مث ُري
وباعثُ
مم
اجلنات،
رو�ضات
�ساكن العزمات �إلى
الهِ
ِ
ِ
ِ
ات �إلى العي�ش الهني يف تلك الغرفات .هكذا
العل ّي ِ
و�صف ابن القيم اجلوزية كتابه «حادي الأرواح
�إلى بالد الأفراح» الذي يتحدث فيه عن �صفة
ني ر�أت،
اجلنة ،وما فيها من نعيم مقيم ،مما ال ع ٌ
وال �أُذ ٌن �سمعت ،وال َخط َر على قلب ب�شر .وقد فرغ
من ت�أليفه ع�شي َة عرفة عند الثلث الآخر من الليل
�سنة 745هـ� ،أي قبل �أن توافيه املنية ب�ست �سنني.
كتاب اجتهدتُ يف جمعه وترتيبه
وفيه يقول« :وهذا ٌ
وتف�صيله وتبويبه .فهو للمحزون َ�سلوةٌ ،وللم�شتاق
�إلى تلك العرائ�س َجلوة ،مح ِّر ٌك للقلوب �إلى � ِّ
أجل
مطلوب ،وحادٍ للنفو�س �إلى جماورة امللك القدو�س،
اجللي�س،
ممت ٌع لقارئه ،م�شو ٌق للناظر فيه ،ال َي�س�أ ُمه
ُ
أني�س ،م�شتم ٌل من بدائع الفوائد ،وفرائد
وال يمَ لُّه ال ُ
الطلب ال َيظف ُر به
القالئد ،على ما لع َّل املجتهدَ يف ِ
فيما �سواه من الكتب».
ق�سم ابن القيم كتا َبه �إلى �سبعني
َّ
با ًبا ،حت َّدثَ فيها عن كل ما يتعلق
وف�صل يف
باجلنة من نعيمَّ ،
و�صف دقائقها ،فذكر تربة اجلنة
وطينها ،وح�صباءها ،وبناءها،
ونورها ،وبيا�ضها ،وغرفها،
وق�صورها ،وخيامها ،و�أ�شجارها،
وزروعها ،و�أنهارها ،وعيونها،
وب�ساتينها ،وظاللها ،وثمارها،
وريحها ،وريحانها .كما حتدَّث
عن �صفة �أهل اجلنة ،وطعامهم
و�شرابهم ،و�آنيتهم ،ولبا�سهم،

وفر�شهم ،ومنارقهم ،و�أزواجهم ،وكثري مما �أنعم
اهلل به عليهم .و�أي �سعادة �أغمر و�أ�سعد من �سماعهم
املنادي ،كما يف �صحيح م�سلم ،يا �أهل اجلنة�« :إنَّ
لكم �أنْ ت َِ�ص ُّحوا فال تَ�سقموا �أبدً ا ،و�إنَّ لكم �أنْ تحَ يوا
فال متوتوا �أبدً ا ،و�إنَّ لكم �أنْ ت َِ�ش ُّبوا فال تَهرموا �أبدً ا،
و�إنَّ لكم �أنْ تَنعموا فال تَب�أ�سوا �أبدً ا» فذلك قوله عز
وجل} :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ{ (الأعراف :من الآية  .)43ونداء اهلل عز وجل
لهم« :يا � َ
أهل اجلنة فيقولونَ :
لبيك ر َّب َنا و�سعدَ ْي َك
واخل ُري يف يديك ،فيقول :هل ر�ضيتم؟ فيقولون :وما
تعط �أحدً ا
رب وقد �أعطيتَنا ما مل ِ
لنا ال نر�ضى؟ يا ِّ
من خلقك ،فيقول� :أال �أعطي ُكم � َ
أف�ضل من ذلك؟
رب و� ُّأي �شيءٍ � َ
أف�ضل من ذلك؟ فيقول:
فيقولون :يا ِّ
�أح ُّل عليكم ر�ضواين ،فال � ُ
أ�سخط عليكم بعدَ ُه �أبدً ا».
ثم عر�ض ابن الق ِّيم لأ�شرف �أبواب الكتاب بح�سب
و�صفه وهو الباب ( )65لر�ؤية �أهل اجلنة لربهم ع َّز
وجل ،وتكليمه لهم �سبحانه ،ثم
ختم بخلود اجلنة ودوامها و�أنها
ال تفنى وال تبيد ،بل نعيم دائم
مقيم.
ُيعد هذا الكتاب بالفعل �سلو ًة ِّ
لكل
محزون ،وباع ًثا لهمة ِّ
كل راكد،
ففيه جتديد الأمل على العمل،
ني للنفو�س مما تالقي من
وت�سك ٌ
عناء الفانية يف طلب نعيم الباقية.
وقد ُطبع هذا الكتاب لأهميته
طبعات عدة جتاوزت الع�شرين
طبعة ،وكان من �أهمها طبعة
جممع الفقه الإ�سالمي بجدة.

إعداد :د .عماد ريحاوي
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إلى
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 �إلى 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 �إلى �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 �إلى مكة ف�صلى ركعتني ،ركعتني ،حتى رجعنا �إلى 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 �إلى 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 محمد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

وحول ما يلزم لأداء ال�صالة يف الطائرة� ،سواء كانت امل�سافة قريبة �أم بعيدة ،و�سواء كان الوقت ميتد �إلى 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 �إلى 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 للأولى 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 تعالى �أمر بها يف حال القتال ،فقال} :و�إذا كنت فيهم ف�أقمت لهم ال�صالة ،فلتقم طائفة
منهم معك ولي�أخذوا �أ�سلحتهم ،ف�إذا �سجدوا فليكونوا من ورائكم ولت�أت طائفة �أخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك{ «الن�ساء  .»102وعلى هذا ف�إذا
كان امل�سافر يف بلد غري بلده وجب عليه �أن يح�ضر اجلماعة يف امل�سجد �إذا �سمع النداء� ،إال �أن يكون بعيدً ا �أو يخاف فوت رفقته ،لعموم الأدلة الدالة
على وجوب �صالة اجلماعة على من �سمع النداء �أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل ،ف�إن امل�سافر ي�صلي جميع النوافل �سوى راتبة الظهر واملغرب والع�شاء ،في�صلي الوتر و�صالة ال�ضحى وراتبة الفجر
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�ستثناة� .أما اجلمع ،ف�إن كان �سائ ًرا ،فالأف�ضل له �أن يجمع بني الظهر والع�صر ،وبني املغرب والع�شاء� ،إما
جمع تقدمي �أو جمع ت�أخري ح�سب الأي�سر له ،وكلما كان �أي�سر فهو �أف�ضل .و�إن كان ناز ًال فالأف�ضل �أال يجمع ،و�إن جمع فال ب�أ�س ل�صحة الأمرين عن
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
وأما صوم امل�سافر يف رم�ضان ،فالأف�ضل ال�صوم ،و�إن �أفطر فال ب�أ�س ،ويق�ضي عدد الأيام التي �أفطرها� ،إال �أن يكون الفطر �أ�سهل له .فالفطر
�أف�ضل لأن اهلل يحب �أن ت�ؤتى رخ�صه.

تمارينك الرياضية في أثناء السفر
�إن متعة التحليق يف الف�ضاء ،وروعة اال�سرت�سال ،و�إمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة �أو تلك
التي تكون على بعد� ،أو حتى التفكري الهادئ يف �أغرا�ض تلك الرحالت ،قد ُتفقد ب�سبب ال�شعور ببع�ض
امل�ضايقات النف�سية �أو الآالم اجل�سدية .ولتكون عزيزي امل�سافر م�ستمت ًعا ما عليك �إال �إ�ضافة بع�ض التمرينات
الريا�ضية �إلى 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 �إلى اليمني و�إلى الي�سار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه �إلى الأمام من الو�ضع املعتدل
« »5مرات �أي�ض ًا.
تمارين اليدين
(�أ )

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

توجيه راح��ة الكف �إل��ى 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 �إل��ى 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 �إلى 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 �إلى الفكني.
ال�ضغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �سبابتي الأ�صابع.
ا�ستخدام �إ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى �إلى الأ�سفل على جانبي الأنف.
ا�ستخدام �أطراف الأنامل يف تدليك �أ�سفل الفكني.
تدوير الفكني �إلى الي�سار خم�س مرات ثم �إلى اليمني خم�س
مرات.
�شد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�سفل
و�إلى الأمام واخللف.

(هـ )

(و)

�أ • تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �شدها بقوة.
ب • رفع الكتفني �إلى الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك و�إنزالهما �إلى الأ�سفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
ج • تدوير الكتفني �إلى اخللف ثم �إلى الأمام خم�س مرات.
د • االلتفات بالر�أ�س �إلى اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني واالجتاه �إلى الي�سار ثم �إلى 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 �إلى ( �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 �إلى �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 �إلى 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 محطة 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.

For more information, please contact Alfursan care center

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
)Cruising speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km

Luxury brands have used pop-ups
to engage the curiosity of consumers
who might never find their way
into a flagship store
Of course, there’s nothing new about
the concept of ephemeral retail. One
well-established example is seasonal
stores such as the Halloween emporia
that materialize with the autumn
chill and vanish come November. But
today’s trendy crop of pop-ups has
a different intent. Broadly speaking,
they operate more as an extension of
a brand’s marketing strategy than to
sell products per se. As explored in
my recent paper for the Journal of the
Association for Consumer Research
(co-authored by Thomas S. Robertson
of the Wharton School and Ludovica
Cesareo of Lehigh University), the most
exciting contemporary pop-ups aspire to
generate intangible brand currency, i.e.
buzz. For example, luxury brands have
used pop-ups to engage the curiosity of
consumers who might never find their
way into a flagship store. Therefore, our
paper argues, pop-ups should not strictly
adhere to the rules and best practices
designed for stores whose remit is to
drum up revenue.

What buzz is, and isn’t | Before

going any further, we must distinguish
buzz from word-of-mouth, with which
it is often conflated. According to the
research literature, word-of-mouth
is a person-to-person exchange of
information about products intended
to reduce uncertainty and risk in
purchase decisions. Buzz is a form of
amplified word-of-mouth, in which
messages circulate throughout consumer
communities on a much wider scale,
as happens when an online post goes
viral. Though word-of-mouth exchanges
are buzz’s basic component, the variety
and intensity of buzz render it a very
different animal. Simply put, the buzz is
best understood as a kind of collective
emotion, whereas word-of-mouth is
more cognitive, having mainly to do with
how the brain processes information.

Social network positioning | Our

paper mines extant research on wordof-mouth and buzz for insights that may

be relevant for brands participating in
the pop-up explosion, or considering
doing so. The points we cover may be
of particular interest from a customer
segmentation point of view. Research
suggests that not all members of social
systems are equally likely to initiate
buzz. So-called “marginals”, people who
are not firmly entrenched within the
network –are more likely to bring new
and unfamiliar products to the group’s
attention. The tastes and habits of fully
ensconced members, by contrast, more
often hew to the network’s mainstream.
The less organic overlap there is between
a pop-up’s brand profile and a targeted
customer segment, the more important it
is to cultivate influencers on the margins
of that segment, rather than at the center.
We also know from past research that
buzz changes as it matures. If buzz lasts
long enough to spread beyond brand
loyalists and their close-knit social
networks, the general tone becomes
increasingly negative. This is because
consumers with direct experience with
a product tend to share more positive
information, while people conveying
second-hand word-of-mouth are
generally more critical. In order to keep
the buzz-cycle short and sweet, brands
should seriously consider a highly
abbreviated lifespan for pop-ups.

Need for status, need for uniqueness |

As stated above, established luxury brands
are using pop-ups to reach moneyed
consumers who might not fit the familiar
upper-crust mold. In doing so, brands
should be mindful of a fundamental
distinction that researchers have drawn
within the luxury consumer base.
Luxury purchases can be driven by
either need for status (NFS) or need for
uniqueness (NFU). The two needs are
mutually exclusive. Status asks to be
advertised to the largest possible audience,
whereas uniqueness depends upon a
certain amount of secrecy, lest one triggers
a dreaded flood of imitators. Consumers
high in NFS, therefore, are more likely
to start a buzz about a pop-up, painting

themselves as savvy, “in the know”
consumers to friends and followers.
NFU-driven consumers’ tendency to
remain strategically silent about their
purchases makes them unlikely to initiate
buzz. However, they are even more likely
than status-seekers to patronize pop-ups,
drawn as they are to all things promising
to elevate them over the herd.

Fighting pop-up fatigue | Pop-ups

are ideal for brands that want to cause
a stir. But as the trend grows more
and more widespread, that sense of
conversation-starting novelty becomes
harder to achieve. It’s unclear how much
the public can absorb before pop-up
fatigue sets in.
Case in point: Fashion brand Comme
des Garçons pioneered the pop-up
renaissance in the early 2000s with a
famous string of “guerrilla” stores, but
abandoned the paradigm altogether
after executives decided it had become
old hat. Hermès recently retired its
“Hermèsmatic” dip-dye scarf pop-up
after a modest four-city stint in the
United States. The creativity bar for
pop-ups will probably continue to climb,
and the attention span brands can expect
from consumers will further dwindle.
Keeping the pop-up paradigm fresh
will require extra agility and care from
managers.
Brands should also remember that the
maxim “All publicity is good publicity”
does not apply to buzz. Communication
amongst consumers carries an
authenticity – and thus an authority
– that paid media lacks. Without
managerial intervention, the buzzcycle can easily be hijacked by negative
voices, deeply damaging a brand. To
ensure that their pop-ups don’t blow
up in their faces, companies will need
to be proactive about identifying and
assuaging the sources of negative buzz.

* Hubert Gatignon is the Emeritus
Professor of Marketing and the Claude
Janssen Chaired Professor of Business
Administration, Emeritus, at INSEAD.
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How
Luxury Brands
Can Combat

Pop-Up Fatigue
Modern-day temporary retail blurs
the line between shopping and marketing,
thus demanding a strategy of its own.
Hubert Gatignon *
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Not

so long ago, the shopping
center was a consumerist
paradise that doubled as a vibrant
community gathering place. But
increasingly, both retail purchases
and social activity are moving online.
While physical retail is far from dead,
it looks anything but lively, compared
to the omnipresence and convenience
of digital alternatives. However, there’s
a bright spot blinking amid the drab
scene that brick-and-mortar has become.
Pop-up stores have infused the sector
with much-needed spontaneity, and
consumers have taken to the trend
in droves. The popularity of pop-ups
partly stems from changing consumer
tastes. The sought-after millennial
demographic craves new experiences,
especially if they provide moments that
can be compellingly captured and shared
via social media. Built for speed, not
durability, pop-ups are ideally suited to
tap into youthful consumers’ fascination
with whatever is novel and unique.

©

project Syndicate

Human wellbeing is the end.
We invent machines to achieve it.
But in order to control these inventions,
we must have ends that are more compelling
than merely wanting more
and more products and services
But there is an important caveat to all
this: left to the market, the gains from
automation will be captured mainly by
owners of the technology companies and
highly educated “knowledge workers,”
leaving the rest of the population unemployed or in physical and intellectual
servitude. (The need for expert lawyers,
consultants, accountants, psychiatrists,
and human relations experts will be
greater than ever.)
So, the prevailing narrative warns, the
process of automation must be carefully
managed to avoid massive redundancies
and/or widening income inequalities.
The analyses usually then conclude with
a ringing affirmation that more “creative”
jobs and exciting new products such as
driverless cars are waiting in the wings.
Provided that we can learn as we earn, a
utopia of satisfying work and prosperity
beckon to all.
If not, the ecstatic prophecies turn
dark: professions or countries that fail
to embrace automation with sufficient
enthusiasm face economic and cultural
extinction. In short, while automation
is a threat to work, it is a threat that can
and must be overcome within the existing wage-labor framework.
There is a little echo in this narrative of
the older view that machines offer emancipation from work, opening up a vista
of active leisure – a theme going back to
the ancient Greeks. Aristotle envisaged
a future in which “mechanical slaves”
did the work of actual slaves, leaving
citizens free for higher pursuits. John
Stuart Mill and John Maynard Keynes
comforted their readers with the thought
that capitalism, by generating the income
and wealth needed to abolish poverty,
would abolish itself, freeing mankind, as

Keynes put it, to live “wisely and agreeably and well.”
Likewise, Oscar Wilde claimed that
with machinery doing all the “ugly,
horrible, uninteresting work,” humans
will have “delightful leisure in which to
devise wonderful and marvelous things
for their own joy and the joy of everyone
else.” And Bertrand Russell extolled the
benefits of extending leisure from an
aristocracy to the whole population.
None of these nirvanic muses disdained work. On the contrary, all of them
were workaholics. What they objected to
was “working for hire.” But, today, “working for a living” has come to be viewed as
humanity’s moral destiny, while leisure is
implicitly linked to doing nothing.
Economists have always been ambivalent. On the one hand, they regard
paid work as a cost for consumption.
Machinery lowers the cost of work. As
people become more productive and
therefore prosperous, they will work
less. More precisely, they will have the
choice to work less for the same income
or as much as before for more income.
The historical pattern has been that they
“traded off ” time and money, so hours of
work have fallen as income has risen.
But the concept of growing abundance, articulated by Keynes and others,
has been overridden by economists’
commitment to inherent scarcity.
People’s wants, they say, are insatiable, so
they will never have enough. Supply will
always lag behind demand, mandating
continuous improvements in efficiency
and technology. This will be true even if
there is enough to feed, clothe and house
the whole world. Poised between the
profusion of their wants and the paucity
of their means, humans have no option

but to continue to “work for hire” in
whatever jobs the market provides. So,
the day of abundance, when they can
choose between work and leisure, will
never arrive. They must “race with the
machines” forever and ever.
There is a way out of this trap, but
only if we make two crucial distinctions:
between needs and wants, and between
means and ends.
The distinction between needs and
wants was central to the older thinkers.
But in contemporary economics, preferences are taken as “given,” and therefore
are not subject to further investigation
regarding their value or source. The
older thinkers distinguished between
the “needs of the body” and the “needs
of the imagination,” emphasizing the
irreducible character of the former and
the malleability of the latter. If we can be
induced to want whatever the advertisers
put before us (now online), then we will
never have enough.
The older thinkers also distinguished
between means and ends. The products
of machines are what the economist
Alfred Marshall called “the material requisites of wellbeing.” Human wellbeing is
the end. We invent machines to achieve
it. But in order to control these inventions, we must have ends that are more
compelling than merely wanting more
and more products and services. Without an intelligent definition of wellbeing,
we will simply create more and more
monsters that feed on our humanity.
* Robert Skidelsky: Professor Emeritus of
Political Economy at Warwick University
and a fellow of the British Academy in
history and economics, he is a member of
the British House of Lords.
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The Good Life
After Work

Automation, some optimists believe,
will raise the average level of human
intelligence.
Robert Skidelsky *

all “robots are coming”
stories follow a tried-andtrue pattern. “Shop Direct puts 2,000 UK
jobs at risk,” screams a typical headline.
Then, quoting from authoritative reports
from prestigious institutes and think tanks,
the article in question usually alarms
audiences with extravagant estimates of
“jobs at risk” – that is, percentages of
workers whose livelihoods are threatened
by high-tech automation. To quote another
representative example: “A new report
suggests that the marriage of [artificial
intelligence] and robotics could replace so
many jobs that the era of mass employment
could come to an end.”

Almost

Sometimes, this bleak outlook is
softened by distinguishing between
“jobs” and “tasks.” Only the routine
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parts of jobs, it is said, will be replaced.
In these more upbeat assessments
of the “future of work,” humans will
complement machines, not compete
with them.
This sanguine scenario is based partly
on what has happened in the past: over
time, mechanization has created more
jobs at higher wages than it has destroyed. It is also based on more sober
assessments of what robots can do now
(though there is disagreement on what
they will eventually be able to do).
Moreover, automation, some optimists
believe, will raise the average level of
human intelligence. And a richer and
aging population will require ever-larger
armies of human carers, nurses, cleaners,
trainers, and therapists.

Aerial view of Coron island.

Today the waters of Busuanga Bay, also referred to
as Coron Bay, are a wreck diver’s dream due to the
bay’s calm waters, good visibility and the two dozen
wrecks, some in near perfect condition, resting
below the surface. Through the years, soft corals and
over 1200 species of marine life such as barracuda,
grouper, lion fish and even turtles have made these
wrecks their home. The 170-meter long Okikawa
Meru, the largest ship downed in the 1944 U.S.
Navy air-bombing siege on a Japanese supply fleet
anchored in the bay during World War II, sits just 3
kilometers from Busuanga Bay Lodge’s pier. With the
ship’s main deck submerged at 10-meters below the
surface, it is the perfect wreck dive for beginners.
Also located in the bay, not far from Busuanga
Bay Lodge, the Irako Meru is considered the
best wreck dive in the Philippines. The massive
147-meter supply ship remained mostly intact upon
its sinking and contains many historical items, but
due to its substantial depth it is only suitable for
experienced divers.
If you’re in search of a solitary “Robinson
Crusoe” moment on a pretty little isle, but with
luxury amenities, then head to Apulit Island.
Located in Taytay Bay, about a 1-hour boat ride
from El Nido, Apulit Island is a posh resort nestled
on a remote sandy speck in the warm waters of the
Sulu Sea. An El Nido Resort property, each of the
50-over-the-water villas is positioned on a pastel
palette of blue sea and the central picturesque
swimming beach is flanked by soaring 30-meter
limestone cliffs. As the entire island is ringed by a
pristine coral reef, there is a myriad of daily water
activities: boat trips, dive and snorkel excursions,
kayaking and standup paddle-boarding (SUP). Due
to its far-flung locale, Apulit Island guarantees a
bespoke peaceful stay with lots of time to appreciate
the island’s beauty while reclined on a baby-powder
white beach in privacy.
Promoted as an eco-resort, Apulit Island teems
with marine and terrestrial wildlife. The resort’s
guided nature tours are a daily adventure and
feature a moderate jungle trek to search for endemic
monitor lizards, flying foxes and endangered
mouse-deer, as well as a large variety of birds.
Whether you choose to lounge away the days on a
secluded stretch of sand with some snorkel time in
an aquarium-like lagoon, dive historic shipwrecks,
or explore wild jungles, Palawan will exceed all your
expectations of an island paradise.
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Today, the waters of Coron Bay
are a wreck diver’s dream due to the bay’s
		calm waters, good visibility
and the two dozen wrecks,
some in near pristine condition,
resting below the surface
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Boats tour the sand
bar beach Bulog
Dos islet in Coron.

regular top contender on global travel
companies’ lists of the most beautiful beaches
of the world, garnering 6th place on CNN Travel’s
2019 list of the ‘Most Beautiful Places Around the
World’, Palawan’s magnificence is no longer a secret.
Sprawled like a resplendent beauty queen between
the Sulu and South China seas, Palawan is the largest
province in the Philippines; comprised of over 1700
islands. Palawan Island, the largest and most popular
in the island chain, is a poem for eyes penned by
nature with its miles of sugar-hued beaches leaning
into sparkling aqua water and untamed verdant
expanses of dense jungle. The embodiment of every
picture postcard cliché, Palawan lives up to the hype
of travel experts’ accolades.
Palawan Island receives the lion’s share of tourism
in the region and with good reason. Stunning
attractions like Puerto Princesa’s Underground
River, Coron’s Twin Lagoon and Kayangan Lake
are extraordinary natural wonders that bustle with
crowds and large tour groups. These points of
interest are well worth a visit, but to enjoy a moment
of tranquility in paradise, make your way off the
well-beaten tourist path to sleepier, lesser-known
island destinations like Busuanga Bay and Taytay.
With ubiquitous island-hopping tours offered aboard
bancas, a traditional Philippine double-rigger wooden
boat, you can still visit the area’s most coveted
attractions without having to stay in the larger busier
cities of Coron, Puerto Princesa or El Nido.
Busuanga Bay, about 30-minutes west of Coron,
highlights the uncomplicated beauty of provincial
life and rural culture in the Philippines. Sans any
large resorts or big-name attractions, the bucolic
landscape of small villages, fruit farms and endless
rolling jungle presents a quieter experience for
visitors.
For scuba divers and water-sports enthusiasts,
Busuanga Bay Lodge is the place to stay. The
upscale 38-room sanctuary is perched within a
hillside jungle and offers the perfect launch point
to some of the best wreck dining in Asia. It is also
only a short boat ride away from Coron’s biggest
attractions. Busuanga Bay Lodge’s charming villas
have expansive bay views and the hotel’s on-site dive
shop and water-center make exploring the area easy.

A

Kayaking and canoeing
recreational activities
in pristine lagoons.
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Palawan Island will exceed
		 all your expectations
of an island paradise
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Palawan Island

A Paradise
in the Philippines
Sprawled like a resplendent beauty queen
between the Sulu and South China Seas.
By Elizabeth Davis

Coron is the third-largest island in the
Calamian Islands in Northern Palawan.
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Qasr Al-Fareed, called the lonely
palace, is a unique and largest
tomb in Madain Saleh.
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Madain Saleh

Jebel Al-Ahmar with Tomb No.112 which has three urns above the triangular pediment
and Tomb No.113 which has an eagle flanked by two urns.

		 Carved out of massive rock formations,
they rise up from the sand like sentinels
			
standing watch over venerated ground
occupant abound, but all conclude with
the untimely death of a young woman.
No matter the structure’s origin, there’s
no mistaking that great care was given
to this final resting place. Qasr Al Bint
features a series of delicately carved
rosettes, cornices, the likeness of an
eagle or falcon sans the head, as well as
an inscription or dedication from the
sculptor.
Madain Salah, which translates to
“cities of Saleh,» is organized into
7-zones and identified as groups A to G.
Qasr Al Bint, located in group B, is one
of dozens of tombs carved out of a single
large domed-shaped rock.
The burial chambers are barren
and marked by long, deep rectangular
pockets carved where the dead were laid
to rest. The interior’s somber silence is
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only broken by the sound of intermittent
gusts from the desert which fill the space
with indistinct whispers of wind, like
a kind of primeval incantation. These
inspiring edifices were the final resting
places for mothers, fathers and their
children and akin to all memorials or
crypts they tell a human story. A story
of family, love and loss which resonates
deeper than the grandness of any
monument or the annals of fallen tribes
and ill-fated kingdoms.
Further south across the valley floor
stands the site’s most photographed
tomb: Qasr Al Fareed. Rising 22 meters
from the desert floor and carved from
an isolated, mammoth hunk of stone,
Qasr Al Fareed, which translates to
unique palace, was never completed, but
is nonetheless splendid. The towering

golden façade features four carved
rectangular columns and a triangular
pediment topped with the winged bodice
of a bird.
After touring Madain Saleh’s top
highlights, it is easy to see how a few
more days, even weeks, of exploring this
fascinating bygone city could leave you
still yearning for more. It is as difficult
to capture the importance Madain Saleh
in words as it is to describe the je ne sais
quoi of an icon, so it is best summarized
as a place of wonder.
More than remnants of ancient
civilization, Madain Saleh inspires
beyond millennia, the demographics of
race or religion and fills the soul with a
sense of timeless human connection.
And that’s what makes Madain Saleh
an undeniable wonder of the world.

Jebel Khraymat Area E tombs. Tomb
No.86 has a rock formation above it
resembling a mushroom cloud.

defunct Madain Saleh Railway station.
Part of the Hejaz Railway system which
once carried pilgrims between Damascus
and Medina, the station features an
antique locomotive and several wooden
passenger cars. The visitor center,
concessions, museum, gift shop and
other facilities, which are located around
the railway station area, are all expected
to be up and running after the site is
reopened in 2020.
Further afield, down a labyrinth of
dirt roads, the landscape morphs from
a flat arid plain into a rugged craggy
mountain call Jebel Ithlib. Considered
holy ground by Madain Saheh’s original
residents, the Nabateans, it served as
a hub for religious ceremonies and
rituals. Atop the summit is Al Diwan,
a feasting chamber akin to a shallow
cave, and the Siq, a long narrow corridor
between smooth sandstone boulders.
The Siq’s towering russet-hued walls are
lined with engravings and dotted with
recessed spaces once used as shelves.
In the courtyard-like area past the Siq,
visitors can explore at the community
cistern located inside a small cave and
admire the smooth serpentine crevice
carved along the cliffs which were
used for water collection, much like an
aqueduct.
Al Hijr, as it was called during the
pre-Islamic period, was the sister-city
to Jordan’s Petra and flourished from 1
BCE to 1 CE. The Nabateans, a nomadic
tribe of skilled traders and craftsmen,
prospered due to their control over most
of the trading routes in the Arabian
Peninsula and beyond.
Descending the hill from Al Diwan,
the valley floor opens to reveal one the
site’s most famous tombs as well as one
of its most magnificent: Qasr Al Bint or
Palace of the Daughter.
“There are many legends and theories
about this tomb, but they are unproven
stories” explained Al Anzi, who utilizes
his local knowledge to offer a variety of
tours to Al Ula’s visitors, “but from the
prominence and detailed masonry I’m
certain this was built for an important
girl”. Myths about the tomb’s doomed
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It is an important place of culture and history
		 and there are many fascinating stories here,
			 		
especially about the tombs
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it take to be a
What does
wonder of the world?

Well, according to the New7Wonders
Foundation, which started its campaign
in 2000 to comprise an updated list of
the world’s most fascinating places, the
criteria include: human-built and wellpreserved, artistic and cultural value,
historical importance and recognition
factor. Madain Saleh, Kingdom of Saudi
Arabia’s first UNESCO World Heritage
Site, certainly fits the wonder of the
world criteria, but this ancient historical
site means so much more.

“Madain Saleh is our heritage and a
gift to the world,” explained Mohammed
Al Anzi, a licensed tour operator with
the Royal Commission of Al Ula (RCU),
“it is an important place of culture and
history and there are many fascinating
stories here, especially about the tombs.”
Located about 22 km northeast of the
city of Al Ula, Madain Saleh is a peaceful
stretch of amber-hued desert adorned

with over one-hundred delicately
sculpted tombs. Carved out of massive
rock formations, they rise up from
the sand like sentinels standing watch
over venerated ground. In addition to
the tombs, the site contains various
dwellings, polytheistic temples, gathering
halls, wells and a primitive watercollection system cut like an Olympic
luge track into the cliffside.
Once inside the heavily secured
perimeter, only accessible via an
organized tour, visitors stop at the

Jebel Khraymat with Tomb No.100
(far left) has Al-Hegra style.
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Madain Saleh
Wonders of Arabia
The iconic heritage site captures what it
means to be a wonder of the world.
By Elizabeth Davis
Photographs by: George Pontino Jr.
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We are the face
of seamless travel.

No matter where you’re heading in the world, SkyTeam member airlines offer you more convenient connections,
more fast-track services than any other alliance thanks to SkyPriority, the broadest set of loyalty benefits and lounges at
600+ airports around the globe.
To learn more about how SkyTeam can make your travel smoother visit SkyTeam.com
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Welcome
to
Relaxation
A

city between two continents, Istanbul in Turkey is a
special place, both ancient and modern at once. Now Elite
Plus, First and Business Class customers can sample a few of its
charms without stepping foot outside of the airport.
Next month, SkyTeam opens the door to its seventh lounge,
adding to more than 750 member and affiliated lounges worldwide. Located in Istanbul New Airport, the 582 m2 facility
offers locally-sourced dishes and drinks alongside complimentary WI-FI and other luxury amenities, all designed to help
visitors relax before or between flights.
When you need refuge from the bustle of the airport, head
to the Lounge (located in the West Wing on Level H). Like an
oasis of calm, it’s the perfect place to catch up with work, call
home, or simply do nothing at all. Here’s just some of what you
can expect inside:
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Interiors

The lounge’s unique decor makes an instant impression; a
statement reception area, LED lighting, custom made furniture
and living moss walls. With more than 145 seats, the lounge
never feels crowded - even when at its busiest.

Food & Drink

If you’ve never tried Turkish cuisine, or even if you have, you’re
in for a treat. Sample authentic bites such as freshly cooked
pide (Turkish pizza), mezze and traditional tea and coffee. The
menu includes European dishes as well as a selection of snacks.

Facilities

Take a refreshing shower or simply recharge your batteries. The
lounge is ready to welcome you at any stage of your journey.
With seven members serving Istanbul New Airport - Air
France, Korean Air, KLM, Middle East, TAROM, Aeroflot and
Saudia Airlines - pay the lounge a visit the next time you find
yourself in the city.
For more information on SkyTeam’s lounges visit www.skyteam.com
or find us on Instagram @skyteamalliance

Raspberry Beret
Martagon lilies blooming in Bavaria, Germany.
The plant is also known as Turk’s cap lily due to the
shape of its often downward-facing tepals.

© 2019 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by: Norbert Rosing
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Around the World
Slippery Slopes
Children sleigh on a frozen river in Uzbekistan
using homemade skates attached to a seat of wood.
Uzbekistan is one of only two doubly landlocked
countries in the world, being completely
surrounded by other landlocked countries.
(The other is Switzerland.).

Photograph by: John Stanmeyer
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Around the World

Hard Edges
An aerial view of farmland just
outside the Volcanoes National Park in Rwanda.
The park, which lies along the Virunga Mountains,
contains eight ancient volcanoes.

Photograph by: Ronan Donovan
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