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مهرجان الجنادرية
�شهدت الريا�ض يف ال�شهر املن�صرم ن�شاطات مهرجان
اجلنادرية الذي ا�ستمتع مب�شاهدتها عرب ال�سنني الطويلة
مئات الألوف من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني.
يف اجلنادرية �إطاللة �سنوية على تراث الأجداد و�إرثهم
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جناحا ي�شاعد
�ش ّممت وكالة نا�شا ً
هواة الطريان ال�شراعي احلديث على
ممار�شة هذه الريا�شة املاتعة ،ما
�شاهم يف زيادة ع�شاق هذه الريا�شة.
التحليق باملظالت فوق �شواطئ
جزيرة بازاروتو يف موزمبيق.
Photograph by Jody MacDonald
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الطيران الشراعي

حول العالم

تتدفق مياه النهر بغزارة فتنتج �شال ًل
ناد ًرا يف حديقة زيون الوطنية .ويف
اأثناء هطول الأمطار ،متتلئ اأخاديد
احلديقة ب�شرعة باملاء ،ما يت�شبب يف
حدوث الفي�شانات.
Photograph by Keith Ladzinski/
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شالل النهر

مـعـًا ،نـبـتـكـر
تفخر شركة بوينج بدعم جهود جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية
لتطوير مهارات الشباب السعودي في مجال األبحاث والتكنولوجيا والهندسة.
شراكة ترتقي إلى الريادة
اكتشف المزيد عبر boeing-me.com/together
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إعداد :منصور البدر
سياتل  -جدة

يوم

تاريخي يف م�سرية اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية ،ومنجز جديد من منجزات
الناقل الوطني يف مرحلة التحول والتغيري الذي
يجري تنفيذه يف امل�ؤ�س�سة و�شركاتها ووحداتها
اال�سرتاتيجية ويف مقدمة �أولوياته ومبادراته حتديث
الأ�سطول وم�ضاعفته �إىل  200طائرة حديثة.
ظهرا)
اخلمي�س  4فرباير ً 01٫17( 2016
طائرة الأحالم ( B787-9درمياليرن) تهبط على
�أر�ض مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة بعد
جولة ا�ستعرا�ضية يف �سماء العرو�س ت�صحبها
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طائرات �صقور ال�سعودية من القوات اجلوية
امللكية ال�سعودية التي ا�ستقبلت الطائرة الأوىل
من طراز  B787-9عند اقرتابها من �أجواء
مدينة جدة قادمة من �سياتل بالواليات املتحدة
الأمريكية يف رحلة خا�صة ومبا�شرة ا�ستغرقت
� 14ساعة وحملت الرقم ( .)9010عند اقرتابها
من �أجواء مدينة جدة ا�ستقبلتها ( )8طائرات
ل�صقور ال�سعودية رافقتها يف ا�ستعرا�ض جوي
مبهر يف �سماء العرو�س قبل الهبوط الأول لها
على �أر�ض الوطن.

 2فبراير «السعودية» استلمت  4طائرات في
يوم واحد | و�سط ح�ضور ر�سمي و�إعالمي كبري
�شهد مقر �شركة بوينج ل�صناعة الطائرات التجارية
مبدينة �سياتل الأمريكية م�ساء الثالثاء  2فرباير
( 2016فجر الأربعاء  24ربيع الآخر 1437هـ املوافق 3
فرباير 2016م بتوقيت اململكة) حفل ت�س ّلم اخلطوط
ال�سعودية ( )4طائرات عري�ضة البدن يف وقت واحد،
 3طائرات من طراز ( B787-9درمياليرن) والرابعة
من طراز  ،B777-300ERوهو حدث تاريخي يف
م�سرية «ال�سعودية» يتم فيه ا�ستالم ( )4طائرات دفعة

واحدة .ح�ضر االحتفال معايل رئي�س الهيئة العامة
للطريان املدين رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية الأ�ستاذ �سليمان
ابن عبداهلل احلمدان ،ومدير عام اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر،
و�سفري الواليات املتحدة الأمريكية لدى اململكة
جوزيف ِو�ستفال ،ورئي�س �شركة بوينج للطائرات
التجارية راي كونر ،وعدد من الدبلوما�سيني ،ورجال
الأعمال ،واملهتمني ب�صناعة النقل اجلوي ،وو�سائل
الإعالم املحلية والدولية.

رئيس بوينج ينوه بالشراكة مع الخطوط
السعودية | بد�أ احلفل بكلمة لرئي�س �شركة
بوينج للطائرات التجارية راي كونر نوه فيها
بالعالقة الوثيقة التي تربط بوينج واخلطوط
ال�سعودية منذ �أن �أهدى الرئي�س الأمريكي روزفلت
عاما،
�أول طائرة للملك عبدالعزيز قبل نحو �سبعني ً
ثم تطورت العالقة بعد ذلك وحتديدً ا عام 1960
الذي �شهد ت�سليم �أول طائرة من طراز  ،DC-9حتى
يومنا هذا الذي يتم فيه ت�سليم ( )4طائرات متثل
اجليل الأحدث من عائلة بوينج.

قال كونر« :اخلطوط ال�سعودية �شريك رئي�س
ل�شركة بوينج ،ونحن فخورون بهذه ال�شراكة
النموذجية خلدمة �صناعة النقل اجلوي وتطويره
يف اململكة .ونتابع باهتمام و�إعجاب التحول الكبري
الذي ت�شهده اخلطوط ال�سعودية حال ًيا وخططها
اال�سرتاتيجية التي تهدف �إىل م�ضاعفة �إمكانات
ال�شركة و�أدائها خالل � 5سنوات وهي قفزة كبرية يف
مراحل التطور والنمو».
�أكد كونر �أن طائرة ( B787درمياليرن) حتظى
ب�إقبال كبري من �شركات الطريان على م�ستوى
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العامل ،ما جعلها الطائرة الأ�شرع انت�شا ًرا ،والأكرث
طل ًبا يف الوقت احلا�شر.
الحمدان :الخطوط السعودية تشهد مرحلة
تحول وتغيير | األقى معايل الأ�شتاذ �شليمان بن
عبداهلل احلمدان كلمة نوه فيها بالعالقة املتميزة بني
الناقل الوطني للمملكة اخلطوط ال�شعودية و�شركة
بوينج ،موؤكدً ا اأن هذه ال�شراكة متثل جان ًبا مه ًما من
اأوجه العالقات الوطيدة والتعاون البناء بني اململكة
العربية ال�شعودية والوليات املتحدة الأمريكية يف
خمتلف املجالت منذ و�شع اأ�شا�شها املتني جاللة
امللك عبدالعزيز اآل �شعود ،يرحمه اهلل ،والرئي�ض
فرانكلني روزفلت يف لقائهما التاريخي عام ،1945
وا�شتمرت يف النمو حتى يومنا هذا الذي اأ�شحت
فيه اأكرث عمقًا ومتانة .وقال« :عقب لقائهما ال�شهري
تلقى امللك عبدالعزيز من �شديقه الرئي�ض روزفلت

) B787-9دريمالينر(
المواصفات الفنية للطائرة
الطول 78٫86 :متر.
المسافة بين الجناحين 64٫80 :متر.
السرعة عند االستواء 905 :كم /ساعة.
االرتفاع األقصى لالستواء 11 :ألف متر.
المدى 14٫685 :كم ( 7٫930مي ًال).

18

 -مارس 2016

هدية ثمينة ،وهي طائرة .تلك الطائرة كانت نواة
«ال�شعودية» التي نراها اليوم بهذا احلجم من
الت�شغيل الداخلي والدويل .والعالقة بني اخلطوط
ال�شعودية و�شركة بوينج عالقة قدمية ورا�شخة،
تتجدد وتزداد ر�شاخة مع كل طائرة يتم ت�شنيعها
هنا وا�شتثمارها هناك .وقد و�شل العدد اإىل اأكرث
من  130طائرة من عائلة بوينج العريقة كانت منذ
عام  1960ول تزال عالمة فارقة يف م�شرية اخلطوط
ال�شعودية ،وتلعب دو ًرا مه ًما يف منوها وتطور اأدائها،
وتعزيز قدراتها وموقعها التناف�شي DC 9 / MD 11
/ MD 90 / 707 / 737 / 747 / 777-200 / 777 300وتن�شم اليوم اأحدث اأفراد العائلة  B787-9وهي
حلظة تاريخية ن�شهد فيها ان�شمام اآخر منتجات
بوينج الرائعة لأ�شطول «ال�شعودية» املتنامي الذي
ي�شم حال ًيا قرابة  50طائرة بوينج عري�شة البدن».
قال احلمدان يف كلمته« :اخلطوط ال�شعودية

تعي�ض حال ًيا مرحلة حتول وتغيري وفق برنامج طموح
للتحول يواكب برنامج التحول الوطني على م�شتوى
الدولة ،بل هو جزء ل يتجزاأ من الربنامج الوطني
الطموح الذي يهدف اإىل نقل اململكة اإىل م�شاف
الدول املتقدمة يف املجالت كافة و�شمنها الطريان
املدين ،و�شناعة النقل اجلوي يف اململكة والتي
ت�شهد تنفيذ العديد من املبادرات الهادفة �شمن
برنامج التحول الوطني لتطوير هذه ال�شناعة
عموما ،حيث يجري حال ًيا
يف اململكة واملنطقة ً
حتديث البنية التحتية واملرافق ،وخ�شخ�شة
منظومة الطريان املدين .وقد مت البدء باملطارات
الرئي�شة يف الريا�ض ،وجدة ،والدمام ،واملدينة
املنورة ،و�شوف تتبعها بقية املطارات الأخرى .وهذه
الإجراءات �شتوؤدي بالتاأكيد اإىل ت�شجيع ال�شتثمار
يف جمال النقل اجلوي ،وتوفر للم�شافرين خدمات
متطورة ،ومنتجات ذات جودة عالية».

بعد ذلك مت ق�ص ال�شريط امل�ؤدي �إىل �إحدى
الطائرات �إيذا ًنا با�ستالمها .وقام كبار ال�شخ�صيات
واملدعوون للحفل ورجال ال�صحافة والإعالم بجولة
داخل الطائرة ،واطلعوا على مق�صورة ال�ضيوف
بدرجتي الأعمال وال�ضيافة ،وا�ستمعوا �إىل �شرح
مف�صل عن �إمكاناتها وجتهيزاتها احلديثة.
الجاسر :سعداء بانضمام هذه الطائرة إلى
أسطولنا المتنامي | التقى الإعالميون ،خالل
اجلولة داخل مق�صور الطائرة ،مدير عام اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية املهند�س �صالح بن نا�صر
ربا عن �سعادته
اجلا�سر و�أجاب عن ت�سا�ؤالتهم ،مع ً
با�ستالم هذه الطائرات اجلديدة حيث متثل �إ�ضافة
لأ�سطول «ال�سعودية» ،الذي ارتفع �إىل  126طائرة
خمتلفة الأنواع والأحجام.
قال اجلا�سر للإعالميني :نحن �سعداء يف

اخلطوط ال�سعودية بان�ضمام هذه الطائرة الرائعة
�إىل �أ�سطولنا الذي ي�شهد من ًوا غري م�سبوق وفق
برنامج التحول الذي مت �إطالقه خالل �شهر مايو
املا�ضي يف امل�ؤ�س�سة وجميع �شركاتها ،وهو برنامج
طموح مت تخطيطه بعناية ،ويجري تنفيذه بدقة
عاما يف �أقل من
مل�ضاعفة ما مت �إجنازه خالل ً 70
� 7أعوام ،و�ضمن �أهم مبادراته حتديث الأ�سطول
وم�ضاعفته �إىل  200طائرة ،وقد مت تنفيذ العديد
من املبادرات يف هذا اجلانب .واجلهود التي بذلت
مع �شركائنا يف بوينج لت�سليم ( )4طائرات بد ًال من
طائرتني يعزز خطوات تنفيذ مبادرات التحول الذي
مت تنفيذ العديد منها خالل ب�ضعة �أ�شهر ،ويجري
تباعا للو�صول بالناقل
تنفيذ املبادرات الأخرى ً
الوطني �إىل م�صاف ال�شركات العاملية ،مواك ًبا بذلك
برنامج التحول الوطني الذي يجري تنفيذه يف جميع
�أجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها و�شركاتها ،ويهدف �إىل

نقل اململكة مل�صاف الدول املتقدمة عامل ًيا».
�أكد اجلا�سر �أن «ال�سعودية» ا�ستعدت منذ عدة
�أ�شهر ال�ستقبال طائرات درمياليرن وت�شغيلها ،حيث
مت ت�أهيل  65طيا ًرا وم�ساعد طيار ،وعدد كبري من
املالحني ،م�ش ًريا �إىل �أن الطائرات اجلديدة �ستبد�أ
رحالتها �ضمن الأ�سطول خالل الأيام املقبلة بعد
�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة من الهيئة العامة للطريان
املدين .و�أ�ضاف اجلا�سر يف �إجاباته عن ت�سا�ؤالت
الإعالميني�« :سي�شهد �أ�سطول «ال�سعودية» ،خالل
عام  ،2016من ًوا كب ًريا وي�ستقبل  29طائرة جديدة.
يف مقدمتها هذه الطائرات التي نحتفل م ًعا هنا
ب�إجنازها ،وخالل � 2016أ�ضافت «ال�سعودية»  4وجهات
جديدة ل�شبكة رحالتها الدولية هي جزر املالديف،
واجلزائر ،و�أنقرة ،وميونخ .و�سوف ت�ضيف املزيد من
الوجهات الدولية خالل عام  2017وتوا�صل �إجناز
مبادرات التحول وحتقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية».

رحلة  9010الخاصة غادرت سياتل
صباح األربعاء ووصلت جدة ظهر الخميس
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السعودية
ِوستفال :الخطوط السعودية وبوينج
يعززان العالقة بين المملكة والواليات
المتحدة | نوه �سفري الواليات املتحدة الأمريكية
لدى اململكة ال�سيد جوزيف ِو�ستفال بالعالقات
الوثيقة واملتينة بني اململكة والواليات املتحدة يف
خمتلف املجاالت ،م�ش ًريا �إىل �أن اخلطوط ال�سعودية
وبوينج يعززان هذه العالقات بتعاونهما الوثيق يف
جمال الطريان املدين و�صناعة النقل اجلوي.
وقال ال�سفري الأمريكي« :ي�سرين �أن �أنقل حتيات
فخامة الرئي�س باراك �أوباما و�شكره خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وويل العهد
الأمري حممد بن نايف ،وويل ويل العهد الأمري
حممد بن �سلمان حلر�صهم على تطوير العالقة
وتوثيقها بني البلدين ال�صديقني ،وتعزيز التعاون
البناء بينهما .و�أنا �سعيد بح�ضور حفل ا�ستالم
اخلطوط ال�سعودية �أربع طائرات حديثة من �شركة
بوينج الأمريكية يف يوم واحد وهو حدث تاريخي
ي�ستحق االحتفاء».
وقد غادرت الطائرات اجلديدة التي مت ا�ستالمها
مطار �شركة بوينج ال�ساعة � 10.45صباح يوم الأربعاء
 3فرباير  2016بتوقيت مدينة �سياتل (منت�صف الليل
بتوقيت اململكة) متوجهة �إىل مطار امللك عبدالعزيز
الدويل بجدة يف رحالت مبا�شرة بقيادة الكباتن �سويد
الغامدي ،وطارق العقيلي ،وح�سن اجلحديل ،و�أحمد

احلمدان واجلا�سر وكونر يف مق�صورة القيادة

�صقور ال�سعودية ا�ستقبلت الدرمياليرن عند اقرتابها من �أجواء مدينة جدة
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الطائرة بعد هبوطها مبطار امللك عبد العزيز الدويل

مقاعد درجة األعمال

قامت شركة  BEالفضائية بصناعة مقاعد
درجة األعمال ،وهي مقاعد أطلق عليها اسم
سوبر ألماس وتمتد بشكل سرير للنوم،
وبها نظام سمعي ومرئي متطور بشاشات
فردية مقاس  17بوصة تعمل باللمس ،كما
أنها مزودة بأحدث نظام ترفيه جوي ،وبوجود
مخارج مخصصة للطاقة (الكهرباء) بكل مقعد،
وجهاز التحكم (الريموت) بنظام الترفيه،
ومدخل لليو إس بي ،مع توفير الحد األقصى
من مساحة سطح المقعد صالحة الستعمال
الضيوف .كما تتوافر مساحة تخزين للسلع
الصغيرة مثل النظارات ،والمفاتيح والهواتف،
إلى جانب ضوء للقراءة ،كما يمكن إسقاط
بقية الذراع لتوفير أقصى عرض للسرير.

�شاهني ،وعبداهلل املالكي ،و�صالح احل�سن ،وخالد
باحمدين ،وعلى متنها الوفد الر�سمي والإعالمي.
وقد و�صلت �إىل مطار امللك عبدالعزيز الدويل
بجدة ظهر يوم اخلمي�س  25ربيع الآخر 1437هـ
املوافق  4فرباير 2016م الطائرات الثالث التي مت
ا�ستالمها يوم الثالثاء  2فرباير مبقر �شركة بوينج
مبدينة �سياتل الأمريكية بعد �أن كانت الطائرات
الثالث قد غادرت مطار �شركة بوينج ليلة الأربعاء
يف رحالت مبا�شرة ا�ستغرقت زهاء � 14ساعة .عند
اقرتابها من �أجواء مدينة جدة ا�ستقبلها �سرب
طائرات �صقور ال�سعودية ورافقت الطائرة الأوىل يف
جولة حول مدينة جدة تخللتها ا�ستعرا�ضات جوية
مبهرة يف �سماء العرو�س قبل �أن تهبط الطائرة
مبطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة ،حيث جرى
ا�ستقبال حافل للطائرة بد�أ بر�ش املياه على الطائرة
ابتهاجا بو�صولها لأول مرة
من قبل عربتي �إطفاء
ً
�إىل �أر�ض اململكة .كان يف ا�ستقبالها عدد من قيادات
امل�ؤ�س�سة والطريان املدين واجلهات احلكومية
العاملة مبطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة
وو�سائل الإعالم املختلفة .ت�ضمن حفل اال�ستقبال
فقرات منوعة من الفنون ال�شعبية �شارك فيها
احل�ضور قبل االنتقال للطائرة ،حيث جتول املدعوون
وممثلو و�سائل الإعالم يف مق�صورة الركاب واطلعوا
على مميزاتها وتقنياتها احلديثة.
بوينج  B-787دريمالينر ..للطائرات حسنٌ
وجمال | تعد طائرة البوينج من طراز B787-
 9درمياليرن الطائرة الأحدث بني منتجات �شركة
بوينج ل�صناعة الطائرات التجارية ،وتبلغ �سعتها

املقعدية ( )298مقعدً ا )24( ،مقعدً ا منها لدرجة
الأعمال و( )274مقعدً ا لدرجة ال�ضيافة ،وهي جمهزة
لتوفر �أف�ضل م�ستويات الراحة والرفاهية لل�ضيوف.
وقد طورت �شركة بوينج للطائرات التجارية
طائرتها اجلديدة من طراز  B787درمياليرن العالية
الكفاءة ،واملوفرة للوقود يف من�ش�آت ال�شركة يف
�إفريت بالقرب من مدينة �سياتل يف والية وا�شنطن.
ومتتلك هذه الطائرة متو�سطة احلجم جمموعة
من التقنيات اجلديدة التي عملت ال�شركة على
تطويرها ،حيث �أعلنت ال�شركة �أن ما ي�صل �إىل %50
من الهيكل الأ�سا�سي للطائرة مبا يف ذلك ج�سم
الطائرة و�أجنحتها مت ت�صنيعه من مواد مركبة ما
يجعل بنيتها خفيفة .كما تعتمد الطائرة على �أنظمة
ذات ت�صميم هند�سي مفتوح متتاز بكونها �أب�سط
من النظم املركبة يف الطائرات احلالية لتوفر بذلك
م�ستويات �أكرب من الوظائفية ،كما �أن النوافذ �أكرب
من نوافذ الطائرات الأخرى (� 27سم × � 47سم).
على �سبيل املثال ،تت�ضمن الطائرة �أنظمة
لر�صد حالة الطائرة ،والتي تتيح لها املراقبة
الذاتية ومتكنها من الإبالغ عن متطلبات
ال�صيانة �إىل �أنظمة احلا�سوب الأر�ضية� ،إ�ضافة
�إىل �أن ت�صميم الطائرة وطريقة بنائها يعدان
من العوامل الأخرى التي ت�سهم يف رفع كفاءتها
ون�شاطها .ت�ستخدم الطائرة كمية وقود �أقل
بع�شرين يف املئة من الطائرات ذات احلجم
املماثل ،كما �أنها تطري ب�سرعات متاثل �سرعات
�أ�سرع الطائرات ذات الهيكل العري�ض احلالية.
وقد مت ت�سليم �أول طائرة من طراز بوينج B-787
درمياليرن يف � 26سبتمرب .2011
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أخطاء يتجنبها األذكياء
الأ�شخا�ص

الأذكياء ،وحدهم،
هم من يتعلمون من
�أخطائهم وال يكررونها مرة �أخرى .فقد
يكون من ال�صعب االعرتاف باخلط�أ من
قبل بع�ض النا�س ،رغم �إقرار العديد من
الدرا�سات احلديثة ب�أن االعرتاف باخلط�أ
هو ال�سبيل الأمثل لتجنب تكراره.
اكت�شف باحثون متخ�ص�صون يف علم
النف�س بجامعة والية ميت�شغن الأمريكية �أن
الأ�شخا�ص ،عادة ،ينق�سمون �إىل مع�سكرين
عند ارتكاب اخلط�أ .الأول ذو عقلية ثابتة،
ي�صر على �أنه لن ينجح يف جتاوز خطئه
ورمبا يكرره .والآخر ي�ضم �أ�صحاب العقول
ذات الطبيعة املتطورة الذين يطلبون التعرف
على اخلط�أ حتى ال يكرروه م�ستقب ًال.
من �أبرز الأخطاء التي يقع فيها العامة،
ت�صديق �أولئك الذين يحاولون �إظهار �أنف�سهم
ب�أنهم جيدون للغاية ،ب�شكل يجايف املنطق� ،أو
فر�صا ذات امتيازات
يعر�ضون ملن �أمامهم ً
كبرية ب�صورة ال ميكن ت�صديقها .ويف هذه
احلالة يحر�ص الأ�شخا�ص الأذكياء على
الت�أكد مما يعر�ض عليهم قبل التورط فيه.

ومن جانب �آخر يعد تكرار عمل الأ�شياء
نف�سها ،مع توقع نتائج خمتلفة �أحد الأخطاء
ال�ساذجة التي يرتكبها الأ�شخا�ص ،بينما يرى
�ألربت �أين�شتاين ذلك الفعل در ًبا من اجلنون.
مما ينت�شر من �أخطاء بني النا�س،
العمل دون االعتماد على ميزانية يتم من
خاللها حتديد النفقات ،و�ضمان ت�سديد كل
الفواتري املطلوبة وف ًقا ملا هو متاح من موارد.
فااللتزام مبيزانية �صارمة �سيجرب ال�شخ�ص،
�سواء كان يعمل ب�شكل �شخ�صي� ،أو مهني،
على �أن يتخذ قرارات مدرو�سة بحكمة.
كما يحاول بع�ض الأ�شخا�ص� ،أحيا ًنا،
�أن يتقم�صوا �شخ�صيات �أخرى غري
�شخ�صياتهم ملجرد �إعجابهم بها ،فيقدمون
لأنف�سهم �صورة غري حقيقية ،بينما النجاح
وال�سعادة يتطلبان ال�صدق يف التعامل
مع الآخرين .فيما يحر�ص بع�ضهم على
حماولة �إر�ضاء اجلميع ،وهو �أمر ال ميكن
متاما مثل عدم القدرة على تغيري
حتقيقهً ،
الأ�شخا�ص الآخرين ،لأن قرار التغيري البد
�أن يكون ناب ًعا من الأ�شخا�ص �أنف�سهم ولي�س
من �صاحب املحاولة.

اقرأ  100كتاب
تقول

م� ِّؤ�س�سة �شركة �إندينريو الأمريكية
ورئي�سة جمل�س �إدارتها ،جي�سيكا
ماه� :إن ال�سر الذي مي ِّكن الأ�شخا�ص من
التفكري مثل الر�ؤ�ساء التنفيذيني لكربى
ال�شركات يكمن يف القراءة .وترى جي�سيكا �أن:
ن�ضجا
«القراءة كفيلة بجعلك تفكر ب�شكل �أكرث ً
جناحا �أكرب» ،م�ست�شهدة ب�أ�شخا�ص
لتحقق ً
مثل بيل غيت�س ،ووارن بافيت ،ومارك
زوكربريغ ،الذين وجدوا لأنف�سهم الوقت
الكايف للقراءة رغم ان�شغالهم مبهام العمل.
بينما يرى امل�ؤلف داريو�س فوروك�س
املتخ�ص�ص يف الكتابة حول تطوير الذات� ،أن
قراءة مئة كتاب كل عام هو �أمر ميكن القيام
به .وقدم فوروك�س يف �أحد من�شوراته احلديثة
بع�ض الن�صائح التي ت�ساعد الأ�شخا�ص على
حتقيق هذا الهدف .بد�أها امل�ؤلف بت�أكيد
�ضرورة �أن ي�شرتي ال�شخ�ص كل الكتب
املطلوبة التي يحتاج �إليها ،فلي�س من املعقول
�أن ينتظر �شراء كتاب جديد بعد انتهائه من
قراءة الكتاب الذي بني يديه ،ف�ض ًال عن �أن
توافر املزيد من الكتب يعني �إتاحة الفر�صة
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�أمام القارئ للمفا�ضلة فيما بينها.
وين�صح فوروك�س الأ�شخا�ص بالقراءة
يف كل مكان ،يف �أثناء االنتظار يف عيادات
الأطباء� ،أو خالل ركوب القطار ،لأن هذه
الطريقة ت�ساعد على قراءة الكثري من
الكتب .وقدم فوروك�س ح�سابه اخلا�ص لعدد
ال�صفحات التي ميكن �أن يقر�أها الأ�شخا�ص
بهذه الطريقة ،قائ ًال �إن متو�سط القراءة
للأ�شخا�ص خالل ال�ساعة تبلغ نحو 50
�صفحة ،ولو قر�أ ال�شخ�ص نحو � 10ساعات
�أ�سبوع ًيا ،فب�إمكانه قراءة نحو � 26ألف �صفحة
�سنو ًيا ،وبافرتا�ض �أن متو�سط عدد �صفحات
الكتاب يبلغ � 250صفحة ،فبهذا املعدل �سيقر�أ
ال�شخ�ص نحو  104كتب �سنو ًيا.
كما ين�صح فوروك�س اجلميع بقراءة ما
يحبون ،و�أال يجربوا �أنف�سهم على قراءة
�أ�شياء ال يف�ضلونها ،فكل ما ي�ستمتع ال�شخ�ص
بقراءته �سيمثل قيمة �إ�ضافية بال �شك .ورمبا
يكون الكتاب من �أكرث الكتب مبي ًعا ولكنه غري
منا�سب ل�شخ�ص ما� ،أو على الأقل لي�س هذا
هو الوقت املنا�سب لقراءته.

من هنا وهناك

ناجحا؟
كيف تكون ً
ماذا

ميكنك �أن تفعل خالل العام اجلاري،
حتى تنتقل ب�أعمالك �إىل مرحلة
جديدة؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي يدور يف �أذهان
عاما
�أغلب رجال الأعمال حينما ي�ستقبلون ً
جديدً ا �إذ يبد�ؤون يف و�ضع اخلطط التي
ت�ستهدف النهو�ض ب�أعمالهم .وقد ر�صدت
جملة « »Incالأمريكية ،املتخ�ص�صة يف منو
ال�شركات ،بع�ض الن�صائح التي يجب اتباعها
للنهو�ض بالأعمال.
قد تدرك �أنه ال ميكنك حتمل خ�سارة
�أحد عمالئك ،ولكن احلقيقة �أن التخل�ص
من العمالء ال�سيئني الذين ال يتوقفون عن
املطالبة باملزيد دون دفع تكاليف �إ�ضافية،
�سيجنبك الكثري من التوتر واالن�شغال للرتكيز
على �أ�شياء �أخرى �أكرث �أهمية قد تقودك
للو�صول لآفاق جديدة وعمالء �إ�ضافيني حتقق
من خاللهم من ًوا واقع ًيا .يعد االعتماد على
امل�صادر اخلارجية لإجناز الأعمال ال�صغرية

رائجا هذه الأيام بد ًال من تويل مهام
�أم ًرا ً
�إجناز كل �شيء بنف�سك� ،أو حتمل عبء توظيف
الأ�شخا�ص لأداء املهام ال�صغرية .لكن يف
الوقت الذي جتد فيه �أنك حققت من ًوا كاف ًيا
ولديك جمموعة من املوظفني ،يجب عليك
و�ضع جمموعة من املهارات الفريدة التي
يجب توافرها لدى املوظفني عند اختيارهم
خللق بيئة عمل خمتلفة ت�سهم يف حتقيق النمو
املطلوب مل�شاريعك.
احر�ص � ً
أي�ضا على ح�ضور امل�ؤمترات
اجلديدة يف جماالت عملك ،و�صناعات جديدة
يف مناطق ودول خمتلفة لتكوين ات�صاالت
و�أفكار مفيدة مل ت�سمع عنها من قبل .ويجب
ا�ستغالل و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة
و�إن�شاء �صفحات فعالة عليها� ،إىل جانب
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملن�ش�أة ،لأن
عدم اهتمامك بتحديث �صفحاتك بالت�أكيد
�سيفقدك الكثري من املتابعني.

مهارات 2020
بعد

خم�س �سنوات من الآن �ستختفي نحو
 %35من قائمة املهارات التي نعدها
�ضرورية للقوى العاملة يف الفرتة احلالية .ففي
عام � 2020ستجلب الثورة ال�صناعية الرابعة
و�سائل تقنية متقدمة تعتمد على الإن�سان الآيل،
والذكاء اال�صطناعي� ،ست�سهم ب�شكل كبري
يف تغيري منط احلياة والعمل ،لتختفي بع�ض
الوظائف وتزدهر �أخرى قد ال يكون لها وجود
اليوم فت�صبح �شائعة يف امل�ستقبل .لكن املهم �أن
القوى العاملة يف امل�ستقبل �ستحتاج بالتوازي مع
هذه التطورات �إىل مهارات جديدة.
ر�صد تقرير �صادر عن املنتدى االقت�صادي
العاملي �أهم املهارات احلالية وامل�ستقبلية التي
�سيتغري ترتيب �أولوياتها يف امل�ستقبل ،وذلك
عرب �س�ؤال ر�ؤ�ساء �أق�سام املوارد الب�شرية،
وم�س�ؤويل اال�سرتاتيجيات يف ال�شركات الرائدة،
الذين حددوا �أهم املهارات ال�ضرورية للقوى
العاملة خالل العام املن�صرم ،ح�سب �أهميتها
يف الرتتيب التايل« :حلول مواجهة امل�شكالت
املعقدة ،والتن�سيق مع الآخرين ،و�إدارة الأفراد،
ومهارات التفكري ،ومهارات التفاو�ض ،والتحكم
يف اجلودة ،وخدمة العمالء ،و�صناعة القرار،
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والإبداع .يف عام � 2020ستظل حلول مواجهة
امل�شكالت املعقدة على ر�أ�س الأولويات ،ولكن
�سرتتقي مهارات التفكري �إىل املرتبة الثانية يف
الأولويات ،ويليها الإبداع ،ثم �إدارة الأفراد،
وبعدها التن�سيق مع الآخرين ،ويليه �صناعة
القرار ،والإقبال على خدمة العمالء ،ثم
التفاو�ض ،واملرونة يف التعامل.
يالحظ �أن الإبداع �سيقفز �إىل �أهم ثالث
مهارات �أ�سا�سية �ستحتاج �إليها القوى العاملة
يف امل�ستقبل ،مع الغزو املنتظر للمنتجات
اجلديدة ،والتقنيات املتطورة و�أ�ساليب العمل
املختلفة� .إذ �سي�ؤدي الروبوت دو ًرا مه ًما يف
�أداء الأعمال التي تتطلب ال�سرعة ،ولكنه لن
يكون على القدر ذاته من الإبداع لدى الب�شر.
ويف الوقت الذي يعد فيه التفاو�ض واملرونة من
الأ�شياء املهمة يف مهارات احلا�ضر ،ف�إنهما
لن يحظيا بالأهمية ذاتها يف امل�ستقبل ،ملا
�ستمثله الآالت من دور مهم يف حتليل البيانات
وامل�ساعدة يف اتخاذ القرارات .فقد توقع م�سح
�صادر عن املنتدى االقت�صادي الدويل �أن
ت�صبح �أجهزة الذكاء اال�صطناعي جز ًءا من
جمال�س �إدارات ال�شركات يف عام .2026

متاح االن
مشروع ”بالس فيو” ،الكائن بالشارع الرئيسي بمنطقة المبيث (رقم  ،)1هو مشروع تطوير شقق صغيرة أنيقة يقع
أمام قصر المبيث المهيب في موقع تاريخي يضم تراث يمتد ألكثر من  800عام.
توفر الشقق الجميلة المجهزة بالكامل البالغ عددها  55شقة إطالالت رائعة على نهر التايمز وقصر وستمنستر.

تبدأ األسعار من  745,000جنيه إسترليني
مرآب انتظار سيارات آمن أسفل المبنى

حديقة بفناء بتصميم رائع

تتوفر خدمات الكونسيرج على مدار الساعة

دار سينمائية خاصة بالمقيمين

تصميمات داخلية أعدتها شركة ””Farrells

قاعة رياضة للسكان

اتصل بنا
Alan Oghana +971 50 100 2909
alan.oghana@eu.jll.com

المعدة باستخدام الكمبيوتر والصور الضوئية إرشادية فقط.
جميع المعلومات صحيحة وقت الطباعة .الصورة ُ

معالم

قلعة بعلبك
تقع

القلعة يف مدينة بعلبك
الفينيقية الأ�صل� ،شرق
لبنان ،وتبعد عن بريوت العا�صمة
نحو  85كيلو مرتًا .تعد القلعة
�أحد املعامل الرئي�سة يف لبنان،
والتي قام ببنائها الرومان يف
فرتة حكمهم للمدينة قبل امليالد،
�إذ �أن�ش�ؤوا الكثري من املباين
احلجرية وكانت القلعة من بينها،
وا�ستغرق �إن�شا�ؤها فرتة طويلة.
ترجع ت�سمية املبنى بالقلعة
�إىل الفتح الإ�سالمي للمدينة
عام  637ميالدية ،حيث حتولت
املباين القدمية يف بعلبك �إىل
قالع ،ومن بينها قلعة بعلبك.
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 24ساعة

 24ﺳاﻋﺔ ﻓﻲ
مانشستر
تقع مدينة مانﺸستر ﺷمال ﻏرب
الجزيرة البريطانية ،وتعد من أﻫم
المدن الﺼناعية البريطانية وأعرقها،
ﺧﺼوصا في عﺼر النهﻀة اﻷوروبية
ً
والﺜورة الﺼناعية.

تعداد

املدينة ال�شكاين يتجاوز ن�شف مليون
ن�شمة بقليل .وت�شتهر مان�ش�شرت بالأندية
الريا�شية الكربى يف عامل كرة القدم ،اإذ ت�شم
ناديي مان�ش�شرت يونايتد ،ومان�ش�شرت �شيتي.

أين تسكن؟
The Lowry Hotel
يتميز هذا الفندق ،امل�شنف �شمن فئة خم�شة
جنوم ،بواجهته الزجاجية املميزة املواجهة لالأبراج
يف و�شط املدينة ،مع اإطاللة على �شفاف نهر
اإيرويل ،ويوفر الكثري من اخلدمات الع�شرية ،اإذ
ي�شم ناد ًيا �شح ًيا يقدم جمموعة من عالجات
ال�شرتخاء ،بينما توفر املطاعم اخلا�شة بالفندق
اأ�شهى املاأكولت من املطابخ العاملية .ويقع الفندق
على بعد خطوات من اأبرز معامل و�شط املدينة.

أين تذهب؟
اأول ما يتبادر اإىل الأذهان مع زيارة
مان�ش�شرت ،هو التجول اإىل جوار عجلة
مان�ش�شرت ال�شهرية التي يبلغ ارتفاعها نحو 60
مرتًا .فبالرغم من حداثة بنائها اإل اأنها تعد
مزا ًرا مميزً ا حيث ت�شتقر يف ميدان اإك�شت�شينج
 .اأما متنزه كارلتون ووتر بارك املائي في�شم
بحرية �شناعية كربى ،ويعد خيا ًرا مفا�ش ًال
لدى الكثري من زوار مان�ش�شرت و�شكانها
الباحثني عن ممار�شة الأن�شطة الرتفيهية
املائية ،وال�شتمتاع باملناظر الطبيعية.
يتاح اخليار ا ً
أي�شا اأمام الزوار لزيارة متنزه
اآخر هو هيتون بارك العريق ،الذي يتجاوز تاريخه
اأكرث من مئة عام ،وي�شم مركزً ا للحيوانات،
اإىل جانب ملعب للغولف ومرافق ريا�شية ومعامل
رائعة .وت�شم مان�ش�شرت حممية األكرينغتون وودز
الطبيعية التي حتاذي نهر اإيرك.

ماذا تتسوق؟
متلك مان�ش�شرت اأكرب جممع جتاري يف
بريطانيا هو ترافورد �شنرت ،تبلغ م�شاحته
نحو  30األف قدم مربعة ،يتاألف من جمموعة
مبانٍ مرتبطة بع�شها ببع�ض عرب ممرات.
وي�شم هذا املجمع كل ما يبحث عنه املت�شوق
من حمال وعالمات جتارية عاملية ،اإىل جانب
الأن�شطة الرتفيهية واملطاعم ،ومركز ليغولند
دي�شكفري الذي ي�شم الكثري من املج�شمات
امل�شنوعة من املكعبات ال�شغرية لأ�شهر
املعامل حول العامل.
بينما يقع مركز مان�ش�شرت اأرنديل للت�شوق يف
و�شط املدينة ،ويعد اأحد اخليارات املميزة لدى
الزوار و�شكان املدينة يف الت�شوق ،اإذ ي�شنف
من اأكرب متاجر بريطانيا ا ً
أي�شا ،مبا ي�شمه من
حمالت جتارية يتجاوز عددها  200متجر.
29
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األحساء

سادنة الماء
واحة من الحب الكبير تمتد بين
الماء والنخيل والتاريخ.

محمد بن ربيع الغامدي
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واحات

الأح�ساء �أول ما ي�صافحك منها
النخل واجلبل ،حتى امل�ساحات
الرملية املحيطة بهما ك�أمنا قد خُ لقت �إطا ًرا مهي ًبا
ل�صورة باذخة .وقد علت الأح�ساء يف مراتب روحية
عالية عندما كتب اهلل لها �أن ت�شهد بناء م�سجد
جواثى ،وهو �أول م�سجد تقام فيه �صالة اجلمعة بعد
امل�سجد النبوي ال�شريف.
الأح�ساء واحة حب كبرية يتجاور فيها النا�س يف
بوتقة ت�صنع احلب ،ولذلك فلم �أجد �سعود ًيا واحدً ا
من �أق�صى اململكة �إىل �أق�صاها �إال ويحب الأح�ساء
و�أهل الأح�ساء ،ولن جتد �سعود ًيا زار الأح�ساء �إال عاد
وكله حديث عن كرم �أهل الأح�ساء ،وعن النقاء الذي
تنطوي عليه نفو�سهم الطيبة ،هم موجودون على �أر�ض
الأح�ساء يف �شوارعها ،ويف متاجرها ،وم�ساجدها،
و�أنديتها ي�أ�سرك الواحد منهم ب�أريحيته.
والأح�ساء واحدة من املحافظات االثنتي ع�شرة
التي تنتظم مثل قالدة على جيد �إمارة املنطقة

ال�شرقية .وتلك املحافظات هي :حمافظة الأح�ساء،
والقطيف ،والدمام ،واخلرب ،وحفر الباطن ،واجلبيل،
واخلفجي ،ور�أ�س تنورة ،والنعريية ،وبقيق ،وقرية
العليا ،والعديد .وتنطوي حمافظة الأح�ساء بدورها
على مراكز ي�صل عددها �إىل ثمانية وع�شرين مركزً ا
هي :مركز �سلوى ،وعريعرة ،والع�ضيلية ،والعيون،
وجودة ،وحر�ض ،وخري�ص ،والبطحاء ،واحلفائر ،و�أم
ربيعة ،و�أم �أثلة ،ويربين ،واخلن ،والغويبة ،وانبك،
وف�ضيلة ،وذاعبلوتن ،و�سحمة ،وعردة ،والعقري،
و�أم العراد ،والزايدية وال�سيح ،والطويلة ،و�شجعة،
ومريطبة ،والدهو ،والو�سيع .ومن املدن الكبرية يف
الأح�ساء مدينة الهفوف ،واملربز ،والعيون ،والطرف،
واجلفر ،ومدينة العمران.
نافذة على االشتقاق | يبدو �أن �أ�صل كلمة
الأح�ساء يف اللغة قد جاء من جمعنا لكلمة احلِ ْ�سي.
واحل�سي قد ع َّرفه اخلليل بن �أحمد يف معجم العني

بقوله« :احلِ ْ�س ُي :مو�ض ٌع �س ْه ٌل َي ْ�س َت ْنقِ ُع فيه املاء،
وال يلبث �أن َي ْن َ�ض َب ،وج ْم ُعه� :أح�ساء .ورمبا حفر
ف َن َب َع املا ُء بال ُقرب منه .تقول :احت�سينا حِ ْ�س ًيا (�أي:
احتفرناه)» .وقال عنه ابن دريد يف جمهرة اللغة:
َ«ماء فيِ رمل تحَ ْ َت ُه �أَر�ض �صلبة تمَ نع ُه �أَن ي�سوخ ،ويقيه
الرمل من َّ
ال�ش ْم�س وال�سمومَ ،ف�إِذا بحثت الرمل نبع
ْ
ا َملاءَ ،والجْ مع �أح�ساءَ ،و�إِذا ا�ستقيت مِ ن ُه دلو ج َّمت
ال�ض ِّم :ا ُ
�أُخْ َرى» .وجاء يف الل�سان« :ا ُ
جل ْرعة
حل ْ�سوةُِ ،ب َّ
َ
ْ
لمْ
َ
ِبق َْد ِر َما ُي ْح�سى م َّرة وَاحِ دَ ةًَ ،و ِبالفت ِْح ا َّرةُ» .ا ْبنُ
�سِ يدَ ْه« :احلِ ْ�س ُي َ�س ْه ٌل مِ نَ الأَر�ض َي ْ�ستنقع فِي ِه المْ َا ُء،
َوق َ
ال�س َماءِ،
ِيل :هُ َو َغ ْل ٌظ َف ْو َق ُه َر ْم ٌل َي ْجتَمِ ُع فِي ِه َما ُء َّ
ُ
َ
ْ
ْ
نزَ
َف ُك َّل َما ْحتَ َدل ًوا َج َّم ْت �أخرى»َ .و َحكى الفَارِ�سِ ُّي
بن َي ْح َيى« :حِ ْ�س ٌي وحِ ً�سىَ ،و اَل َنظِ َري َل ُه َما
َعنْ �أَحمد ِ
َ
َّ
ً
ٌ
نيْ
عى ،و�إِ مِ نَ الل ْي ِل و�إِنى»َ .و َحكى ا ْبنُ
�إِال مِ ْعي ومِ ً
«ح ً�ساِ ،ب َفت ِْح الحْ َ ا ِء َع َلى مِ َث ِال َقفًا،
الأَعرابي فيِ حِ ْ�س ٍيَ :
َوالجْ َ ْم ُع مِ نْ ُك ِّل َذل َِك �أَ ْح�سا ٌء وحِ �سا ٌء».
والأح�ساء واحل�سي واحل�سو م�صطلحات متداولة

ت�صوير عي�سى الدبي�س

31

األحساء

.1

يتمتع الزوار باجللو�س حتت
ظالل النخيل الوارفة.

.2
� .3سوق القي�صرية �أحدث

بحرية الأ�صفر تعد حمطة لهجرات الطيور.
�أ�سواق الأح�ساء.

.4

ت�صوير نايف ال�ضامن

1

32

 -مارس 2016

2

3

ت�صوير يو�سف النا�صر

عند العرب يف املعنى ذاته ،قال حممد بن عمر
ال�سبتي �صاحب كتاب «ملء العيبة» ي�صف رحلته �إىل
احلجاز« :ويف ظهر يوم اجلمعة املذكور نزلنا العال،
و�أقمنا به يوم ال�سبت اخلام�س ع�شر ،وهو مو�ضع فيه
مياه بع�ضها يف �أح�ساء ،وبع�ضها جارية يف رمال ،وبها
نخل وزرع وح�صن ودور» .ويقول يف حمطة �أخرى:
«ثم �سرنا �إىل �أن وافينا املغرية يوم الأربعاء الثامن
من املحرم ،عند ال�ضحاء ،وبها ما يحتفر يف �أح�ساء».
ونقل العيني يف العمدة عن املحكم قوله« :وَفيِ
ا�سم �أَر�ض»َ .وزعم ا ْبن ُق َت ْي َبة �أَن
(المْ ُحكم)َ :ت ُبوك ْ
َ
َ
َ
َر ُ�سول اهلل� ،صلى اهلل َعل ْي ِه َو�سلمَ ،جا َء فيِ غزْ َوة ت ُبوك
وهم يبوكون ح�سيها بقدحَ ،فق َ
َالَ :ما زلتم تبوكونها
بعد؟ ف�سميت :بتبوكَ ،ومعنى :تبوكون تدخلون فِي ِه
ال�س ْهم وحتركونه ليخرج َما�ؤُ ُه .قلت :هَ َذا يدل على
ال�صحِ يح.
�أَنه معتل ،وَذكرهَ ا ا ْبن َ�س ّيده فيِ الثالثي َّ
َ
َق ْوله( :ح�سيها)� ،أَي :ح�سي َت ُبوكِ ،ب َك ْ�سر الحْ اء
ال�سني المْ ُ ْه َم َلتَينْ ِ  ،وَفيِ �آخِ ره َياء �آخر الحْ ُ ُروف:
َو ُ�س ُكون ِّ
َ
لىَ
َ
َما تن�شفه الأ ْر�ض من الرمل ،ف�إِذا َ�صار ِ �إ �صالبة
�أم�سكته فيحفر َعن ُه الرمل فت�ستخرجه وَهُ َو االحت�ساء،
َويجمع الحْ �سي على �أح�ساء.
وكتب ابن الأثري يف الكامل را�صدً ا فتوحات �شمال
وم َوا ْلبرَ ْ َب ُر َعنْ َط ِريقِ ِه
�أفريقياُ :ث َّم َعا َد َف َن َف َر ال ُّر ُ
ُ
ْ
ْ
َ
اجتَا َز بمِ َ َكانٍ ُي ْع َرف ال َي ْو َم بمِ َ ا ِء الف َر ِ�س
خَ ْو ًفا مِ ْنهَُ ،و ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ري
َّا�س َعط�ش ك ِث ٌ
َف َنزَ َلهَُ ،ولمَ ْ َي ُكنْ ِب ِه َما ٌء ،فلحِ قَ الن َ
ُ
ْ
ْ
َ�ص َّلى ُعق َبة َرك َعتَينْ ِ
�أَ�شْ َر ُفوا (مِ ْنهُ) َع َلى ا ْل َهلاَ ِك ،ف َ
َ
َ
َ
َ
َ
َو َد َعا ( َف َب َحثَ َف َر ٌ�س َل ُه َْ أ
ال ْر َ�ض ِب َي َد ْي ِه فك�شف ل ُه َعنْ

الأبواب القدمية للمنازل من �إرث الأح�ساء.

ت�صوير نايف ال�ضامن
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األحساء واحدة من المحافظات
االثنتي عشرة التي تنتظم مثل قالدة على جيد
إمارة المنطقة الشرقية
َّا�س ف ََح َف ُروا
َ�صفَاةٍ) فَا ْنف ََج َر المْ َا ُءَ ،ف َنا َدى ُع ْق َب ُة فيِ الن ِ
�أَ ْح َ�سا َء َك ِث َري ًة َو َ�ش ِر ُبوا ،ف َُ�س ِّم َي َما َء ا ْل َف َر ِ�س .و�أنا
� ً
أي�ضا قد ر�أيت احل�سي ر�أي العني و�سمعت امل�صطلح
على ل�سان عربي من البقوم عندما عملت يف تربة
�ضمن �إح�صاء عام 1394هـ وعندما ا�شتكينا العط�ش
�أ�شار �إىل منطقة على �ضفاف الوادي توقفنا عندها
ثم نزلنا ،فحفر حفرة قدر ذراع جتمع فيها املاء
ب�صورة عجيبة.
بالرغم من ذلك كله ف�إين �أرى الكثري من �أ�سماء
املوا�ضع ما هي اال بقايا من لغات عتيقة �سادت
ح�ضاراتها ثم بادت ،لكن الألفاظ بقيت على الأل�سن
لقيمتها الداللية ،و�إن كان التحريف قد �أنق�صها من
�أطرافها .ولذلك توقفت مل ًّيا �أمام الدكتور جواد علي
الذي قال يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم« :ور�أى بع�ض
الباحثني املحدثني �أن �أر�ض «بازو» هي ال�ساحل املقابل
جلزر البحرين� ،أي :جزيرة تلمون كما كانت تعرف
عند القدامى ،و�أما «خازو» �أي «حازو» يف قراءة ،فهي
الأح�ساء ونرى بني اللفظتني «حازو» و«�أح�ساء» تقار ًبا
كب ًريا» انتهى كالم الدكتور و�أ�ضيف :من يدري؟ فرمبا
كانت حازو حتمل الداللة نف�سها التي حتملها كلمة
ح�سو باملعنى نف�سه املتداول عند العرب.
الطريق إلى األحساء | ع�شاق اجلو
ي�أخذهم �إىل الأح�ساء مطاران دوليان ،مطار الدمام
ومطار الأح�ساء .ف�إن اختار امل�سافر مطار الأح�ساء
فقد �أ�ضاف �إىل وقت فرجته وقتًا �إ�ضاف ًيا لقرب
املطار من واحة الأح�ساء .و�إن اختار مطار الدمام
فر�صا �أكرث ،و�سيك�سب عبور منطقة جميلة
ف�سيجد ً
بني الدمام والأح�ساء عرب طريق �سريع يقتفي فيه

�أثر عنرتة بن �شداد الذي جاب تلك القفار ،وتوقف
عند النريان التي كانت ت�شتعل هناك م�صادفة ب�سبب
ت�سرب الغازات من باطن الأر�ض ،والإن�سان مل يكن
يعرف يومها �شي ًئا عن غاز �أو نفط فكان عنرتة يقول:

وكأن ُربًّا أو ُكحيالً معقدًا
حُ َّ
ش الوقو ُد به جوانب قمقم
�أما ع�شاق الرب ف�سوف يجدون قطا ًرا على ر�أ�س كل
�ساعة ينتقل بهم من الدمام �إىل الأح�ساء �إن �شا�ؤوا،
ومن الريا�ض العا�صمة �إن �شا�ؤوا ،بينما تتوافر �شبكة
حديثة من طرق ال�سيارات تربط الأح�ساء بالدمام،
وتربطها بالريا�ض ،وتربطها بعرائ�س ال�شمال
ال�سعودي الباهر .وهناك طرق دولية تربط الأح�ساء
بدولة قطر ،وتربطها بدولة الإمارات املتحدة،
وتربطها ب�سلطنة عمان ..كل ذلك عرب منافذ حدودية
بني اململكة العربية ال�سعودية وتلك الدول.
كنوز البهجة | تلك الكنوز هي عيون
الأح�ساء ،والأح�ساء كما ر�أينا �سادنة املاء ،ولذلك
تكرث فيها حما�ضن املياه من الآبار والعيون التي
جعلت من الأح�ساء واحة خ�ضراء يف بيئة �صحراوية.
ولعل العيون هي �أقرب تلك املحا�ضن �إىل عني
ال�سائح وقلبه و�إىل معازف بهجته .ومن �أ�شهر
العيون يف الأح�ساء :عني احلقل يف الهفوف ،والعيون
احلا ّرة يف املربز ،وتخرج مياهها دافئة على غري
ما �ألف النا�س من مياه العيون ،وعني �أم �سبعة وهي
حارة كان لها �سبعة خمارج ،وعني جنم غرب املربز
ومياهها كربيتية حارة يق�صدها النا�س لال�ست�شفاء.

ويعتقد كثريون �أنها قد ن�ش�أت بعد �سقوط نيزك
(جنم) يف مو�ضعها ،وقد �أقيم حولها مكان للنزهة،
وعني اجلوهرية القريبة من البطالية ،وعني اخلدود
وهي عني كبرية يف �شرق الواحة وغريها.
امل�ساجد التاريخية التي �أقدمها م�سجد جواثى �أو
جواثاء ،وهو �أول م�سجد تقام فيه �صالة اجلمعة بعد
امل�سجد النبوي ،وين�سب بنا�ؤه �إىل قبيلة عبد القي�س.
وقد روي عن ابن عبا�س �أنه قال�« :إن �أول جمعة جمعت
بعد جمعة يف م�سجد ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
يف م�سجد عبد القي�س بجواثى» .ويقيم نادي الأح�ساء
الأدبي مهرجا ًنا يف كل عامني مرة با�سم مهرجان
جواثى تيم ًنا به وتخليدً ا ال�سمه .ومن امل�ساجد العريقة
ق�صب يف القارة ،وم�سجد ابن
كما �سمعت م�سجد املُ َّ
�أبي جمهور يف التيمية ،يعود تاريخ ت�أ�سي�سهما �إىل
القرن التا�سع الهجري ،ومنها م�سجد الق ّبة يف ق�صر
�إبراهيم بالهفوف الذي بني يف القرن العا�شر.
هناك �أ�سواق عريقة مثل �سوق اخلمي�س يف
الهفوف ،و�سوق الأحد يف القارة ،و�سوق الإثنني يف
اجلفر ،و�سوق القي�صرية كان قد احرتق وتوقف
ردحا من الزمن ثم ا�ست�أنف ن�شاطه م�ؤخ ًرا .وتنت�شر
ً
فيها املتنزهات ،واملتاحف ،وحدائق احليوان.
وهناك مزارع كبرية يقوم بع�ضها على م�شروع الري
وال�صرف الذي جمع بني خدمة االقت�صاد وخدمة
ال�سياحة .وهناك �أ�سواق حديثة كثرية توفر �أف�ضل ما
يطلبه ال�سائح واملقيم و�أرقاه من ال�سلع واحلاجيات.
كما تتمتع الأح�ساء مبرافق �سكنية من فنادق و�شقق
مفرو�شة ،مع نظام موا�صالت مريح للغاية ..وقبل
هذا وذاك هناك الأح�سائيون الذين ال ميل احلديث
معهم ،وال ميلون من الكرم واللطف.
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تيتشينو
ترف الطبيعة األخاذ
تآلف بين الجودة
السويسرية وأسلوب الحياة
اإليطالي.
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1
أرض التناقضات | تتم ّيز هذه املنطقة
ال�سوي�سرية ب�أنها الوحيدة التي تقع جنوب جبال
متاما ،والتي تعتمد الإيطالية لغ ًة رئي�سة على
الألب ً
الرغم من انت�شار اللغة الإجنليزية على نطاق وا�سع.
�إنها �أر�ض التناق�ضات الطبيعية الغريبة والرائعة
التي جتمع يف ط ّياتها جمموعة كاملة من املناظر
الطبيعية الأوروبية :من �أودية جبال الألب الربية،
والتالل اخل�ضراء التي تنمو فيها �أ�شجار الزيتون
والكرمة� ،إىل نباتات احلدائق النباتية الغنية و�شبه
اال�ستوائية قرب البحرية.
خالل الزيارة الأوىل لتيت�شينو ،ينذهل الزوار
بجمال �أكرب بحريتني حماطتني باجلبال والغابات
والقرى اخلالبة :وهما لوغانو وماجوري .ت� ِّؤمن
القوارب رحالت الكت�شاف �سحر القرى على �ضفاف
البحريات� ،أو لزيارة جزر بري�ساغو التي تده�ش
الزوار بنباتاتها املتو�سطية املتنوعة .تتحول �ضفتا
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.1

�أحد م�ساقط املياه يف تيت�شينو.

.2

ي�ستمتع الزوار بامل�شاهد ال�ساحرة من �أعلى القمم
اجلبلية خالل رحالتهم بالقطار.

.3

ج�سر بونت دي �سالتي ال�شهري يف تيت�شينو.

2

3

إنها أرض التناقضات الطبيعية الرائعة التي تجمع بين

		

أودية جبال األلب البرية والتالل الخضراء

التي تنمو فيها أشجار الزيتون والكرمة إلى نباتات
الحدائق النباتية شبه االستوائية
				

بحرية ماجوري ،لوكارنو و�أ�سكونا� ،إىل �شاطئ من
الألوان الزاهية التي جتمع ما بني مظالت املقاهي
والزهور والقوارب ال�صغرية.
مقصد العطالت العائلية | مبا �أن املرح يف املياه
يعد جز ًءا ال يتجز�أ من العطلة للأطفال ،فتقدّم
تيت�شينو عددًا من املغريات للتمتع بهذا العن�صر
الطبيعي بد ًءا من البحريات ،والرحالت يف القوارب
على �شكل املوز ،و�صو ًال �إىل ق�ضاء وقت بعد الظهر
خال من الهموم يف احلدائق املائية الع�صرية.
تن�ضوي الأن�شطة املتعددة التي تقرتحها تيت�شينو حتت
�شعار املتعة العائلية البحتة ،وت�ضم هذه الأن�شطة،
على �سبيل الذكر ال احل�صر ،ال�صيد بال�صقور� ،أو
جت�سم الواقع على مقيا�س
زيارة �سوي�سمينياتور التي ّ
الأطفال� ،أو البحث عن الكنز يف �إحدى اجلزر.
تيت�شينو هي امللج�أ ال�سوي�سري الرومان�سي للمتزوجني

لق�ضاء �شهر ع�سل خيايل .ففي عامل اجلودة
ال�سوي�سرية والدقة والنظافة هذا �سيجد املتزوجان
حدي ًثا خ�صائ�ص البحر الأبي�ض املتو�سط جتتمع
ب�شكل خالب بخ�صائ�ص جبال الألب يف التاريخ
والثقافة والعمارة واملطبخ املحلي .فبف�ضل منازل
اجلرانيت التقليدية يف وديان جبال الألب ال�ساحرة،
وم�ساكن الطراز الباروكي يف القرى اخلالبة حول
البحريات ،والكروم ،وال�شالالت و�أ�شجار النخيل
والأنهار اجلليدية ،واملناظر الطبيعية تتح ّول تيت�شينو
�إىل بيئة مثالية لق�ضاء �شهر ع�سل رائع.
تعد لوغانو �أكرب مدينة يف منطقة تيت�شينو و�أكرثها
�شهرة من حيث طابعها ال�شاطئي على �ضفة البحرية
ونوعية احلياة فيها والن�شاط املايل .ويبقى لهذه
املدينة وطبيعتها وحدائقها وزهورها وفيالتها
التاريخية الرائعة مكانة خا�صة يف القلب .وملحبي
الت�سوق ح�صة � ً
أي�ضا يف �شارع فيا نا�سا الذي يقدم

جمموعة وا�سعة من ال�ساعات ال�سوي�سرية ،ومالب�س
�أ�شهر م�صممي الأزياء الإيطاليني .و�إذا كنت من
متتبعي العرو�ض وال�صفقات الرابحة فيمكنك
التوجه اىل فوك�س تاون الذي ي�ضم �أهم مركز ت�سوق
وح�سومات يف �سوي�سرا� ،إذ جتد �أكرث من  250عالمة
جتارية معروفة.
لال�ستمتاع بتيت�شينو ين�صح بزيارتها بني �شهري �أبريل
و�أكتوبر .ويبعد مطار لوغانو  4كم فقط عن و�سط
املدينة ،وي� ِّؤمن رحالت منتظمة �إىل جنيف وزيوريخ
بينما تنقل احلافالت املكوكية الزوار مبا�شرة �إىل
الفندق يف املدينة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى بعد
�ساعة واحدة ،يقع مطار ميالنو الدويل مالبين�سا
الذي يوفر رحلتني مبا�شرتني يوم ًّيا �إىل دبي .يت�صل
مطار مالبين�سا بتيت�شينو بو�ساطة احلافالت التي
تنقل الركاب كل �ساعة يف حني يبعد مطار زيوريخ
عن لوغانو �ساعتني ون�صف ال�ساعة بالقطار.
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اقتصاد

االضطراب
النقدي العالمي
التوافق حول التجارة الحرة والمواطنة
العالمية المسؤولة سيعين على تحقيق نمو
مستدام للعالم.

راغورام راجان *

مع

انتفاء عام  ،2015يتباهى العامل مبجاالت
قليلة تت�سم بنمو قوي .وبينما ت�ستدعي البلدان
املتقدمة وبلدان الأ�سواق النا�شئة على حد �سواء
من ًوا �سري ًعا للحفاظ على ا�ستقرارها الداخلي ،ف�إن
الو�ضع ُيعد غاية يف اخلطورة� .إذ يعك�س جمموعة
عوامل ت�شمل النمو املنخف�ض للإنتاجية يف البلدان
ال�صناعية ،و�أعباء الديون املرتاكمة من فرتة الركود
العظيم ،واحلاجة �إىل �إعادة �صياغة منوذج النمو
القائم على الت�صدير يف الأ�سواق النا�شئة.
فكيف ميكن � ًإذا التعوي�ض عن �ضعف الطلب؟
من الناحية النظرية ،يجدر ب�أ�سعار الفائدة
املنخف�ضة �أن تعزز اال�ستثمار وت�ستحدث فر�ص
عمل� .أما من الناحية العملية ،ف�إذا ما كانت �أعباء
الديون املرتاكمة مرادفة ال�ستمرار �ضعف الطلب
اال�ستهالكي ،ف�إن العائد احلقيقي على اال�ستثمارات
اجلديدة قد ينهار .ولعل ال�سعر احلقيقي املحايد
الذي �أ�شار �إليه نوت ويك�سل قبل قرن من الزمن،
والذي ميثل ب�شكل عام �سعر الفائدة الالزم لإعادة
االقت�صاد �إىل م�ستوى العمل الكامل مع ت�ضخم
م�ستقر ،قد يكون �سلب ًيا .ومن ثم ،يف�سر ما �سبق
اجنذاب امل�صارف املركزية �إىل ال�سيا�سات النقدية
غري التقليدية مثل التي�سري الكمي .والدليل على
جناح هذه ال�سيا�سات بتعزيز اال�ستثمار واال�ستهالك
املحل َيني متفاوت يف �أف�ضل الأحوال.
من الو�سائل الأخرى املغرية الرامية �إىل حتفيز
الطلب زيادة الإنفاق احلكومي على البنية التحتية.
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غري �أنه يف البلدان املتقدمة� ،سبق ومت �إجناز �أغلب هذه
اال�ستثمارات الوا�ضحة .وبينما يدرك اجلميع احلاجة
�إىل �إ�صالح البنية التحتية القائمة �أو تبديلها (تعد
اجل�سور يف الواليات املتحدة مثا ًال جيدًا) ،يبقى من �ش�أن
الإنفاق على نحو رديء �أن يزيد من القلق العام فيما
يتعلق باحتمال زيادة ال�ضرائب ،ورمبا زيادة مدخرات
الأ�سر املعي�شية ،والتقليل من ا�ستثمارات ال�شركات.
على �سبيل اجلدل ميكن �أن يقال �إن �إمكانات
النمو يف البلدان ال�صناعية قد تراجعت حتى قبل
فرتة الركود العظيم .وع ّمم وزير اخلزانة الأمريكي
ال�سابق الري �سامرز م�صطلح «الركود املزمن»
لي�صف الطلب الكلي ال�ضعيف الناجم عن �شيخوخة
ال�سكان والذي يقوم على اال�ستهالك مب�ستويات
�أقل ،وزيادة دخول الأفراد الأغنياء جدً ا الذين من
امل�ستبعد �أن يزيدوا من ا�ستهالكهم ال�ضخم بالفعل.
ت�ستلزم هذه الأ�سباب البنيوية لتباط�ؤ النمو
احلاجة �إىل �إجراء �إ�صالحات بنيوية تتج�سد يف
تدابري من �ش�أنها �أن تزيد من �إمكانات النمو من
خالل احلث على مزيد من املناف�سة وامل�شاركة
واالبتكار .غري �أن الإ�صالحات البنيوية تتعار�ض
مع امل�صالح الثابتة .وكما قال جان كلود يانكر يف
�أوج �أزمة اليورو ،الذي �شغل من�صب رئي�س وزراء
لوك�سومبورغ �آنذاك« :نعرف جميعنا املهام التي
يتوجب علينا �إجنازها ،ولكننا ال نعرف كيف ُيعاد
انتخابنا بعد �أن ُننهيها»!
�إن كان حتقيق النمو �صعب املنال يف البلدان

فلم ال يتم االكتفاء مبعدالت منو �أكرث
املتقدمةَ ،
ً
انخفا�ضا؟ ففي نهاية املطاف ،يت�سم متو�سط دخل
الفرد مبعدالته املرتفعة بالفعل.
قدما بزيادة
من الأ�سباب التي تدفع �إىل امل�ضي ً
النمو هي الرغبة يف الوفاء بااللتزامات ال�سابقة.
ففي �ستينيات القرن املا�ضي ،قطعت االقت�صادات
ال�صناعية وعودًا هائلة لعامة النا�س ارتبطت
بال�ضمان االجتماعي ،وهي وعود تعاظمت فيما بعد
نتيجة االلتزامات غري ال�سليمة من الناحية املالية
ل�صالح عمال القطاع العام .زد على ذلكُ ،يع ّد النمو
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا لتحقيق الوئام االجتماعي ،ذلك لأن
ال�شباب م�ضطرون اليوم �إىل العمل من �أجل ت�سديد
هذه االلتزامات املرتبطة بالأجيال الأكرب �س ًنا .و�إن
�ش ّكل التغري التقني والعوملة �سب َبني لرتاجع عدد
الوظائف اجليدة للطبقة املتو�سطة واملتوافرة على
م�ستوى معني من النمو ،فال بد من حتقيق املزيد من
النمو ملنع فجوة التفاوت من االت�ساع.
و�أخ ًريا ،يربز خوف من االنكما�ش ،وخري مثال
على ذلك هو اليابان حيث �سمح �صناع ال�سيا�سات،
ح�سبما يعتقد ،بظهور حلقة مفرغة من الأ�سعار
املرتاجعة ،والطلب املنخف�ض ،والنمو الراكد.
يف الواقع ،لعل هذه احلكمة التقليدية خاطئة.
فبعد انفجار فقاعة الأ�صول يف اليابان يف مطلع
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،جل�أت ال�سلطات �إىل �إطالة
�أمد التباط�ؤ من خالل عدم تنظيف النظام امل�صريف،
�أو �إعادة هيكلة ال�شركات املثقلة بالديون .ولكن ما �إن
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اتخذت اليابان �إجراءات حا�سمة �أواخر الت�سعينيات
و�أوائل الع�شرينيات ،حتى �أ�صبح منو ن�صيب الفرد
م�شاب ًها ملثيله يف البلدان ال�صناعية الأخرى .زد على
عامي
ذلك ،بلغ متو�سط معدل البطالة  %4.5بني َ
 2000و ،2014مقارن ًة بن�سبة  %6.4يف الواليات
املتحدة و %9.4يف منطقة اليورو.
�صحيح �أن االنكما�ش يزيد من العبء احلقيقي الذي
تفر�ضه الديون القائمة ،ولكن �إذا ما كانت الديون
مفرطة ،ف�ستظهر �إعادة الهيكلة املوجهة على �أنها حل
�أف�ضل من زيادة معدالت الت�ضخم على عاتق اجلميع.
بغ�ض النظر عن هذه احلجج ،يطارد �شبح
االنكما�ش احلكومات وامل�صارف املركزية .ومن
ثم ،تربز مع�ضلة يف االقت�صادات ال�صناعية :كيف
ميكن التوفيق بني ال�ضرورة ال�سيا�سية لتحقيق النمو
وواقع �أن التدابري التحفيزية �أثبتت عدم فعاليتها،
و�أن �شطب الديون �إجراء غري مقبول �سيا�س ًيا ،و�أن
الإ�صالحات البنيوية تت�سبب �أمل كبري للحكومات
ليت�سنى لها اعتمادها ب�سهولة.
تتوافر �أمام البلدان املتقدمة قناة واحدة �أخرى
لتحقيق النمو وهي تعزيز ال�صادرات من خالل
خف�ض �سعر ال�صرف ،وذلك عن طريق اعتماد
�سيا�سة نقدية عدوانية .وب�شكل مثايل ،ف�إن بلدان
الأ�سواق النا�شئة التي متولها االقت�صادات املتقدمة،
قادرة على ا�ستيعاب هذه ال�صادرات يف الوقت الذي
ت�ستثمر فيه من �أجل م�ستقبلها ،فتعزّز بذلك الطلب
الإجمايل العاملي .ولكن الدر�س الذي ا�ستفادت منه

هذه البلدان من �أزمة الأ�سواق النا�شئة يف ت�سعينيات
القرن املا�ضي هو �أن االعتماد على ر�أ�س املال
الأجنبي لتمويل الواردات الالزمة لال�ستثمار �أمر
خطري .لذا خفّ�ضت كثري من هذه البلدان ،ت�صد ًيا
لهذا اخلطر ،اال�ستثمارات يف �أواخر الت�سعينيات،
وراحت جت ّمع فوائ�ض ح�ساباتها اجلارية ،مف�ضل ًة
تراكم احتياطات من العمالت الأجنبية للحفاظ على
قدرة �أ�سعار ال�صرف التناف�سية اخلا�صة بها.
بحلول عام � ،2005صاغ بن برنانكي ،وهو
حمافظ امل�صرف االحتياطي االحتادي ،م�صطلح
«تخمة االدخارات العاملية» لو�صف الفوائ�ض
خ�صو�صا يف الأ�سواق النا�شئة ،والتي
اخلارجية،
ً
كانت جتد طريقها �إىل الواليات املتحدة� .سلط
برنانكي ال�ضوء على �آثارها ال�سلبية ،وال �سيما �سوء
توزيع املوارد الذي كان ال�سبب يف ن�شوء فقاعة
الإ�سكان يف الواليات املتحدة.
ميكن �أن يقال بكلمات �أخرى� ،إنه قبل الأزمة
املالية العاملية عام  ،2008كانت البلدان النا�شئة
واملتقدمة رهينة التعاي�ش اخلطر بني تدفقات ر�أ�س
املال والطلب ،ما عك�س النمط الذي ميثل خط ًرا من
امل�ستوى نف�سه ،والذي ُو�ضع قبل اندالع �أزمة الأ�سواق
النا�شئة �أواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي .ويف �أعقاب
�أزمة عام  ،2008عك�س النمط نف�سه من جديد بينما
تدفق ر�أ�س املال من البلدان املتقدمة �إىل الأ�سواق
النا�شئة ،ممهدً ا الطريق له�شا�شة �ستتجلى بو�ضوح ما
�إن تختار البلدان املتقدمة ت�شديد �سيا�ساتها النقدية.

يف عامل مثايل ،ما كانت ال�ضرورة ال�سيا�سية
لتحقيق النمو لتتفوق على �إمكانات اقت�صاد ما.
ودوما
�أما يف العامل احلقيقي ،حيث �ستبقى �أبدً ا ً
التزامات ال�ضمان االجتماعي ،والإفراط يف
املديونية ،والفقر ،فال بد من �إيجاد �أ�ساليب لتحقيق
النمو امل�ستدام .وقبل كل �شيء ،ال بد من تفادي
�سيا�سات �إفقار اجلار مثل ال�سيا�سة النقدية غري
التقليدية� ،أو التدخل امل�ستمر يف �أ�سعار ال�صرف،
أ�سا�سا على حتفيز تدفق ر�أ�س املال �إىل
والتي تقوم � ً
اخلارج واخلف�ض التناف�سي بقيمة العمالت.
خال�صة الأمر �أنه ينبغي على امل�ؤ�س�سات متعددة
الأطراف مثل �صندوق النقد الدويل �أن متار�س
م�س�ؤولياتها بغية احلفاظ على ا�ستقرار النظام
العاملي ،وذلك من خالل التحليل و�إ�صدار الأحكام
بعناية حول كل �سيا�سة نقدية غري تقليدية (مبا
يف ذلك التدخل امل�ستمر يف �أ�سعار ال�صرف).
ويدفع الالنظام احلايل العامل باجتاه التي�سري
النقدي التناف�سي الذي لن يكون يف �صالح �أي
طرف يف نهاية املطاف .ولعل التو�صل �إىل توافق
يف الآراء حول التجارة احلرة واملواطنة العاملية
امل�س�ؤولة ،ومن ثم مقاومة ال�ضغوطات ال�صارمة،
�سيمهد الطريق لنمو م�ستدام �أ�صبح العامل يف �أم�س
احلاجة �إليه اليوم.
* حمافظ البنك االحتياطي يف الهند.
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غذاء

الفلفل الحار

فوائد جمة
إنها من عاﺋلة التوت ،ولكن ما نﺸعر بﻪ حين
أبدا طعم التوت .فالطعم
تناولها ﻻ يﺸبﻪ ً
الحلو يﺼبﺢ حارًا .فقليل من يعلم أن الفلفل
الحار أو ما يعرﻑ بالتﺸيلي ﻫو توت!

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية
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تقلل األطعمة الحارة

خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
		 والنوبات القلبية،

		

وتخفض نسبة الكوليسترول والشحوم
		 الثالثية بالدم

بعيدا
ً

ع ّما �إذا كنتم من حمبي الأطعمة
احلارة �أم ال ،فال بد من معرفة �أن
الفلفل احلار من الأطعمة التي ال ي�ستهان بها �أبدً ا
من حيث الفوائد على ال�صحة واجل�سم ،ولكن ما
يتداول �أحيا ًنا مبالغ فيه .هناك بع�ض ال�شركات
التي ت�ستغل ذلك وتروج ملنتجاتها على �أنها منتجات
�سحرية لإنقا�ص الوزن� ،أو حماربة ال�شيخوخة مث ًال
الحتوائها على الفلفل احلار .فكيف منيز احلقيقة
من اخلرافة؟ وكيف ن�ستفيد منها دون �أي �ضرر؟
ما مييز الفلفل احلار (الت�شيلي) هو وجود مادة
الكاب�سي�سني التي لها الدور الأكرب يف فعاليته
كونها مادة م�ضادة للأك�سدة وااللتهابات .فقد
وجد الباحثون �أن من يتناول الأطعمة ذات املذاق
احلار كل يوم تقري ًبا تقل لديهم حاالت الوفاة
الناجتة عن ال�سرطان ،و�أمرا�ض ال�سكتة الدماغية
والقلب ،و�أمرا�ض التنف�س وااللتهابات ،وغريها
مقارنة مبن يتناولونها ب�شكل �أقل ،كما �أنها ت�ساعد
على مقاومة ال�شيخوخة.
األطعمة الحارة تحمي القلب والشرايين
وتخفض ضغط الدم ،ما صحة ذلك؟ | هذا
�صحيح ،تقلل الأطعمة احلارة خطر الإ�صابة
بال�سكتة الدماغية والنوبات القلبية ،وتخف�ض ن�سبة
الكولي�سرتول وال�شحوم الثالثية بالدم .كما ت�ساعد
على تو�سيع الأوعية الدموية ،وتعزز الدورة الدموية،
ومن ثم ت�ساعد مر�ضى ارتفاع �ضغط الدم .وقد
بينت الدرا�سات �أن ال�شعوب التي تتناول الأطعمة
احلارة جز ًءا من غذائها اليومي هم �أقل عر�ضة
لل�سكتات الدماغية والذبحات القلبية.
هل األطعمة الحارة تقلل اإلصابة بالسكري
من النمط الثاني؟ | نعم ،ت�ساعد الأطعمة
احلارة على تقلي�ص خطر ارتفاع ن�سبة الأن�سولني
بالدم ،وهو العامل الذي ي�ؤدي �إىل الإ�صابة بال�سكري
من النمط الثاين .ففي درا�سة �أجريت يف املجلة
الأمريكية للتغذية تبني �أن كمية الأن�سولني التي
يفرزها اجل�سم بعد تناول وجبة تكون �أقل �إذا كانت
غنية بالفلفل احلار .كما يقل �إفراز الأن�سولني �إذا
كان النظام الغذائي ككل غن ًيا بالفلفل احلار ،وهذا

ال يعود فقط لوجود مادة الكاب�سي�سني يف الفلفل
احلار ،بل لوجود فيتامني «�سي» والكاروتينويد التي
ت�سهم � ً
أي�ضا يف تنظيم الأن�سولني بالدم.
هل األطعمة الحارة مضادة لاللتهابات،
ومسكن طبيعي لأللم؟ | نعم ،فقد �أثبتت عدة
درا�سات فعالية الكاب�سي�سني ،كونه م�ضادًا للأك�سدة،
كعالج ال�ضطرابات الألياف الع�صبية احل�سية،
مبا يف ذلك الأمل الذي ي�صاحب التهاب املفا�صل،
وال�صدفية ،واالعتالل الع�صبي عند امل�صابني
مزدوجا ملكافحة االلتهاب
بال�سكري .فهو يلعب دو ًرا
ً
وت�سكني الأمل .يذكر �أن هناك العديد من الكرميات
امل�سكنة التي حتتوي على الفلفل احلار مكو ًنا فعا ًال.
هل األطعمة الحارة تقلل خطر السرطان؟ |
نعم ،وال .لي�س بال�شيء امل�ؤكد حتى الآن ولكن العديد
من الأبحاث تعد بذلك ،وتب�شر بدور فعال جدً ا

هل األطعمة الحارة تحارب السمنة؟

تساهم األطعمة الحارة في تنشيط األيض
واستهالك األكسجين لمدة معينة بعد
تناولها ،إضافة إلى دورها في تقليص كمية
الطعام المتناولة وف ًقا لعدة دراسات أجريت
في هذا المجال ،ولكن ليس بالطريقة التي قد
نتخيلها .فتناول األطعمة الحارة لن يسمح
لنا بتناول وجبة إضافية أو سعرات أكثر بكثير
مما يحتاج إليه الجسم.

للأطعمة احلارة يف تقليل خطر الإ�صابة بال�سرطان،
ويف تقليل منو اخلاليا ال�سرطانية وانت�شارها.
ففي درا�سة �أجريت م�ؤخ ًرا تبني �أن تناول مادة
الكاب�سي�سني �أ�سبوع ًيا ت�ساهم يف �إبطاء انت�شار
�سرطان الربو�ستات .ولكن ال بد من عدم الإفراط
�أبدً ا يف تناولها ،لأن بع�ض الأبحاث بينت �أن تناولها
بكميات كبرية جدً ا ي�ؤدي �إىل �سرطان املعدة ..فكما
�أقول دائ ًما :فلنحر�ص على االعتدال يف كل �شيء!
هل األطعمة الحارة تقوي المناعة؟ | نعم،
يعد اللون املميز والرباق للفلفل احلار دلي ًال على
وجود كمية عالية من البيتا كاروتني ،وهي املادة
امل�س�ؤولة عن �صنع فيتامني «�أ» .كما �أن ملعقتني
�صغريتني من الفلفل الأحمر احلار تقدم بع�ض
احلاجة اليومية من فيتاميني «�سي» و «�أ» .وال
أي�ضا م�ضاد العدوى
نن�سى �أن فيتامني «�أ» ي�سمى � ً
في�ساعد على احلفاظ على الأغ�شية املخاطية
�سليمة ،والتي تبطن املمرات الأنفية والرئتني
والأمعاء وامل�سالك البولية ،وتكون مبنزلة خط
الدفاع الأول للج�سم �ضد امليكروبات .وبذلك يقوي
اجلهاز املناعي وي�ساعد على مقاومة �أعرا�ض
أي�ضا.
الربد والإنفلونزا � ً
هل األطعمة الحارة تؤدي إلى القرحة؟ | ال،
وهذا خط�أ .من االعتقاد ال�شائع �أن الفلفل احلار
ي�ؤدي �إىل تقرحات املعدة .ولكن احلقيقة هي �أنه
يحمي املعدة من الإ�صابة بالتقرحات من خالل
مقاومة البكترييا التي ت�ؤدي �إىل ذلك ،وي�ساعد جدار
املعدة على �إفراز املواد احلم�ضية الوقائية � ً
أي�ضا.
ريا ،من املهم �إدخال الأطعمة احلارة لنظامنا
�أخ ً
الغذائي يف حال عدم وجود ح�سا�سية� ،أو مانع
لذلك ..ولكن باعتدال طب ًعا .فمع كل تلك
الفوائد التي يقدمها ال يجب �أن نن�سى �أنه ي�ساعد
على حت�سني املزاج من خالل ت�شجيع �إفراز
مادة ال�سريوتونني ..فطعم ح ّراق ،ولون ب ّراق
ي�ستحقان املحاولة .و�إذا �أردمت تخفيف اللذعة
بعد تناوله فعليكم بالقليل من احلليب وم�شتقاته،
�أو �أي طعام دهني كالقليل من الزيت على اخلبز
ولي�س باملاء كما هو �شائع.
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خطوط أكثر نقاء
عندما

ك�شفت دار زينيث للمرة
الأوىل عن �شاعتها  Eliteيف
�شياق معر�ض بازل لعام  ،1994اأفلحت
بفعل ما اجتمع يف تلك ال�شاعة من مزايا
الدقة واملوثوقية يف الأداء يف اإحراز جائزة
«اأف�شل معيار حركي» للعام .وبالرغم من
اأن تلك ال�شاعة مل تنجح ،على مت ّيزها،
يف مناف�شة ابتكار الدار الأيقوين،
�شاعة الكرونوغراف الأكرث �شهرة El
 ،Primeroاإل اأن زينيث ت�شر اليوم
على اإعادة الآلية احلركية ل�شاعة Elite
اإىل الواجهة لتجعل منها القلب الناب�ض
للعديد من الإ�شدارات امل�شتقبلية .اأما
وجه اخلالف اليوم ،فيكمن يف حر�ض
زينيث على الرتقاء باإجنازها الأول مبا
يتما�شى مع متطلبات هذا الع�شر ،وهو
ما ينعك�ض يف �شاعة  Elite 6150عرب

سرعة وﺛبات
ل

�شك يف اأن الك�شف موؤخ ًرا عن �شيارة
رينج رو"ر �شبورت  SVRحمل ب�شائر
حقبة جديدة ل�شركة جاغوار لند رو"ر،
حقبة �شت�شهد ا�شتك�شاف ال�شانع لآفاق
غري م�شبوقة على م�شتوى اإنتاج مركبات
عالية الأداء .فال�شيارة الريا�شية متعددة
ال�شتعمال التي ت�شتهل بها ال�شركة اليوم
اأوىل خطواتها على هذا الدرب تُع ّد الأ�شرع
والأقوى والأكرث كفاءة على م�شتوى الأداء
امليكانيكي ،عل ًما باأنها قادرة على الت�شارع
من الوقوف اإىل  100كيلومرت يف ال�شاعة
يف غ�شون  4.5ثانية ،وبلوغ �شرعة اأق�شاها
 260كيلومرتًا يف ال�شاعة .واإن كانت
خ�شائ�ض الت�شارع هذه تُعزى اإىل امل�شار
التطويري الذي اأخ�شع له حمرك املركبة
ذو الأ�شطوانات الثماين املعزّز بتقنية �شحن
التوربو املتف ّوق مبا �شمن له اإنتاج 550
ح�شا ًنا وعزم دوران قدره  680نيوتر مرتًا،
فاإن ما اأتاح ا ً
أي�شا الرتقاء بالأداء املتم ّيز
لل�شيارة يف خمتلف الظروف املناخية وعلى
خمتلف الطرقات املع ّبدة والوعرة هو
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تلك التح�شينات التي ا�شتهدفت القدرات
الديناميكية ملركبة الدفع الرباعي .ف�ش ًال
عن حت�شني نظام ناقل احلركة الآيل ذي
ال�شرعات الثماين ،عمدت �شركة جاغوار
لند رو"ر اإىل تعزيز كفاءة التربيد
والديناميكيات الهوائية للمركبة عرب اإدخال
بع�ض التعديالت الهند�شية على هيكل
الدفع الرباعي خفيف الوزن وامل�شنوع
من الأملنيوم ،و�شم ًنا اعتماد م�شد اأمامي
بت�شميم جديد وفتحات تهوية �شبه
منحرفة ،ما اأجاز اإطالق العنان لأق�شى
اإمكانات ال�شيارة على الطرقات ،وتعزيز
ا�شتجابة املحرك حتى يف ظروف القيادة
الأ�شد ق�شاوة .اأما الالفت يف املركبة ،فهو
زئريها احلما�شي الذي يو ّفره ت�شميم
مبتكر للعادم الن�شط ي�شمن مبوازة ذلك
عدم تقوي�ض الأداء على الطرقات الوعرة،
و�شم ًنا يف حالت اخلو�ض يف املياه حتى
عمق  860ملليمرتًا.
www.jaguarlandrover.com

جمموعة من املزايا امليكانيكية واجلمالية
اجلديدة .ففيما اعتُمدت لأجل ال�شاعة
هذه املرة علبة من الفولذ ال�شلب بالغة
الرقة ،اإذ ل تزيد �شماكتها على 10
ملليمرتات ،وباملثل معيار حركي ب�شماكة
 3.92ملليمرتًا فقط� ،شاغ احلرفيون
معامل العلبة يف قطر اأكرب يعادل 42
مزيدا
ملليمرتًا ،ما اأ�شفى على خطوطها ً
من النقاء دون النتقا�ض من طابعها
الكال�شيكي املتميز .اأما على م�شتوى
الوظائف امليكانيكية ،فقد تف ّرد البتكار
اجلديد بعقرب مركزي متوا�شل الدوران
لعر�ض الثواين ،ف�ش ًال عن م�شاعفة
احتياطي الطاقة من � 55شاعة يف ال�شابق
اإىل � 100شاعة اليوم.
www.zenith-watches.com

لتحد

يو

شا
ِع

طر _ع

لى _

#سي

طيــــران األبطال جــــاهــزة لإلقـــالع!

حلق على متن طيران األبطال ،األفعوانية الجديدة في عالم فيراري أبوظبي التي
ً
ً
ً
عالميا بمنحنياتها وسرعتها ،مع أعلى حلقة أفعوانية وأشد
قياسيا
رقما
تحمل
ً
تتجرأ؟
انحدارا في العالم .إنها جاهزة للطيران ...هل
منحنيات اإلطالق
ّ

احجــز تذاكــرك اليــوم

ferrariworldabudhabi.com

الجو

عالم المرأة

فرائد اإلبداﻉ

بالرغم

من رحيل املبدعة الأ�شطورية غابريل �شانيل
يف مطلع �شبعينيات القرن الفائت ،اإل اأن
اأولئك الذين خلفوها على عر�ض الدار التي اأ�ش�شتها ما
فتئوا يك ّر�شون اإرثها الإبداعي كما فل�شفتها احلياتية يف ج ّل
ما تتمخّ �ض عنه موهبتهم من ابتكارات يو ّثقون بها الكثري
من تلك التفا�شيل التي طبعت يوميات الآن�شة كوكو .هو
وحتديدا افتتانها
على �شبيل املثال �شغفها بعامل الفرو�شية-
ً
بتلك ال�شرتات ذات الأمناط ّ
املبطنة التي كانت تغطي
اأج�شاد �شا�شة الإ�شطبل– تك ّر�شها الدار اليوم يف اأحدث
اإبداعاتها من اجلواهر الراقية التي حملت هذه املرة
ا�شم « .»Signature de Chanelفمن وحي تلك الأمناط
ّ
املبطنة التي حتولت اإىل جزء ل يتجزاأ من عامل الآن�شة
كوكو الإبداعي ،ت�شهد على ذلك حقيبتها الأيقونية ،2.55
�شاغ حرفيو الدار قطع املجموعة اأ�شكا ًل هند�شية م�شقولة
تتعاقب وتتك ّرر وفقًا لأمناط خمتلفة فيما انحناءاتها
ومت ّوجاتها تعيد اإىل الأذهان ان�شيابية تلك اخلطوط
ونقاءها والتي طبعت ت�شاميم املوؤ�ش�شة الأوىل .فاحلركة
الن�شيابية هذه املرة ت�ش ّكلت دفق خيوط من �شوء ما�شي
ّ
وهجا يف ح�شرة
تلتف من حول جيد اأو مع�شم ،وتزداد ً
ذاك التعار�ض البديع الذي تك ّر�شه عرب انحناءاتها حجارة
نفي�شة من مثل الياقوت الأزرق.
www.chanel.com

�شمن جمموعة
 ،Chanelطقم
 ،Saphirي�شم عقدً ا و�شوا ًرا
وخا ً
متا وقرطني لالأذنني،
�شيغت كلها من الذهب
ً
الأبي�ض عيار 18
قرياطا
و ُر ّ�شعت بحبيبات من الأملا�ض،
وبحجارة من الياقوت الأزرق
ذات قطع و�شادي.
Signature de

Signature de
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عالم المرأة

طابع عملي
ملو�شم

ربيع  2016و�شيفه،
اآثر توما�ض ماير،
املدير الإبداعي لدار بوتيغا فينيتا،
الإتيان بابتكارات تعك�ض ميله
ال�شخ�شي لالنعتاق من �شخب
البيئة احل�شرية اإىل متعة النغما�ض
يف الطبيعة ،فا�شتلهم ت�شاميمه
اإذ ذاك من تلك الن�شاطات
التي ميكن ممار�شتها يف الهواء
الطلق ،بد ًءا من ت�شلق اجلبال
ولي�ض انتهاء بالإبحار .وقد اأفلح
توجهه هذا يف
ماير يف ترجمة ّ
جمموعة من مك ّمالت الأناقة التي

لعل

حيكت يدو ًيا من اأقم�شة وخامات
خمتلفة ،وازدانت يف معظمها
بتفا�شيل م�شتوحاة من حبال
الت�شلق ،والأبازمي ،واأحزمة ال�شد،
واحللقات املثبتة .وكما هو احلال
يف هذه احلقيبة امل�شنوعة من جلد
التما�شيح باللون الأحمر ،اعتمد
ماير يف بع�ض ت�شاميمه الأ�شكال
الهند�شية ال�شخمة لتعزيز الطابع
العملي العام ملجموعته.
www.bottegaveneta.com

أيقونة فنية
اأكرث ما تتمايز به �شاعات Serpenti Tubogas

هو اأنها تكر�شت فعل اإبداع اأيقوين ي�شهد
على براعة بلغاري يف املواءمة بني مكامن جمال كان
املرء ليخال تالقيها م�شتحي ًال .فاملجموعة تزاوج
بني ال�شوار ذي ال�شكل احللزوين الدقيق Tobogas
الذي ابتكرته الدار مطلع ثالثينيات القرن الفائت
م�شتلهمة العنا�شر اجلمالية املميزة ل�شبكة الأنابيب
املرنة يف عوادم ال�شيارات الريا�شية زمن حقبة
الآرت ديكو ،وبني امليناء الذي �شكله احلرفيون يف
هيئة راأ�ض الأفعى التي ا�شتهرت جينة اأ�شيلة يف
هوية بلغاري .اأما اأحدث ابتكارات ال�شانع الإيطايل
�شمن هذه املجموعة ،فتختزله هذه املرة �شاعة �شيغ
�شوارها احللزوين يف منوذج من الفولذ ،ويف اآخر
من مزيج الكروم والذهب الوردي ،وازدانت علبتها
املر�شعة بالأملا�ض مبيناء مطلي بلون بنف�شجي جرت
ّ
معاجلة تد ّرجاته يدو ًيا احتفاء بذاك ال�شغف بالألوان
الذي درجت عليه بلغاري وترجمته يف اإبداعاتها من
تتوهج
ال�شاعات واجلواهر اأ�شكا ًل وتعابري رمزية ّ
بربيق احلجارة امللونة.
www.bulgari.com
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إسالميات

الوحدة الوطنية
اإلسالم يجمع وال يفرق
بترسيخ
ِي
ِ
إن كل فرد من أفراد المجتمع َمعن ٌّ
أسس الوحدة والترابط ،وأن يُسهم في
لتماسك المجتمع
دعما
تحقيقها وتعميقها،
ُ
ً
ً
وتأليفا بين أفراده.

أ.د .عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية  -المدينة المنورة
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لقد حفل التشريع اإلسالمي

بتأكيد أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف		 ،
وحض على االلتزام بها ،وحذر من
االنقسام واالختالف
			
ينفرد

املجتمع امل�سلم عن غريه من املجتمعات
بت�شريعاته الفريدة ،ونظمه اخلا�صة،
التي ي�ستقيها من عقيدته ال�صافية ،وي�ستمدها
من جوهر �شريعته الغراء ال�سامية ،فوحدته قوية،
ورابطته وثيقةَ ،ت ُع ُّم �أفراده على اختالف �ألوانهم،
وتعدد �أجنا�سهم ،وتفاوت م�ستوياتهم ،وت َُ�ض ُّمهم
و�شيج ُة الإميان ،ورابط ُة الإ�سالم ،التي هي
جمي ًعا َ
�أ�شرف الروابط و�أوثقها ،و�أف�ضل الو�شائج و�أكرمها،
نفو�سهم مبحا�سنها
َف َط َرهُ م اخلالقُ عليها ,ف َتغ ََّذت ُ
و�أُ ِتر َعت �أفئدتهم بف�ضائلها ،و َر َّ�سخ الإ�سالم �أ�س�س
حياتهم االجتماعية ،و�أر�سى دعائمها ثابت ًة قوية,
ووحدت �صفوفهم ،وازدادت
ف�أ َّلفت بني قلوبهمَّ ،
عالقاتهم ر�سوخً ا وثباتًا.
لقد �أكدت الن�صو�ص ال�شرعية �أهمية االلتزام
مب�ضامني الروابط الإميانية ،وحذرت من االنق�سام
والتنازع .فالإ�سالم يجمع وال يفرق ,وي�ؤلف وال
ينفر ،ويقرب وال يباعد ،فاالجتماع قوة ومنعة،
واالفرتاق �ضعف وخور وفتنة.
�أقام الإ�سالم املجتمع امل�سلم على دعائم
املحبة والتوا�صل ،والتعاون والتكافل ،و�أبعد عنه
ومق ََت كل ما يدعو �إىل
�أ�سباب الفرقة والتمزقَ ،
�إثارة ال َّن َعرات و�إبرازها� ،أو �إذكاء نار اخلالفات
و�إيقادها� ،أو �إ�شعال الأحقاد والعداوات ،و�أو�ضح
ُ�س ُم ّو عالقة امل�سلم ب�أخيه ،و�أنها ترتكز على الود
وال�صفح عن
والت�آلف ،وتحَ َ ُّمل الأخطاء والزالتَّ ،
املثالب والهفوات ،وذلك من �أبرز و�سائل تعميق
الأمن يف نفو�س �أفراد املجتمع.
ي�ؤكد القر�آن الكرمي مبد�أ القوة والرتابط بني
�أفراد املجتمع ،وحتقيق معاين الأخوة الإميانية،
قال اهلل تعاىلَ } :و ْاعت َِ�ص ُموا ب َِح ْبلِ اللهَّ ِ َجمِ ي ًعا
َو َال َت َف َّر ُقوا{ �سورة �آل عمران ( .)103حني يحقق
امل�سلمون مقا�صد هذه الآية الكرميةَ ،ي�شْ ُعر
اجلمي ُع ب َوحدة املجتمع ،ومتا�سك �أفراده ،وترابط
مكوناته ،وتلك ركائز مهمة ،وقواعد �أ�سا�سية
يف توفري الأمن للمجتمع ،حيث يدرك كل فرد
م�س�ؤوليته ،ويقوم بواجبه ،ويتكاتف اجلميع،
ير�سخ دعائم �أمن
ويتعاونون على توفري كل ما ِّ
يدا واحد ًة �ضد كل من يحاول
جمتمعهم ،ويقفون ً
العبث بالأمن ،ويتفانَون يف وقاية املجتمع من �أي
و�سيلة قد ُت�ؤ ِّدي �إىل زرع بذور ال�شر والفتنة.

�إن كل فرد من �أفراد املجتمع َمعن ٌِّي برت�سيخ �أ�س�س
ال َوحدة والرتابط ،و�أن ي�سهم يف حتقيقها وتعميقها،
دع ًما لتما�سك املجتمع ،وت�أليفًا بني �أفراده ،و�إبعادًا
للقطيعة والتناحر ،ودح ًرا للتمزق والتنافر.
لقد حفل الت�شريع الإ�سالمي بت�أكيد �أهمية
وح�ض على االلتزام
اجتماع الكلمة ووحدة ال�صفَّ ،
االنق�سام واالختالف ،قال اهلل َّ
جل
بها ،وحذَّ ر من
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َ
وعزّ�} :إِنَّ ا َّلذِ ينَ ف َّرقوا دِ ين ُه ْم َوكانوا �شِ َي ًعا ل ْ�س َت
مِ ْن ُه ْم فيِ َ�ش ْيءٍ { �سورة الأنعام (.)159
وتواترت الأحاديثُ عن النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،م�ؤ ِّكدة االجتماع والرتابطِّ ،
وحمذرة من
الفُرقة واالنق�سام ،فقد روى �أبو هريرة ،ر�ضي اهلل
عنه� ،أن النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :من
فارق اجلماعة وخرج عن الطاعة ،فمات ،فمِ يتتُه
�ضر ُب َبـ َّرها
جاهلية ،ومن خرج على � َّأمتي ب�سيفِه َي ِ
وفاج َرها ،ال يتَحا�شى م�ؤم ًنا لإميانِه ،وال َيفِي لِذِ ي
ِ
عهدٍ بعهده ،فلي�س من �أمتي» رواه م�سلم.
و�أو�ضح عليه ال�صالة وال�سالم �أهمية اجتماع
الكلمة ،و�ش�ؤم الفرقة واالختالف ،وخطورة ُّ
ال�ش ُذوذ
عن املجتمع ،واالنعزالية واالنف�صال عن جماهري
النا�س ،فقد خطب عمر ،ر�ضي اهلل عنه ،يف النا�س،
فقال� :إن ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال:
«عليكم باجلماعة و�إياكم والفرقة ،ف�إن ال�شيطان
وح َة
مع الواحد ،وهو من االثنني �أبعد ،من �أراد َبح ُب َ
اجلنة ،فليلزم اجلماعة ،من َ�س َّرته َح َ�سنتُه ،و�ساءته
�سيئتُه ،فذلك امل�ؤمن» رواه الرتمذي و�صححه.
وحذَّ َر عليه ال�صالة وال�سالم من َ�ش ِّ
واذ النا�س،
َ
َّ
تفريق ال�شمل،
ودعاة ال�ضالل ،املُ َح ِّر�ضني على
ِ
املتل ِّب�سنيَ ،كذِ ًَبا و ُزو ًرا ،بلبا�س ال�صالح والتقوى،
وهم � َأ�ش ُّد �ضر ًرا على الأمة من غريهم ،و�أك ُرث النا�س
حر�صا على متزيق َوحدتِها .فظاهر حالهم اخلري
ً
والف�ضيلة ،وباطنهم احلقد والكراهية .فعن حذيفة
بن اليمان ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :كان النا�س ي�س�ألون
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،عن اخلري ،وكنتُ
�أ�س�أله عن َّ
ال�شر خماف َة �أن يدركني ،فقلت :يا ر�سول
اهلل� :إنا كنا يف جاهلية و�شر ،فجاء اهلل بهذا اخلري،
فهل بعد هذا اخلري من �شر؟ قال« :نعم» ،قلت :هل
بعد ذلك ال�شر مِ ن خري؟ قال« :نعم وفيه َدخَ ن»،
قلت :وما َدخَ ُنه؟ قال« :قو ٌم ي�ست ُّنون بغري �سنتي،
َعر ُف منهم و ُتنكِ ر» ،فقلت:
ويهتدون بغري هديي ،ت ِ

هل بعد ذلك اخلري من �شر ،قال« :نعم ،دعا ٌة على
أبواب جهنم من �أجابهم �إليها قذفوه فيها» ،فقلت:
� ِ
يا ر�سول اهلل ِ�صفهم لنا .قال« :قو ٌم من ِجلدتِنا
ويتكلمون ب�أل�سنتِنا» ،قلت :فما ترى �إن �أ ْد َر َكني ذلك؟
إمامهم» ،قلت :ف�إن
قال« :تلزم جماع َة امل�سلم َ
ني و� َ
مل يكن لهم جماعة ،وال �إمام ،قال« :فاعتزل تلك
الفرقَ ُك َّل َهاَ ،و َل ْو �أنْ َت َع َّ�ض ِب�أَ ْ�صلِ َ�ش َج َر ٍة َحتَّى ُي ْد ِر َكك
ا َملوتُ َو�أَ ْن َت َع َلى َذلِك» متفق عليه.
�إن ُّ
ال�شذوذ عن جماعة امل�سلمني مف�سدة عظمى،
تتو َّلد عنها �شرور عديدة ،ومفا�سد عظيمة ،و�آثار
�سيئة �شنيعة ،من �ش�أنها �أن ُتوهِ نَ املجتمع ،و ُت�ؤ ِّرق
�أفراده ،وتف ِّكك ترا ُب َطه ،وتمُ زِّ ق َ
حدتِه.
�شمل َو َ
�إن الواجب على �أفراد املجتمع كافة �أن يكونوا
يدً ا واحدة ،و�صفًا واحدً ا يف مواجهة من يحاول
ن�شر الأفكار املنحرفة امل�ؤثرة يف متا�سك املجتمع،
والت�صدي لكل يف موقعه ،والإبالغ عن امل�شبوهني
واملند�سني ،و�أن يعمل �أفراد املجتمع على الت�صدي
لكل من يعمل على زعزعة اللُّ ْح َمة الوطنية .فالبد
َعزيز ال َوحدة الوطنية ،و�إزالة
�أن ُي�سهِ َم اجلميع يف ت ِ
اخلالفات والنزاعات ،وتوطيد العالقات الأخوية،
وتر�سيخ دواعي الألفة واالن�سجام ،لأن ذلك من
�أقوى دعائم تر�سيخ �أمن املجتمع ،واحلفاظ على
َوحدتِه ،ومن �أهم �ضمانات االطمئنان واحلياة
ني
«م َث ُل المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ال�سعيدة ،قال عليه ال�صالة وال�سالمَ :
احمِ هِ ْم َو َت َع ُ
اطفِهِ ْم َم َث ُل الجْ َ َ�سدِ
فيِ َت َوادِّهِ ْم َو َت َر ُ
َ
الواحد� ،إِ َذا ا�شْ َت َكى مِ ْن ُه ُع ْ�ض ٌو ت ََد َاعى ل ُه َ�سا ِئ ُر
ال�س َه ِر َوالحْ ُ َّمى» متفق عليه.
الجْ َ َ�سدِ ِب َّ
فاملواطن املخل�ص ،يتمتع بوعي كامل جتاه
املحافظة على الوحدة الوطنية ,وااللتزام بالقيم
الإ�سالمية التي ت�ؤكد �أهمية الرتابط ،و�أنه الدعامة
القوية لوحدة الوطن ,والركيزة الأ�سا�سية للتالحم
بني �أفراده ,ويعمل يف �سبيل م�صلحة الوطن
وتقوية العالقة بني مواطنيه ,وهو ي�سمع وي�شاهد
ما يدور حوله يف بع�ض املجتمعات التي تعي�ش قلقًا
وا�ضطرابا ,وفت ًنا وم�آ�سي ,وخو ًفا ورع ًبا ,وقت ًال
وت�شريدً ا ,ومتز ًقا وتناح ًرا ,فال �أمن وال �أمان ,وال
ا�ستقرار وال اطمئنان ,وهذا كله يدفع باملواطن �إىل
تعزيز �أوا�صر الوحدة ,وتقوية ج�سور املودة بني �أفراد
املجتمع ،والوقوف �صفًا واحدً ا ,و�سدً ا مني ًعا يف وجه
حدته و�أمنه.
كل من يحاول النيل من َو َ
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

ِّ
الطراز

قال البحرتي وا�ص ًفا ِ�شعره:

جاء

يف معجم ل�سان العرب:
ِّ
الطراز :ما ين�سج من الثياب لل�سلطان،
والط ْرز ِّ
فار�سيِّ .
والطراز :اجل ِّيد من كل �شيء.
الليثِّ :
الطراز معروف هو املو�ضع الذي تن�سج فيه
الثياب اجل ِّيدة ،وقيل :هو ُمع َّر ٌب عن الفار�سية.
وقد جاء يف ال�شعر العربي ،قال ح�سان بن ثابت
قوما:
الأن�صاري ميدح ً
ُ
بيض الوُجُ و ِه كريم ٌة أحْ سابُهم
ُ
شمُّ األ ُنوف من ِّ
راز األوَّل
الط ِ
�أي من النمط الأول.

�أ َي ْذهَ ُب هذا ال َّد ْه ُر لمَ ْ ُي َر َم ْو ِ�ضعي
تاج ُر ُ�س� ٍؤدد
و َي ْك ُ�س ُد ِم ْثلي وه��و ِ
��ام ٍ��ع بَ���دَ َد ال ُعلى
َ�سوائ ُر ِ�ش ْع ٍر ج ِ

ولمَ ْ ُي ْد َر ما ِمقْدا ُر َح ِّلي وال َعقْدي
���ارم وا َمل ْ��ج ِ��د
يبي ُع َث��م��ي��ن ِ
��ات ا َمل���ك ِ
ب َمنْ َب ْعدي
َت َع َّل ْقنَ َمنْ َق ْبلي و�أ ْت َع نْ َ

الكتاب

لأبي ب�شر عمرو بن عثمان �سيبويه (ت 180هـ)

وذهب مث ًال
ُ
ُّ
الحق أ ْبلَ ُج
والباطل لَجْ لَجٌ
قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
«يعني �أن احلق وا�ضح ,يقال�ُ :ص ْبح
�أبلج� ،أي ُم�شْ ِرق ،ومنه قول العجاج:
ُ
أعناق صُ بْح أ ْبلَجَ ا
حتى َبد َْت
َت ُ
ليل أدْ عَجَ ا
سو ُر في أعْ جَ ِاز ٍ
ويف �صفة النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« ،أبلج
الوجه» �أي ُم�شْ ِر ُقه.
والباطل جللج� :أي ُم ْل َت ِب�س .قال املربد :قوله
جللج� ،أي يرت َّدد فيه �صاح ُبه وال ي�صيب منه
خمرجا».
ً
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�إمام

النحاة ،عمرو بن عثمان
ابن قنرب ،امللقب ب�سيبويه،
�أحد �أفذاذ العربية ،و�أول من و�ضع كتا ًبا
�شام ًال للنحو العربي .ن�ش�أ بالب�صرة ولزم
اخلليل بن �أحمد الفراهيدي لي�أخذ عنه
اللغة والنحو ،وكان اخلليل يف�سح له �صدره
ويرحب به يف جمل�سه قائ ًال« :مرح ًبا بزائر
ال يمُ َ ُّل» ،ومع مالزمته اخلليل كان يرتاد
جمال�س كبار الأئمة لي�ستكمل علمه منهم.
قال عنه اجلاحظ�« :أردتُ اخلروج �إىل
حممد بن عبد امللك ،ففكرتُ يف �شيء
�أهديه �إليه ،فلم �أجد �شي ًئا �أ�شرف من كتاب
وقلت له� :أردتُ �أن �أهدي �إليك
�سيبويهُ ،

�شي ًئا ففكرت ف�إذا كل �شيء عندك ،فلم �أ َر
�أ�شرف من هذا الكتاب وقد ا�شرتيته من
أهديت �إيل
مرياث الفراء .قال :واهلل ما � َ
أحب �إيل منه».
�شي ًئا � ّ
وقال �أبو عثمان املازين« :من �أراد �أن
ريا يف النحو بعد كتاب
ي�ص ِّنف كتا ًبا كب ً
فلي�ستح» .وكان �أبو العبا�س املربد
�سيبويه
ِ
يقول ملن �أراد �أن يقر�أ عليه كتاب �سيبويه:
ركبت البحر؟» تعظي ًما وا�ست�صعا ًبا
«هل َ
ملا فيه.
وقد ُعرف كتاب �سيبويه من قدمي الدهر
�إىل يومنا هذا با�سم «الكتاب»� ،أو كتاب
ي�سمه.
�سيبويه ،ومعروف �أن �سيبويه مل ِّ
�أما �أ�سلوب الكتاب ففيه كثري من
الغمو�ض ،ويف ذلك يقول ابن كي�سان:
«نظرنا يف كتاب �سيبويه فوجدناه يف املو�ضع
الذي ي�ستحقه ،ووجدنا �ألفاظه حتتاج �إىل
عبارة و�إي�ضاح ،لأنه كتاب �أ ِّلف يف زمان
كان �أهله ي�ألفون مثل هذه الألفاظ» .وقد
ت�صدى لهذا الكتاب اجلليل طائفة من
كبار �أئمة النحو قاموا على خدمته بني
�شرح له� ،أو تعليق عليه� ،أو تف�سري لأبياته،
�أو كالم على �أبنيته .من ه�ؤالء �أبو احل�سن
�سعيد بن م�سعدة تلميذ �سيبويه ،و�أبو عثمان
املازين ،و�أبو بكر بن ال�سراج ،و�أبو �سعيد
ال�سريايف ،و�أبو علي الفار�سي ،و�أبو القا�سم
الزخم�شري ،وابن احلاجب ،و�أبو حيان
الأندل�سي وغريهم.

إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

مارس 2016
 8-6مارس

المؤتمر العالمي األول للمصرفية والمالية اإلسالمية

يعد هذا المؤتمر الذي يقام بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم
القرى ،بمكة المكرمة ،بمنزلة التجمع العلمي األول الذي يناقش التطورات
الجديدة النظرية والتطبيقية في مجال المصرفية والمالية اإلسالمية ،كمنتدى
حواري يشهد نقاش المتخصصين من األكاديميين والباحثين بهدف
معالجة القضايا المحورية ذات العالقة باالستقرار المالي والكفاءة من منظور
الشريعة اإلسالمية.
www.icibf.org

 18-9مارس

معرض الرياض الدولي للكتاب

يعد معرض الرياض الدولي للكتاب ،الذي تنظمه وزارة الثقافة واإلعالم
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ،أحد أكبر المهرجانات
الثقافية .فهنالك أكثر من مليون زائر يزورون هذا المعرض سنويًا يقتنون
ما يرغبون فيه من كتب في ظل الزخم والتجمع الثري لمئات دور النشر
العربية والدولية التي تحرص على المشاركة .كما يتاح للزوار حضور
الندوات الثقافية التي يتم تنظيمها على هامش المعرض وتناقش العديد
من القضايا المختلفة.
www.riyadhbookfair.org.sa

 15-10مارس

معرض عواصم الثقافة اإلسالمية األولى

يتيح المعرض للزوار مشاهدة اإلرث الفني لدمشق األموية وبغداد
العباسية من خالل عرض القطع األثرية واللوحات الفنية والبرامج
المرئية .ويتم تنظيمه بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمتحف الوطني
بالعاصمة الرياض.

 27مارس

ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي

يجمع هذا الملتقى الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض العديد من األنشطة المتعلقة باالستثمار والتمويل السياحي
وسياحة األعمال وسياحة الشباب ،واالستثمار في التراث العمراني .كما
يشهد تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين العاملين في صناعة السياحة
الوطنية إلى جانب عروض وبرامج سياحية وأنشطة متنوعة.

for 24 hour legal assistance, please call

+971 (50) 328 99 99
Ofﬁces

 30-28مارس

SAUDI ARABIA, QATAR, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN

المعرض السعودي الدولي للبناء 2016

يشهد مركز الظهران الدولي للمعارض إقامة هذا المعرض الذي يجمع
الشركات المحلية والدولية لعرض كل ما يتعلق بقطاع البناء واإلنشاءات ،من
تصنيع واستيراد وتصدير وشراء ،وعرض آخر تطورات صناعة المعدات الثقيلة
التي تخدم السوق السعودية ،وأحدث ما وصلت إليه المواد المستخدمة في
التصميم الداخلي وديكورات المنازل والمباني.
www.buildex-sa.com
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DUBAI, DIFC, SHARJAH, ABU DHABI, JEBEL ALI, INTERNET CITY, RAS AL KHAIMAH

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

+971 4 330 39 93

+971 4 330 43 43

contact@emiratesadvocates.com
www.emiratesadvocates.com

تسالي

أفقي

عمودي

 .1مالكم اأمريكي
( ملقب بالرجل احلديدي ).
 .2مت�شابهان – اأول من اكت�شف
كروية الأر�ض عمليا.
 .3يعطيه – ثلثا ر�شم.
 .4حرف جر -ي�شجر.
 .5مار�شن العمل – حزن.
 .6يجمعون املال والذهب
( معكو�شة ) – دار حول ال�شيء.
 .7حروف من ( احلياه ).
– مواطنو رو�شيا.
 .8ار�شد اإىل الطريق
– ظالم حالك.
. .9ع�شر مئات
– عك�ض اأخري ( معكو�شة ).
 .10من مكونات الدم ونق�شه
ينتج الأنيميا.

 .1راأ�ض الهرم الإداري
– �شرخ با�شمه.
 .2اأبو الب�شر – اختفاء ال�شيء.
 .3ن�شحك ونلقي الطرائف بيننا.
 .4ذات حنان ومودة – ثلثا اأو�ض.
 .5تهم (مبعرثة ) – ن�شف قالت
– ح�شاد ( معكو�شة ).
 .6مت�شابهان – ينفي علمه بال�شيء
– نوع من الزهور.
 .7يقوم باجلرم -يرغب.
 .8حلقات معدن مت�شلة
– من اأقطاب البطارية.
 .9ن�شف كلمة واحد –وحدة قيا�ض
ال�شوائل – مفرد اأيام(معكو�شة ).
 .10نزيل الأو�شاخ
 -مقاتلون يركبون اخليل.

هل تعلم؟
أن عمار بن ياسر رضي اﻪﻠﻟ عنه هو الصحابي الذي قال عنه
رسول اﻪﻠﻟ ،صلى اﻪﻠﻟ عليه وسلم ،إن دمه ولحمه حرام على
النار أن تأكله أو تمسه؟
أن سور ة األنعام هي السورة العظيمة التي نزلت على
رسول اﻪﻠﻟ ،صلى اﻪﻠﻟ عليه وسلم ،جملة واحدة يشيعها
سبعون ألف ملك؟
أن أبا عبيدة عامر بن الجراح هو من لُ ِّقب بأمين األمة؟
أن حنظلة بن أبي عامر هو من سماه الرسول
غسيل المالئكة؟
أن ثوبان مولى رسول اﻪﻠﻟ صلى اﻪﻠﻟ عليه وسلم هو الصحابي
الذي بايع الرسول أال يسأل الناس شي ًئا؟
أن عبداﻪﻠﻟ بن عباس هو من دعا له النبي ،عليه الصالة
والسالم ،قائ ًال :اللهم ف ِّقهه في الدين وعلمه التأويل؟
أن علي بن أبي طالب هو الصحابي الذي بارز عمرو بن ود في
غزوة األحزاب وقتله؟
أن أبا أُمامة هو الذي أمره النبي ،عليه الصالة والسالم ،بالبقاء
عند أمه في معركة بدر؟
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سودوكو
لعبة تتكون من ت�شعة مربعات كبرية وواحد
وثمانني مربعًا �شغ ًريا ،وتكون بع�ض املربعات
ال�شغرية م�شافة ببع�ض الأرقام .على
الالعب اإكمال اللعبة بو�شع الأرقام من  1اإىل
 9دون تكرار يف كل مربع من املربعات الت�شعة
الكبرية ،ويف كل �شف ،ويف كل عمود.
إعداد :سامي الغامدي

حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

ﺗﻤاريﻨﻚ الرياﺿﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨاء السفر
اإ¿ eتعة التحلي≥ ‘ ال�Øصاء ,وروYة الSصSÎصا∫ ,واإeعا¿ الن¶ ‘ ôالLCواء اŸحي£ة بال£ائ IôاCو Jل∂
الت» µJو¿ Yل≈ بعد ,اCو حت≈ الت ÒµØال¡ا ‘ ÇOاôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ≤ØJoد بùصب Öال�صعور ببع�¢
ا�Ÿصا≤jا äالنùØصية اCو الBل Ωا÷ùصدjة .ولتµو¿  …õjõYاùŸصافùe ôصتمت kعا eا Yلي∂ اإل اإVصافة بع� ¢التمjôناä
الjôاVصية اإL ¤دو∫ رح ,∂JÓوالت» µÁن∂ ال≤يا Ωب¡ا ‘ ≤eعد∑ اCو NارLه بùj πµص ôوSص¡ولة .واإلي∂ …õjõY
اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:
ﺗﻤاريﻦ الﻈﻬر
يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل
« »5مرات اأي�ص ًا.
ﺗﻤاريﻦ الﻴديﻦ
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ﺗﻤاريﻦ الﻘدﻣﻴﻦ
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توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأ�صفل وم��د الإب �ه��ام نحو الر�ص≠
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞
الأخرى.
توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأعلى ومد كل اإ�صبع نحو الأ�صفل
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�صغني ع�صر م��رات ب��اجت��اه ع�ق��ارب ال�صاعة ثم
بالجتاه املعاك�س.
ب�صط اليدين ون�صرهما.
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ا • Cتدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.
 • Üب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.
 • êب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.
ﺗﻤاريﻦ الرﻗﺒﺔ والﻜﺘفﻴﻦ
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ﺗﻤاريﻦ الرأس
)اأ (

)ب (

)د (

)ه� (

)ج� (

)( O

ا• C
•Ü
•ê
•O
• `g
و•
•R

)و(

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.
ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.
ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.
ا�صتخدام اإ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.
ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.
تدوير الفكني اإىل الي�صار خم�س مرات ثم اإىل اليمني خم�س
مرات.
�صد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�صفل
واإىل الأمام واخلل∞.
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ا • Cتدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.
 • Üرفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
 • êتدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.
 • Oاللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت
املتاعب
ً
للم�صافر فح�صب بل للجميع.
وfنüصح  …õjõYاùŸصاف ôببع� ¢النüصائح ال£بية ا¡Ÿمة bب πالôحلة و‘ اKCنائ¡ا:
 • 1التحرك بني اآونة واأخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.
 • 3ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.
 • 5العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.
 • 7الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل.í

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﻮف
ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ«

www.saudiairlines.com

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

الرقم املوحد ) (+966920003777ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم ،الفاك�س )(+966126863150
للتوا�صل اإلكÎون ًيا عن طريق موقع «ال�صعودية» على �صبكة الإنÎنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط )(www.saudiairlines.com/crform
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
اأما بريد ًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�صعودية(.
ﻷﻧﻪ اﻷﺳرع واﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ الﻤﻤﻠﻜﺔ

الﻄﻴران الﺨاص SPA

¿ƒµdÉa

رقم موحد للحجز920022222 :
لإلغاء احلجز920030000 :

Falcon 7X

ال�صعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

أرﻗام الﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﺧارج
الﻤﻤﻠﻜﺔ

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

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

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

ﺧدﻣات الﻀﻴﻮف

هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:
• تخ�صي�س كاون Îلإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على
الدرجتني الأوىل والأعمال ،وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة،
مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

• تخ�صي�س مقاعد متجاورة للعائالت واملجموعات على الطائرة.

الﺨﻄﻮط السﻌﻮديﺔ لﻠﺸﺤﻦ

املوقع الر�صمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudiairlines.com

B747-8F

الربيد الإلكÎوين
الهات∞ املوحد:

+966 92000 1668

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

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم 3 #

B777-F

• اإ�صدار بطاقات ال�صعود جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة.
• اإمكانية اإ�صدار بطاقات ال�صعود م�صب ًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات.
B747-8Fالعناية بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد.
•
B747-8Fتخ�صي�س كاون Îخلدمة ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة.
•
• تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.
• تعوي�س ال�صيوف الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة.
• تقدمي خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل � 24صاعة من موعد اإقالع الرحلة
B777-Fمن خالل موقع ) ،(www.saudiairlines.comوذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية
B777-Fالذين لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

B777-F

وﺟﺒات ﺧاﺻﺔ

تقدم «ال�صعودية» ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

• مركز العناية باأع�صاء الفر�صان
Alfursan Care Center

هات∞Tel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعايﺔ اﻷﻃفال الﻤساﻓريﻦ وحدﻫﻢ

تقبل «ال�صعودية» �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة ،والذين مل يبلغوا بعد
�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم ،اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.
ﺿﻴﻮﻓﻨا الﻜرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية ..تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام،
ً
باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني ،ول حتتمل اأوزا ًنا باأك‡ Ìا خ�ص�صت له،
حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للÎويí
عنهم عندما ي�صعرون بامللل.
ننبه اإىل ذلك ً
حفاXا على اأطفالنا و‡تلكاتنا ،ونثق متا ًما باأن
�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

هات∞• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
هات∞Tel: +966 12 686 1010 :

alfursan@saudiairlines.com

إرشادات اﻷﻣﺘﻌﺔ

• جلعل �صفرك اأك Ìراحة و�صهولة تاأمل «ال�صعودية» التاأكد من ا�صتالم
اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�صكل واللون.
• يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ،ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

اﺳﻄﻮل

FLEET

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٧٧٧ - ٣٦٨

Boeing B777-368

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ:
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٤١٣ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٨٣ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٠٥ :ﻣﻘﺎﻋﺪ ٢٤ :ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٥ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٥٩ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٧٨٫٨٦ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢١٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٤٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٣ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٣ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(
ﻼ ) ١٤٫٦٨٥ﻛﻢ(.
اﳌﺪى ٧٩٣٠ :ﻣﻴ ً

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٢٤ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٧٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٦ :أﻗﺪام ) ٦٢٫٨ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٧ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫١ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ٥٦٧) ،ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٢ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٨٣٠٠ - ٨٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ١٥٫٣٧٢ - ١٤٫٨٠٠) ،ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٧٧٧ - ٢٦٨

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ:
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٢٣٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ٢٤ ،ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٧٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٣٤١ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٢٧ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢٠٠ :ﻗﺪم ) ٦٠٫٩٤ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٣ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩٠٥ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٢٤٠ :ﻣﻴﻞ ٩٫٧٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٣٦ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٦٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٨ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫٣٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٧٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٣٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٧١ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٨٥٠ :ﻣﻴﻞ ١٠٫٨٣٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ١٦٥ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٢٠ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،و  ١٤٥ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٤٦ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٤٤٫٥١ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٦٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ:
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ١٢٠ :ﻣﻘﻌﺪاً  ٢٤ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٩٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً  ١٢ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٢٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٢٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٩٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻣﺒﺮاﻳﺮ ١٧٠

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٦٦ :ﻣﻘﻌﺪا ً.
 ٦ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٦٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٩٨ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٢٩٫٩٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٨٥ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٢٦٫٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٧٣ :ﻋﻘﺪة ) ٥٤٤ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٧٦ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٥٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٠٫٦٦٨ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٢٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ٣٫٧٠٤) ،ﻛﻢ(.

Seating Capacities
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 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 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

Boeing B777-268
Seating Capacities
A: 230 seats – 24 First Class, 36 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
Seating Capacity: 298 seats
36 Business Class, 262 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

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 A320
Seating Capacities
A: 120 seats – 24 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

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats
6 Business Class, 60 Guest Class
)Length: 98 ft (29.90 m
)Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m
)Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m
)Range: 2,000 nautical miles (3,704 km
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ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣفﻴدة
دﻟﻴﻞ ارﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج
 …õjõYاŸواWن »JõjõY ,اŸواWنة..
اإر�صادات مهمة:
اCو kلY :ند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل»:
• �صريان �صالحية جواز �صفرك ملدة ل تقل عن «�صتة اأ�صهر»،
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات
منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه ،ويكون �صفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�صب ًقا على تاأ�صرية
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج ،وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد
اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.
• احر�س على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�صفر،
وال�صكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�س الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل اأمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س
اإدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�صخ�صية الثمينة ،ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية
كبرية ،وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.
Kاk fياY :ند الو�صو∫ اإ ¤الدولة الت» ü≤Jصدgا:
• تعبئة ‰اذج الدخول بكل حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو‹ اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن اأي معلومات ،والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.
• احÎام اأنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صا ìبدقة ملو ∞Xاجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم
ت�صجيل ما لديه من ›وهرات ،ونقود ،و�صيكات �صياحية،
وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدvا معي ًنا.
• حاف ßعلى جواز �صفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�صخ�صية ،واحر�س على حفظها
يف اأماكن اآمنة.

اذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺎز
ت�صرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برام èاإذاعية بعدة لغات ،ف�ص ًال عن الربام èالتي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر��ص��ال التلفازي عرب ت�صع قنوات هي :القن�اة الأول� ��ى ،القن�اة
الثاني�ة ،ال�ق�ن��اة الريا�صية ،ال�ق�ن��اة الإخ �ب��اري��ة ،ق�ن��اة اأج �ي��ال ،قناة
القت�صادية ال�صعودية ،قناة القراآن الكرمي ،قناة ال�صنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة ،ومعظم اأنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
اﻟﻌﻄﻼت اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية ،اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك.
وبالإ�صافة اإىل ذلك ،هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�صحى.
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
الوحدة النقدية ال�صعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دولر الأمريكي حوا‹  3^75ري��ال .وتوجد اأوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�صة ريالت ،ع�صرة ريالت ،خم�صني ريا ًل ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال .اأما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�صر
هلالت ،خم�س وع�صرين هللة ،خم�صني هللة ،مئة هللة.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
اإ�صراف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�صرة يف اأنحاء اململكة ،ومرخ�س لها ،كما توجد
ال�صبكة ال�صعودية للمدفوعات ،م�صÎكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة ،بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآ‹ يف اململكة.
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
مركز العناية بعمالء STC
900
تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي
›ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأك Ìمن  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عا‹ ال�صرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهات∞.
• خدمة الرقم املوحد ).(9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة اإر�صال الربقية التلك�صية عرب
الهات∞ مبا�صرة يف اأي وقت ،ولأي مكان عن طريق الت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ) (969للر�صائل العربية ،وعلى الرقم
) (968للر�صائل الإ‚ليزية.
• خدمة الت�صال املجاين ) ،(800وهي خدمة تقدم للجهات وال�صركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،
ﺟﻮا
ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ً

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة،
يحظر حمل املواد ال�صائلة ،والهالمية ،وامل�صغوطة �صمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق nبل الركاب ال�صيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�صمل ذلك
ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية ،اأو بال�صتيكية،
اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10
ملل ،Îوحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه،
وامل�صروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت باأنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�صتح�صرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�صامبو ،ومعجون الأ�صنان،
بالإ�صاف ًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف
�صكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل،
واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.
ا�صتعالمات الدليل
�صركة زين  -مركز خدمة ال�صيوف
ال�صاعة الناطقة
�صركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي
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وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ا£Ÿارا äالداNلية
النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب
و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية
ال�صعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة ،لهذا
�صخرت «ال�صعودية» �صبكة �صاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�صها ،فاأ�صبحت
مدينة «الريا�س» ل تبعد عن
«جدة» �صوى �صاعة وني∞ ،بينما
اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل
اخللي èمنها عند مدينة «الدمام»
ل ي�صتغرق �صوى  45دقيقة .ويبل≠
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�صبعة وع�صرين مطارًا.

ا£Ÿارا äالدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدو‹ يف جدة،
ومطار امللك خالد الدو‹ يف الريا�س،
ومطار امللك فهد الدو‹ بالدمام،
و مطار الأمري مد بن عبد العزيز
الدو‹ باملدينة املنورة.
وت�صتوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية ،اإىل جانب
اخلطوط ال�صعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات «الليموزين»
ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

ال¥ô£
تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة
من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها
املÎامية الأطراف ،وتعد هذه ال�صبكة من
اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.
Nدeا äال≤£ار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�س ،والدمام على �صاطئ اخللي ،èوبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا◊افäÓ
اأدخ�ل��ت ال�صركة ال�صعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�س املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

JاS ÒLCصياراä
وتوجد �صيارات لالإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�صتخدام الرخ�صة الدولية اأو التي
ا�صتخرجها من موطنه.

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

Self-drive car rental is
available in most cities
in Saudi Arabia.
EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA

Buses

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

Rail

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

Civil Defence
Ambulance
Police
Road Accidents
Road Security
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" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia

Healthy Food

Shrimp
Supper
Active time: 25 Minutes
Total time: 30 Minutes
Makes 4 Servings

Ingredients
1
1

2
1/2
3/4
4

cup grape tomatoes.
lb. extra-large shrimp,
cleaned and peeled.
Tbs. olive oil, divided.
tsp. salt, divided.
cup quinoa.
cups baby spinach
Juice from 1/2 lemon.

Make it

© 2014 meridith corporation - parents.

1. Preheat oven to 400°F. Line a baking sheet with parchment paper.
Bring
a medium pot of water to a boil.
2. Place the tomatoes on the baking
sheet and roast for 8 minutes.
Toss the shrimp with 1 Tbs. olive
oil and 1/4 tsp. salt. Add to the
baking sheet with the tomatoes
and continue roasting until the
shrimp are cooked through,
about 8 minutes.
3. In the meantime, add the quinoa
to the boiling water and cook
until tender, about 13 minutes.
Drain and toss with the spinach,
lemon juice, 1 Tbs. olive oil,
and 1/4 tsp. salt. Serve with the
shrimp and tomatoes.

Nutrition per serving

284 calories, 26g protein, 9g fat
(1g sat. fat), 25g carbs, 4g fiber, 1g
sugar, 137mg calcium, 4mg iron,
455mg sodium.
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Better Behavior

It’s important to

get enough rest. 		

A lack of sleep is to anger as a lack of
hand-washing is to the common cold
despite the fact that it’s now illegal where
you live? Or how about this one: Have
you ever seen a list of beach rules—no
drinking, no dogs, no kites—only to
realize that you and your family were
breaking several?
Such infractions may seem harmless
at the time, but you’re teaching your child
that it’s okay to break the rules and even
the law, especially if no one is looking,
says Christine Carter, Ph.D., a sociologist
at UC Berkeley’s Greater Good Science
Center and author of Raising Happiness.
Is that a message you want to send? It’s
not one I want to send. Yet, it wasn’t until
after I began writing this article that I
realized how many rules I was breaking.
For example, whenever we eat at a certain
restaurant, I park in a space reserved for
customers at a nearby bank.
In a word, “Oops.” Not only does following the rules help you raise a future
law-abiding citizen, it can also help you
enforce rules at home. “Kids are more
likely to go along with a rule when they
see it’s something that affects everyone,”
says Patti Cancellier, education director
for the Parent Encouragement Program
in Kensington, Maryland.
For instance, for years I’ve told my
daughter, “What isn’t cleaned up within
the next hour will go into toy time-out.”
Yet none of my stuff, or my husband’s,
ever ended up in time-out. On Cancellier’s advice, I’ve now extended the rule
to the entire family. Now my daughter
actually enjoys cleanup time because, occasionally, my shoes or my husband’s bike
helmet end up in time-out too.
Use your indoor voice | I don’t know
about you, but I’ve caught myself screaming the following: “Stop screaming this
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instant!” It’s humbling when my daughter
says, “But you’re yelling too!”
Anger is contagious and few parents
are immune. To model the calm, rational
qualities you want to instill in your child
in the midst of angry chaos, Cancellier
suggests that you first try “square breathing,” which shifts you from using the
emotional part of your brain back into rational-thinking mode. Inhale for a count
of two, hold for a count of two, exhale for
a count of two, pause for a count of two,
and then repeat as many times as needed.
It’s also important to get enough rest. A
lack of sleep is to anger as a lack of handwashing is to the common cold. Stress
and hunger can also breed grumpiness.
Of course, sleeping more and simplifying
your life is easier said than done. So when
you do find yourself tired and stressed,
use it as a teaching moment with your
child. You might say, “Wow, I went to bed
an hour after my usual bedtime last night
and now look how grouchy I am.”
When a situation is about to spiral out
of control, you can sometimes quarantine
yourself. Just say, “I’m feeling angry right
now and I don’t want to say something
hurtful, so I’m putting myself in timeout until I can calm down.” That’s not an
option when you’re out in public and frustrated with your child’s behavior. If he’s
small, just pick up his screaming, writhing
body and walk away from the crowd.
Say you’re sorry | Jason Anthony, of
Pittsburgh, was one-upping his brother
in a jovial game of wits. Eventually, they
began yelling. “It wasn’t until I saw my
son watching us that I realized I was
behaving in a way that completely contradicted what I’d been trying to teach him,”
says Anthony. The brothers apologized to

each other and also to 7-year-old Riley.
Anthony told his son, “It’s okay to get
upset. It’s what you do about it afterward
that counts.”
Although it’s tempting to hide our
mistakes or to blame others for them,
neither strategy teaches our kids how to
recover from a blunder, says Parents advisor Michele Borba, Ed.D., author The Big
Book of Parenting Solutions. That’s why
she suggests encouraging them to point
out your mistakes in a respectful way.
You might explain that you’re working on
your listening or anger-management skills
and then say, “I’d like you to help me work
on this.” My own family makes a game
out of it: I tell my daughter to charge me
or her grandma a quarter whenever either
one of us curses. “Kids love it when we
can acknowledge that they’re right
and we’re wrong,” says Dr. Borba.
Being a super role model is easier
than it seems. If you own your mistakes, you can turn any slipup into a
teaching moment. To prevent slipups,
make a mental habit of asking yourself,
“What am I about to teach my child?”
It was that question that gave me the
courage I needed on the day of the bike
accident to search for the owner of that
parked car. I knocked on the door of
the nearest house. A man answered,
and I explained the situation. “Is your
daughter okay?” he asked.
“Yes, but your car isn’t,” I said. “I’m so
sorry. Can I give you my phone number
so we can arrange for me to pay for the
repair?” “As long as your daughter is all
right, that’s all that matters,” he said. As
I got back on my bike, I felt happy—
both because the man had let me off the
hook and because I’d found the courage
to do the right thing.

get upset. It’s
		 what you do about it
It’s okay to

afterward that counts

was a beautiful day and I was riding my bike with my 7-year-old.
We were both having fun. No one was
whining. The next moment, Kaarina’s
bike smashed into the back bumper of a
parked car and she fell onto the pavement with a thud. I flung my bike down
and ran to her. Miraculously, she had
barely scraped her knee.
The parked car, however, was another story. The front tire of the bike
had pulled off a large swath of paint.
Wasn’t this just my luck? In the past few
months, our water heater had conked
out. So had the dishwasher. The ice maker in the fridge no longer worked either.
I’d been driving around in a car with lots
of scratches and dents of its own. Now I
was going to pay to have someone else’s
back bumper painted? Really? I sighed.
This was just great.
I glanced up and down the block.
“We could just … leave,” I thought. I
looked at the car again. Really, it wasn’t
a huge scratch. The longer I looked at it,
the smaller it seemed.
“Let’s just go,” my daughter begged.
That’s when I realized that we absolutely
could not leave. We’d have to find the
owner of this car and fess up. Thankfully,
I did the right thing that day, but I’m embarrassed to admit that there have been
other times when I didn’t. I teach my
daughter to be honest, yet I hear myself
lying. I discipline her when she lashes out
in anger, but I sometimes lose my own
temper in the process.
This concerns me, and for good reason. “Your children are watching every
single thing you do, and they’re absorbing
it,” says Susan Newman, Ph.D., a social

psychologist in the New York City area.
Want a kid who eats her vegetables?
Eat your own. Expect her to be polite? Always say please and thank you. Modeling
is the fastest and easiest way for a parent
to teach good behavior—or bad. Read on
for five critical areas where many of us fail
to walk our own talk, and advice for how
to set a better example.
Tell the truth | Nearly three-quarters
of parents say they teach their children
that “lying is unacceptable,” but almost
all admit to lying to their own children
at one time or another, according to
one study by researchers at the University of Toronto and University of
California, San Diego. Parents lie for
various reasons, ranging from a desire
for compliance (“If you don’t wear your
seat belt, I’ll press a special button that
ejects you from the car!”) to a desire to
please (“That’s the best drawing I’ve ever
seen!”). Although some lies might make
our lives easier in the moment, they
often backfire in the long run.
Lies also rob us of important teaching
opportunities. For instance, instead of
saying, “I don’t have any money” when
there is, in fact, money in your wallet, you
could offer a lesson on money management by saying, “There are many things I
don’t buy for myself. If I buy whatever you
want, we won’t be able to go on fun vacations.” Similarly, by praising kids when
they don’t deserve it, we lose the chance to
help them deal with being average.
One common lie that experts say is
the exception to the rule is the one we
tell about Santa and the Tooth Fairy.
This type of folklore can enrich a child’s

imagination, as long as you’re honest
when she truly starts to doubt and asks,
“Is there really a Santa Claus?”
Put on your listening ears | Have you
ever complained, “My kids don’t listen”?
I know I have. Yet many of us don’t really
listen to our kids. Pay attention to how
often you say things like, “Not now” or
“Let’s talk about that later.” Also notice
when your kids are talking but your mind
is somewhere else. They can tell. “Listen
when your child is telling you something,”
says Dr. Newman. “That way, when you
talk he’ll listen to you.”
It makes sense, but it’s not necessarily
easy to put into practice. Our deafness
often stems from fatigue, trying to do too
much, and distraction, says Dr. Newman.
I’ve noticed that I tune my daughter out
when I’m driving and when I’m on the
computer. In the car, I’ve now started to
drive without listening to the radio so I
can focus on what she’s saying. At home,
I try to stay off Facebook during family
time because I’m painfully aware that my
mind can’t be in both places.
It’s especially important to make
listening a priority when your child is
upset. Kids often talk slowly, so you may
be tempted to guess what they’re trying to
say and to jump in with advice. Instead,
give your child a chance to finish and
then ask questions such as, “What do you
think about ___ ?” or “What is another
way you think you could have ___ ?”
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Follow the rules | Have you ever
dropped your kids off for school in the
area designated for buses only? Or have
you used your cell phone while driving,
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Doing
the
Right Thing
If you want your child to tell the truth, follow
all the rules, and be kind to others, you’ve got
to be a super role model.
Alisa Bowman
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The British physician Thomas Willis recognized that the 			
		 custardlike tissue of the brain

was where our mental world existed.
To understand how it worked, he dissected brains of
		 sheep, dogs, and expired patients,
producing the first accurate
			 maps of the organ
each part of the cortex corresponds to a
particular area of the body. When people
like Hutchinson become paralyzed, the motor cortex often remains intact, but it can’t
communicate with the rest of the body,
because its connections have been destroyed. John Donoghue, a neuroscientist
at Brown University, wanted to find a way
to help people with paralysis by tapping
into the signals from their motor cortex.
Perhaps they could eventually learn to type
on a computer or operate a machine merely
with their thoughts. Donoghue spent years
developing an implant and testing the
device on monkeys. Once he and his colleagues knew it was safe, they were ready to
start working with human patients.
One of them was Hutchinson. In 2005
surgeons at Rhode Island Hospital drilled
a hole the size of a poker chip in her skull
and inserted the sensor for Donoghue’s
device. About the size of a ladybug, the
sensor contained a hundred miniature
needles, which, pressing into Hutchinson’s motor cortex, recorded the signals
from nearby neurons. A set of wires

anchored to this device passed through
the hole in her skull and led to a metal
connector sitting on her scalp.
After her surgery had healed, the
Brown University researchers plugged
Hutchinson’s implant into a cable that
relayed signal patterns from her brain to
a cart of computers they wheeled into her
room. As a first step, the scientists trained
the computers to recognize signals in her
motor cortex and use them to move a
computer cursor around a screen. This was
achieved the first time she tried because
they had learned how to translate patterns
of brain activity into movements. Two
years later they coupled a robotic arm to
the computers, refining a program that
could interpret Hutchinson’s brain signals
to move the arm forward and back, to raise
it up and down, and to open its robotic
fingers and squeeze them shut.
After just a few sessions Hutchinson, the
computer, and the robotic arm had become
a team. “It felt natural,” she tells me. So
natural that one day she reached out for a
cinnamon latte, grabbed it, and brought it

to her lips to drink. “Cathy’s smile when
she put down that drink - that’s everything,” Donoghue says.
Today Donoghue and other scientists
are building on that success, hoping to create human-machine interfaces that will be
powerful, safe, and easy. At Duke University Miguel Nicolelis has been experimenting
with exoskeletons that strap on to the body.
Signals from the brain control each limb.
Already he has gotten monkeys to control
full-body exoskeletons.
“Eventually brain implants will become
as common as heart implants,” says Nicolelis. “I have no doubt about that.”
When it comes to the brain, predicting the future is a tricky game. Advances
in the past have inspired giddy expectations that in many cases have not been
met. “We can’t tell a schizophrenic brain
from an autistic brain from a normal
brain,” says Christof Koch. But the
research that’s going on now, he believes,
is moving neuroscience to a remarkable
new stage. “I think we can begin to put
the pieces together.”
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now they’re trying to find out whether
they’re involved in Fahr’s disease as well.
Of all the new ways of visualizing the
brain, perhaps the most remarkable is
one invented by Stanford neuroscientist
and psychiatrist Karl Deisseroth and his
colleagues. To see the brain, they begin by
making it disappear.
On my visit to Deisseroth’s lab, undergraduate Jenelle Wallace led me to a
bench where half a dozen beakers rested
in a plastic-foam base. She pulled one out
and pointed to a grape-size mouse brain
resting at the bottom. I didn’t look at the
brain so much as through it. It was nearly
as transparent as a glass marble.
Needless to say, a normal human or
mouse brain is decidedly opaque, its cells
swathed in fat and other compounds that
block light. That’s why Cajal had to dye
neurons in order to see them and why
Lichtman’s group and the Allen Institute
scientists slice the brain into thin sections to gain access to its inner depths.
The advantage of a transparent brain is
that it allows us to peer into its workings while the organ is still intact. Along
with postdoctoral researcher Kwanghun
Chung, Deisseroth came up with a recipe
to replace the light-scattering compounds
in the brain with transparent molecules.
After making a mouse brain transparent
in this way, they can then douse the brain
with glowing chemical labels that latch on
to only certain proteins or trace a specific
pathway connecting neurons in distant
regions of the brain. The scientists can
then wash out one set of chemicals and
add another that reveals the location and
structure of a different type of neuron
- in effect untangling the Gordian knot
of neural circuits one by one.“You don’t
have to take it apart to show the wiring,”
says Deisseroth.
It’s not easy to dazzle neuroscientists,
but Deisseroth’s method, dubbed CLARITY, has left his colleagues awestruck. “It’s
pretty badass,” says Christof Koch, the
chief scientific officer at the Allen Institute.
Wedeen has called the research “spectacular ... unlike anything else in the field.”
Because of our shared evolutionary
heritage, a clarified mouse brain can reveal
a great deal about human brain function.
But Deisseroth’s ultimate goal is to perform
the same transformation with a human
brain - a far more difficult task, not least
because a human brain is 3,000 times as
large as that of a mouse.
A CLARITY picture showing the location of just one type of protein in just one
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human brain would create a monstrous
heap of data - about two petabytes, or the
equivalent of several hundred thousand
high-def movies. Deisseroth anticipates
that CLARITY may someday help the
sort of people he treats in his psychiatric
practice, by revealing hidden features of
disorders like autism and depression. But
for now he’s keeping those hopes in check.
“We have so far to go before we can
affect treatments that I tell people, Don’t
even think about that yet,” he says. “It’s just
a voyage of discovery for now.”
As revealing as a transparent brain may
prove to be, it will still be dead. Scientists
need different tools to explore the terrain
of living brains. The scanners Wedeen uses
to trace white matter patterns can, with
different programming, record the brain
in action. Functional magnetic resonance
imaging (fMRI) pinpoints regions of the
brain recruited during a mental task. Over
the past couple of decades fMRI has helped
reveal networks involved in all manner of
thought processes, from recognizing faces
to enjoying a cup of coffee to remembering
a traumatic event.
It’s easy to be dazzled by fMRI images,
which festoon the brain with rainbow
blobs. But it’s important to bear in mind
that those images are actually quite coarse.
The most powerful scanners can record activity only down to the scale of a cubic millimeter - a sesame seed’s worth of tissue.
Within that space, hundreds of thousands
of neurons are firing in synchronized patterns, trading signals. How those signals
give rise to the larger patterns revealed by
fMRI remains mysterious.
“There are ridiculously simple questions about the cortex that we can’t answer
at all,” says Clay Reid, a former colleague of
Jeff Lichtman’s at Harvard who moved to
the Allen Institute in 2012.
Reid has come to Seattle hoping to answer some of those questions with a grand
series of experiments he and his colleagues
call MindScope. Their goal is to understand how a large number of neurons carry
out a complex task.
The function Reid and his colleagues
have chosen to decipher is vision. Scientists have been investigating how we
see for decades, but they’ve been able to
study it only piecemeal. A neuroscientist
might place an electrode in the region of a
mouse’s brain involved in visual perception
and then note whether nearby neurons fire
when the animal sees a particular image.
This approach has allowed scientists
to map regions of the visual brain that

specialize in different tasks, such as detecting the edges of an object or perceiving brightness. But scientists haven’t been
able to see all those regions work together
at once - to learn how the million or so
neurons in the visual regions of a mouse’s
brain instantly put information together
into the image of a cat.
Reid and his colleagues are setting out
to solve that problem by engineering mice
so that their visual neurons will release
flashes of light when they fire. The flashes
record the neural activity when a mouse
sees a specific object, be it a cat, a snake, or
an appealing piece of cheese. The scientists
can then compile the data to create massive
mathematical models of vision. If the models are accurate, the researchers will be able
to literally read the mind of a mouse.
“Our goal is to reconstruct what the
mouse sees,” says Reid. “And I think we
can do it.” Reid’s research on mouse vision
is another step toward neuroscience’s
ultimate goal: a comprehensive view of
how this vastly complicated organ really
works - what the scientists I talked to call a
theory of the brain. Such a grand vision is
still a long way off, and for the most part,
the search for it has yet to change the way
doctors treat patients. But there is one line
of research - brain-machine interfaces where the mapping of the mind has started
to change people’s lives.
When she was 43 years old, Cathy
Hutchinson suffered a massive stroke,
leaving her unable to move or speak. Lying in her bed in Massachusetts General Hospital, she gradually figured out
that her doctors didn’t know if she was
brain-dead or still aware. Her sister asked
Hutchinson if she could understand her.
She managed to answer by moving her
eyes up on command.
“It gave me such a relief,” Hutchinson
tells me 17 years later, “because everybody
talked about me as if I was dying.”
It is a chilly winter day at her home in
eastern Massachusetts, and she’s sitting in
a wheelchair in the middle of the living
room, dressed in a dark green jogging
suit and sneakers. Still almost completely
paralyzed and unable to speak, she communicates by looking at letters arrayed
on a computer monitor bolted to her
wheelchair, a camera tracking the movement of a tiny metal disk attached to the
center of her eyeglasses.
Near the top of the brain is a region
called the motor cortex, where we generate commands to move our muscles. For
more than a century we’ve known that

So far the largest volume of a
mouse’s brain that Lichtman and his colleagues have
		managed to re-create is about the
		
Its data alone total a hundred terabytes, the amount of data in
about 25,000 high-definition movies
		

size of a grain of salt.

to take a picture of each cross section, then
use a computer to order them into a stack.
Slowly a three-dimensional image takes
shape - one that the scientists can explore
as if they were in a submarine traveling
through an underwater kelp forest.
“Everything is revealed,” says Lichtman.
The only problem is the sheer enormity
of “everything.” So far the largest volume of
a mouse’s brain that Lichtman and his colleagues have managed to re-create is about
the size of a grain of salt. Its data alone total a hundred terabytes, the amount of data
in about 25,000 high-definition movies.
Once the scientists have gathered this
information, the really hard work begins:
looking for the rules that organize the
brain’s seeming chaos. Recently Lichtman’s postdoctoral researcher Narayanan
Kasthuri set out to analyze every detail in
a cylinder of mouse brain tissue measuring
just a thousand cubic microns - a volume
1/100,000 the size of a grain of salt. He
selected a region surrounding a short segment of a single axon, seeking to identify
every neuron that passed through it.
That minuscule patch of brain turned
out to be like a barrel of seething snakes.
Kasthuri found a thousand axons and
about 80 dendrites, each making about 600
connections with other neurons inside the
cylinder. “It’s a wake-up call to how much
more complicated brains are than the way
we think about them,” says Lichtman.
Complicated, but not random. Lichtman and Kasthuri discovered that every
neuron made nearly all its connections
with just one other one, scrupulously
avoiding a connection with almost all the
other neurons packed tightly around it.
“They seem to care who they’re connected to,” Lichtman says.
Lichtman can’t say yet whether this
fastidious pattern is a general rule or
a feature of just the tiny area of mouse

brain he sampled. Even as they scale up
the technology, he and his colleagues will
need another two years to complete a scan
of all 70 million neurons in a mouse. I ask
about scanning an entire human brain,
which contains a thousand times more
neurons than a mouse’s.
“I don’t dwell on that,” he says, with a
laugh. “It’s too painful.”
When and if Lichtman completes his
three-dimensional portrait of the brain,
it will reveal much - but it will still be
only an exquisitely detailed sculpture. His
imaged neurons are hollow models; real
neurons are crammed with living DNA,
proteins, and other molecules. Each type
of neuron uses a distinct set of genes to
build the molecular machinery it needs
to do its own job. Light-sensitive neurons
in the eyes produce photon-catching
proteins, for example, and neurons in a
region called the substantia nigra produce
dopamine, crucial to our sense of reward.
The geography of proteins and other
chemicals is essential to understanding
how the brain works - and how it goes
awry. In Parkinson’s disease the substantia
nigra neurons produce less dopamine
than normal, for reasons that aren’t yet
clear. Alzheimer’s disease scatters tangles
of protein through the brain, although
scientists have yet to firmly settle on how
those tangles give rise to the devastating
dementia the disease causes.
A map of the brain’s molecular machinery called the Allen Brain Atlas has been
generated at the Allen Institute for Brain
Science in Seattle, founded 10 years ago
with funds from Microsoft co-founder
Paul Allen. Using the brains of recently
deceased people, donated by their families,
researchers there use a high-resolution
magnetic resonance imaging (MRI) scan
of each brain as a three-dimensional road
map, then slice it into microscopically thin

sections that are mounted on glass slides.
They then douse the sections with chemicals that reveal the presence of active genes
harbored in the neurons.
So far the researchers have mapped the
brains of six people, charting the activity
of 20,000 protein-coding genes at 700 sites
within each brain. It’s a colossal amount of
data, and they’ve only begun to make sense
of it. The scientists estimate that 84 percent
of all the genes in our DNA become active
somewhere in the adult brain. (A simpler
organ like the heart or pancreas requires
far fewer genes to work.) In each of the
700 sites the scientists studied, the neurons
switch on a distinct collection of genes. In
a preliminary survey of two regions of the
brain, the scientists compared 1,000 genes
that were already known to be important
for neuron function. From one person to
the next, the areas of the brain where each
of those genes was active were practically
identical. It looks as if the brain has a finely
grained genetic landscape, with special
combinations of genes carrying out tasks
in different locations. The secret to many
diseases of the brain may be hiding in that
landscape, as certain genes shut down or
switch on abnormally.
All the information from the Allen
Brain Atlas is posted online, where other
scientists can navigate through the data
with custom-made software. Already
they’re making new discoveries. A team of
Brazilian scientists, for instance, has used it
to study a devastating brain disorder called
Fahr’s disease, which calcifies regions deep
inside the brain, leading to dementia.
Some cases of Fahr’s disease had already
been linked to a mutation in the gene
SLC20A2 . In the atlas the scientists found
that SLC20A2 is most active in precisely
the regions that are targeted by the disease.
They also found a network of other genes
that is most active in the same areas, and
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Wherever he looks - in the brains of humans, monkeys, rats - he finds the grid. He
notes that the earliest nervous systems in
Cambrian worms were simple grids - just
a pair of nerve cords running from head
to tail, with runglike links between them.
In our own lineage the nerves at the head
end exploded into billions but still retained
that gridlike structure. It’s possible that our
thoughts run like streetcars along these
white matter tracks as signals travel from
one region of the brain to another.
“There’s zero chance that there are not
principles lurking in this,” says Wedeen,
peering intently at the image of my
brain. “We’re just not yet in a position to
see the simplicity.”
Scientists are learning so much about
the brain now that it’s easy to forget that
for much of history we had no idea at all
how it worked or even what it was. In the
ancient world physicians believed that
the brain was made of phlegm. Aristotle
looked on it as a refrigerator, cooling off
the fiery heart. From his time through
the Renaissance, anatomists declared
with great authority that our perceptions, emotions, reasoning, and actions
were all the result of “animal spirits”
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- mysterious, unknowable vapors that
swirled through cavities in our head and
traveled through our bodies.
The scientific revolution in the 17th
century began to change that. The British
physician Thomas Willis recognized that
the custardlike tissue of the brain was
where our mental world existed. To understand how it worked, he dissected brains of
sheep, dogs, and expired patients, producing the first accurate maps of the organ.
It would take another century for
researchers to grasp that the brain is an
electric organ. Instead of animal spirits,
voltage spikes travel through it and out
into the body’s nervous system. Still, even
in the 19th century scientists knew little
about the paths those spikes followed. The
Italian physician Camillo Golgi argued that
the brain was a seamless connected web.
Building on Golgi’s research, the Spanish
scientist Santiago Ramón y Cajal tested
new ways of staining individual neurons to
trace their tangled branches. Cajal recognized what Golgi did not: that each neuron
is a distinct cell, separate from every other
one. A neuron sends signals down tendrils
known as axons. A tiny gap separates the
ends of axons from the receiving ends of

neurons, called dendrites. Scientists would
later discover that axons dump a cocktail of
chemicals into the gap to trigger a signal in
the neighboring neuron.
Jeff Lichtman ,a neuroscientist, is the
current Ramón y Cajal Professor of Arts
and Sciences at Harvard, carrying Cajal’s
project into the 21st century. Instead of
making pen-and-ink drawings of neurons
stained by hand, he and his colleagues are
creating extremely detailed three-dimensional images of neurons, revealing every
bump and stalk branching from them. By
burrowing down to the fine structure of
individual nerve cells, they may finally get
answers to some of the most basic questions about the nature of the brain. Each
neuron has on average 10,000 synapses.
Is there some order to their connections
to other neurons, or are they random? Do
they prefer linking to one type of neuron
over others?
To produce the images, Lichtman and
his colleagues load pieces of preserved
mouse brain into a neuroanatomical version of a deli meat slicer, which pares off
layers of tissue, each less than a thousandth
the thickness of a strand of human hair.
The scientists use an electron microscope

Scientists are learning

so much about the brain

now that it’s easy to forget that for much of history
we had no idea at all

how it worked or even
			 what it was
computer screen, scrolling through a
cascade of files. We’re sitting in a windowless library, surrounded by speckled boxes
of old letters, curling issues of scientific
journals, and an old slide projector that
no one has gotten around to throwing out.
“It’ll take me a moment to locate your
brain,” he says. On a hard drive Wedeen
has stored hundreds of brains - exquisitely detailed 3-D images from monkeys,
rats, and humans, including me. Wedeen
has offered to take me on a journey
through my own head.
“We’ll hit all the tourist spots,” he promises, smiling. This is my second trip to the
Martinos Center for Biomedical Imaging,
located in a former ship-rope factory on
Boston Harbor. The first time, a few weeks
ago, I offered myself as a neuroscientific
guinea pig to Wedeen and his colleagues. In
a scanning room I lay down on a slab, the
back of my head resting in an open plastic
box. A radiologist lowered a white plastic
helmet over my face. I looked up at him
through two eyeholes as he screwed the
helmet tight, so that the 96 miniature antennas it contained would be close enough
to my brain to pick up the radio waves
it was about to emit. As the slab glided
into the cylindrical maw of the scanner, I
thought of “The Man in the Iron Mask.”
The magnets that now surrounded me
began to rumble and beep. For an hour
I lay still, eyes closed, and tried to keep
myself calm with my own thoughts. It
wasn’t easy. To squeeze as much resolution
as possible out of the scanner, Wedeen and
his colleagues had designed the device with
barely enough room for a person of my
build to fit inside. To tamp down the panic,
I breathed smoothly and transported
myself to places in my memory, at one

point recalling how I had once walked my
nine-year-old daughter to school through
piles of blizzard snow.
As I lay there, I reflected on the fact
that all of these thoughts and emotions
were the creation of the three-pound loaf
of flesh that was under scrutiny: my fear,
carried by electrical impulses converging
in an almond-shaped chunk of tissue in my
brain called the amygdala, and the calming
response to it, marshaled in regions of my
frontal cortex. My memory of my walk
with my daughter was coordinated by a
seahorse-shaped fold of neurons called the
hippocampus, which reactivated a vast web
of links throughout my brain that had first
fired when I had clambered over the snowbanks and formed those memories.
I was submitting to this procedure
as part of my cross-country reporting
to chronicle one of the great scientific
revolutions of our times: the stunning
advances in understanding the workings
of the human brain. Some neuroscientists
are zooming in on the fine structure of
individual nerve cells, or neurons. Others
are charting the biochemistry of the brain,
surveying how our billions of neurons
produce and employ thousands of different
kinds of proteins. Still others, Wedeen
among them, are creating in unprecedented detail representations of the brain’s
wiring: the network of some 100,000 miles
of nerve fibers, called white matter, that
connects the various components of the
mind, giving rise to everything we think,
feel, and perceive. The U.S. government is
throwing its weight behind this research
through the Brain Research through
Advancing Innovative Neurotechnologies
(BRAIN) Initiative. In an announcement
last spring President Barack Obama said
that the large-scale project aimed to speed
up the mapping of our neural circuitry,

“giving scientists the tools they need to get
a dynamic picture of the brain in action.”
As they see the brain in action, neuroscientists can also see its flaws. They
are starting to identify differences in the
structure of ordinary brains and brains of
people with disorders such as schizophrenia, autism and Alzheimer’s disease. As
they map the brain in greater detail, they
may learn how to diagnose disorders by
their effect on anatomy, and perhaps even
understand how those disorders arise.
On my return trip to his lab Wedeen
finally locates the image from my session
in the scanner. My brain appears on his
screen. His technique, called diffusion
spectrum imaging, translates radio signals
given off by the white matter into a highresolution atlas of that neurological Internet. His scanner maps bundles of nerve
fibers that form hundreds of thousands of
pathways carrying information from one
part of my brain to another. Wedeen paints
each path a rainbow of colors, so that my
brain appears as an explosion of colorful
fur, like a psychedelic Persian cat.
Wedeen focuses in on particular pathways, showing me some of the circuitry
important to language and other kinds of
thought. Then he pares away most of the
pathways in my brain, so that I can more
easily see how they’re organized. As he
increases the magnification, something
astonishing takes shape before me. In spite
of the dizzying complexity of the circuits,
they all intersect at right angles, like the
lines on a sheet of graph paper.
“It’s all grids,” says Wedeen.
When Wedeen first unveiled the grid
structure of the brain, in 2012, some scientists were skeptical, wondering if he’d uncovered only part of a much more tangled
anatomy. But Wedeen is more convinced
than ever that the pattern is meaningful.
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strokes his half-gray
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beard and leans toward his
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Secrets of
the
Brain
When it comes to the brain,
predicting the future is a
tricky game.
Carl Zimmer
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lesson from the emerging-market crises
of the 1990s was that reliance on foreign
capital to fund the imports needed for
investment is dangerous. In response,
several of them cut investment in the late
1990s and began running current-account surpluses, preferring to accumulate
foreign-exchange reserves to preserve
their exchange-rate competitiveness.
By 2005, Ben Bernanke, then a governor at the Federal Reserve, coined the
term “global savings glut” to describe the
external surpluses, especially in emerging
markets, that were finding their way into
the US. Bernanke pointed to their adverse
consequences, notably the misallocation of
resources that led to the US housing bubble.
In other words, before the 2008 global
financial crisis, emerging and developed
countries were locked in a dangerous
symbiosis of capital flows and demand that
reversed the equally dangerous pattern set
before the emerging-market crises of the
late 1990s. In the aftermath of the 2008 crisis, the pattern reversed itself once again,
as capital flowed to emerging markets from
developed countries, setting up fragilities
that will come fully to light as developedcountry monetary policy tightens.
In an ideal world, the political imperative

for growth would not outstrip an economy’s
potential. In the real world, where socialsecurity commitments, over-indebtedness,
and poverty will not disappear, we need
ways to achieve sustainable growth. Above
all, we need to avoid beggar-thy-neighbor
policies, such as unconventional monetary
policy or sustained exchange-rate intervention, that primarily induce capital outflows
and competitive currency devaluations.
The bottom line is that multilateral
institutions like the International Monetary Fund should exercise their responsibility for maintaining the stability of the
global system by analyzing and passing
careful judgment on each unconventional monetary policy (including sustained
exchange-rate intervention).
The current non-system is pushing
the world toward competitive monetary
easing, to no one’s ultimate benefit.
Developing a consensus for free trade and
responsible global citizenship – and thus
resisting parochial pressures – would set
the stage for the sustainable growth the
world desperately needs.

*

Raghuram Rajan is Governor of the
Reserve Bank of India.

©

project Syndicate

over-indebted corporations. But once Japan
took decisive action in the late 1990s and
early 2000s, per capita growth was comparable to that in other industrial countries.
Moreover, the unemployment rate averaged
4.5% from 2000 to 2014, compared with
6.4% in the US and 9.4% in the eurozone.
True, deflation does increase the real
burden of existing debt. But if debt is excessive, a targeted restructuring is better
than inflating it away across the board.
Regardless of these arguments, the
specter of deflation haunts governments
and central bankers. Hence the dilemma
in industrial economies: how to reconcile the political imperative for growth
with the reality that stimulus measures
have proved ineffective, debt write-offs
are politically unacceptable, and structural reforms frontload too much pain
for governments to adopt them easily.
Developed countries have just one
other channel for growth: boosting
exports by depreciating the exchange rate
through aggressive monetary policy. Ideally, emerging market countries, funded
by the developed economies, would
absorb these exports while investing for
their future, thereby bolstering global
aggregate demand. But these countries’
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The Global Monetary
Non-System
Developing a consensus for free trade and
responsible global citizenship would set the stage
for the sustainable growth the world needs.
Raghuram Rajan *

As

2015 ended, the world boasted
few areas of robust growth.
At a time when both developed and
emerging-market countries need rapid
growth to maintain domestic stability,
this is a dangerous situation.
It reflects a variety of factors, including
low productivity growth in industrial
countries, the debt overhang from the
Great Recession, and the need to rework
emerging markets’ export-led growth
model. So how does one offset weak
demand? In theory, low interest rates
should boost investment and create
jobs. In practice, if the debt overhang
means continuing weak consumer
demand, the real return on new investment may collapse.
The neutral real rate identified by Knut
Wicksell a century ago – loosely speaking, the interest rate required to bring the
economy back to full employment with
stable inflation – may even be negative.
This explains central banks’ attraction to unconventional monetary policy,
such as quantitative easing. The evidence that these policies boost domestic
investment and consumption is mixed,
at best. Another tempting way to stimulate demand is to increase government
infrastructure spending. In developed
countries, however, most of the obvious
investments have already been made.
And while everyone can see the need to
repair or replace existing infrastructure
(bridges in the United States are a good
example), badly allocated spending
would heighten public anxiety about the
prospect of tax hikes, possibly increase
household savings, and reduce corporate investment. Arguably, industrial
countries’ growth potential had fallen
even before the Great Recession.
Former US Treasury Secretary Larry
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Summers popularized the phrase “secular
stagnation” to describe weak aggregate
demand caused by aging populations that
want to consume less and the increasing
income share of the very rich, who are
unlikely to increase their already-large
consumption. Such structural reasons for
slow growth suggest the need for structural reforms: measures that would increase
growth potential by spurring greater
competition, participation, and innovation. But structural reforms run up against
vested interests. As Jean-Claude Juncker,
then Luxembourg’s prime minister, said at
the height of the euro crisis, “We all know
what to do; we just don’t know how to get
re-elected after we’ve done it!”
If growth is so hard to achieve in
developed countries, why not settle for
lower growth? After all, per capita income
already is high. One reason to press on
is to fulfill past commitments. In the
1960s, industrial economies made enormous promises of social security to the
wider public, later augmented by fiscally
unsound commitments to public-sector
workers. Moreover, growth is necessary
for social harmony, because the young
have to work to pay for those commitments to older generations. And if technological change and globalization mean
fewer good middle-class jobs for a certain
level of growth, more growth is needed to
keep inequality from widening.
Finally, there is the fear of deflation,
the canonical example being Japan, where
policymakers supposedly allowed a vicious cycle of falling prices, depressed demand, and stagnant growth to take hold.
In fact, this conventional wisdom may
be mistaken. After Japan’s asset bubble
burst in the early 1990s, the authorities
prolonged the slowdown by not cleaning
up the banking system or restructuring

No trip to Manchester is complete
		 without a visit to the

National Football Museum

which is housed in the magnificent glass
		 triangle that is Urbis
is illuminated and glows in a magical
shade of blue. The Spanish hotel company Melia has just opened its first luxury property outsideLondon. Another
top hotel is The Lowry, just across the
River Irwell in Salford, but still pretty
central. Here the river restaurant serves
up lobsters and oysters from Scotland
and chicken from Goosnergh. In summer it is pleasant to dine outside on the
first floor terrace overlooking the river.
And fitness facilities include a gym,
sauna and spa.
In the centre of town on Turner Street
the Muslim Youth Foundation has facilities for men and women with about 100
people attending Jumah. The faithful
include students, professionals, local
workers and visitors. Services include
counselling, marriage, mosque tours,
lectures and fitness classes. The active
MYF also has various projects including
an Education Programme, a Bosnian
Childrens Programme, work with deaf
Muslims and a khateeb programme.
And not far away at Manchester Central
Library is the Ahmed Iqbal Ullah Race
Relations Resource Centre.
Across the road the grand Edwardian
era Midland Hotel is where Mr Rolls met
Mr Royce and many a business deal has
been made there since. Guest rooms are
large and airy and several are of historic
interest, especially the wood panelled
Stanley suite. Don’t miss dining at acclaimed chef Simon Rogan’s The French
or sampling the iconic afternoon tea in
the atmospheric high-ceilinged lobby.
A few doors away the upscale Radisson Edwardian Blu is housed in the
historic Free Trade Hall. This is where

writers Dickens and Thackeray once
held court. Today the hotel is still at
the centre of Manchester life with 260
luxury bedrooms, a steak and lobster
restaurant, a high end spa with exercise
room and an indoor pool with sauna
and hammam. Nearby on Church
Street The Light Aparthotel is also
good place to stay, especially if you are
travelling with the family. It is as comfortable and more private than a hotel.
Each good-sized apartment has one,
two or three bedrooms, kitchen and
dining/relaxation area. And breakfast
is available on the ground floor or you
can collect it as a takeaway .
The rooftop Penthouse Suite also has
an outdoor roof garden terrace with
hot tub and amazing views of the city.
Any visit to Manchester should include the Roman Fort, City Arts Gallery
and new HOME centre for international
art, theatre and film. It has two performance venues – a 500 seat theatre and
a 150 seat flexible studio space plus five
cinema screens, gallery space and café
restaurant. And don’t miss the Museum of Science and Industry. Here you
will find a working replica of Robert
Stephenson’s Planet for which his father
George’s Rocket was the prototype. On
weekends you can ride it to the world’s
oldest railway station. Be sure to visit the
museum’s Textile Gallery which has bobbin threaders, cotton looms and carding
machines clacking away.
Nearby on the banks of the River
Irwell Manchester Marriott Victoria &
Albert hotel is an upmarket place to stay
housed in a former warehouse. Guest
rooms are chic and contemporary, many

featuring oak-beamed ceilings and
exposed brick. Best of all is the riverside
brasserie which features saddle of lamb
and Lancashire hotpot.
No trip to Manchester is complete
without a visit to the National Football Museum which is housed in the
magnificent glass triangle that is Urbis.
Nearby is Chetham’s Library built in
1421 and the city’s oldest building. As
well as a fine collection of early printed
books, the collections include a wealth
of ephemera, manuscript diaries, letters and deeds, prints, paintings and
glass lantern slides. Beside the university, the Manchester Museum displays
works of archaeology, anthropology
and natural history.
Take the Eccles tram to explore
Salford Quays, an enormous docklands
regeneration development . Beside the
canal is the giant Media City, new home
of the British Broadcasting Corporation and others. Here too is the visually
stunning aluminium-clad Imperial War
Museum North designed by Daniel
Libeskind. Best of all is the Lowry Centre which looks more like a shiny steel
ship than an arts complex. It showcases
England’s most extensive collections of
paintings by LS Lowry.
Nearby there is more in store for
football fans. Old Trafford is the home
of Manchester United team and a visit
to the stadium is memorable. Tours run
daily and include a visit to the museum,
stands, changing rooms, the players’
lounge and a walk through the tunnel to the pitchside dugout. Diehard
aficionados can sleep over at the adjacent
Football Hotel.
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1.

Islamic Cultural Centre in Victoria Park.

2.

Looks like a shiny steel ship. It showcases
England’s most extensive collections
of paintings by LS Lowry. Born in
nearby Stretford, he became known for
his human interpretations of industrial
landscapes and northern towns.

3.

Exchange Square in centre of
shopping area at night.

1

2
and Armenian restaurants. Wilmslow
Road just south of the Central Mosque
is known as Curry Mile, and here you’ll
find a long street of halal places. My favourite is Al Bilal at no 81. Another fine
halal restaurant near the uni is Zouk,
which is contemporary in style and cuisine – with the focus on healthy eating.
Formerly known as Cottonopolis
as its economy was based onspinning
cotton, but today the city is a thriving
business, finance, media, education
and transport hub. Waterways and
rail viaducts were the city’s framework
Manchester Ship Canal was built at
the end of the 19th century toentice
ocean going vessels. A century later
with the docks, railwaysand canals no
longer in use it is the ornate Victorian
Gothicbuildings which echo the city’s
past. Looking to a brighter futurethese
have been carefully restored and new
ones opened. The NOMA area beside
the city centre spans 20 acres and when
completed will feature four million
square feet of offices, homes, shops and
leisure amenities. At night the futuristic One Angel Square in the centre
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is the leading
city of northwest
England, taking over from Birmingham
as the country’s second city.
Muslim visitors will find six mosques
to choose from. Manchester Central
Mosque located on Upper Park Road.
Shajahal Mosque on Eileen Road was
the city´s first mosque opened in 1967.
Khizra Masjid on Cheetham Hill Road

Manchester

has two prayer chambers plus an Islamic
library and there is a Muslim Youth
Foundation conveniently located for
visitors on Turner Street.
The Central Mosque is near the
university in Victoria Park. It began as
two adjacent houses, one owned by the
Syrian Textile Merchants operating in
Manchester since the early 1900s, and the
other owned by the Indian community.

In 1971 the houses were demolished
and the foundations were laid for the
present purpose-built mosque. Halal
food is not hard to find as there are
many immigrants and students from all
over the Middle East, especially Turkey,
Egypt, Lebanon, Iraq and Syria. Plus
India, Pakistan and Bangladesh. Along
with the cuisines from these countries
you can also find halal Chinese, Thai

Fountains at Piccadilly
Garden in Manchester City
center, England.
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Manchester
A very thriving business, finance, media
and education hub.
Veronica Maria Garbutt
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A visitor to Lajab Valley

		 may not hear the sounds
of his friends standing next to him and hence
		
this valley is called ‘Lajab Valley’

of rough stone that are plastered from
inside and outside. Its roof is made of
palm fronds and balanced on the columns of iron pillars. Not only this, there
are coastal areas including beaches,
which present a different picture of
Jazan as a major tourist attraction.
Located only 24 kilometers from
Beesh township, Beesh Beach is famous
for its fascinating sand dunes and scenic
natural environment. It is also very well
suited for swimming, and for seeing
many different kinds of birds and marine
creatures. Then, there is also a safer
nest for creatures who live on Al Aswad
Mountain in the region. Al Aswad
Mountain is located seven kilometers
northeast of Al Raith province.
The mountain does not hold black
soil, it is more like Aseer Mountain in topography and environment; but the immense density of green trees makes the
mountain look like as if it is dressed in
black. When moving around the foot of
the mountain you can notice the traces
of cultivated farms, which look like an
Olympic playground. This indicates the
strength and will of the residents in their
battle against nature to live.
A visitor will also not miss to notice
the underground wells, which were
built by the people long back. They
built the sides with rocks and painted it
with tile to prevent leakage even before
cement was invented. The remnants of
the primitive settlements around this

mountain, or even elsewhere in Jazan
region, also indicate the presence of
life, which can be traced back to several
hundred years ago.
Jazan also offers suitable conditions
for diving. Jazan Province is known
for its picturesque and pristine sandy
beaches and calm, turquoise waters,
which provides marine enthusiasts
an opportunity to explore the underwater world. In the depths of the
ocean, some of the most beautiful
and brightly colored coral reefs will
surround you, as schools of exotic fish
swim leisurely. As you explore this
undersea world, you will discover fascinating creatures that you have never
seen before in your life.
On the other hand, the city of Jazan
has had some traditional markets like a
few other Saudi cities have. The whole
region is renowned for its popular Souks
where many visitors go to enjoy and
purchase local goods and traditional
products including rare animals and
birds. Today Jazan, a port city, can boast
to have a network of modern markets and
supermarkets besides traditional souks.
The city and the adjoining areas are
developing rapidly. Saudi Aramco is
building a 400,000 bpd refinery with
associated terminal facilities on the Red
Sea near Jazan, scheduled for completion
soon. Besides the refinery, the Saudi
government has also launched a mega
economic project called “Jazan Eco-

nomic City’ project, which is one of the
four intelligent cities to be developed in
the Kingdom.
The JEC is located close to Saudi Arabia’s border with Yemen, 60 km northwest of Jazan city. The JEC spans an area
of 100 square kilometers, and is expected
to host a population of 250,000 people.
JEC will be a state of the art industrial
city that has been geared to become an
important logistics hub, a major destination for regional raw materials and an
export platform for global consumer
markets. The main economic sectors in
JEC are heavy and secondary industries.
The industrial products of JEC are
expected to be exported to Asia, Africa
and Europe; a new seaport and dry dock
will be constructed for this purpose. The
development cost is approximately $27
billion. On the governmental side, the
Economic Cities Authority is the prime
development facilitator; it acts as the
one-stop government servicing center
for the development of JEC.
In matters of smart city infrastructure, CISCO will undertake the design
and implementation of the network
infrastructure and connected city
services; the city will be wired with
high-speed broadband infrastructure,
while all urban operations will be managed through Integrated Operations’
Centers, meant to act as the ‘brain of the
city’. The project started is expected to
be completed in phases.
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1.

Lush green forests of Jazan.

2.

A traditional wooden door
with Arabic designs.

3.

A miniature model of Jazan
Economic City.
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(mixture of sounds). The valley has a
hard rocky road for visitors, and it forces
them to give up the vehicle and continue
walking. The slope of streams between
rocks, brooks, rivulets and the sparkling
waterfalls create a magnificent harmony
with the humming birds in the valley.
The two mountains surrounding the valley are approximately 300 meters high.
On both sides of the valley, there are a
variety of tress and rare plants. The valley’s location at 1000 meters above sea
level and being almost shielded from the
sun all day except noontime make the
weather relaxing and entertaining.
Another important tourist attraction
is Jazan Museum, which highlights the
cultural and historical heritage of the city.
It includes a presentation hall for museum exhibits, a laboratory for surveys and
drawing, a laboratory for photography, a
restoration lab, a hall for TV shows, and
a library with its specialized collection of
books, pamphlets and periodicals.
Then, there is also an Ottoman
Castle located in the north of the capital
of Jazan, built about 400 meters above
a high mountain. Its walls were built
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sea, pastoral charm,
The glistening
unique islands, majestic

mountains, green tall trees and vast
plains make Jazan, a coastal city of Saudi
Arabia, a diverse and memorable place
to visit. Additionally, its forests, lakes,
beeches, and waterfalls offer picturesque
settings for visitors—tourists or businessmen--to relax and enjoy nature.
Known as the pearl of the South,
Jazan is distinguished by the generosity
and hospitality of its people, who will
welcome you to enjoy their city, their
culture and the beauty of the region and
its surrounding areas. Jazan is a place of
diversity with many excellent destinations for visitors to enjoy. The area is also
noted for its high-quality production of
tropical fruits like mango, figs, guava,
oranges, and papaya.
If you are looking for summer fun,
head to Fifa Mountains, which are
covered with breathtaking greenery and
colorful fragrant flowers. If you are a
lover of beaches, make sure to visit Beesh
Beach near Jazan, where gentle waves
caress the golden sands. And, if you are
a fan of marine adventures, a visit to the
Farasan Islands offers the most beautiful
beaches and exquisite natural coral reefs.
Here you will discover and amazing array of marine creatures and underwater
nature through the most unforgettable
diving experience.
The Jazan region is also known
for health benefits. The Hot Spring in
Al-Khoubah, located at 75 km from
Jazan city, is considered one of the most
important therapeutic hot springs in the
region. The water temperature reaches
45 degrees Celsius, and it is known
to contain 14 chemical elements, and
gamma and alpha rays that are good for
the treatment of skin diseases and as a
cure for rheumatism.
Another Hot Spring in Bani Malik,
located about 122 km from Jazan, is also
an important local hot water springs
with water temperatures reaching 45
degrees Celsius. Similar to Al-Khoubah,
the hot spring contains 14 chemical
elements, and gamma and alpha rays.
All necessary services and facilities are
provided in separate sections for men
and for women.
On the top of springs is the famous
Lajab Valley, where sounds become a
bit inaudible. A visitor to the valley may
not hear the sounds of his friends and
relatives standing next to him/her, and
hence this valley is called ‘Lajab Valley’
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Jazan
Tucked away in
Nature's Lap
Jazan is in all ways a mega tourist attraction in
Saudi Arabia. It is a city with strong historical
links, hot springs and beautiful beaches its
mesmerizing attractions.

Photograph by Ayman Musaikh

By Ghazanfar Ali Khan
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Behind the Heat
Women rotating drying
peppers in Jodhpur,
India. Red peppers are
plucked from plants
and spread out to dry
so they can be made
into the powdered spice
that gives many Indian
dishes their kick.

© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.
© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by Shivji Joshi
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Around the World

In Good Hands
A Sherpa passes Camp 2 on
Ama Dablam, a mountain
in Nepal’s Himalayan range.
The mountain’s name
means “mother’s charm
box,” as its two long ridges
resemble arms protecting
a precious pendant.
Photograph by Aaron Huey
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Al Janadriyah Festival
Riyadh witnessed last March the activities of
Al Janadriyah Festival where Germany was
the Guest Country of this year.
Since launched before more than 30 years,
the Festival has been visited by hundreds of
thousands of Saudis and
non-Saudis to entertain themselves with
the great heritage and cultural traditions of
Kingdom of Saudi Arabia.
Photographed by: Mahmoud M. Al Omar

91

- March 2016

77
Secrets of the
Brain

Publisher

When it comes to the
brain, predicting the
future is a tricky game.

managing director

Mohammad M. Alomar
alomar@sspc.com.sa

layout & design
Basel Wazani

83

Advertising

نمو اإلعالنية
NUMU ADVERTISING

riyadh
tel: 00966 11 4412555
Fax: 00966 11 4401466

advertising@sspc.com.sa

dubai
tel: 00971 4 4390596
Fax: 00971 4 4456728

advertising@csmedia.ae

letters to the editor:

p.o. box 65701
riyadh 11566
kingdom of Saudi arabia

87

tel: 00966 11 2128005
Fax: 00966 11 4401367
toll Free: 800 758 6666
aws@sspc.com.sa

Jazan
Tucked away in
Nature's Lap
Jazan is in all ways a
mega tourist attraction in Saudi Arabia.
It is a city with strong
historical links, hot
springs and beautiful
beaches its mesmerizing attractions.
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