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إلكترونية كانت ،أو التسجيل ،أو خالفه دون إذن كتابي مسبق من الناشر.
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األحساء

واحة التاريخ

في ثناياها حكايات العصور التي مرت ،وألق
الحضارة ،ووهج العالمية.

32

مانشستر

رياضة وثقافة وتاريخ

بنت المدينة مجدها في عصرها الذهبي إبان الثورة
الصناعية ،ثم ما فتئت تسير في ركب التحول نحو
مدينة معاصرة تشتهر بكونها موطنًا للرياضة،
والثقافة ،والفنون ،والتسوق.
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الناشر

المدير العام

محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

اإلعالنات
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نمو اإلعالنية
NUMU ADVERTISING

الرياض

خوف األطفال

هاتف00966 11 4412555 :

فاكس00966 11 4401466 :

األسباب والعالج

advertising@sspc.com.sa

تتسرب مشاعر الخوف إلى األطفال بسبب
العوامل البيئية المحيطة بهم ،ويتوقف عالج
المشكلة على دور الوالدين في رصدها
والتعامل معها بالصورة السليمة.

SPECIALIZED MEDIA

دبي
هاتف00971 4 4390596 :

فاكس00971 4 4456728 :

advertising@csmedia.ae
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توجه المراسالت إلى :

فيروس كورونا

ص.ب65701 :
الرياض11566 :

الوقاية أو ًال

المملكة العربية السعودية
هاتف00966 11 2128005 :
فاكس00966 11 4401367 :

أكثر الفئات عرضة لإلصابة بالفيروس،
أصحاب الجهاز المناعي الضعيف ،والمسنون،
واألشخاص المصابون بأمراض مزمنة ،مثل
السكري ،وأمراض الرئة والقلب.

الرقم المجاني800 758 6666 :

aws@sspc.com.sa
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إحدى شركات

البذور والمكسرات

الفوائد والقيمة الغذائية
تُعد مصد ًرا عاليًا للدهون الصحية ،واأللياف،
والبروتين ،والفيتامينات ،والمعادن المفيدة
لصحة الجسم.
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حول السعودية
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الترصد النبيل
التفاتة نادرة للخلف في لحظة استراحة،
يسبقها انطالق لأللمام دون النظر إلى
الخلف .الخيل مايوركا تجسيد للهدوء
في مربط المنار الواقع في منطقة مكة
المكرمة ،بعد سباق حافل وترصد نبيل.
تصوير :بندر صغير
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الجاو في القصيم
بعيدًا عن أشجار األرز والخيزران يقف
طائر الجاو الذي يستوطن شرق آسيا
على أنبوب يشبه الخيزران في منطقة
القصيم متذكرًا بيئته ،ومتأم ًال ما حوله.
تصوير :بندر صغير
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حول العالم
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لوحة طبيعية
تطفو نباتات زنابق الماء في بحيرة حديقة
سير سيوساغور رامغوالم النباتية في
ِّ
مشكلة لوحة جميلة .تملك
موريشيوس
هذه النباتات جذورًا تصل إلى التربة بينما
تطفو أوراقها المستديرة فوق سطح الماء.
تصوير :فواز الشريف
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حول العالم
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الشفق القطبي
في بلدة نيلم ،الواقعة على بحيرة إيناري في فنلندة،
تتألق أضواء الشفق القطبي مضيئة سماء المنطقة
الواقعة قرب القطب الشمالي .تحدث هذه الظاهرة
بسبب اضطراب الغالف المغناطيسي عند القطبين
الشمالي والجنوبي نتيجة الرياح ،فتنعكس آثارها في
صورة أضواء تمتد في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو
 2500كيلومتر.
تصوير :عالء عثمان
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معالم

مكتبة الملك
فهد الوطنية

الرياض

14

جاء

إنشاء مكتبة امللك فهد الوطنية عبر مبادرة
من املواطنني الذين أرادوا التعبير عن حبهم
وإخالصهم ملليكهم فهد بن عبدالعزيز ،بمناسبة توليه
مقاليد الحكم عام 1402هـ ،وذلك بإنشاء معلم متميز
يحمل اس��م��ه ،يرحمه اهلل .ب��دأ تنفيذ امل��ش��روع عام
1406هـ تحت إش��راف أمانة مدينة الرياض ،واستمر
العمل نحو ث�لاث س��ن��وات حتى ظهرت ه��ذه التحفة
الفنية الفريدة عام 1409هـ ،وتحولت يف العالم الالحق
إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية بناء على
اق��ت��راح خ��ادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،الذي كانت له اليد الطولى يف
إنشاء املكتبة وتجهيزها.
|
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تقع املكتبة يف منطقة حيوية بني طريق امللك فهد من
جهة الغرب وشارع العليا العام من جهة الشرق .ويتكون
املبنى من دور أرض��ي تعلوه ثالثة أدوار تغطيها قبة
سماوية غاية يف الجمال .وقد صمم املبنى بطابع معماري
حديث مزين بالزخارف العربية والنقوش الرخامية.
اقتنت املكتبة كثي ًرا من أوعية املعلومات املطبوعة،
وامل��واد السمعية والبصرية ،مثل األق��راص البصرية
واملصغرات ،والوثائق احمللية ،واملسكوكات ،والكتب
ال��ن��ادرة ،واخمل��ط��وط��ات .وت��ع��زز املكتبة م��ن محتواها
باستمرار عبر الحصول على اخملطوطات والكتب النادرة.
كما تولي عناية للتجهيزات ،ونظم الحفظ واالسترجاع،
وترميم اخملطوطات والكتب النادرة وصيانتها.

 24ساعة

 24ساعة
في

أبها

أين تسكن؟

فندق بلو إن بوتيك
يقع الفندق وسط مدينة أبها ،ويعد خيا ًرا مثال ًيا
للزوار الباحثني عن التنزه بني أبرز معالم املدينة
بسبب قربه من أغلبها .فيقع على بعد خمس
دقائق من قرية املفتاحة األثرية ،وش��ارع الفن،
فض ً
ال عن قربه من طريق امللك فيصل .كما يقع
على بُ ْعد نحو  22كيلومت ًرا من مطار أبها .يتميز
الفندق بنمطه املعماري الحديث ،ويضم خدمات
ال��راح��ة ك��اف��ة ال��ت��ي يبحث عنها ال����زوار ،ومنها
املطاعم الراقية ذات اإلطاللة املتميزة على أُفق
مدينة أبها وأبرز معاملها.
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عاصمة منطقة عسير و ُد َّر ُة تاجها .مدينة الجمال التي تتربع على جبال الحجاز جنوب غرب المملكة
العربية السعودية .طبيعتها ساحرة بجبالها الخضراء ،وأجوائها البديعة التي ال تعرف ارتفاع
درجات الحرارة حتى في قيظ الصيف ،وتتباهى بجمالها وسحر أجوائها في الربيع ،حتى باتت من
أهم المدن السياحية في المملكة العربية السعودية.

أين تذهب؟

ماذا تتسوق؟

الطبيعة الجميلة للمدينة تجعل من املتنزهات
وجهة أولى للزوار ،والبداية مع الجبل األخض ر
الذي يقع جنوب أبها .تنتشر املتنزهات يف أنحاء
أبها ومنها حديقة السالم ،ومتنزه الشالل ،وحديقة
أبو خيال ،وحديقة األندلس ،ومتنزه عسير الوطني،
هذا إلى جانب سد أبها وبحيرته الجميلة .بينما
إلى الغرب من املدينة يقع نوع آخر من املتنزهات
واملطال التي تمنح زوارها رؤية خاصة من حواف
الجبال على ارتفاعات شاهقة ،من هذه املتنزهات
متنزه السودة ،ومتنزه السحاب .وإلى جهة الجنوب
الشرقي من أبها يقع متنزه آخر شهير هو متنزه
الحبلة ،حيث يتاح للزوار ركوب عربات التلفريك.
ال ينبغي لزائر املدينة أن يف ّوت زيارة شارع الفن
الذي يشتهر باملظالت التي تغطيه ويمتد بمحاذاة
ضفاف وادي أبها .وبالقرب من الشارع تقع قرية
املفتاحة األثرية إحدى العالمات املهمة يف املدينة.

تمزج أبها بني نمط التسوق التراثي يف أسواقها
العتيقة ،ومراكزها التجارية العصرية .إذ حافظت
املدينة الجميلة على أسواقها التراثية القديمة،
ومنها سوق الثالثاء الشعبي ،حيث تباع املنتجات
التراثية ،واملصنوعات اليدوية ،واألواني النحاسية،
وامل�لاب��س التراثية ،وال���زي ،والحلي العسيرية.
أيضا بمنتجات غذائية ذات جودة عالية
وتتميز أبها ً
ومنها الزبيب ،والعسل ،والنب ،والسمن البلدي.
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من هنا وهناك

سيؤول
والطاقة الشمسية
تعيش عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول إره��اص��ات ث��ورة كبيرة يف
الطاقة املتجددة .فبحلول عام  2022سيجري تشغيل كل املباني العامة
يف املدينة ونحو مليون منزل بالطاقة الشمسية ضمن مشروع يعرف
باسم «سيؤول مدينة الطاقة الشمسية».
نشر موقع املنتدى االقتصادي العاملي تقري ًرا حول التجربة الكورية
موضحا أن هذا املشروع جزء من برنامج يعتمد على التحول
الجنوبية،
ً
إلى الطاقة املتجددة لرابع أكبر اقتصاد يف آسيا ،ويستهدف التوقف
عن اعتماد الفحم ،والغاز ،والطاقة النووية لتوليد الكهرباء ،وجعل
الطاقة الشمسية ميسورة التكلفة ،بل وإلزامية يف بعض الحاالت،
وذلك لخفض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون.
يحاكي مشروع سيؤول يف مجال الطاقة الشمسية نجاح مدينة
الطاقة الشمسية الرائدة يف أوروبا فرايبورغ يف أملانيا ،التي أصبحت
وجهة سياحية جاذبة بسبب هندستها املعمارية املبتكرة الصديقة
للطاقة الشمسية .وتخطط سيؤول الستخدام الهيدروجني لتزويد
مدن جديدة بالطاقة ،بد ًءا من التدفئة املنزلية حتى النقل ،وذلك جزء
من طموح أكبر لتشغيل  %30من احتياجات البالد كاملة من الطاقة
باستخدام الهيدروجني بحلول عام .2040

االقتصادات
األكثر ابتكا ًرا
حصلت سويسرا على املركز األول يف أحدث مؤشر لالبتكار العاملي والصادر
عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية  WIPOمع كلية صامويل كورتيس جونسون
لألعمال التابعة لجامعة كورنيل األمريكية  ،www.johnson.cornell.eduوهو
املركز الذي تحققه سويسرا منذ عام .2011
سويسرا ،تلك الدولة األوروبية صغيرة املساحة تتخطى حجمها بكثير يف عدد
براءات االختراع وامللكية الفكرية ،وتصنيع منتجات التقنية املتقدمة مقارنة بعدد
سكانها ،بينما تحتل السويد املرتبة الثانية يف الترتيب ،وتليها الواليات املتحدة
األمريكية ،ثم هولندا ،ثم اململكة املتحدة.
يصنف املؤشر كل عام أداء ما يقرب من  130اقتصا ًدا حول العالم يف مجال
االبتكار واالختراع ،عن طريق استخدام  80مؤش ًرا تتراوح بني حجم اإلنفاق على
البحث والتطوير ،وإنشاء تطبيقات األجهزة احملمولة وتصدير السلع عالية التقنية.
عاودت الواليات املتحدة الدخول إلى قائمة الخمس األوائل ،بعد أن هبطت
إل��ى املركز ال��س��ادس ع��ام  ،2018بينما أصبحت الصني اآلن رائ��دة يف مجال
االبتكار العاملي ،وتحتل مرتبة متقدمة يف براءات االختراع ،والرسوم ،والنماذج
الصناعية ،والعالمات التجارية ،فض ً
ال عن صادرات السلع عالية التقنية .أما
الهند ،االقتصاد األكثر ابتكا ًرا وسط آسيا وجنوبها ،فقفزت خمسة مراكز إلى
املرتبة  52عامل ًيا ،فض ً
ال عن مكانتها الرائدة يف صادرات خدمات تقنية املعلومات
واالتصاالت ،وعدد خريجي العلوم والهندسة ،إذ تحتل بنغالور ومومباي ونيودلهي
مكانة بارزة يف قائمة حاضنات العلوم والتقنية.
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أكبر مطار
في العالم
من املتوقع أن تتفوق الصني على الواليات املتحدة لتصبح أكبر سوق للطيران يف
العالم بحلول عام  ،2030وذلك وفقًا للرابطة الدولية للنقل الجوي أياتا  .IATAهذا
األمر بدأت إرهاصاته يف البروز خالل السنوات األخيرة ،ومن ذلك افتتاح أكبر
مطار يف العالم يف بكني.
تك ّلف إنشاء مطار  Daxingداكسينج  daxing-pkx-airport.comاملسمى بنجم
البحر بسبب تصميمه ،نحو  63مليار دوالر .وقامت بتصميمه املهندسة املعمارية
البريطانية عراقية األصل الراحلة زها حديد مع فريق عملها .يحتل مبنى املطار
وحده نحو  700ألف متر مربع .ومن املتوقع أن يصبح واح�� ًدا من أكثر املطارات
ازدحا ًما يف العالم ،إذ سيستقبل املطار نحو  45مليون مسافر سنويًا بحلول عام
 ،2021بينما سيرتفع هذا العدد إلى نحو  100مليون مستقب ً
ال.
ج��رى استلهام تصميم املطار من مبادئ العمارة الصينية التقليدية ،حيث
املساحات املترابطة حول فناء مركزي ،وبُنيت محطة للطاقة املتجددة بهدف تشغيل
املطار ،إذ جرى تثبيت األلواح الشمسية يف جميع أنحاء املطار لتوفير سعة ال تقل
عن  10ميجاوات ،مع أنظمة تشغيل متقدمة للتدفئة ،وإدارة املياه ومنع الفيضانات.
يمثل النقل الجوي حوالي  %2من انبعاثات الكربون من صنع اإلنسان على الصعيد
العاملي .عليه بات من الضرورة أخذ تدابير تشمل تحسني كفاءة استهالك الوقود
للطائرات ،وتطوير املطارات الصديقة للبيئة ،وتحديد سقف لالنبعاثات الضارة
وتقليصها إلى حدود  %50بحلول عام  .2050ويعد مطار داكسينج أحد املطارات
الصديقة للبيئة التي جرى افتتاحها مؤخ ًرا.

أكبر المدن
عام 2035
يعيش اآلن أكثر من نصف سكان العالم يف املناطق الحضرية التي تقود
مسار النمو العاملي بطرق غير مسبوقة ،حتى باتت املدن محركات االقتصاد
الحديث .هذا األمر ال يعني بالضرورة أن تكون أهم املدن الكبرى اقتصاديًا
اليوم هي من ستتولى القيادة يف املستقبل .فبحسب تقرير أعدته شركة
أكسفورد لالقتصاد  oxfordeconomics.comللتنبؤ باملدن العشر األولى
من خالل مقاييس الحجم االقتصادي والسكان ،ومعدل نمو الناتج احمللي
اإلجمالي عام  ،2035تصدرت مدينة نيويورك األمريكية القائمة بإجمالي
ناتج محلي يبلغ نحو  2.5تريليون دوالر.
حلت العاصمة اليابانية طوكيو يف املرتبة الثانية بنحو  1.9تريليون دوالر،
ثم لوس أنجلوس بالواليات املتحدة بنحو  1.5تريليون دوالر .ويتنبأ التقرير
أن لندن ستكون يف املرتبة الرابعة بنحو  1.3تريليون دوالر ،من بعدها مدينة
شنغهاي الصينية بدخل مقارب للعاصمة البريطانية ،ثم العاصمة الصينية
بكني بنحو  1.1تريليون دوالر ،ثم العاصمة الفرنسية باريس بإجمالي دخل
يقارب بكني ،بعدها تحل مدينة شيكاغو األمريكية يف املرتبة الثامنة بنحو
تريليون دوالر ،ثم مدينتي جوانغتشو وشنزن الصينيتني بنحو  0.9تريليون
دوالر لكل منهما.
الالفت يف التقديرات أن طوكيو التي تعد املدينة األولى عامل ًيا اليوم بناتج
محلي إجمالي يبلغ نحو  1.6تريليون دوالر وفقًا لتقديرات عام  ،2019ستتراجع
إلى املركز الثاني مستقب ً
ال لتحل محلها مدينة نيويورك األمريكية.
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معارض

معرض طرق التجارة
في الجزيرة العربية

روائع اآلثار
السعودية

احتضنت العاصمة اإليطالية روما هذا المعرض الذي
أظهر التراث الغني للجزيرة العربية ،والعالقة الوثيقة
بين الثقافتين العربية والرومانية.

احتضنت العاصمة اإليطالية روما املعرض املتجول «طرق التجارة يف
الجزيرة العربية  -روائع آثار اململكة العربية السعودية عبر العصور»
الذي انطلق شهر نوفمبر تشرين الثاني املاضي ،بحضور وزير الثقافة
السعودي األمير بدر بن عبداهلل بن محمد بن فرحان آل سعود ،ووزير
التراث والثقافة والسياحة اإليطالي داريو فرانشيسكيني.
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معالي وزير الثقافة السعودي األمير بدر بن عبداهلل بن فرحان ،خالل حفل تدشني املعرض يف العاصمة اإليطالية روما.

كما س�� ّل��ط امل��ع��رض ،ال���ذي ض��م أك��ث��ر م��ن  300قطعة أثرية
عربية ن��ادرة ،الضوء على التبادل املستمر بني الثقافتني العربية
والرومانية-اليونانية يف تشكلهما ويف التأثير املتبادل على نموهما.
من بني التحف األثرية التي ضمها املعرض أقنعة جنائزية رائعة،
وسرادق حجرية مهيبة ،وجواهر نقية ،وتماثيل ،ورسوم جدارية،
ومصحف أث��ري ،وغيرها من التحف املُصنّعة بدقة وتحكي عن
تاريخ تطور املنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ إلى تأسيس اململكة
العربية السعودية الحديثة على يد امللك عبدالعزيز آل سعود،
طيب اهلل ثراه.
كما حظي ه��ذا املعرض الفريد من نوعه بترحيب واهتمام
كبيرين من قبل الجمهور اإليطالي .فبعد أيام قليلة منذ افتتاحه،
شخصا يف يوم واحد ،ويعد هذا رق ًما
شهد املعرض زيارة 6560
ً
قياس ًيا يمثل ثاني أعلى عدد من زوار املتاحف يف إيطاليا.
أتاح معرض «طرق التجارة يف الجزيرة العربية» للزوار اكتشاف
عدد من املواقع األثرية املهمة يف اململكة العربية السعودية ،مثل
بقايا مملكتي دادان ولحيان ،واملقابر النبطية الشهيرة يف مدائن
صالح ،ومواقع التراث العاملي لليونسكو يف منطقة العال .إذ طورت
الحكومة السعودية هذه املواقع ،باإلضافة إلى عدد من األماكن
األثرية والتاريخية يف اململكة العربية السعودية ،من أجل استقبال
املسافرين مجد ًدا من كل أنحاء العالم يف طرق الجزيرة العربية.

تنقل املعرض بني  16متح ًفا حول العالم ،بد ًءا من متحف اللوفر
َّ
يف باريس ،بينما احتضنته مؤخ ًرا القاعات األثرية بموقع ينابيع
ديوكليتسيانو باملتحف الوطني الروماني حتى مطلع مارس .2020
ويف هذا املوقع الفريد من نوعه ،سلط املعرض الضوء على التراث
الغني للجزيرة العربية من خالل روائع أثرية ،وتحف فنية نادرة
ووثائق قديمة.
حظي ال��زوار بتجربة فريدة من نوعها ،عبر مشاهدة الروائع
األثرية العربية بجانب الكنوز الرومانية .كما أعطى موقع املعرض
إشارةً مثالي ًة إلى مهمة «طرق التجارة يف الجزيرة العربية» الذي
يهدف إلى بناء جسر للثقافة والتواصل.
قال سفير خادم الحرمني الشريفني يف إيطاليا ،صاحب السمو
امللكي األمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود« :ال شك
أن معرض «طرق التجارة يف الجزيرة العربية» يف املتحف الوطني
الروماني أعطى الشعب اإليطالي الصديق فرصة لتعزيز إدراكهم
لتاريخ اململكة وتراثها ،وملشاهدة صورة حية من السلسلة الثقافية
التي تربط الجزيرة العربية بتاريخ روما القديم».
جسد املعرض رحلة عبر العصور ،طوال طرق تجارة البخور،
واألقطاب التجارية الرئيسة يف الطرق القديمة للجزيرة العربية،
ما يوضح العالقات املتبادلة الحية بني الجزيرة العربية والهند،
وبالد الرافدين وروما نفسها.
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األحساء

األحساء

واحة التاريخ

في ثناياها حكايات العصور التي مرت،
وألق الحضارة ،ووهج العالمية.

عبير الفوزان

تصوير :حسين بو حليقة  -سجّ اد الكاظم
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سجاد الكاظم
ّ

تعد األحساء واحة للنخيل فقط ،أما
هي واحة يتريض فيها التاريخ ملا تتمع
أهلها لتلعب دو ًرا مه ًما يف
به من موقع جغرايف ّ
تاريخ املنطقة؟
كانت األحساء بوابة شبه الجزيرة العربية نحو
أجزاء كثيرة من العالم ،وجسر التواصل بني الخليج
وشبه القارة الهندية .وكانت لها صالت حضارية
مع العالم القديم من الشام ومصر وبالد الرافدين،
يشهد على ذلك االكتشافات واللقى األثرية تحت
رمال األحساء .فهذه احملافظة واحة للنخيل والتاريخ.
تقع محافظة األحساء يف الجانب الشرقي من
اململكة العربية السعودية ،وهي ،بحسب املناطق،
تتبع للمنطقة الشرقية .كما تعد أكبر احملافظات،
حيث تبلغ مساحتها  375كم مرب ًعا .وهي منفذ
ب��ري يربط اململكة بثالث دول خليجية ،ومعب ًرا
مه ًما لقوافل حجيج تلك املناطق فيما مضى.
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األحساء

النخيل الباسق

واحة نخيل األحساء تستمد تميزها واختالفها
ع��ن بقية واح���ات النخل يف العالم بأنها األكبر
واألشهر واألكثر طبيعية .تحتوي على أكثر من
ثالثة ماليني نخلة منتجة ألجود التمور تحتضنها
الواحة بني ثناياها ،فض ً
ال عن املوقع الجغرايف
تميزت به لتكون صلة الوصل
والتاريخي ال��ذي ّ
بني الحضارات القديمة منذ آالف السنني .هذه
املقومات جعلت الواحة تستحق وبجدارة أن تكون
ضمن قائمة التراث اإلنساني العاملي «اليونيسكو»
خامسا
وتُسجل يف عام  2018موق ًعا تراث ًيا سعوديًا
ً
يف القائمة.
الحديث ع��ن النخيل يف األح��س��اء ،حديث ذو
شجون يبدأ من النخلة وال ينتهي حتى بذلك النوع
الفريد من التمر املسمى «خالص» ،فهو خالصة
املذاق الحلو الغني بالطعم الذي ال ينسى .فنخيل
األحساء مصدر للغذاء إذ ينتج أكثر من مئة ألف
ط��ن م��ن التمور سنويًا .وه��ن��اك كثير م��ن السلع
التراثية املصنوعة من سعفها وليفها ،إضافة إلى
الجمال الباسق .يسقى هذا النخيل املمتد طوالً
وتاريخً ا من القنوات املائية والعيون واآلب��ار ،وهو
مخضر طوال العام والسنني.
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حسني بو حليقة

تستمد واحة نخيل األحساء تميزها عن بقية واحات النخل في
العالم بأنها األكبر واألشهر واألكثر طبيعية ،وتحتوي على
أكثر من ثالثة ماليين نخلة منتجة أجود التمور
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حسني بو حليقة

يقع قصر إبراهيم األثري شمال حي الكوت،
ويرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر،
مسجدا يشتهر بقبته الضخمة.
ويضم بين جنباته
ً
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واس

يقع سوق القيصرية وسط مدينة الهفوف ويعد أحد األسواق التاريخية باألحساء.

التاريخ الحضاري

الحضارة ال تقف على اليوم وال املنجزات الحديثة
والعصرية ،بل هي امتداد لحضارات عريقة تُلمس
من مؤشرات وآثار ولقى .كذلك محافظة األحساء
التي ال تقف حضارتها رهنًا ملا وصلت إليه اليوم،
بل هي حكاية من الحضارة التي كانت منذ آالف
السنني .يوجد يف األحساء عدد من املواقع التراثية
ومحرضا
املهمة والتي تعد مقص ًدا سياح ًيا الفتًا،
ً
على البحث يف كتب التاريخ.
يعد مسجد ج��واث��ى أح��د املساجد األول���ى يف
اإلس�ل�ام ،وي��ق��ع يف ش��م��ال ش��رق مدينة الهفوف
التابعة للمحافظة ،وحوله دالئل استيطان ،ويعد
أول مسجد بني يف املنطقة .القصور يف محافظة

األحساء ومدينتها الهفوف شهود على ذلك الزمن
الجميل ال��ذي صار أجمل .لكن الجميل ال��ذي تم
تأهيله لزيارته وقصده يستحق أن يذكر بد ًءا من
قصر إبراهيم األثري الواقع يف الهفوف ،يف حي
الكوت ،وقصر صاهود ،وقصر محيرس اللذين
يقعان يف مدينة املبرز شمال محافظة األحساء،
وقصر أبو جالل الذي يقع يف قرية الوزية ويعد
جز ًءا من واحة األحساء.
يعبر كل من متحف األح��س��اء الوطني وسوق
القيصرية بالهفوف عن بُعد إنساني جميل لسكان
محافظة األح��س��اء ،وي��ج��س��دان مقاصد جميلة
ومهمة البد للسائح أو الزائر أن يمر بها.
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التضاريس الساحرة

حسني بو حليقة

تضاريس محافظة األحساء كأنها مغارة تُفتح
على كنوز طبيعية تمأل امل��دى ،ومتاحة للمغامر
واملكتشف ،وكل من يحب تتبع غرائب التضاريس.
هناك جبل ق��ارة بالقرب من الهفوف وه��و معلم
سياحي مميز يضم الكهوف وامل��غ��ارات األث��ري��ة.
املكان يمتاز ببرودته حتى يف عز فصل الصيف
شديد الحرارة .كذلك تحتوي تضاريس األحساء
على رمال ذهبية هي م ٌد من الربع الخالي وجمال
فوق الجمال .باإلضافة إلى عني الجوهرية التي تقع
بالقرب من قرية البطالية ،شرق شمال الهفوف،
وتشتهر بمائها العذب .وبحيرة األصفر واحدة من
هذه التضاريس الرائعة يف األحساء ،تقع يف شرق
احملافظة ،وهي أكبر تجمع مائي مسطح يف الخليج
إذ يبلغ طولها  25كم ،وهي الوحيدة من نوعها يف
السعودية .تعد بحيرة األصفر مالذًا رائقًا للطيور
ومتنفسا ألهالي املنطقة.
املهاجرة،
ً
كل بقعة ومكان من محافظة األحساء له وهج
وحكاية وألق ،سواء من التاريخ العريق ،أو من التراث
اإلنساني اجمليد ،أو من جمال التضاريس املهيبة.
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شوارد

كيف تطفئ
االحتراق الوظيفي؟
سمعت

د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

مرة عن طبيب عربي مشهور بنجاحه ،وإتقانه الشديد للعمليات الجراحية املعقدة.
كان هذا الطبيب بني فترة وأخرى يصر على أخذ إجازة قصيرة ،ولو كانت أسبو ًعا
واح ًدا ،يغلق فيها الجوال ،ويقطع اتصاله التام باإلنترنت ،ويتجه لقرية أوروبية صغيرة يعيش فيها
حياة البسطاء .ووصل به األمر إلى أن أهل تلك القرية كانوا ينادونه باسم مختلف اخترعه كي يبتعد
تما ًما عن أجواء عمله املشحونة واملضغوطة .استغربت كثي ًرا عندما سمعت قصة ذلك الطبيب للمرة
األولى ،ولكني أدركت اآلن أن كل ما يقوم به هو لكي ال يصل إلى مرحلة االحتراق النفسي ،أو االحتراق
الوظيفي ،أو إلطفاء ذلك الحريق.
يف الواقع ،وخالل مسيرتي املهنية ،شاهدت بنفسي حالتني لشخصني من اليابان قررا االستقالة
من وظيفتيهما املرموقتني وبمرتبات عالية .الشخص األول أخذ دورة يف الطبخ ،وأصبح يعمل يف مطعم
بسيط يف جامعة طوكيو .أما اآلخر فغادر ليعيش مزار ًعا يف إحدى قرى جزيرة كيوشو جنوب اليابان.
وعندما أسأل كليهما عن السبب كان الجواب :كم بقي من العمر؟ حتى لو كانت الرواتب والحوافز عالية
فال تساوي شيئًا مقابل الدمار النفسي والبدني ،واعتالل الصحة الناتج عن الضغوط النفسية .لعل
حد ما ،بقصة بطل الكتاب الشهير «الراهب الذي باع سيارته الفيراري!»
هاتني الحالتني شبيهتان ،إلى ٍّ
والتي تحكي وصول اإلنسان ملرحلة االنهيار التام يف حال إهمال الصحة واألسرة على حساب العمل
واملال ،والعالقات التجارية.
لو رجعنا إلى ما يقارب خمسني عا ًما للماضي ،قد تكون املرة األول��ى التي ظهر فيها مصطلح
«االحتراق النفسي» للوجود يف عام  1974على يد عالم النفس «هيربرت فرودينبرغر» الذي كان يعمل
يف عيادة لعالج املدمنني واملشردين يف نيويورك .الحظ الطبيب أن العاملني املتطوعني تعبوا للغاية مع
ضغط العمل الشاق ،والضغوط اخملتلفة ،ما قادهم إلى اإلصابة باالكتئاب ،وفقدان الحماسة للعمل.
وأطلق الطبيب هيربرت على هذه الظاهرة مسمى «االحتراق النفسي» ووصفها بأنها إنهاك بدني
ونفسي ناتج عن العمل الشاق لفترة طويلة.
لألسف ال توجد إحصائيات واضحة عن واقع مشكلة االحتراق الوظيفي يف العالم العربي .ولكن
 %48من األمريكيني عانوا زيادة يف معدالت التوتر على مدى خمس سنوات مؤخ ًرا يف دراسة حديثة
أجراها مركز بحوث الرأي الوطني بجامعة شيكاغو ،والرابطة األمريكية لعلم النفس .وبينت النتائج
أيضا أن  %53من العينة لديهم حالة كبيرة من اإلنهاك والتعب بسبب العمل .أما على الجانب اآلخر
ً
من احمليط األطلسي يف اململكة املتحدة فهناك  595ألف شخص يف اململكة املتحدة وحدها كانوا يعانون
الضغوط النفسية املرتبطة ببيئات العمل يف عام  2018حسب إحصاءات الهيئة التنفيذية البريطانية
للصحة والسالمة.
وهنا قد يتساءل بعضنا :كيف أعرف أنني مصاب باالحتراق النفسي أو الوظيفي؟ هناك عدد من
العالمات من بينها :صعوبات يف التركيز ،واالفتقار إلى الطاقة ،وعدم الرضا حيال اإلنجازات والعمل
عمو ًما ،وقلة الصبر والتعامل بانفعال ،وشعور بخيبة األمل تجاه الوظيفة والعالقات املهنية ،والشعور
بصداع واضطرابات يف املعدة واألمعاء ،أو شكاوى جسدية دون سبب طبي واضح ،إضافة إلى األرق
ومشكالت النوم.
ولكن ،ما هي املسببات لهذا االحتراق؟ من أهم األسباب :عدم القدرة على املوازنة بني الحياة والعمل
وعدم التمتع باإلجازات ،والعمل تحت ضغط كبير ولفترة ساعات عمل إضافية طويلة ،وقلة الدعم
خصوصا يف بيئة عمل مضطربة ومليئة بالصراعات واحملاباة ،وطبيعة العمل
االجتماعي أو انعدامه،
ً
الرتيبة أو الصعبة مثل الرعاية الطبية ،ناهيك من التن ُّمر ،وقلة االحترام من املديرين وزمالء العمل.
نأتي إلى السؤال األهم وهو :كيف نطفئ االحتراق النفسي أو الوظيفي؟ من أهم النصائح ممارسة
أيضا التواصل مع األشخاص
الرياضة بانتظام ،ما يساعد على التوقف عن التفكير يف العمل .هناك ً
الثقات من أفراد العائلة واألصدقاء ،أو الزمالء يف العمل ،وطلب دعمهم ونصحهم ومشورتهم .ومن
الجيد التحدث بصراحة مع املديرين ومحاولة وضع أهداف واضحة وطريقة عمل تضمن أداء أفضل.
أيضا بممارسة الهوايات اخملتلفة ،أو تمارين االسترخاء ،باإلضافة إلى أخذ قسط ٍ
كاف من النوم
وينصح ً
ويف مواعيد منتظمة .ولنتذكر أن أعظم الرواتب واملميزات ال تساوي شيئًا إذا كانت على حساب الصحة.
وختا ًما ،تبقى النصيحة الخالدة يف إطفاء االحتراق الوظيفي ،وكل احتراق أو ضغوط نفسية يف
كلمات رسولنا الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم عن الصالة« :أرحنا بها يا بالل».
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رياضة وثقافة وتاريخ
بنت المدينة مجدها في عصرها الذهبي إبان الثورة الصناعية،
ثم ما فتئت تسير في ركب التحول نحو مدينة معاصرة
تشتهر بكونها موط ًنا للرياضة ،والثقافة ،والفنون ،والتسوق.

عادل مراد

يرجع تاريخ مبنى مجلس املدينة إلى عام ،1877
ويتميز بنمطه املعماري القوطي.
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في

ال��وق��ت ال��ذي احتلت فيه العاصمة
اإلنجليزية لندن املرتبة الثالثة عامل ًيا
بني أكثر الوجهات العاملية زي��ارة يف تصنيف
م��اس��ت��رك��ارد ل��ع��ام  ،2019وامل��رت��ب��ة األول���ى يف
بريطانيا ،جاءت شقيقتها الصغرى مانشستر
ثانية بني أكثر الوجهات زيارة يف إنجلترا ،بما
تقدمه من مزيج خاص من التجارب ،وفرص
االس��ت��ك��ش��اف يف ع��ال��م ال��ري��اض��ة ،وال��ث��ق��اف��ة،

|

والفنون التي تمنحها للزوار.
مانشستر ،التي يقطنها ما يربو على ثالثة
ماليني نسمة يف حاضرتها الكبرى ،تعد موق ًعا
حيويًا للسياحة والسفر على خارطة بريطانيا
بما تتيحه من تجارب مثيرة يف عالم السياحة،
حيث يتآلف اإلرث العظيم ال��ذي خ ّلفه زمن
الثورة الصناعية مع معاملها التاريخية وطبيعتها
الساحرة ووجهها املعاصر.
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مانشستر
موطن كرة القدم

تضم مانشستر ناديني شهيرين يف عالم كرة
القدم على املستوى العاملي ،هما مانشستر سيتي،
حيث ملعب االت��ح��اد ال��واق��ع يف ش���ارع روزل���ي،
ون��ادي مانشستر يونايتد يف ملعب أولد ترافورد
الواقع يف سير مات بازبي واي .يجذب امللعبان
الزوار لحجز جوالت داخل كل منهما .تعد القمة
بعضا أو
الكروية التي تجمع الفريقني مع بعضهما ً
أي من باقي الفرق الست الكبار يف ال��دوري
مع ٍّ
اإلنجليزي املمتاز من األحداث املهمة التي يحرص
زوار املدينة من عشاق كرة القدم على تجربتها يف
الدوري املصنف األول من حيث القوة على مستوى
العالم .ومن املقرر أن يلتقي الفريقان يف الثامن
من شهر م��ارس الجاري يف مباراة على ملعب
أولد ترافورد.
هذا التاريخ الحافل ملانشستر يف عالم كرة القدم
م ّهد السبيل الحتضانها املتحف الوطني لكرة القدم
يف شارع تود .يضم املتحف مجموعات مهمة من
تذكارات كرة القدم ،ويرسم تطور الكرة اإلنجليزية
منذ بداياتها ،إذ تعد بريطانيا مهد هذه اللعبة
الشعبية ،ونقطة انطالقها إلى سائر دول العالم.

1

2

 .1تحتضن مانشستر متحف كرة القدم منذ عام
 ،2012انطال ًقا من كونها وجهة رياضية رئيسة يف
بريطانيا.
 .2يعد مركز أرندال ،يف مانشستر ،أكبر مراكز
التسوق يف بريطانيا.
 .3تحظى جامعة مانشستر بشهرة عاملية واسعة بسبب
أبحاثها العلمية املؤثرة تاريخ ًيا.
 .4افتتحت دار أوبرا مانشستر عام  ،1912وتقع يف
شارع كواي وسط املدينة.

3
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4

تحتضن المدينة ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي،
أشهر أندية كرة القدم على مستوى العالم ،وتمثل
مواجهتهما أحد أهم األحداث التي يحرص السياح على حضورها
مانشستر المتفردة

تحظى مانشستر بعدد من العالمات املتميزة
ال��ت��ي ت��ت��ف��رد ب��ه��ا ع��ن محيطها م��ن س��ائ��ر امل��دن
اإلنجليزية ،ومنها على سبيل املثال ،احتضانها أكبر
مركز تسوق يف بريطانيا وهو مانشستر أرندال،
الذي يوفر فرص تسوق ثرية بني أشهر العالمات
أيضا برج بيثام ،وهو
التجارية .كما تضم املدينة ً
أطول برج يف بريطانيا خارج لندن.
تشتهر جامعة مانشستر العريقة بأنها أخرجت
للعالم أبحاثًا غيرت مجرى التاريخ مثل تسجيل
للذرة يف األربعينيات ،وإنتاج أول جهاز
أول انشطار ّ
حاسب آلي يف العالم عام  .1948هذه املنجزات كانت
امتدا ًدا لدور املدينة التاريخي ،وكونها مه ًدا للثورة
الصناعية حني كانت مركزًا لتصنيع الغزل والنسيج.
عاشت مانشستر عص ًرا ذهب ًيا يف فترة ازدهارها
الصناعي ،حيث بُنيت معظم معالم املدينة التي تدل
على ثروتها .ولكن املدينة التي جمعت ثروتها من
أيضا األكثر معاناة يف
عصر الرخاء الصناعي كانت ً

أثناء فترة الكساد العظيم بني الحربني العامليتني.
فض ً
ال عن تحملها أعنف الهجمات خالل الحرب
العاملية الثانية ،األمر الذي أدى إلى تدمير كثير
من معاملها ومبانيها التاريخية.

ثقافة وفنون

م��ن ي��س�� َع لنفحات الثقافة يف املدينة فعليه
التجول يف شوارعها العريقة ،وزيارة قاعة الفنون
يف شارع موزلي ،وقسم الفنون الجميلة يف جامعة
مانشستر التي تقع يف شارع أكسفورد ،وهو الشارع
أيضا متحف املدينة .هذا باإلضافة إلى
الذي يضم ً
املتحف الحربي الواقع قرب منطقة ستريتفورد.
تستضيف مانشستر ،فن ًيا ،فرقتي أوركسترا
هما هالي ،وبي بي سي .وتعد املدينة من مراكز
بريطانيا الشهيرة يف تعليم املوسيقا .إذ تقع فيها
كلية املوسيقا امللكية الشمالية ،ومدرسة تشيثام
للموسيقا .وإلى جانب دار األوبرا باملدينة وثالثة
أيضا عشرات من
مسارح كبرى تضم مانشستر ً
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قاعات املوسيقا واالحتفاالت.
تحتضن املدينة منذ ثالثينيات القرن املاضي
مكتبة مركزية يف ساحة سانت بيتر ،وذلك امتدا ًدا
للدور الثقايف املتميز لها .تشتهر املكتبة بمبناها ذي
حد كبير
التصميم املعماري املذهل الذي يشبه إلى ٍّ
مبنى البانثيون يف العاصمة اإليطالية روما بقبته
الشهيرة .وعلى غ��رار التميز ذات��ه يحظى مبنى
مجلس املدينة بشهرة واسعة بسبب نمطه املعماري
القوطي .يرجع تاريخ املبنى إلى عام  1877ويجاور
املكتبة املركزية.

محطة انطالق

موقع املدينة املتميز على خارطة بريطانيا جعل
منها محطة انطالق لرحالت سياحية تستغرق
يو ًما واح ًدا إلى كثير من الوجهات القريبة .فخالل
أقل من ساعة وانطالقًا من قلب مانشستر يمكن
للسائح الوصول إلى عدد من املدن املهمة وأبرزها
ليفربول من جهة الغرب ،حيث اإلطاللة على بحر
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تضم مانشستر منذ ثالثينيات
القرن الماضي مكتبة مركزية
في ساحة سانت بيتر ،تشتهر
بمبناها ذي التصميم المعماري
الذي يشبه مبنى البانثيون
في العاصمة اإليطالية روما

أيرلندا ،ومدينة تشستر إلى جهة الجنوب الغربي.
وم���دن ب��ول��ت��ون ،وب��ري��س��ت��ون ،وب�لاك��ب��ول إل��ى جهة
الشمال الغربي ،وم��دن هدرسفيلد ،وب��رادف��ورد،
وليدز إلى جهة الشرق.
أيضا منطقة
تشمل املعالم القريبة من املدينة ً
البحيرات ،وحديقة غودريل بنك ب��ارك العلمية،
ومدينة مالهي ألتون تاورز ،ومحمية طيور مارتن
مير يف النكشاير ،باإلضافة إلى حدائق األسماك،
ومعارض الفنون ،والكهوف الطبيعية ،والقصور
التاريخية ،وحدائق الحيوانات.

وجهة خضراء

استُلهم مبنى مكتبة مانشستر املركزية من
مبنى البانثيون يف روما ،ويرجع تاريخها إلى
ثالثينيات القرن املاضي.
|
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السير على الطرق املؤدية إلى الوجهات احمليطة
بمانشستر ،السيما املدن الصغيرة سيضع الزائر
يف أجواء الريف اإلنجليزي الساحرة مع املشاهد
ال��ت��ي ت��ت��راءى أم��ام��ه خ�لال رحلته داخ���ل هذه
الواحة الخضراء.
تنتشر املتنزهات داخل مانشستر ويف محيطها،
وأش��ه��ره��ا ه��ي��ت��ون ب����ارك ،ال����ذي ي��ض��م حديقة
للحيوانات يمكن زيارتها مع األطفال ،فض ً
ال عن
احتوائها على ملعب للغولف ،وحوض مائي جميل.
أما حديقة سيل ووتر بارك فيقطعها نهر ميرساي،
وتعد مكانًا مناس ًبا للتنزه واملشي على ضفاف
بحيرتها الكبيرة .ويمكن اصطحاب األطفال لزيارة
املتحف العلمي يف شارع ليفربول ،ومركز ألعاب
ليغوالند يف ميدان بارتون.
وسط هذا املزيج املتناغم من األنشطة السياحية
الشاملة يجد الزائر نفسه قد جمع كل التجارب
التي يبحث عنها يف مدينة جميلة ،تصنف على
أنها عاصمة الشمال اإلنجليزي ،ومحطة رئيسة
للسياحة يف إنجلترا.
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ضباب لندن في

بين األمس
واليوم

د .شاهر النهاري

نهاية السبعينيات ،سافرت مع أسرتي ،وأنا يف منتصف دراستي للطب إلى عاصمة الضباب.
وكانت املقارنة بينها وبني أي دولة عاملية ،حينها ،تصب يف صالحها.
مطار هيثرو كان تحديًا معرف ًيا على بعض الناس ،لضخامته ،وتشعبه ،وتعداد رحالته ودقتها،
وض��رورة تتبع لوحاته ،ما قد يفقدك الرحلة ،وأنت تدور بالصاالت ،وتسأل ،وقد ال تستوعب
الجواب كام ً
ال.
ً
انتعاشا ،وعندما
الجو ،رغم الصيف ،كان بار ًدا ممط ًرا ،تشعر معه أنك تريد أن تقفز يف الهواء
تحتضن زاوية الراحة لوهلة ،يدغدغك نعاس لذيذ.
أرضية بعض الشوارع مرصوفة بالحجارة امللساء املتساوية ،التي ُع ِّبدت منذ أزمنة ،واستمرت كما
هي ،تحمل األقدام للممرات الخضراء بني قصور األساطير ،وتتحمل أوزان السيارات ،وقرع حوافر
الخيول فوقها.
قصور األس��رة املالكة ،وقصر باكنغهام تفتح أبوابها للزوار ،كي يتجولوا بني أيقوناتها وأثاثها،
ولوحاتها ،وتماثيلها ،وكمالياتها ،ومقتنيات ملكات إمبراطورية قديمة لم تكن الشمس تغيب عنها
وملوكها ،ليتعرفوا على حياة أرستقراطية ولو بمرور كالحلم.
قالع أعادتني بواباتها إلى زمن شكسبير ،الذي تخيلته يكتب روائعه ،وسط حضارة خيالية ،وأجواء
بديعة وخضرة وماء ،ووجه حسن.
حديقة هايد بارك املمتدة بنجيلها ،وأشجارها املعمرة ،وبحيرتها الزرقاء ،ونوافيرها ،ورونق الطيور
والبط واألوز ،اآلمن يف مساراته ،فكأنه سيد الزمان واملكان.
أشجار العمق الحضاري األخضر ،تقرأ على قممها تاريخها ،وتستطيع بمحاولة إحاطة جذوعها
بذراعيك ،تقدير أعمارها املتقادمة بمئات السنني ،وهي ال تزال لينة مزهرة.
ركن املتحدثني من مثقفني ،وخطباء وشعراء ،وسياسيني يف الحديقة يشعل الرأس شي ًبا ،وبمثل ما
كنا نسمع يف منافسات املعلقات ،وعن مجانني الحب العذري ،والساخطني ،على األوضاع ،والباحثني
عن عدالة وحقوق.
جسر لندن الشهير ،وحديقة الحيوان ،ودار األوبرا ،والفرق املوسيقية تجول بالشوارع ،وجنود القصور
امللكية يقفون كالتماثيل ،وهي تعاند األجواء واحملدقني الباحثني عن رمشة.
متحف مدام توسو للشمع ،عجيبة من العجائب يف حينها ،تجول بأروقته ،وتقابل مشاهير العالم
القديم والحديث ،وتنسى مرات وأنت تتحدث مع أحدهم ،ثم تكتشف أنه ليس إال لوحة شمع.
متحف إب��داع يصور ضمن مخابئه املرعبة ،وسجونه ومن يجري عقابهم ،ومن تفانوا يف مالحم
تاريخية دامية ،تزيد الروح تسام ًيا وحيرة.
مالهي األطفال ،والتحدث بكلمات إنجليزية ،قد يصعب تتبع نمانمها ،والتسوق من متاجر البيكاديلي،
وميدان ترافلغار ،واملتاجر الشهيرة ،مثل هارودز ،وسيلفردج ،ومايفير ،وشارع أكسفورد ،وصالة التزلج
املدهشة يف زاوية كنج رودز.
نهر التايمز ،وبرج ساعة بيج بني ،ومحطات قطارات األنفاق املدهشة بخطوطها وألوانها املميزة،
كانت عجائب تستحق االكتشاف ،والعودة لها مرات ومرات.
الكنائس عظيمة التشييد والنقوش ،ويستمنيستر وسانت إدورد ،والتحف والتماثيل ،سواء يف جوفها
أو على جدرانها ،ورحالت سياحية ،يجري ترتيبها بحافالت سياحية للمناطق الريفية القريبة من
رقصا وغناء.
العاصمة ،ودليل عربي ،ال يلبث أن يشعل الحافلة
ً
العودة يف الليل إلى السكن بشوق لتجمع عائلي ،وكبسة سعودية ،ال أدري ،كيف كنا نطبخها ،بلحم
أو دجاج ،غير أن لها طع ًما ال ينسى .وقد تتعدد القدور ،لكثرة أفراد األسرة ،ومن يحضر من الضيوف.
الفواكه يف حينها كانت مختلفة عما نعرفه ،وكانت تغازلنا يف الشوارع ،وهي تلمع على عربات بيع
صغيرة .وكان اآليس كريم بنكهاته املتعددة ،رغم برودة الجو ،متعة ما لها مثيل.
لندن ،التي كانت حينها بعيدة كل البعد عن مستويات العالج يف الدول العربية ،فال جناح على السائح
أن يزور أحد املستشفيات الجامعية الشهيرة ،سواء كان معت ً
ال ،أو مجرد اطمئنان ،إلى أنه سليم الجسد.
تاكسي لندن ،ونظام القيادة على اليمني ،وشدة النظام ،فال يركب فيه أكثر من أربعة أشخاص،
حتى ولو كان الخامس طف ً
ال ،وقطار األنفاق الذي يحتاج إلى سرعة بديهة ،فال تغلق األبواب وجزء من
األسرة ال يزال خارجها.
عندما تعرف بعض اللغة اإلنجليزية ال يستطيع كبار أسرتك أن يتحركوا دونك ،كي تترجم لهم
عند طبيب يستشيرونه ،أو عند محل تجاري يرغبون يف تحري دقة أسعاره .وهذا ما جعلني حينها
مطلبًا للجماهير.
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قيادة ومؤسسات

حوكمة الشركات

تح ُّول نوعي

يحتاج المديرون إلى االستعداد لتجديد مجلس
والتحول على مستويات عدة.
اإلدارة
ُّ
سونيا تاتار *

أصبحت

استدامة نماذج حوكمة الشركات
التقليدية موضع تساؤل في اآلونة
األخيرة .يعيش المديرون وسط منافسة شديدة
ف��ي بيئة أع��م��ال عرقلتها ال��ت��ح �وُّالت ف��ي التقنية،
واالقتصادات الكلية ،والجغرافيا السياسية .نتيجة
لذلك ،دونكم بعض األسئلة الحاسمة التي تحتاج
مجالس اإلدارات إلى مواجهتها :ما الذي يحوِّل بيئة
األعمال اليوم؟ ما هي المخاطر المحدقة بنا والفرص
السانحة أمامنا؟ هل يمكن أن يظل المديرون فعالين
دون األخذ في الحسبان إعادة المعايرة والتجديد؟
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إنه مع وصول التحذيرات بشأن الحاجة
إلى التغيير إلى مستويات متعددة ،اجتمع
رؤساء مجالس إدارات ،ومديرون ،وتنفيذيون
ك��ب��ار ،وخ��ب��راء أك��ادي��م��ي��ون م�� ًع��ا يف منتدى
إنسياد للمديرين لعام  2019يف مقرنا يف
أوروب���ا ملناقشة ال��ت��ح�� ُّوالت التي ستؤثر يف
حوكمة الشركات ومجالس إداراتها.
تواصل كلية إنسياد البحث فيما ينبغي
أن يكون عليه شكل مجالس اإلدارات وما
قد يحمله املستقبل لهم .يف بيئتنا الحالية،
يُعد التح ُّول -من تغيير شخصي وتنظيمي
إلى إبداع رقمي -موضو ًعا حيويًا للدراسة.
استنا ًدا إلى خبرتنا األكاديمية كان املنتدى
بمنزلة املنصة املثالية لطرح سؤال أساسي:
ما هو دور مجلس اإلدارة والرئيس يف رحلة
التح ُّول؟
قدمت إيرين ميا ،من إيكونوميست غروب،
ص���ورة واض��ح��ة للساحة الجيوسياسية،
واصفة النمو الضعيف بأنه «تباطؤ عاملي» مع
إلقاء نظرة عامة على «العجز الديمقراطي»
ال��ع��امل��ي .إن ه��ذه ظ��واه��ر ينبغي أن تعيها
مجالس اإلدارات بتمعن م��ن أج��ل اتخاذ
قرارات مستنيرة وتحركات استراتيجية.

مجالس إدارات َّ
مطلعة

يف استطالع «التح ُّول الرقمي يف قاعة
مجلس اإلدارة ل��ع��ام  »2018ال���ذي قدمه
أندرو شيبيلوف ،األستاذ يف إنسياد ،كشف
االستطالع عن أن أكثر الطرق شيو ًعا التي
يتعلم منها أعضاء مجلس اإلدارة إنما تكون
عبر االستماع إل��ى املتحدثني وال��ق��راءة .مع
|
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ذلك ،فإن إحدى النتائج املذهلة هي أن ما
يقرب من الثلث قالوا إنهم لم يتعلموا حول
االبتكار .إن الشائعات واألساطير تنمو ما لم
تتوافر معلومات.
كشف شيبيلوف عن أرب��ع خرافات حول
االضطراب ،بناء على بحث أجري بالتعاون
مع ناثان فور ،األستاذ يف إنسياد.
 .1الخرافة األول���ى ،ه��ي أن التح ُّول يعني
اض��ط��رابً��ا ك��ل�� ًي��ا .يف ال���واق���ع ،ل��ي��س من
ال��ض��روري أن يكون األم��ر ك��ذل��ك ،حيث
يمكن أن يشكل ال��ت��ح�� ُّول م��وج��ة أخ��رى
من التغيير .ق��ال شيبيلوف« :االختالف
الرئيس هو سرعة التغيير وكثافته».
 .2الخرافة الثانية ،هي أن جميع الشركات
سوف تمارس عملها عبر اإلنترنت .فقد
طورت أمازون ،الشركة املبتكرة والرائدة
يف مجال األعمال التجارية عبر اإلنترنت
نجاحا ،مساحات للبيع بالتجزئة
وأكثرها
ً
التقليدية.
 .3الخرافة الثالثة ،هناك مفهوم خاطئ شائع
آخر حول االضطراب ،هو أن االنتقال إلى
اجمل��ال الرقمي يعادل استحوا ًذا سري ًعا
ع��ل��ى ش��رك��ات ن��اش��ئ��ة .ال يمكن لجميع
الشركات ،بطبيعة الحال ،أن تعمل بهذه
الطريقة .ذلك أن مواءمة شركة صغيرة
وسريعة الحركة م��ع مواطنني رقميني
يف شركة راسخة متعددة الجنسيات قد
تنطوي على تعقيدات من حيث الثقافة
التنظيمية ،على سبيل املثال.
 .4الخرافة الرابعة ،هي أن التح ُّول الرقمي
ال يتعلق إال بالتقنية فقطَّ .بين شيبيلوف

الذكاء االصطناعي قادر اآلن على اتخاذ قرارات معقدة
على نحو متزايد ،وقد يتفوق قري ًبا على اإلبداع البشري
أن التح ُّول يحتاج إل��ى أن يُدمج على املستوى
التنظيمي .ينبغي أن تُنشر ف��رص االبتكار يف
أن��ح��اء الشركة ك��اف��ة .وأض���اف شيبيلوف« :إن
الثورة واالضطراب ليسا هما السبيل للتح ُّول .أنا
أؤمن بالتطور».
بالعودة إلى استطالع التح ُّول الرقمي ،خلص
شيبيلوف إلى أنه بينما رأى ما نسبته  %81من
أعضاء مجلس إدارة أن اجمل��ال الرقمي فرصة،
إال أنه كان هناك تفضيل واضح للتحالفات بدالً
من بناء القدرة داخل ًيا على التح ُّول الرقمي يف
الشركة.
بناء على ه��ذه النتائج ،وص��ف ثيوس إفجينيو،
األستاذ يف إنسياد ،كيف وصلنا إلى عصر الذكاء
االصطناعي ،مع ما يصاحبه من اضطراب شامل.
إن ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ق���ادر اآلن ع��ل��ى ات��خ��اذ
قرارات معقدة على نحو متزايد وقد يتفوق قري ًبا
على اإلب��داع البشري .لقد شرح أفجينيو التح ُّول
م��ن ال��ذك��اء االصطناعي ال��رم��زي ،Symbolic AI
حيث عمد إنسان إلى تغذية اآللة نفسها بالقواعد
والبيانات إلب��داع منتج ،إل��ى ال��ذك��اء االصطناعي
اإلحصائي  Statistical AIال��ذي تتعلم فيه اآللة
نفسها من املنتج وتصيغ قواعدها الخاصة.
غني عن القول ،ينبغي للبشر أن يكيفوا نهجهم وفقًا
للذكاء االصطناعي .لقد أكد إفجينيو ضرورة اتباع
نهج كلي للمديرين لفهم التغيير التنظيمي املضمن
يف الذكاء االصطناعي .ينبغي لهم أن يأخذوا يف
الحسبان عوامل من البنية التحتية لتقنية املعلومات
واإلدارة ،إل��ى املبادئ الفلسفية املعرضة للخطر،
واللوائح التي يُحتمل أن يعطلها الذكاء االصطناعي.

رحلة تحوُّل الحوكمة

بحسب س��ت��ان��ي��س�لاف شيكشنيا ،األس���ت���اذ يف
إنسياد ،ينطوي دور اللجنة التنفيذية على ركوب
اخملاطر وتوليد القيمة .مع ذلك ،فإن دور اجمللس
والرؤساء هو إما قيادة التغيير واإلشراف عليه ،أو
«البقاء واحة لالستقرار ».لقد ترأس شيكشنيا يف
املنتدى لجنة مع رؤساء مجالس إدارات ممن ناقشوا
تجارب التح ُّول الخاصة بهم على مستويات مجالس
اإلدارات والشركات.
ً
نشاطا أساس ًيا جملالس اإلدارات.
تُعد إدارة التغيير
أشارت أنات بار-غيرا ،رئيسة شركة Cyverse AG
وعضو مجلس إدارة بنك قبرص ،إلى نتائج ضارة
محتملة إذا لم يقبل مجلس اإلدارة سو ًقا سريعة
التغيير .استشهدت بار-غيرا بشركة توماس كوك،
التي انهارت مؤخ ًرا ،بوصفها مثاالً على مجلس إدارة
غير قادر على استشراف املستقبل.
ي��رى ك�ل�اوس هيمنغسن ،رئ��ي��س مجلس إدارة
شركة  DFDS A/Sوشركة  ،Maersk Drillingأنه

إذا كان مجلس إدارة مترد ًدا يف مناقشة التح ُّول،
فقد يكون اتخاذ إجراء مناسب يف هذا الشأن أم ًرا
مطلوبًا ،ويف ذلك يقول« :إذا لم تتمكن من تغيير
سلوك مجلس إدارة ،عندما يصبح التغيير التح ُّولي
يف الشركة ضروريًا ،على سبيل املثال ،فقد تحتاج
إلى تغيير أعضاء مجلس اإلدارة».
يضيف ثيري سوميليت ،Thierry Sommelet
رئ��ي��س مجلس اإلدارة السابق لشركة سويتيك،
ورئيس مجلس إدارة الهيئة اإلشرافية غرينبيرو ،إن
أعضاء مجلس اإلدارة كانت لديهم «حاجة لإلرشاد
ً
رسوخا مواهب
العكسي ».كان لدى املديرين األقل
لم تكن موجودة دائ ًما ل��دى أعضاء ممن كانوا يف
مجلس اإلدارة ملدة طويلة .قد تكون هذه مشكلة
تتعلق بالبراعة التقنية ،لكنها تتعلق ً
أيضا بأبعاد
أخرى ،مثل «الذكاء العاطفي».

ما أن يدرك مجلس إدارة أن التغيير
ضروري ،فما هي الخطوات التالية؟

اعترفت ليسيلوت إنغستام ،رئيسة شركات
مدرجة وخاصة ومديرتها غير التنفيذية ،ومستشارة
املفوضية األوروربية حول التحول الرقمي لحوكمة
الشركات ،بأنها «متخوفة من الفرص الضائعة».
أوص��ت إنغستام باستخدام لجان مؤقتة ،والجمع
بني مجلس اإلدارة والفريق التنفيذي ومساهمني
خ��ارج��ي�ين م��ن أج��ل ات��خ��اذ ق����رارات حاسمة إذا
اقتضت الضرورة.
يف جلسة أخرى ،تحدث لويك سادوليه ،األستاذ
يف إنسياد ،عن ال��دور الحاسم للحوكمة الرشيدة
وامل��ع��ل��وم��ات األف���ض���ل ،ح��ي��ث ق����ال« :ن��ح��ت��اج إل��ى
أن نستثمر على نحو أفضل فيما سيكون عليه
املستقبل».
وصف سادوليه كيف أن االقتصاد العاملي يعيش
«لحظة ح��س��اس��ة ».وأوض���ح أن م��ع��دالت التفاوت
امل��ت��زاي��دة ت���ؤدي إل��ى م��زي��د م��ن التعبئة الشعبية
واخمل��اط��ر .إن��ه ينبغي جملالس اإلدارات على وجه
الخصوص توجيه شركاتها بعيدًا «عما تفعله» تجاه
نماذج األعمال احملددة على نحو جيد.
اس��ت��رش��د س��ادول��ي��ت بمصطلح ( VUCAأي
التقلب وعدم اليقني والتعقيد والغموض) املستخدم
يف أك��ادي��م��ي��ة وي��س��ت ب��وي��ن��ت ح�ين وص���ف موق ًفا
لقيادة ما .ففي أكاديمية القيادة التابعة للجيش
األمريكي ،يرمز املصطلح إل��ى ال��رؤي��ة والتفاهم
والوضوح والقدرة على التكيف .ب��دالً من التقلب
والشك والغموض .فالرؤية معناها تحديد املستقبل
املرغوب فيه والتخطيط له .يقول سادوليه« :إذا كان
العالم غير متيقن ،فينبغي لنا أن نبدأ يف تطوير
فهم واضح ،ليس فقط يف مجال الصفقات املتبادلة،
لكن يف مجال تح ُّول التغيير .إذا كان العالم معقدًا،
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فإننا نحتاج إلى بناء الوضوح ،بمعنى أننا بحاجة
إلى عيون مفتوحة ،وأن نقرأ اإلش��ارات اخملتلطة
ونستخلص شيئًا منطق ًيا منها».

إدارة الموهبة

على املستوى التنظيمي ،برز تح ُّول يف املواهب
على مدى العقود األخيرة .تصف جنيفر بيتريليري،
األستاذة يف إنسياد ،كيف يتمتع كال الشريكني بني
معظم األزواج بمهن مثمرة ومرضية عن النموذج
القديم لزوج يتبع آخر .يُستبعد هؤالء األزواج ذوو
املهن امل��زدوج��ة من نموذج إدارة امل��واه��ب الحالي
مع توقع قفزة كبيرة محتملة يف أي منصب جديد
يُعرض عليهم .تحتاج الشركات إلى تعديل توقعاتها
واستراتيجيتها لالحتفاظ بأفضل امل��واه��ب التي
رعتها بنفسها يف الغالب.
ينبغي جمل��ال��س اإلدارات إدراك ه��ذا التغيير
وتشجيع ثقافة تقبل وتستثمر يف «تعدد مسارات إلى
القمة ».ينبغي لهم أن يدرسوا ويتكيفوا مع املساواة
يف الطموح املوجودة لدى اإلدارة العليا والتنفيذيني
من ذوي املهن املزدوجة.

تجديد مجالس اإلدارات

أخ��ي�� ًرا ،ش��ارك األستاذ خوسيه لويس ألفاريز،
املدير األكاديمي ملركز إنسياد لحوكمة الشركات،
بتقديم عرض لنتائجه التي توصل إليها من تقرير
ص��در مؤخ ًرا ح��ول تجديد مجلس اإلدارة .هناك
تحرك نحو االحترافية ،إذ يرغب املديرون يف مزيد
من املشاركة املتعمقة يف أدوار الهيئات اإلدارية .يف
البحث األخير ،أعلن ما نسبته  %78من املديرين
أنهم يريدون أن يكون عمل مجلس اإلدارة مهنتهم
الرئيسة .مع ذل��ك ،ال ي��زال ال��وص��ول إل��ى مجلس
إدارة أم ًرا صع ًبا ،على الرغم من الشعبية املتزايدة
ل��ش��رك��ات األب��ح��اث للعثور على التطبيق األمثل
والثقافة والخبرة املناسبة .عمد ألفاريز إلى تذكير
املشاركني بأن شبكات التواصل (سواء على املستوى
املهني أو الشخصي) تبقى هي املفتاح لفتح الباب
ملقعد يف مجلس إدارة .بحسب ال��دراس��ة ،ف��إن ما
نسبته  %61من املديرين وجدوا مقاعد يف مجلس
اإلدارة عبر هذه الشبكات.
م��ع ذل��ك ،دارت رس��ال��ة ألفاريز الرئيسة حول
ص��ع��وب��ة ش��غ��ل مقعد يف مجلس اإلدارة يف ه��ذه
األوقات من التوقعات املتجددة ،والتح ُّول واملزيد من
التدقيق .إنه يتطلب تفان ًيا والتزا ًما كام ً
ال للتغلب
على التحديات العاملية ،والعالقات بني األشخاص
التي يواجهها املديرون.
* سونيا ت��ات��ار :امل��دي��رة التنفيذية ملركز إنسياد
لحوكمة الشركات.
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أسرة

خوف األطفال

األسباب والعالج

تتسرب مشاعر الخوف إلى األطفال بسبب العوامل البيئية المحيطة
بهم ،ويتوقف عالج المشكلة على دور الوالدين في رصدها والتعامل
معها بالصورة السليمة.

د .محمد محمود العطار

أستاذ مساعد – رياض األطفال
كلية التربية  -جامعة الباحة

مستقبل

المجتمعات مرهون باهتمامها باألطفال ورعايتهم ،وتهيئة
اإلمكانات التي تتيح لهم حياة سعيدة ،ونموًا سليمً ا يصل
بهم إلى مرحلة النضج السوي .لذلك يبذل المسؤولون في مختلف البلدان قصارى
جهدهم لتوفير كل ما من شأنه تحقيق الرعاية الجسمية ،والنفسية ،واالجتماعية،
والتربوية لهؤالء األطفال.

من بني املشكالت النفسية التي قد يتعرض لها
األط��ف��ال ،ال��خ��وف .وه��و انفعال يتضمن حالة من
ح��االت التوتر تدفع الشخص الخائف إلى الهرب
من املوقف الذي أدى إلى استثارة خوفه حتى يزول
التوتر .وهو بذلك يتضمن حالة من التوجس تدور
حول خطر معني له وجود واقعي .والخوف إذا ما
اقترن بالحذر والترقب فإنه يف هذه الحالة يؤدي
وظيفة وقائية قد تؤدي بالفرد الخائف إلى الهرب
من الخطر ،ولكن إذا تجاوز الخوف لدى اإلنسان
هذه الحدود وهذه الوظيفة التوافقية فهذا يعني
أم ًرا مختلفًا.
إن الخوف مشكلة مكتسبة عن طريق التقليد،
فقد يسمع الطفل من أخ له أنه يخاف من الظالم،
أو يخاف من بعض الحيوانات ،وقد يرى أمه تخاف
من الحشرات ،أو الفئران ،أو الكالب مث ً
ال ،وعندئذ
تنتقل إليه العدوى فيصبح خائفًا مثلهم .فعدوى
امل��ش��اع��ر تنتقل إل��ى األط��ف��ال بسهولة وبخاصة
ممن يحبهم .كما أن الطفل ق��د يشعر بالخوف
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من القصص والحكايات التي تحتوي على بعض
الشخصيات اخمليفة لألطفال ،أو م��ن مشاهدة
بعض األف�لام املرعبة التي ال تناسب عمره .وقد
يعرف الطفل الخوف بسبب تكرار العقاب واإليذاء
ممن يمثلون السلطة ،ويصبح الطفل مياالً إلى
الخوف دائ ًما.

أسباب الخوف

الخوف من الغرباء :حيث يبدأ الطفل يف اكتشاف أن
أشخاصا قريبني منه وآخرين ليسوا كذلك.
هناك
ً
وهذه هي بداية ما يسمى الخوف من الغرباء.
الخوف من االنفصال وفوبيا امل��درس��ة :وه��و خوف
الطفل من االنفصال عن أمه ،أو عن الشخص
الذي يرعاه ،وكذلك الخوف من بيئة جديدة لم
يعتدها .الخوف من االنفصال يكون طبيع ًيا حتى
سن السادسة ،ولكن يمكن أن يتحول بعد ذلك
إلى فوبيا املدرسة ،وهو مرض وليس خوفًا فقط،
حيث إنه ال يكون خوفًا من االنفصال فقط ،بل
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أسرة
أيضا خوفًا متعلقًا بمشاكل يواجهها الطفل
يكون ً
يف املدرسة ،مثل املشاكل االجتماعية ،واملشاكل
الدراسية ،وعدم قدرة الطفل على التكيف مع
زمالئه أو مدرسيه ،وغير ذل��ك من مشاكل.
األم��ر ال��ذي قد يجعل الطفل يعاني كوابيس
بخصوص املدرسة .تختفي فوبيا املدرسة غالبًا
يف أول ثالث سنوات من عمر الطفل .وإذا لم
يحدث ذلك فقد يحتاج األمر إلى عالج نفسي
متخصص.
ال��وال��دان :ق��د يكون ال��وال��دان دون قصد هما
السبب يف مخاوف طفلهما .فهما قد يعرضان
طفلهما لسماع قصص مخيفة ،سواء منهم ،أو
من مربيته ،أو من شخص يقوم برعايته ،أو
قد يهمل ال��وال��دان اإلش��راف على ما يشاهده
الطفل يف التلفاز ،أو عن طريق اإلنترنت ،أو ما
يسمعه يف الراديو ،أو قد يقوم الوالدان بمناقشة
موضوعات أمام الطفل ال يستطيع استيعابها ،أو
قد يكون أحد الوالدين يعانى مخاوف خاصة به،
مثل الخوف من الظالم ،إذ يمكن أن تنتقل هذه
اخملاوف إلى الطفل.
البيئة احمليطة بالطفل :حيث يكون خائفًا من البقاء
يف البيت بمفرده ،أو تحت رعاية أخيه األكبر
خصوصا
دون إش��راف أبويه أو شخص كبير،
ً
إذا كان هذا األخ األكبر يتربص به أو يخيفه
نتيجة لغيرته منه .وكذلك بقاء الطفل الصغير
يف أماكن ليست مألوفة لديه أو مزدحمة قد
يبعث يف نفسه الشعور بالخوف وعدم األمان.
الخالفات الزوجية :الخالفات الزوجية من أهم
األسباب وراء عدم شعور الطفل باألمان .وقد
يتوجه خوف الطفل يف هذه الحالة إلى شيء
آخ��ر مثل لعبة معينة أو الظالم .فهذا خوف
ارت��ب��اط��ي حيث ال ت��ك��ون اللعبة ه��ي السبب
الرئيس يف الخوف.
استقاللية الطفل واعتماده على نفسه :عندما يبدأ
الطفل يف االعتماد على نفسه ،مثل مشيه وحده
ألول مرة ،قد يتملكه الشعور بالخوف .سري ًعا
ما يبدأ الطفل يف مالحظة أنه مثلما يستطيع
املشي واالبتعاد عن أمه أو عن الشخص الذي

أي��ض��ا ،أو لذلك
ي��ق��وم ب��رع��اي��ت��ه يمكن ألم���ه
ً
الشخص أن يبتعد ع��ن��ه .وم��ن الصعب على
الطفل أن يشعر باألمان خالل هذه التغيرات.
وينطبق ذلك على مواقف أخرى كثيرة مثل نوم
الطفل يف غرفته بمفرده ،أو ذهابه إلى املطبخ،
أو إلى أي مكان آخر بمفرده.

عالج الخوف

عالج الخوف عند الطفل ليس صعبًا ،ولكن يجب
أال يعتمد على العنف واإلكراه ،بل يبدأ بإثارة رغبة

على الوالدين اتباع أساليب معاملة تتسم بالحب
والقبول واالحترام للطفل ،وإشعاره بأنه مرغوب فيه،
وعدم إهماله ،أو رفضه ،أو التسلط عليه
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الطفل يف التخلص من الخوف ،ويعتمد ذلك على:
العمل على عالج مخاوف الوالدين ،وعالج الجو
املنزلي الذي كثي ًرا ما يكون السبب األساسي
خملاوف الطفل .فالطفل يف املنزل الهادي تكون
انفعاالته ه��ادئ��ة ،بينما يف امل��ن��زل املشحون
بالتوتر تصبح انفعاالته غير مستقرة.
ينبغي على ال��وال��دي��ن ات��ب��اع أساليب معاملة
تتسم بالحب والقبول واالحترام للطفل ،وانتهاج
األساليب القائمة على تفهم الطفل وإشعاره
أنه مرغوب فيه ،واالهتمام به وعدم إهماله،
أو رفضه ،أو عقابه بدن ًيا ،أو التسلط عليه .كل
ً
شروطا مسؤولة عن توفير الطمأنينة
هذه تمثل
االنفعالية عند األط��ف��ال .أم��ا ات��ب��اع أساليب
مخالفة لها فيمكن أن تشكل الخوف والقلق،
والشعور بعدم األمان الذي يؤدي بدوره إلى صور
مختلفة من االضطراب النفسي.
ض���رورة معرفة أن ال��خ��وف م��ن امل��درس��ة قد
يرجع إل��ى إم��ا لقلق االنفعاالت ال��ذي ينتاب
الطفل النفصاله عن الوالدين ،وإما يرجع إلى
معاناة بعض األطفال من عقاب الوالدين قبل
سن الخامسة .لذلك الب��د أن تركز املدرسة
على كيفية م��راج��ع��ة بعض اآلب���اء ألساليب
التنشئة الخاطئة.
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إسالميات

ِر َس ُ
الة المسجد

للمسجد رسالة شاملة تنتظم فيها مجاالت اجتماعية متنوعة
لنشر القيم اإلسالمية ،وغرس اآلداب واألخالق الحميدة ،وتقويم
السلوك ،وإشعار اإلنسان باألمن والطمأنينة.

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

ينظ ُر

اإلسالمُ إلى الحيا ِة نظر ًة عام ًة وشاملة ،من حيث كونها ميدا ًنا واسعًا ،ومكا ًنا رحبًا،
ُيعْ َب ُد اهلل ،تعالى ،في أرجائها ،ويُطاع في سائر نواحيها وأجزائها ،إال أنه َبوَّأ المسج َد
مكانة خاصة ،ومنحه فضائل فريدة ،وم َّي َزه بخصائص عديدة ،من حيث كونه منطلق الدعوة إلى
الخالق جل وعز ،ومركز اإلشعاع األول ،الذي انطلقت من جنباته أحكامُ التشريع ،وانبعثت من
ُ
أشعة اإليمان.
ردهاته

ورس َخ يف النفوس قدسيتَه،
لقد َع َّظم اإلسال ُم املسج َد وأعلى مكانتَهَّ ،
ٍ
تشريف وتكريم ،فقال َجلَّ شأنُه }ﭷ
فأضافه اللهَّ ُ تعالى إليه ،إضاف َة
ً
ﭸ ﭹ ﭿ{ (سورة الجن :من اآلية  .)18فاحتل املسجد مرتبة مميزة
نفوسهم ،وتطمنئ قلوبُهم ،وتتآلف أرواحهم،
يف أفئدة املسلمني ،تزكو به
ُ
ٍ
متذللة
بقلوب عامرةٍ باإليمان ،خاشعة
وتصفو أذهانُهم ،يجتمعون فيه
ٍ
للخالق الديان.
والسالم ،ببناء املسجد لحظة وصوله املدينة
الة
الص
عليه
إن يف بدئه،
َّ
َّ
املنورة ،وشروعه يف إقامة مسجده يف قلبها ،لَيعطي داللة كبرى على
الدور البارز الذي يقوم به املسجد ،ويضطلع به يف اجملتمع املسلم ،ويف
حياة املسلمني العامة والخاصة ،إذ هو بداية االنطالق يف تكوين اجملتمع
اإلسالمي ،ومركز اإلشعاع الفكري والحضاري األول ،الذي انبثقت منه
أنوار الهداية واإلرشادَ ،
وش َّع من قلبه ضيا ُء التوفيق والرشاد.
إن املسجد لم يكن مكانًا للطاعة والتعبد ،ومق ًرا للصالة والتهجد،

بل هو ،باإلضافة إلى ذلك ،تاري ٌخ حاف ٌل باإلنجاز واملكرمات ،وموئ ٌل
واالستماع إلى النصائح
يلتقي فيه املسلمون لتلقي املواعظ واإلرشادات،
ِ
والتوجيهات ،ويُنصتون إلى ما يُلقى فيه من الوصايا والعظات.
فرسالة املسجد شاملة ومتنوعة ،وضافية ومتعددة ،تنتظم فيها
مجاالت اجتماعية متنوعة لنشر القيم اإلسالمية ،وغ��رس اآلداب
واألخ�ل�اق الحميدة ،وإب���راز سمو اإلن��س��ان وكرامته ،والحفاظ على
وجوده وحياته ،وتقويم سلوكه ،وإشعاره باألمن والطمأنينة ،من طريق
األدوار املتعددة ،واجملاالت اخملتلفة التي يضطلع بها املسج ُد لتحقيق
األمن االجتماعي ،وتوفير الطمأنينة النفسية والروحية ،التي تخفف
عن الناس أعبا َء الحيا ِة وآال َمها ،وتكب ُح فيهم جمو َح الغرائزِ وشهواتها،
وترسخ أواص َر احملبة ،وروابط األلفة بني األفراد ،وبسط األمن الوارف
ّ
يف رب��وع اجملتمع ،ونشر االستقرار واالطمئنان يف أرج��ائ��ه ،وتوطيد
قواعده ،وتثبيت دعائمه.

الصالت بين المسلمين ،وتفتح قلوبهم للمحبة
أهم وسيل ٍة تعمق
المسجد ّ
ِ
والتالقي على الخير ،وتغرس بذو َر المحبة في النفوس ،وتتعاهدها
بالرعاية على مدار اليوم والليلة ،فإذا صفت النفوس ،وتآلفت القلوب،
ومحبة ووئام
أمن وسالم،
ٍ
عاش الجميع في ٍ
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ِ
ٍ
الصالت بني املسلمني ،وتفتح قلوبهم
وسيلة تعمق
إن املسج َد أه ُّم
للمحبة والتالقي على الخير ،وتغرس بذو َر احملبة يف النفوس ،وتتعاهدها
بالرعاية على مدار اليوم والليلة ،فإذا صفت النفوس ،وتآلفت القلوب،
ٍ
ومحبة ووئام.
أمن وسالم،
عاش الجميع يف ٍ
فحني تنطلق من مآذن املسجد كلمة التوحيد مدوية يف كل اتجاه،
يستجيب املؤمنون لنـداء الحـق ،ويلبـون دعـوة خـالق الخـلق} ،ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯥ ﯰ{ (سورة األنفال :من اآلية .)24
فإذا تكاملت أعدا ُدهم ،والتأمت جمو ُعهم ،أعلن املؤذ ُن إقامة الصالة،
شخص
فانتظمت جمو ُع املصلني صفو ًفا متراصة خلف إمامهم ،ال يمتاز
ٌ
على آخر ،بل تذوب ُّ
كل الفوارق ،وتزول جمي ُع الحواجز ،مهما تباينت
أحوالهم املادية ،ومستوياتهم الثقافية ،وحاالتهم االجتماعية ،ال يجد
أحدهم غضاض ًة يف أن يقف بجانب أخيه ،املأمور بجانب األمير ،والغني
مساو لألمي ،جميعهم
إلى جوار الفقير ،والتاجر مجاور للعامل ،واملثقف
ٍ
ٍّ
صف واحد ،ال تفاضل يف مواقفهم ،وال تمايز يف أفعالهم .ال يتقدم
يف
واحد بالركوع قبل إمامه حتى يركع ،وال يسجد حتى يسجد ،وال يزيد
فع ً
ال ،وال ينصرف من صالته قبل انصراف إمامه .فهي عبادة تتجلى
ِّ
وأجل معانيها ،فتع ِّمق يف
فيها املساواة ،وتبرز الوحدة بأسمى صورها،
منبع واحد.
نفوس املصلني انتماءهم إلى ٍ
أصل واحد ،وأنهم أمة نبعت من ٍ
يقول املستشرق اإلنجليزي روسكني جب ،يف كتابه «تجاه اإلسالم»:
نجاحا مثل ما أحرزه اإلسالم
لم يحرز مجتم ٌع من اجملتمعات البشرية
ً
يف إقرار املساواة بني األجيال اخملتلفة ،بصرف النظر عن الطبقات
البشرية ،وتنوع الفرص وإمكانية العمل .لقد تجلَّت من أوضاع الجالية
اإلسالمية يف ٍ
عدد من البلدان قدرة اإلسالم على إذابة االختالفات يف
األجيال والتقاليد ،التي ال تزول على مر القرون ،وعلى مدار التاريخ.
الصراع والخصومة
فإذا كان ال بد من إحالل عاطفة التعاون مكا َن ّ
بني مجتمعي الشرق والغرب الكبيرين ،فال بد يف ذلك من االستعانة
باإلسالم ،واالعتماد عليه يف تحقيق هذا املطلوب.
وللمسجدِ أث ٌر بار ٌز يف ترسيخ العالقةِ بني املصلني ،وتعميق أواصر
احملبة بينهم ،ويعتَمِ ُد األخُ َّوة دعام ًة لوحدة اجملتمع ،وركيزة للترابط بني
ٍ
تجمعات من شأنها تمزيق
أحزاب أو
أفراده .فال يَسمح اإلسال ُم بقيام
ٍ
ٍ
خالفات ينتج عنها
وحدة اجملتمع ،وتبديد قوته ،وتفريق كلمته ،أو بروز
التناحر ،أو تسفر عنها القطيعة والتناحر .فذلك ش ٌّر عظيم ،وخط ٌر
جسيم ،ينتج عنه كثير من األحداث املروعة ،واملآسي املفجعة ،ويزعزع
وإمام
أم َن اجملتمع ،ويؤدي إلى قلقه واضطرابه .وإن مسارع َة الخطيب
ِ
املسجد إلى إزالة أي خالف قد تظهر بوادره ،من أبرز ما يجب أن يضطلع
به ،فيبادر إلى اإلص�لاح بني الناس يف خصوماتهم ،وإزال��ة خالفاتهم،
وتوطيد عالقاتهم األخوية ،وترسيخ دواعي األلفة واالنسجام ،ألن ذلك
من أقوى دعائم ترسيخ أمن اجملتمع ،وضمان االطمئنان والحياة السعيدة.
وللمسجدِ دو ٌر مه ٌّم يف نشرِ وسطية اإلسالم الواضحة ،واستشعارِ
منهج اإلسالم الرصني يف دعوته إلى التوازن واالعتدال ،والواقع يشهد
ّ
واملتنطعني أضيق الناس صد ًرا ،وأشدهم قلقًا واضطرابًا،
أن املغالني
وأكثرهم غضبًا وغليانًا ،وربما عمدوا إلى استخدام القوة لحمل اآلخرين
على موافقتهم يف آرائهم ،وسلوك منهجهم .فلزوم منهج الوسط الذي
ين ُب ُع من َجنَبَ ِ
ات املسجد ،هو طريق السعادة الحقة ،وأصحابه هم أهل
العدل والرحمة ،والرفق والتيسير ،والتسامح والتعاون ،وأحرصهم على
تحقيق األمن واالطمئنان ،ونشر االستقرار والسالم ،وأبع ُدهم عن إثارة
الفنت والفرقة ،وهم أهل القرآن وخاصته ،األم��ة الوسط ،الشهدا ُء
على الناس ،قال تعالى }ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﮛ{ (سورة البقرة :من اآلية .)143

ِل َسا ُن ال ّدين اب ُن ال َخ ِ
طيب
ال ُم َف ِّكرُ البَا ِرع
أج ِّل نعم اهلل ،تعالى ،على اإلنسان ،إذ يع ُد
تَ َعدُّ ُد
ِ
املواهب مِ ن َ
َمن يتمتع بذلك مم ّيزًا عن أقرانِه ،متفو ًقا يف ُق ُدراتِه العقل ّية،
ِ
السير ِة
ُمبدِ ًعا يف
مناشط الحيا ِة املتنوعة .ومِ ن خاللِ التأمُّلِ يف ّ
مِ
العلمي الغزير
م
نتاجه
ر
ظه
ي
مني،
د
املتق
األعالم
ن
لكثير
الذاتية
ٍ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ّ
متنو ًعا ،فال يَ ِ
قتص ُر على الكتابةِ يف فنٍّ واحد ،وإنما تب ُر ُز مواه ُب ُهم
الفكر ّية ،ومعار ُف ُهم العلم ّية يف ش َّتى الفنون واملعارف.
وم��ن األع�لام الذين ام��ت��ازوا بقُدراتهم الفائقة ،ومواهبِ هم
الغرناطي
املتع ّددة :أب��و عبداهلل محمد بن عبداهلل بن سعيد
ّ
ِ
ابن الخطيب ،أحد أشهر علماء
األندلسي،
ِسانِ ال ّدين ِ
املعروف بل َ
ّ
األندلس ومفكريها ،و ِل َد يف غرناطة ،منهلِ تعليمه ،عام (713هـ/
1313م) وبها نشأ وترعرع يف ِ
س
علم وج��اهٍ ومكانة ،ود َر َ
بيت ٍ
عالمات النبوغ
مختلف الفنون على يد كبارِ علمائها .وظهرت عليه
ُ
وقوةُ إدراكِ ه ،وعبقريتُه املتع ّددة،
يف ِسنٍّ مب ّكرة ،وتج ّلت براعتُهَّ ،
حتى بلغ الق ّم َة يف تحصيل مختلف العلوم ،ومنها :الفقه واألدب،
والسيَرِ  ،واألخ�لاق،
والطب،
والتاريخ ،والجغرافيا ،والسياسة
ّ
ّ
واللغة والتراجم ،والهندسةِ وغيرها.
ُ
وتكشف مؤلفاتُ ُه املتعددة يف تلك العلوم عن ُعلُ ِّو مهارتِه يف
استيعاب تلك الفنون ،وقدرتهِ الفائقةِ على الكتابةِ فيها .ومِ ن
ِ
كتب َ
بعضها
مصنفاتِه التي تجاوزت الستني ،ما بني ٍ
كتاب ورسالةَ ،
َ
وبعضها يف املغرب« :اإلحاطة يف أخبار غرناطة» يف
يف األندلس،
َ
ُ
الطب ،وتناول فيه
يف
»
ب
ح
ملن
ب
ط
ن
م
ل
م
ع
و«
والتراجم،
التاريخ
َ
َ َ
ّ
َ ّ
ّ
َ
وعالجها ،و«بستان الدول» يف
ها
وأعراض
ها
ب
وأسبا
األمراض
أنوا َع
ِ
َ
َ
السياسة والقضاء.
أملع األدباء واملفكرين،
يُعدُّ لسا ُن ال ّدين اب ُن الخطيب واحدًا مِ ن ِ
النظم وال َّنثر،
وشاع ًرا رصينًا ،وبار ًعا تف ّو َق يف جميع ميادين
ِ
وأتح َ
البشري َة بها .وتناقل
ف
وترك آثا ًرا وروائ َع ف ّذةً ذاع صيتُها،
َ
َّ
ِهِ
الفكرية التي جرى قل ُم ُه
ت
معاصروه و َمن جاء بعدَهم إبداعا
َّ
صانةِ
القيمةِ
ِ
ة،
ي
العلم
ذات
بها ،ود ّونها يف مؤلفاتِه املتنوعة،
والر َ
ّ
َّ
العميقة ،والنظر ِة ال ّثاقبة ،وقصائدَه ِّ
الشعر ّية فائق َة الجمال ،وغي َر
الفكري الذي جعل منه شخصي ًة أندلسي ًة المع ًة
ذلك من نتاجه
ّ
موسوع ًيا ناد ًرا ّ
ِ
قل أن يتكرر مثيله،
ا
م
ل
وعا
الفريد،
من الطراز
ً
ُ
حتى قال فيه شكيب أرسالن :إنه البح ُر الذي ال يقد ُر اإلنسا ُن
أمواجه.
حصي
َ
أن يُ
َ
ٍ
وبعد حياةٍ
حافلة بالعلم والت َع ُّل ِم ،وال��وج��اه��ةِ االجتماعية
السامية ،واملكانةِ
العلميةِ العالية ،مات مقتوالً يف مدينة «فاس»
َّ
َّ
باملغرب سنة (776هـ1374 /م) رحمه اهلل.
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صحة

فيروس كورونا

الوقاية أو ًال

أكثر الفئات عرضة لإلصابة بالفيروس،
أصحاب الجهاز المناعي الضعيف،
والمسنون ،واألشخاص المصابون
بأمراض مزمنة ،مثل السكري،
وأمراض الرئة والقلب.

أ .د .سامي حسين الحجار

استشاري األمراض المعدية والفيروسية
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
بالرياض
عضو جمعية خريجي جامعة هارفارد

تعرف

فيروسات الكورونا باللغة العربية باسم الفيروسات التاجية،
نظرًا ألن شكلها الخارجي يشبه التاج عند رؤيتها تحت المجهر
ً
أمراضا مختلفة الشدة في
اإللكتروني .وقد تسبب سالالت الكورونا الفيروسية
كل من الطيور ،والثدييات ،وكذلك البشر .ولكن السالالت التي تصيب الحيوانات
والثدييات تنحصر بها وكذلك البشر .وهناك ما يقارب من سبع س�لاالت من
فيروسات الكورونا التي تصيب البشر فقط مسببة التهابات بسيطة في الجهاز
التنفسي كنزالت البرد ،أما بقية السالالت فتصيب الطيور والثدييات دون البشر.
ويكمن الخطر في نجاح بعض السالالت الخاصة من الفيروس في االنتقال من
الثدييات أو الطيور إلى اإلنسان ،إذ تنتج عنها إصابات خطيرة في الجهاز التنفسي،
وتتفاقم الخطورة عندما يستطيع الفيروس ذو المنشأ الحيواني التكيف في
جسم الشخص المصاب ،ويكتسب القدرة على االنتقال بين البشر ،فيصبح
المصابون مصدرًا للعدوى ،والنتشار الفيروس في مجتمعاتهم.
وقد شهد العالم حتى اآلن عددًا من فيروسات الكورونا التي انتقلت من الحيوان
إلى اإلنسان وهي :فيروس كورونا سارس في عام  ،2003وفيروس كورونا
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،وأخيرًا فيروس كورونا المستجد.
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فيروس كورونا الجديد

سمي الفيروس باملستجد لكونه غير معروف
يف السابق .ج��رى تسجيل اإلص��اب��ات األول��ى من
الفيروس على شكل التهابات رئ��وي��ة ح��ادة عند
أشخاص زاروا سو ًقا لألسماك والحيوانات الحية،
وذلك يف األسبوع الثاني من شهر ديسمبر ،2019
بمدينة ووه��ان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية.
وتمكن العلماء الصينيون من التعرف إلى الفيروس
عن طريق دراس��ة التسلسل الجيني له ،وتطابقه
مع فيروسات كورونا أخرى معروفة ،والتأكد أن
الفيروس مستجد ،وأن هناك تشاب ًها يف التسلسل
الجيني بينه وبني فيروس كورونا تشبه السارس
بنسبة  ،%79.5وفيروسات الكورونا يف الخفافيش
بنسبة  .%96كما أظهرت دراسة حديثة نشرت يف
مجلة  Natureتطابق ساللة الفيروس مع كورونا
املستجد مع ساللة فيروسات ُعزلت من حيوان آكل
النمل الحرشفي بنسبة .%99

لذلك ،ف��إن النظرية الحالية يف ما يتعلق بهذا
الفيروس أن مصدره الخفافيش ،وأن حيوان آكل النمل
هو الوسيط الناقل لإلنسان .يذكر أن الخفافيش،
هي الخزان الطبيعي لفيروسات الكورونا.

انتقال الفيروس إلى البشر

ينتشر ه���ذا ال��ف��ي��روس م��ن خ�ل�ال االخ��ت�لاط
باملرضى املصابني بالتهابات الجهاز التنفسي
عند ظهور األع���راض ،وذل��ك عند سعال املريض
أو عطاسه أو بمالمسته .هذه اإلف��رازات احمل ّملة
بالفيروس على األسطح إذا تعرض لها الشخص
ومن ثم قام بحك األنف أو العني فيمكنه التعرض
لإلصابة .ويمكن للشخص املصاب نقل الفيروس
إلى َمن هم يف محيطه إذا لم يتقيد بآداب السعال
والعطاس .وفيما يلي بعض النقاط املتعلقة بانتقال
الفيروس للبشر:
يجري البحث العلمي حال ًيا للتأكد من احتمال أن
املصاب قد ينقل العدوى قبل ظهور األعراض.
تمتد م��دة حضانة الفيروس «الفترة املمتدة
من التعرض للفيروس وظهور األع���راض» من
حوالي يومني إلى أربعة عشر يو ًما من التقاط
األشخاص للعدوى.
أكثر أع��راض اإلصابة تتمثل يف ح��دوث حمى
يف  %90من الحاالت ،وسعال جاف يف  %80من
وضيق يف النفس يف  %20من الحاالت،
الحاالت،
ٍ
باإلضافة إلى الضعف العام .كما تظهر األشعة
وجود التهاب رئوي.
م��ن امل�لاح��ظ أن أك��ث��ر األش��خ��اص املصابني،
خصوصا يف حالة االلتهابات الرئوية الشديدة،
ً
هم األشخاص أصحاب الجهاز املناعي الضعيف،
وامل��س��ن��ون ،واألش���خ���اص امل��ص��اب��ون ب��أم��راض
مزمنة ،مثل السرطان ،وداء السكري ،وأمراض
الرئة والقلب املزمنة.
يتم تأكيد اإلص��اب��ات ع��ن طريق الكشف عن

ال يوجد حال ًيا أي لقاح لعالج الفيروس كونه حديث االكتشاف.
لكن العالج المتاح هو عالج داعم يعتمد على حالة المريض
السريرية ،وقد ساعد في شفاء كثير من الحاالت
الحمض النووي الخاص بالفيروس يف العينات
املأخوذة من املفرزات التنفسية.

عالج الفيروس

ال يوجد حال ًيا أي لقاح أو عالج محدد للفيروس
كونه حديث االكتشاف .والعالج املتاح هو عالج
داع��م يعتمد على حالة املريض السريرية ،وقد
ساعد ذلك يف شفاء كثير من املصابني .يشير عدد
من الدراسات ،التي جرى نشرها يف مجالت علمية
موثقة مثل النست ونيو إنغالند وجاما ،إلى فعالية
بعض األدوي��ة التي كانت قد استعملت يف عالج

مغالطات شائعة حول كورونا الجديد
ال يشكل استالم الطرود من الصني خط ًرا
لإلصابة بفيروس كورونا ،نظ ًرا ألن الفيروس
ال يعيش لفترة طويلة على الرسائل والطرود.
ال توجد أي دالئ��ل حال ًيا على أن القطط
والكالب األليفة والتي تُربى يف املنازل تقوم
بنقل الفيروس.

ال يساعد غسل األن��ف أو الغرغرة بغسول
ال��ف��م وامل��ط��ه��رات يف ال��وق��اي��ة م��ن ع��دوى
الفيروس.
ال يقضي زيت السمسم على الفيروس إذا ما
دهن الجسم به ،وكذلك ال يمنع دخوله إلى
الجسم.
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فيروسات الكورونا من نوع سارس ونقص املناعة
املكتسب ،يف تخفيف مضاعفات املصابني بالتهابات
رئوية شديدة .وهناك كثير من األبحاث املتسارعة
حول العالم بهدف إيجاد دواء نوعي ولقاح فعال.

نصائح للمسافرين

يُنصح بتأجيل السفر إلى أماكن انتشار املرض
يف امل��ق��اط��ع��ات الصينية يف وقتنا الحاضر،
واالل��ت��زام ب��إرش��ادات منظمة الصحة العاملية
املتجددة بطرق الوقاية يف السفر.
تجنب مخالطة املصابني بالتهابات تنفسية،
خصوصا ممن زاروا الصني حديثًا.
ً
ينبغي على املسافرين املصابني بالتهابات حادة
يف ال��ج��ه��از التنفسي التقيد ب���آداب السعال
وال��ع��ط��اس ،وم���ن ذل���ك ال��ح��رص ع��ل��ى تغطية
الفم واألن��ف باملرفق املثني ،أو بمنديل ورقي
والتخلص منه ف��و ًرا بعد استعماله ،مع غسل
اليدين أو تطهيرهما باملُعقّم السائل.
عند زي��ارة أس��واق املنتجات الحية كالدواجن
وامل��اش��ي��ة ،يف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ش��ه��دت ح��االت
ع��دوى ف��ي��روس ك��ورون��ا ،ينبغي تجنب اللمس
املباشر للحيوانات ،واألسطح التي تالمس تلك
الحيوانات.
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غذاء

البذور والمكسرات

الفوائد والقيمة
الغذائية

ُتعد مصدرًا عاليًا للدهون الصحية ،واأللياف،
والبروتين ،والفيتامينات ،والمعادن المفيدة
لصحة الجسم.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

تعد

المكسرات والبذور من أفضل األطعمة
التي ينصح بتناولها في أي وقت بوصفها
وجبات خفيفة ،ألنها تساعد على الشعور بالشبع،
إض��اف��ة إل��ى ف��وائ��ده��ا المتعددة .لكن ينبغي العلم
بأن تناول المكسرات ليس مفتوحً ا ،وأن��ه يتوجب
اختيار الكمية والنوعية المناسبتين ،م��ع تطبيق
استراتيجية محددة عند البدء في شرائها ،ومن
ذل��ك اختيار األن��واع غير المملحة أو قليلة الملح ،أو
المكسرات المغمورة بالشوكوالته الداكنة ،ووضع
هذه المشتريات في المنزل لتسهيل االستغناء
عن البدائل األخرى مثل أكياس الشيبس.

لماذا المكسرات والبذور؟

تعد املكسرات وال��ب��ذور مصد ًرا عال ًيا للدهون
واأللياف والبروتني .معظم الدهون هي من النوع
أحادي اإلشباع ،إضافة إلى احتوائها على أوميغا
 3وأوميغا  .6كما تحتوي أي ً
��ض��ا على ع��دد من
الفيتامينات واملعادن مثل فيتامني هـ ،واملغنيسيوم.
يساعد تناول هذه اجملموعة على تقليل معدل
اإلص��اب��ة ب��أم��راض القلب وال��ش��راي�ين .فمث ً
ال
تقلل م��ن خ��ط��ر اإلص��اب��ة ب��م��ت�لازم��ة األي��ض
كارتفاع ضغط الدم ،وارتفاع الكوليسترول.
تناول نظام غذاء البحر املتوسط إضافة إلى 30
غرا ًما من املكسرات يقلل من خطر اإلصابة
بمتالزمة األي��ض مقارنة بنظام غذائي قليل
الدهون ،أو نظام البحر املتوسط وزيت الزيتون
فقط .وهو أمر أثبتته ال��دراس��ات ،إذ تساعد
املكسرات وال��ب��ذور ً
أيضا على تنظيم السكر
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بالدم ،وتقلل احتماالت اإلصابة بالسرطان.
تساعد ً
أيضا على الحماية من االلتهابات وتقوية
الذاكرة ،ومفيدة لصحة الدماغ ،وزيادة التركيز.
كما تحمي من أمراض املفاصل والروماتيزم.
بسبب وجود األلياف والبروتني والدهون الجيدة
تعد املكسرات من األطعمة التي تزيد الشبع
إذا أضيفت إلى الوجبات الرئيسة ،أو الوجبات
الخفيفة ،ما يجعلها خيا ًرا ممتازًا ملن يتبع نظا ًما
غذائ ًيا لنزول الوزن أو الحفاظ عليه .وهذه ميزة
إضافية للمكسرات .لكن البد من االنتباه إلى
أنها عالية السعرات الحرارية 50 .غرا ًما منها
يحتوي على  200-160سعرة حرارية .وللحصول
على فوائدها يجب إدخالها بطريقة متوازنة
خصوصا تلك
عبر استبدال أطعمة أخرى بها،
ً
العالية بالدهون املشبعة وليس احتسابها إضافة
إلى كمية الطعام الرئيسة.

المكسرات عالية السعرات الحرارية ،لذلك يجب إدخالها 		
إلى النظام الغذائي بطريقة متوازنة عبر استبدال أطعمة
خصوصا تلك الغنية بالدهون المشبعة
أخرى بها
ً
 7أنواع من المكسرات
والبذور ينبغي تناولها
الفستق الحلبي 49 :حبة تقريبًا تعادل  50غرا ًما،
وتحتوي على  160سعرة حرارية.
يحتوي الفستق الحلبي على مضادات األكسدة
كاللوتني ،والزياكزانتني املفيدة لصحة العيون.
ينصح بشراء الفستق الحلبي بالقشور ،ألنه
يتطلب وقتًا أكثر خالل تناوله ،ما يجعله وجبة
خفيفة ماتعة .م��ن املمكن إضافته إل��ى عدد
من األطعمة كالسلطات ،أو إدخاله يف حشوة
الكبة ،أو استخدامه لتزيني الكبسة ،أو مع بعض
الحلويات الصحية.

اللوز 23 :حبة تقريبًا تعادل  50غرا ًما وتحتوي
على  163سعرة حرارية.
مصدر ممتاز لفيتامني هـ ،واملغنيسيوم ،إضافة
إلى الكالسيوم ،وحمض الفوليك .بسبب طعمه
الفريد يعد من املكسرات متعددة االستخدامات.
محمصا ،بقشر أو دون
فمن املمكن تناوله نيئًا أو
ً
قشر ،ويصنع منه ً
أيضا طحني وحليب وزبدة .من
املمكن إضافته إلى حبوب الفطور أو الشوفان
صباحا ،أو زينة ألطباق األرز بعد تحميصه ،أو
ً
مع الحلويات الصحية .وقد انتشرت مؤخ ًرا
زبدة اللوز اللذيذة والتي تستخدم لدهن شطائر
األوالد يف املدارس.
الجوز 7 :حبات تقريبًا تعادل نحو  50غرا ًما،
وتحتوي على  185سعرة حرارية.
م��ن األطعمة األس��اس��ي��ة يف البحر املتوسط،
ومن أحد أسباب تصنيفه نظا ًما غذائ ًيا صح ًيا.
غني بمضادات األكسدة ،ويعد مصد ًرا ممتازًا
لألوميغا  .3من السهل إدخاله يف السلطات،
وحشوات الطعام مع اللحم «الكبة ،والخرشوف،
والبطاطس» ،ويف عدد من الحلويات ،ويصنع
منه ً
أيضا زيت فاخر ومفيد.

الفول السوداني :يحتوي ربع كوب منه على
سعرات حرارية.
يحتوي على البروتني ،والدهون الجيدة أحادية
اإلش��ب��اع واألل��ي��اف ،إض��اف��ة إل��ى  30ن��و ًع��ا من
الفيتامينات واملعادن منها فيتامني ب «النياسني،
ال��ب��ي��وت�ين ،ح��ام��ض ال��ف��ول��ي��ك» ،وامل��ن��غ��ن��ي��ز،
واملغنيسيوم وفيتامني هـ .كما أظهرت دراسات
حديثة احتواء الفول السوداني على مضادات
األك��س��دة كالريسفيريترول امل��وج��ود يف العنب
األحمر والذي يعمل إلى جانب املكونات األخرى
على الحماية من أم��راض القلب والشرايني،
خصوصا سرطان القولون.
والزهايمر ،والسرطان
ً
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الشيا :يحتوي  28غرا ًما منها ،أي ما يعادل
بذور
ّ
ملعقتني ،على  138سعرة حرارية.
تحتوي بذور الش ّيا على نسبة عالية من األوميغا
 ،3واملغنيسيوم والفوسفور إلى جانب الكالسيوم،
والحديد ،والثيامني والنياسني .من فوائد بذور
الش ّيا أنها تعطي شعو ًرا بالشبع .ونظ ًرا إلى
كونها غنية بالفوسفور والكالسيوم واملنغنيز فمن
املمكن أن تساعد بصورة كبيرة يف الحفاظ على
صحة العظام واألسنان واألظافر ،كما تساعد
يف الحفاظ على نضارة البشرة وصحة الشعر
واألظافر ،الحتوائها على مجموعة فيتامني ب
وكمية عالية من املعادن.
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ب��ذور الكتان :تحتوي  28غرا ًما منها على
سعرة حرارية.
خصوصا
مصدر عال من األلياف واألوميغا 3
ً
حمض الفا-لينولينيك ،ويتركز وجود األوميغا
 3يف القشرة الخارجية من بذور الكتان وهي
صعبة الهضم ،لذلك من املهم طحنها للحصول
على أكبر قدر من الفوائد .تحتوي بذور الكتان
على مضادات األكسدة يف مادة الليغنان التي
تساعد مع األلياف واألوميجا  3على تقليل نسبة
الكوليسترول وأمراض القلب والشرايني .تحتوي
ه��ذه ال��ب��ذور ً
أيضا على ال��زن��ك ،واملغنيسيوم،
وف��ي��ت��ام�ين ب ،1وال��ن��ح��اس .وي��ن��ص��ح بتناولها
مطحونة وت ُوضع على الزبادي ،أو السلطة ،أو
الشوفان ،أو مع اخملبوزات.
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ب��ذور القنب :تحتوي  28غرا ًما منها على
سعرة حرارية.
تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من البروتني
تصل إلى  %30من مكوناتها .وما يميزها هو أنها
تقدم جميع أنواع األحماض األمينية العشرين
التي ال يستطيع الجسم صنعها ،وهي مفيدة
خصوصا العضالت .ويعد هذا
لصحة الجسم
ً
البروتني من أفضل أن��واع البروتينات مقارنة
بجميع املصادر النباتية األخ��رى .تحتوي بذور
القنب على كمية جيدة من األوميغا  3واألوميغا
 ،6ومن ثم هي مضادة لاللتهابات.
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تقنية

التقنية والسفر

تجارب أكثر
سهولة

أنظمة الخرائط المتقدمة واألجهزة الحديثة
لمتابعة األطفال وملء أوقات فراغهم ،توفر
تجارب مفيدة وأكثر مساعدة للمستخدمين.

خلدون غسان سعيد
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تمثل

االب��ت��ك��ارات التقنية الحديثة وس��ائ��ل مفيدة للمسافرين
حسن من تجربتهم في السفر إلى الوجهات الجديدة .ومن
ُت ّ
ذلك تنقالتهم داخ��ل هذه الوجهات غير المألوفة لهم ،وذل��ك عبر أنظمة
الخرائط المتقدمة وما تتيحه من إمكانات متطورة ال يعلم عنها كثير من
المستخدمين .كما تتيح شركات التقنية ً
أيضا المزيد من الوسائل المفيدة
لمتابعة األطفال خالل الخروج مع والديهم في رحالتهم إلى الخارج ،فض ًال
عن أدوات أخرى وبرمجيات تقلص مساحة الملل التي قد يتعرض لها األبناء
في أثناء هذه الرحالت.

مزايا مفيدة في خرائط أبل

امليزة األولى املفيدة للسفر التي يمكن تفعيلها يف تطبيق «خرائط أبل» هي
مشاركة الخرائط بني الحاسب الشخصي والهاتف الجوال عبر خدمة iCloud
السحابية .هذه امليزة مفيدة يف التخطيط للجوالت السياحية على الشاشة الكبيرة
للحاسب ،ومن ثم مشاركة اخملطط على الهاتف لتتبع املسار يف أثناء التنقل .وللبدء
بذلك ،يمكن النقر فوق خيار االتجاهات يف تطبيق الخرائط على الحاسب «ماك»
ومن ثم كتابة موقع البداية والوجهة ،والنقر بعد ذلك فوق زر املشاركة ،املوجود
يف شريط األدوات يف تطبيق الخرائط .ويمكن بعد ذلك تحديد الهاتف املوجود يف
أعلى القائمة ،للحصول على إشعار على الهاتف ومن تسلم االتجاهات.
يمكن تفعيل امليزة ثالثية األبعاد  3Dلعرض املباني على الخريطة بشكل مجسم
أقرب إلى الحقيقة .ويمكن القيام بذلك بوضع إصبعني على الشاشة والسحب إلى
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األعلى .كما يمكنك تفعيل نمط «التحليق»  Flyoverلرؤية املدينة التي يسافر إليها
الشخص وكأنه يحلق يف السماء .هذه امليزة مفيدة ملعاينة املسافات بني املواقع أو
املعالم السياحية يف منطقة ما وعرض طرق بديلة .والستخدام هذه امليزة ،يكفي
البحث عن املدينة املرغوب فيها واختيار  Flyoverمن التطبيق .ويمكن كذلك النقر
على «البدء بجولة يف املدينة»  Start City Tourملشاهدة عرض فيديو جوي للمدينة
وأبرز معاملها.

تطبيقات

تقنيات لألطفال

التقنية األول��ى الخاصة باألطفال يف أثناء السفر هي جهاز ملراقبة الطفل
الرضيع يف الكرسي الخلفي للسيارة ،من طراز Eufy SpaceView Baby Monitor
الذي يتكون من كاميرا يتم تثبيتها يف الكرسي الخلفي داخل السيارة تقوم بالدوران
أفق ًيا بزوايا تصل إلى  330درجة ،ورأس ًيا بزوايا تصل إلى  110درجات .وتتصل
هذا الكاميرا بشاشة مثبتة يف الجهة األمامية لعرض الصورة أمام السائق حتى
ال يدير رأسه إلى الخلف يف أثناء القيادة لتفقد حالة الطفل .كما يمكن استخدام
هذه الكاميرا والشاشة يف املنزل أو الشقة ،حيث يمكن تثبيتها يف غرفة نوم الطفل
واستخدام الشاشة يف غرفة الجلوس أو النوم ،إلى جانب وجود ميكروفون مدمج
يف الكاميرا والشاشة يسمح بنقل الصوت بني الطرفني ليتحدث األهل مع الطفل.
كما تضم الكاميرا مستشع ًرا لدرجة الحرارة لتحذير األهل يف حال انخفاض أو
ارتفاع درجة حرارة غرفة الطفل .وتجدر اإلشارة إلى أن الجهاز ال يستخدم تقنية
«واي فاي» لنقل البيانات ،بل يتصل عبر موجات الراديو التي ال تنقطع ،حتى يف
حال انقطاع التيار الكهربائي.
التقنية الثانية هي جهاز  Jiobit Location Monitorلتتبع موقع الطفل ،وهي
تقنية ضرورية يف أثناء السفر ،أو الخروج إلى األسواق أو املناطق السياحية ذات
الكثافة البشرية العالية .ينقل الجهاز موقع الطفل بدقة إلى الوالدين عبر تقنيات
بلوتوث أو «واي فاي» ،أو بيانات شبكات االتصاالت ،وذلك وفقًا لتقنية االتصال
املتاحة .الجهاز مقاوم للمياه وفقًا ملعيار  IPX8ويسمح للطفل بالسباحة بحرية .كما
يمكن إعداد التطبيق لتنبيه املستخدم إذا ابتعد الطفل عن مكان يحدده املستخدم
مثل منطقة مخصصة للعب.
كذلك جهاز  Fire HD 8 Kids Editionاللوحي الذي يعرض احملتوى املناسب للفئة
العمرية للطفل على يوتيوب ،إلى جانب تقديمه مجموعة من القصص الصوتية
لالستماع إليها يف أثناء السفر .حجم الجهاز صغير ووزنه منخفض ويسهل حمله
من الطفل ،مع تقديمه منفذًا قياس ًيا للسماعات الرأسية .ويبلغ قطر الجهاز 8
بوصات .أما إن كان املستخدم يفضل جهازًا لوح ًيا بشاشة أكبر ،فيمكنه استخدام
 Fire HD 10الذي يقدم مستويات أداء أعلى وشاشة بقطر  10بوصات ،وبطارية
تعمل ملدة  12ساعة يف الشحنة الواحدة.

Net Nanny
يتوافق ه��ذا التطبيق مع األجهزة التي تعمل
بنظم التشغيل ويندوز وأندرويد و iOSو،Mac OS
والذي يستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي لحظر
احملتوى املشكوك فيه قبل أن يراه الطفل .ويستطيع
التطبيق فلترة مواقع محددة ومراقبة النشاط
الرقمي للطفل ،وتقييد وقت تشغيل الشاشة .ميزة
«موجز العائلة»  Family Feedاملوجودة يف التطبيق
ستقوم باإلبالغ عما يبحث عنه الطفل عبر اإلنترنت
والتطبيقات التي يستخدمها ،كما يمكنها تنبيهك
إذا تم عرض محتوى غير مناسب لعمره.

Bark
متوافق مع األجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل
أندرويد و ،iOSويسمح بمراقبة النصوص ورسائل
البريد اإللكتروني التي تصل إلى جهاز الطفل ،إلى
جانب محتوى عروض يوتيوب ،وتطبيقات التواصل
االجتماعي ،بحثًا عن أي محتوى مشكوك فيه قد
يشاهده الطفل .يرسل التطبيق تنبيهات فورية إذا
اكتشف وجود بوادر للتن ُّمر اإللكتروني ،أو محتوى
غير مناسب لعمر الطفل.

Goya-Move
يُركز على مراقبة النشاط البدني للطفل أكثر
من نشاطه على اإلنترنت ،وذلك بهدف منعه من
االلتصاق بجهازه ط��وال اليوم .ويسمح التطبيق
لألبوين بقفل تطبيقات محددة إلى أن يسير طفلهم
عد ًدا محد ًدا من الخطوات ،أو يكمل تنفيذ قائمة
املهام التي وضعها له األه��ل .كما يمكن تحديد
فترة ال يمكن فيها تشغيل الجهاز ،وهي فترة حل
الواجبات املنزلية ،أو قضاء الوقت مع األهل أو
وق��ت النوم .ويمكن تحميل التطبيق من متجري
جوجل بالي وآب ستور.
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شذرات
إعداد :د .عماد ريحاوي

وذهب مث ًال

آللئ من بحور الشعر

الس ْو ِء ُي ْل ِج ُئ إِلى
«ج ْدبُ َّ
َ
ُن ْج َع ِة َس ْو ٍء»
قال امليداني يف « َم ْج َمع األمثال»:

قال قيس بن امللوح «مجنون ليلى» يف قصيدته «املـُؤنسة» من البحر الطويل:

يعني أن األمو َر كلَّها تتشاك ُل يف الجودة والرداءة ،فإذا كان
َج�� ْد ُب الزمان بَلَ َغ النهاية يف الش ِّر ألجأَ إلى ش ِّر نُ ْج َعة
ِ
ساقط الغيث يف
طلب الكألِ و َم
ض���رورةً .اه��ـ .وال ُّن ْج َع ُة:
ُ
مواضعه .فالحسنة تُهدي الحسنة ،والس ِّيئة ترمي بالسيئة.

مصادر الشعر
الجاهلي
وقيمتها التاريخية
د .ناصر الدِّين األسد ()2015-1922

هو آخ ُر العنقود من صفو ِة الصفوة يف مؤرخي
األدب العربي املعاصر ،تجتم ُع يف حضرته معال ُم
األديب األنيق ،والعا ِل ُم اجمل ّد،
وعوال ُم عديدة؛ فهو
ُ
ومؤسس الجامعة
ه،
املفو
ر
والسفي
والوزي ُر اإلنسان،
ُ
ُ َّ
ورئيس اجملمع امللكي لبحوث الحضارة
األردنية،
ُ
اإلسالمية «مؤسسة آل البيت» ،من نخبةِ َمن تتلمذَ
على روادِ النهضة األدبية يف النصف األول من
القرن العشرين .إنه العالم ُة ناصر الدِّ ين األسد،
مؤ ِّلف َمعلَمة «مصادر الشعر الجاهلي» الذي نال
بها درج�� َة الدكتوراه يف اآلداب ،بتقدير ممتاز،
من جامعة القاهرة عام  ،1955بإشراف العالمة
الدكتور شوقي ضيف.
السفر من أهم البحوث العلمية التي
يُعدُّ هذا ِّ
َ
َج��س��رت ال��ه��وة ال��ت��ي أح��دث��ه��ا ك��ت��اب «يف الشعر
الجاهلي» للدكتور طه حسني (ت  ،)1973الذي
أصدره يف عام  ،1926وشكَّ ك فيه بصحة نسبة كثير
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������ب م���ن األس����م ِ
����اء م���ا وافَ������ َق اس�� َم��ه��ا
أُ ِح ُّ
ص���� ّل����ي فَ���م���ا أَدري إِذا م���ا َذ َك���رتُ���ه���ا
أُ َ
َوم�����ا ِج��ئ��تَ��ه��ا أَب���غ���ي ِش���ف���ائ���ي بِ���نَ���ظ��� َر ٍة

ِ
يَ�����ق�����و ُل أُ
ع���ام ٍ
���ر
������ل َم����ج����ن����و َن
ن���������اس َع َّ
ٌ
����ب لَ��ي��ل��ى أَط��ا َع��ن��ي
لَ���� َو أَ َّن ال��� َه���وى يف ُح ِّ
فَ�����أَش����� َه����� ُد ِع����ن���� َد اللهَ ِ أَن�������ي أُ ِح��� ُّب���ه���ا

من الشعر الجاهلي إل��ى أصحابه ،متخ ًذا منهج
منهجا له ،متفقًا
الشك عند ديكارت (ت )1650
ً
خطه املستشرق البريطاني
فيما ذهب إليه مع ما َّ
اليهودي ديفيد صمويل مرجليوث (ت ،)1940
مستفزًا به النخب األدبية آنئذ ،فانبرت للر ِّد عليه.
يف الحقيقة ،إن الدكتور ناصر الدِّ ين األسد لم
الرد على أستاذه العميد ،إنما
يقصد من أطروحته َّ
كانت أطروحته بحثًا أكاديم ًّيا تأصيل ًّيا تأسيس ًّيا
طوف فيه مؤ ِّلفه تطوا ًفا واس ًعا مؤ ِّكدًا
منهج ًّياَّ ،
َ
أصال َة الشعر الجاهلي ،وأصالة مصادره ،وأنه
ليس موضو ًعا ،وال منحوالً ،وال مكذوبًا ،وال مكتوبًا
بعد ظهور اإلسالم كما َّادعى َمن َّادعى .فنفى عنه
التُّه َم التي ِحيكت له جمل ًة وتفصي ً
بد
ال ،وكان ال َّ
يف معرِ ض الحديث يف «مصادر الشعر الجاهلي»
ند
من التع ُّرض ملا َّ
خطه د .طه حسني ،وبيان ما َّ
الصواب مما ركن
فيه
جانب
وما
عنه الفكر والقلم،
َ
إليه ،فكان البيا ُن والر ُّد من مقتضيات البحث ،ولم
َ
هدف البحث ابتدا ًء.
يكن
عرض الدكتور األس��د يف مقدمة كتابه غايتَه
ومنهجه ،فقال« :إن هذا املوضو َع الذي أبحثه هو
َ
الخطوةُ األول��ى الصحيحة التي تسب ُق كلَّ خطوةٍ
غيرها -يف سبيل دراس��ة الشعر؛ وإن بحثَ هذا
الشعر بحثًا مجديًا ال يتم إال عن طريق دراسة
خارجية أوالً ،تُعنَى بمصادره جمل ًة يف مجموعها،
وتبحث رواي�� َة ه��ذه املصادر وتسلسلها ،ورواتها
وم��دى الثقة بهم ،ثم تتتبع امل��ص��اد َر األول��ى التي
استقى منها أولئك الرواة ،خطوةً خطوة ،حتى تص َل
بني هؤالء الرواة والشاعر الجاهلي نفسه ...وقد
خالصا:
نهجا علم ًّيا
ُ
بذلت أقصى الجهدِ يف أن أنه َج ً
ً
ُ
ُ
أعتسف
أتعص ُب لرأي ،وال
وال
هوى،
مع
ل
أمي
ال
َّ
الطري َق من أمامي اعتسا ًفا ...إن كلَّ رأي يف هذا
الكتاب قد قامت من بني يديه وفرة ٌ من النصوص
وجه
قادت إليه ،وانتهت به؛ وإن
النص هو الذي َّ
َّ
ِ
وليست اآلرا ُء هي التي
البحث إلى ما فيه من آراء،
وج ِ
هت البحثَ إلى النصوص...
َّ
|
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وأش������بَ������ َه������ ُه ،أو ك��������ا َن م���ن���ه ُم���دان���ي���ا
���ض���ح���ى أَم ثَ��م��ا ِن��ي��ا
أث���نَ���ت ِ
���ت ال ُ
ص��� َّل���ي ُ
َ�ي�ن َ
فَ���� ُأب ِ
ف����ت بِ���دا ِئ���ي���ا
����ره����ا إِال
ان����ص���� َر ُ
َ
����ص ُ

ُ����ل����ت أَنّ��������ى ب ِ
ِ�������ه ِل��ي��ا
���������روم َس�����ل����� ًّوا ق
ُ
يَ
ُ
����ع����تَ ،ولَ ِ
����ن ال���� َه����وى قَ����د َع��ص��ا ِن��ي��ا
أَ َط
ُ
����ك َّ
فَ���� َه����ذا لَ���ه���ا ِع����ن����دي ،فَ���م���ا ِع���ن��� َده���ا ِل��ي��ا

ُ
يقف بحثنا عند ح���دودِ الجاهلية ،وإنما
وال
يتجاوزها حتى يشم َل القرو َن الثالثة األولى للهجرة،
��درس الشع َر الجاهلي يف الجاهلية
وذل��ك ألننا ن ُ
نفسها ،ثم نتتبعه خالل هذه القرون حتى نص َل
به إلى مرحلةِ التدوين العلمي عند رجالِ الطبقة
األولى من الرواة العلماء ،ثم تالميذهم من رجال
الطبقة الثانية والثالثة .ومن أجل ذلك اقتضى هذا
البحث دراس َة تلك القرون ،والرجوع إلى مصادرها،
باإلضافة إلى دراسة الجاهلية نفسها».
وق��د ج��اء الكتاب يف خمسة أب��واب ومقدمة،
وتمهيد ،وخاتمة .عرض التمهي ُد جملتمعات العرب
يف الجاهلية وت��ف��اوت��ه��ا يف ال��ح��ض��ارة ،وتناولت
األبواب الكتابة يف العصر الجاهلي ،وكتابة الشعر
الجاهلي وت��دوي��ن��ه ،وال��رواي��ة والسماع واتصال
الرواية من الجاهلية حتى القرن الثاني ،وطبقات
الرواة واإلسناد يف الرواية األدبية .وعرض الباب
ال��راب��ع ملنهج الشك وال��وض��ع والنحل يف الشعر
وتحدث فيه عن آراء املستشرقني ،وال
الجاهلي،
َّ
عقب بآراء
ثم
��دا،
ي
��
ف
ودال
وليال
مرجليوث
سيما
َّ
َّ
العرب احملَ��دث�ين .وهنا ع��رض الباحث آلراء طه
حسني واستدالالته ،ثم ث َّنى بما أُ ِّلف يف الر ِّد عليه،
وتعرض ملوضوع
وتناول تلك ال��ردود بالتفصيل،
َّ
توثيق ال��رواة وتضعيفهم .وكان الباب األخير عن
دواوين الشعر الجاهلي ،املفردة منها ،وغير املفردة
كدواوين القبائل ،ثم تناول الشعر الجاهلي يف غير
الدواوين ،يف كتب النحو واللغة واآلداب والسير.
توصل إليه البحث.
وضمت الخاتمة خالصة ما َّ
تقول الناقدة الدكتورة سيزا قاسم ،أستاذة األدب
والنقد بالجامعة األمريكية بالقاهرة« :إن ناصر
الدِّ ين األسد عل ٌم من أعالم الدرس األدبي املعاصر،
ُ
ويحتفظ برونقه
وكتابُه هذا املرج ُع الذي ال يشيخ،
وتألقه على م ِّر السنني ،أعو ُد إليه مرا ًرا وتكرا ًرا
جملردِ
وتذوق اللغة العربية يف
والتعلم
االستمتاع
ِ
ِ
ِ
أنقى صورها وتجلياتها .هكذا كانت تُكتَب رسائل
املاجستير والدكتوراه!»

األجندة

 4-3مارس

 10-8مارس

املعرض الدويل لالستثمار واالمتيازات
التجارية «بيزنكس  - »2020الرياض
يحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
واملعارض هذا املعرض الذي يعد الوجهة املثالية
الستكشاف االستثمارات التجارية وتحقيقها
والبدء يف تنفيذها ،كونه منصة متكاملة لتوفير
فرص األعمال اخملتلفة التي تهيئ مناخ التنفيذ،
وتفعيل هذه الفرص على أرض الواقع.

املعرض واملؤمتر السعودي الدويل
الثالث إلنرتنت األشياء  -الرياض
ينعقد هذا الحدث يف مركز الرياض الدولي
للمعارض واملؤتمرات ،ويتناول املفاهيم املبتكرة يف
عالم إنترنت األشياء وأدواته ،مع التنامي املستمر
فرصا لرواد
يف منتجاته .كما يقدم الحدث
ً
األعمال التقنيني ورجال األعمال لبناء َش َراكات مع
الشركات التجارية العاملية.

 21-12مارس

 19-17مارس

www.biznexpo.com

مهرجان البحر األحمر السينمائي الدويل
 جدةينعقد املهرجان يف واجهة جدة التاريخية ،ويشهد
تقديم عروض سينمائية يجري اختيارها من
أفضل األفالم احمللية والعربية والعاملية وأحدثها،
تشمل األفالم الطويلة والقصيرة.
www.redseafilmfest.com

 12-10مارس

هوريكا السعودية  -الظهران
ً
وعروضا لفنون
يتضمن املعرض ورش عمل
الطهي ،باإلضافة إلى النشاطات األخرى.
ويشهد املعرض تبادل الخبرات والتجارب ما بني
الشركات الكبرى احمللية والدولية يف صناعة
األغذية واملشروبات والضيافة .يستضيف الحدث
الظهران إكسبو.
www.saudihoreca.com

www.saudiiot.com

املعرض السعودي الدويل للبيوت الذكية
وأمتتة املباين  -سمارتكس - 2020
الرياض
ينعقد املعرض يف فندق هيلتون الرياض ،ويجري
تنظيمه بالتزامن مع تصاعد الحراك نحو التحول
الرقمي وتسارع وتيرة املستجدات لتطوير البنى
التحتية الرقمية عامل ًيا ،والتوجه نحو صناعة
البيوت الذكية ،وتقنيات الذكاء االصطناعي.

 23مارس 2 -أبريل

مهرجان زيتون اجلوف  -سكاكا
يعد مهرجان زيتون الجوف أحد املهرجانات
املتميزة التي يجري تنظيمها شمال اململكة ،بهدف
التسويق لزراعة الزيتون وإنتاج الزيت .يحتضن
مركز األمير عبداإلله الحضاري هذا الحدث.
www.olivefestival.org.sa

www.saudismartex.com

 28-26مارس

معرض الرياض للسفر  -الرياض
حدث سنوي تلتقي خالله شركات السفر
والسياحة الرائدة يف القطاع على مستوى املنطقة،
مع ممثلي هيئات الترويج السياحي ،والضيافة
وشركات الطيران ،بهدف النهوض بقطاع
السياحة والسفر.
www.riyadhtravel.net

 31-29مارس

املعرض السعودي الدويل اخلامس
ملستلزمات األشخاص ذوي اإلعاقة
«ضياء»  -الرياض
يعد املعرض من أهم األحداث التي تعنى بإتاحة
الفرصة لتسويق مستلزمات األشخاص ذوي
اإلعاقة وشرائها ،وعرض الخدمات وتلقيها
بصورة مباشرة ،واالطالع على آخر املستجدات،
واألبحاث ،واألنظمة ،والوسائل التي تلبي حاجات
األشخاص اخملتلفة.

 31-30مارس

القمة العاملية للذكاء االصطناعي -
الرياض
تشهد القمة يف هذا التوقيت تنظيم معرض خاص
لألعمال الفنية للذكاء االصطناعي .كما ستعقد
جلسة للجوائز خالل االفتتاح يعلن فيها عن
الفائزين بالجوائز للمراكز األولى ،وذلك يف إطار
السعي لغرس الوعي حول الذكاء االصطناعي عبر
الفنون ومجاالت التصميم.
www.theglobalaisummit.com

www.diaaexhibition.com
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أرقام

115

13.2

مليار

تحميل للتطبيقات على األجهزة الذكية يف عام .2019
يستحوذ عمالق التقنية فيسبوك على أربعة من أكثر
خمسة تطبيقات تحمي ً
ال يف العالم يتصدرهم تطبيق
واتساب للتواصل االجتماعي الذي يأتي يف املركز
األول عامل ًيا ،وتطبيق تيك توك يف املركز الثاني ،ثم
فيسبوك ماسنجر ثالثًا ،ثم تطبيق فيسبوك راب ًعا،
ويف املركز الخامس تطبيق إنستاغرام .من املتوقع أن
يبلغ حجم اقتصاد التطبيقات عام  2021نحو
 6.3تريليون دوالر.

تريليون دوالر

قيمة مساهمة شبكات الجيل الخامس من
االتصاالت يف االقتصاد العاملي بحلول عام .2035
www.businessandindustry.co.uk

www.sensortower.com

%59

%17

نسبة عوائد التجارة العاملية من إجمالي الناتج
العاملي .وقد تسببت النزاعات التجارية بني
الصني والواليات املتحدة األمريكية يف حدوث
تباطؤ يف النمو العاملي ،يُقدِّ ر البنك الدولي
استمرار تأثيراته حتى عام .2021

نسبة املساحة املدمرة من غابات األمازون منذ
عام  .1970ويرى العلماء أن وصول هذا الرقم إلى
ما بني  %20و %25سيتسبب يف إطالق مليارات
األطنان من انبعاثات غازات الدفيئة مسببًا جفا ًفا،
وخسائر فادحة يف اإلنتاج الزراعي.
www.weforum.org

37

www.visualcapitalist.com

%20

مليون

نسبة فقدان احملاصيل الزراعية من إجمالي اإلنتاج
العاملي بسبب اآلفات ,واألمراض الزراعية التي تصيب
قدر الخسائر الناجمة عن هذه األمراض
النباتاتُ .ت َّ
بنحو  220مليار دوالر.

عدد رحالت شركات الطيران املسجلة يف منظمة
الطيران املدني الدولي إيكاو خالل العام املاضي.
يشمل ذلك الرحالت الدولية واحمللية .وتتصدر
الواليات املتحدة األمريكية وحدها دول العالم بنحو
عشرة ماليني رحلة.

www.fao.org

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

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920030000 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

For more information, please contact Alfursan care center

األسطول
بوينج 368 - 777

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

بوينج 10-787

السعة املقعدية 357 :مقعدً ا.
 24لدرجة رجال األعمال 333 ،لدرجة الضيافة.
الطول 224 :قدمًا ( 68.3متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدمًا ( 60.1متر).
السرعة عند االستواء 488 :عقدة ( 561ميالً/ساعة 903 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 41,100 :قدم ( 12.527مترًا).
ال ( 11,910كم).
املدى 6430 :مي ً

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

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

إيرباص 321

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

إيرباص 320ceo

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

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

Boeing B787-10
Seating Capacity: 357 seats
24 Business class, 333 Economy class
)Length: 224 ft (68.3 m
)Wingspan: 197 ft (60.1 m
)Cruising Speed: 488 Knot (561 mph, 903 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 41,100 ft (12,527 m
)Range: 6430 nautical miles (11,910 km

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

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

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

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cruising speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km

AI is now capable of increasingly complex decisions
and may soon even surpass human creativity.
Returning to the digital transformation
survey, Shipilov concluded that whilst 81
percent of board members saw digital as an
opportunity, there was a clear preference
for alliances rather than growing digital
transformation capacity in-house.
Building on these findings, INSEAD
Professor Theos Evgeniou described how
we have arrived at the era of AI, with its
attendant all-encompassing disruption.
AI is now capable of increasingly complex
decisions and may soon even surpass
human creativity. He explained the shift
from Symbolic AI, where a human fed a
machine with rules and data to produce
an output, to Statistical AI in which the
machine itself learns from the output and
produces its own rules.
Needless to say, humans must adapt their
approach to AI. Evgeniou emphasized
the necessity of a holistic approach for
directors to understand the organizational
change implicit in AI. They should
take into consideration factors from IT
infrastructure and management to the
philosophical principles at stake and the
regulations AI potentially disrupts.

The governance transformation
journey

According to INSEAD Professor Stanislav
Shekshnia, the role of the executive
committee entails risk taking and value
creation. The role of the board and chairs,
however, is either to lead and oversee
change or to “remain an island of stability”.
At the forum, he led a panel with chairs
who discussed their own transformation
experiences at the board and firm levels.
Managing change is a core activity for
boards. Anat Bar-Gera, Chair of Cyverse
AG and board member of the Bank of
Cyprus, pointed out possible detrimental
outcomes if the board does not accept a
rapidly changing marketplace. She made
reference to recently collapsed Thomas
Cook as an example of a board unable to
see the writing on the wall.
Claus Hemmingsen, Chair of DFDS
A/S and Maersk Drilling, explained
that if a board is reluctant to discuss
transformation, action might be in order:
“If you cannot change board behavior

when, for instance, transformative change
in the company is deemed necessary, you
may need to change board members.”
Thierry Sommelet, former Chairman of
Soitec and Chairman of the supervisory
board Greenbureau, added that board
members had a “need for reverse
mentoring”. Less established directors had
talents that were not always present in
members who had been on the board for
a long time. This could be an issue of tech
savviness, but also in other dimensions,
such as “emotional intelligence”.
Once a board understands that change is
necessary, what are the next steps?
Liselotte Engstam, a chair and nonexecutive director for both listed and
private companies, and an advisor on
digitalization of corporate governance to
the European Commission, confessed that
she was “afraid of missed opportunities”.
She recommended the use of temporary
committees, combining the board, the
executive team and external contributors
for a deep dive when necessary.
In another session, INSEAD Professor
Loïc Sadoulet spoke about the critical role
of good governance and better information:
“We need to have better investment in what
the future’s going to be.”
Sadoulet described how the global
economy is at “a delicate moment”.
Increased inequalities lead to more
populism and more risks, he explained.
Boards in particular must steer their
companies away from “what they do”
towards well-defined business models.
He shared a definition of VUCA from
West Point where it describes a leadership
stance. At the US Army’s leadership
academy, instead of volatility, uncertainty,
complexity and ambiguity, the acronym
stands for vision, understanding, clarity
and adaptability. A vision is defining the
desired future and planning for it. “If the
world is uncertain,” he said, “we have to
start developing a clear understanding, not
only the transactional aspect of change, but
the transformation aspect of change. If the
world is complex, we need to build clarity,
in the sense that we need to have open
eyes, read mixed signals and make sense
out of this.”
| March 2020

Talent management

At the organizational level, a talent
transformation has arisen in recent
decades. INSEAD Professor Jennifer
Petriglieri described how both partners in
most couples enjoy productive, fulfilling
careers rather than the old model of one
spouse trailing after another. These dualcareer couples are left out of the current
talent management paradigm with the
expectation of a high potential jumping at
any new position they are offered. Firms
need to adjust their expectations and
strategy to retain the best talent that they
themselves have often nurtured.
Boards have to understand this change
and encourage a culture that accepts and
invests in a “plurality of paths to the top”.
They need to consider and adapt to the
equality of ambition present in dual career
top management and executives.

Boards’ renewal

Finally, Professor José Luis Álvarez,
Academic Director of the INSEAD
Corporate Governance Centre, shared
a preview of his findings from a recent
report on board renewal. There is a
movement towards professionalization;
directors desire more in-depth and further
engagement in directorship roles. In recent
research, 78 percent of directors declared
they wanted board work to be their main
occupation. Nevertheless, getting onto a
board continues to be difficult, despite the
increasing popularity of search firms to find
the right fit, culture and expertise. Álvarez
reminded the participants that networking
(both at the professional and personal level)
remains the key to unlock the door to a
board position. According to the study,
61 percent of directors found their board
position through these networks.
However, Álvarez’ main message was
about how holding a seat on the board
in these times of renewed expectations,
transformation and greater scrutiny is
not easy. It requires dedication and full
commitment to overcome the global and
interpersonal challenges directors face.

* Sonia Tatar: The Executive Director of the
INSEAD Corporate Governance Centre.

66

Leadership & Organizations

A Corporate
Governance
Paradigm Shift
Directors need to prepare for
board renewal and transformation
on many levels.

*

Sonia Tatar

The

sustainability of conventional
corporate governance models has
recently come into question. Directors are
living in the midst of intense competition
in a business environment disrupted by
shifts in technology, macroeconomics
and geopolitics. As a result, some of the
critical questions that boards need to
confront are: What transforms the business
environment today? What are our risks and
opportunities? Can directors continue to be
effective without considering recalibration
and renewal?
With warnings about the need for change
at multiple levels, board chairs, directors,
senior executives and academic experts
came together at the 2019 INSEAD
Directors Forum on our Europe campus
to discuss transformations that will affect
corporate governance and boards.
INSEAD faculty continues to research
what boards are like and what the future
may hold for them. In our current
environment, transformation – from
personal and organizational change to
digital innovation – is a vital topic of
study. Building on our academic expertise,
the forum was the ideal platform to ask
a fundamental question: What is the
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role of the board and the chair in the
transformational journey?
Irène Mia from the Economist Group
provided a clear picture of the geopolitical
playing field, describing weak growth
as “slowbalisation” with an overview of
the global “democracy deficit”. These are
phenomena boards must carefully grasp
in order to make informed decisions and
strategic moves.

Informed boards

How board members learn was one
question in the 2018 Boardroom Digital
Transformation Survey presented by
INSEAD Professor Andrew Shipilov. The
survey uncovered that the most common
ways board members learn is by listening
to speakers and reading. However, a
striking result was that nearly a third said
they just didn’t learn about innovation.
Without information, rumors and myths
grow.
Shipilov debunked four myths around
disruption, based on research done in
collaboration with INSEAD Professor
Nathan Furr.
1. The first myth is that transformation
means total disruption. In fact, it does
| March 2020

not have to be; transformation can
be another wave of change. “The key
difference is the speed and intensity of
change,” explained Shipilov.
2. The second myth is that all businesses
will move online. The leading disruptor
and most successful online business,
Amazon, has developed brick-andmortar spaces.
3. Another common misconception
about disruption, the third myth, is
that moving into digital equals the
rapid acquisition of startups. Not all
businesses can work this way, naturally.
Fitting a small, agile company with
digital natives into an established
multinational could prove complex
in terms of organizational culture, for
example.
4. The fourth myth is that digital
transformation is only about
technology. Shipilov explained that
transformation needs to be integrated at
the organizational level. Opportunities
for innovation should be spread
out across the firm. “Revolution
and disruption are not the way for
transformation. I believe in evolution,”
he commented.

The other tour which I found
fascinating was that to Kilmainham
Gaol Prison, where I learned about
the Irish history and their struggles
for independence, their troubled
history with England and about the
Great Famine. It is one of the largest
unoccupied gaols in Europe built by the
British in 1796. Its cells held many of
the most famous people involved in the
campaign for Irish independence.

Dublin by night

Experiencing Dublin’s streets at night
takes you into another world, afar from
the literature and history of this great
city. It’s where you see the old and
new rubbing shoulders. It is amazing
how the city comes alive at night in its
many theatres, traditional music venues
and cinemas, above all the ‘craic,’ that
inclusive, cheerful and quintessentially
Irish blend of humour and conversation.
It is so easy to make friends while
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ordering fish and chips or eating a
homemade Shepherd’s Pie in one of the
dozens of cafes that line Dublin’s streets.

Forty shades of green

I was so adamant to extend my trip few
days to see the Irish countryside. It is
where the landscape starts to scream in
color as wildflowers line narrow roads,
and green hedgerows separate property
lines. It is where you get to see Yeats’
childhood home and the mountains,
lakes and lore that inspired him to
write his most famous verse, The Lake
Isle of Innisfree. It is where Wilde’s
family resided, tucked up in the famous
Wicklow mountains. It is where you’ll
see Ireland immersed in its 40 shades of
green which I found them in all sorts of
landscapes, gardens, mountains, fields
and lawns.
There have been many visitors to Ireland
who have admitted to leaving their hearts
behind. I am definitely one.
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Dublin

Aerial view of Ireland’s countryside.
The Emerald Isle lives up to its
nickname as the countryside bursts
into “40 Shades of Green,” a phrase
popularized in a song by the country
singer Johnny Cash after his visit
to Ireland.
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literary moments and a voyage into the
heart of the city itself.
No one is worthy of being given a
building all to himself, none other than
James Joyce, one of the most hard-toread yet internationally known and
celebrated Irish writers.
Although he lived in voluntary exile
abroad, Joyce was able to accurately
paint a picture of Dublin in detail that it
would be difficult to achieve for someone
walking its streets. The novel that shows
this most clearly is his famous work
Ulysses, where he said: “I want to give a
picture of Dublin so complete that if the
city one day suddenly disappeared from
the earth, it could be reconstructed out of
my book”. In his book Dubliners, he was
obsessed with the details of the locale,
representing precisely the exact spread
of the land, the actual names of streets
and businesses, the minutia of everyday
business transactions and customs.
“When I die, Dublin will be written in
my heart”, Joyce said.
Today, the James Joyce center houses a
reconstruction of the writer’s study. There
you can see a roughly-made bed, papers
strewn everywhere, clothes hung onto
any available protrusion, a screening
room, and a Ulysses-themed mural. It is
a still life in an ornate gilded frame. But
his spirit is not confined within the space
of a single house. It roams the city freely,
reminding it that writer and space are
intertwined.
At Stephens Green Park and Merrion
square, not far from Trinity College, is
the statue of Oscar Wilde, captured in
a sculpture of colorful stone. Another
stands for William Butler Yeats, who is
known for his struggle for Irish freedom
and the revival of Irish culture.
Among the literary tours I mostly
enjoyed, was that to the Trinity College.
Nestled in the heart of Dublin, Trinity
College stands proud for having
academically nurtured writers like
Samuel Beckett, Jonathan Swift, Oscar
Wilde, and Lord Byron. The college
is one of the world’s greatest research
libraries. More than 200,000 books are
neatly placed on dark wooden, vertical
shelves that line the famous Long Room
where you can inhale the fragrance of
aging leather, paper and history.
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Dublin

Nestled in the heart of Dublin, Trinity College
stands proud for having academically
nurtured writers like Samuel Beckett,
Jonathan Swift, Oscar Wilde, and Lord Byron.

Trinity College stands as a 16th-century bucolic
retreat in the heart of the city, known as Ireland’s
oldest and most prestigious university.
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The Daniel O’Connell statue stands on the city’s main thoroughfare O’Connell street,
named after Daniel O’Connell, the Irish liberator.

the world according to a “quality of life
assessment” by The Economist magazine.
Although the recession has hit the
country hard, Dublin remains an affluent
and cosmopolitan city filled with trendy
restaurants and designer shops. The city
has a higher standard of living than some
of the most popular cities in Europe,
according to a 2019 global survey. It
came ahead of London, Paris and Rome
among others.
I decided to stay in a cozy hotel at the
city center to get the feel of the town
and explore it on foot, with all the
main attractions being close by. Despite
the packed streets, the city centre is
a walker’s delight, with village-like
charms and historic neighborhoods
which stand as reminders of gentler,
slower-moving times.
The streets were teeming with people,
either heading for work or seeking to
explore the many shops that line the
O’Connell street, the Irish capital’s main
boulevard. Though short, it is reputed to
be Europe’s widest urban street. In the
middle of it, a 120 meters spire stands as
the tallest sculpture in the world, costing

millions of Euros to clean every year.
Most buses run through this street.
I took the “Hip on, Hip off ” tour bus,
which is a great way to get a feel of
the city. The drivers of the Dublin
bus sightseeing tours made every ride
memorable, known for their quick wit,
their unfathomable store of quirky tales
and their ability to condense hundreds
of years of history into entertaining and
memorable snippets.
From my window bus, I got a beautiful
view of River Liffey as it runs in the
middle of the city, dividing it into north
and south sides before emptying into
the Irish Sea. It was a lively scene. We
passed by neighborhoods that still hold
memories of old Dublin. We passed the
memorial of starving men, making their
way toward Dublin Port to leave Ireland’s
shores during the Great Famine of the
1840s. A replica of the ship is anchored
there in tribute to the one million who
emigrated. On the other side of the
shore, we saw a modern look of Dublin,
with endless dining and entertainment
options, fashionable apartments and
stylish restaurants.
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Where literature comes alive

At every twist and turn, amidst
centuries-old cafes and Georgian
architecture, the city’s walkways remind
you that they were once trodden by some
of the world’s literary giants. There is
nowhere to run, nowhere to hide from
literature in Dublin. The city is one of
only four cities in the world to achieve
the status of UNESCO City of Literature.
Many of the greatest literary giants the
world has ever known have called Ireland
home: W. B. Yeats, Oscar Wilde, James
Joyce, G. B.Shaw, and Oliver Goldsmith.
The walls of the city are decorated with
Irish quotes and verses. You get your first
whiff of how much the city of Dublin
is proud of its literature from those
quotes that you see printed at intervals
onto the airport walls the moment you
land into this ancient city. You would
see the dark black print superimposed
onto the buildings and houses of the city
itself, making it look as if the words of
those great men and Dublin were one.
But there is no doubt, in the minds of
Dubliners, indeed, they are. From then
on, it’s an unstoppable crescendo of
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Dublin

Its centuries-old cafes and Georgian
architecture stand as reminders of gentler,
slower-moving times, rubbing shoulders with
a new, cosmopolitan look that is attracting
many immigrants and tourists alike.

The state-of-the-art Convention Centre of Dublin appears on the city’s skyline, with a glass-fronted atrium that
gives visitors panoramic views of the River Liffey, Dublin city centre and the Wicklow mountains.
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has captivated the
Its greenery
minds and souls of many. All

shades of greenery surround you, and
at any direction you take. It was a trip
to the birthplace of Wilde, Yeats and
Beckett. A land of rolling hills, bright
vegetation, seducing landscapes, lots of
wind and the sound and spray of the
ocean. This, to many, is Ireland.
On the very first days of my trip, I
remained in awe at the beauty of the
place. They’ve called it the Emerald Isle.
It is one of the most beautiful countries
in the world, the country that has long
enthralled the imagination of travelers.
Perhaps it’s the feel of the “old country”,
or possibly it is the stories of irresistibly
warm Irish hospitality and dynamic
Celtic heritage. Or it could be those
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pictures of verdant, shades-of-green
countryside and dramatic coastal scenery
experienced amidst the Irish obsession
with music and dance.
Located on the east coast of Ireland,
where the River Liffey enters the Irish
Sea, Dublin, the capital, still retains the
charm and intimacy of the small town
that was the birthplace of many great
writers.
With a population of around 1.361
million people – nearly one-third of the
Irish population, the city is no longer
the sad Ireland of the one million people
who left it after the Great Famine in
the 1840s, looking for jobs. It actually
witnessed unprecedented economic
growth during the 1990’s and in 2005
it was ranked the best place to live in
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Dublin

Among Ireland’s
Literary Giants
Dublin retains the charm and intimacy of the
small town that was the birthplace of many great
writers. It is one of the most beautiful countries
in the world, the country that has long enthralled
the imagination of travelers.
By Noor Al Saleh

The 200-year-old Ha’penny bridge
spans the River Liffey in the middle
of Dublin, where an estimated
30,000 people cross it every day.
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An aerial view of Al-Ahsa pesenting a blend of modernity, antiquity and greenery.
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these caves were used as shelters by
several prominent figures in the past
including the Chaldeans (of Babylon)
and kings of the Dilmun civilization.
A visitor to the caves can also find
provision stores besides a museum and a
mosque in the vicinity.
At a short distance from the caves,
one can find natural springs named as
Al-Jawhariah, Um Sabah, Al-Khodoud,
and Al-Harah. It is also believed that the
water of these springs has had healing
properties because of the presence of
different minerals in the water. Then,
there is also the Yellow Lake, which spans
about 12 kilometers on the outskirts of
Al-Ahsa. The lake across the dunes is an
interesting destination for locals as well
as tourists.
Another place of historical importance
in Al-Ahsa region is the Juwatha
Mosque, located in the village of AlKilabiyah, just a few kilometers from
Hofuf. According to historical accounts,
Juwatha Mosque was the earliest mosque
built in eastern Arabia in 629 Ad by the
Bani Abdul Qais tribe. A large part of the
mosque’s building except the five original
mud-brick arches is lost. This mosque,
still used for prayers, is also considered
to be the second oldest mosque, the first
being in Medina.
Another interesting place to visit in
Al-Ahsa is the 200-year old Qaisarya
Souk, whose accounts have been found
in the diaries of the travelers dating
back to 1822. This souk, which has
about 420 shops in a cluster built by clay
bricks, has not changed much during
the last two centuries. Another historic
landmark to visit without any entry fee
is Ibrahim Palace, it was built during
the early days of the Ottoman rule and
it has a mosque and a museum. Most of
Ibrahim Palace including old stables and
guards’ dormitories are still preserved,
explaining the history and heritage of the
region.
Al-Ahsa region is also known for its
old potter skills. The Dougha Handmade
Pottery Factory, started by a trained
potter Dougha Al Garash over 150 years
ago, is one of the oldest factories in the
Kingdom. Al Garash trained his sons
and grandsons, who are still running
this factory. Any visitor can buy clay
souvenirs including pots, flasks, vases,
and vessels from the store of the factory
at low prices.
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Al-Ahsa

77

| March 2020

Jabal Al-Qarah caves, about a 30-minute drive from Hofuf in different shapes and sizes, cover an area of about 1.5 kilometers.
| March 2020
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Al-Ahsa

Hussain Buhliga

The world’s largest oasis, Al-Ahsa,
is the fifth Saudi site to join
UNESCO’s World Heritage List.
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Hussain Buhliga

The 200-year old Souk Al-Qaisaryah with about 420 shops inside the marketplace.
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Al-Ahsa

Ibrahim Palace, an architectural masterpiece in Al-Ahsa.

According to historical accounts, Juwatha Mosque
was the earliest mosque built in eastern Arabia
in 629 Ad by the Bani Abdul Qais tribe.
While most of Saudi Arabia is an arid
desert with dunes, Al-Ahsa has green
palm trees, green plateaus and over 150
natural springs of hot and cold water.
The region also has over 10,000 hectares
of alluvial agricultural land that produce
some of the best types of dates in the
world including vegetables, fruits, and
rice. Once known as a gateway to the
Arabian Peninsula, Al-Asha also served
as a major commercial hub because of
its geographical location. The region
is historically known as one of the first
destinations with human settlements in
the Arabian Peninsula.
No doubt, Al-Ahsa is one of the
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greenest regions in Saudi Arabia. The
United Nations chose the city of Al-Ahsa
as the most creative city in the world on
World Cities Day recently. On the other
hand, the Arab Ministerial Council on
Tourism (AMCT) named Al-Ahsa the
“Capital of Arab Tourism” for 2019,
which speaks volumes about this region
rich in history, culture, nature, and glory.
There has been substantial evidence
that Al-Ahsa Oasis had a strong link
with ancient civilizations in the Levant,
Mesopotamia, and Egypt.
Besides the oasis, Al-Ahsa is also
known for its mountains, sandy hills,
historical monuments, traditional
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buildings, and natural springs. Among
the most notable sites are “Jawatha
Mosque” where the second Friday
congregation prayer in Islam was offered,
“Jabal Al-Qarah”, a tourist favorite,
“Al-Qaisarya Souk”, the oldest in the
Arabian Gulf, and the “military barrack
of Ibrahim Palace”. To this end, it is
important to note that the mountains
and the caves of Al-Qarah, surrounded
by palm trees, attract tourists and locals
alike.
Al-Qarah caves, about a 30-minute
drive from Hofuf in different shapes
and sizes, cover an area of about 1.5
kilometers. According to local legends,

region in eastern
Al-Ahsa
Saudi Arabia, a
little over 300 kilometers from the Saudi

Sajjad Al-Kadhem

capital city of Riyadh, is a fascinating
green destination with its deep respect
for nature, rare historical remnants, and
its dedication to eco and sustainable
tourism. A tourist can travel to Hofuf,
the major urban center of Al-Ahsa, by
road or by air. However, it is always
recommended to take a train from
Riyadh to Hofuf, which is the fastest and

cheapest option and takes about two
hours or a bit more.
The region can boast to have the largest
self-contained oasis in the world called
Al-Asha oasis, which encompasses about
12,000 hectares of palm groves irrigated by
more than 60 artesian springs. Presenting
a natural panoramic and pastoral view,
there are more than 2.5 million palm
trees in the oasis. The world’s largest oasis,
Al-Ahsa, is the fifth Saudi site to join
UNESCO’s World Heritage List.
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Al-Ahsa

Saudi Arabia’s
Biggest Oasis
Al-Ahsa is rapidly gaining appeal as one
of the Kingdom’s most fascinating tourist
destinations. Known for its green plateaus,
Diriyah Gate, called ‘the jewel of the
archaeological landmarks, and about 150
Kingdom’, is a must-see destination
natural springs of hot and cold water, Al-Ahsa
for cultural and lifestyle tourism.
is also a UNESCO World Heritage site.
By Ghazanfar Ali Khan
Photos by: Hussain Buhliga & Sajjad Al-Kadhem
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The Saudi Minister of Culture, HH Prince Badr bin Abdullah bin Farhan giving his
address in the inauguration ceremony of the exhibition in Rome.

Archaeological pieces tell the history of the
region’s development from prehistoric times
to the foundation of the modern Kingdom of
Saudi Arabia by King Abdulaziz Al Saud.
Greco-Roman cultures in their formation and the
reciprocal influence on their development.
Among the archaeological masterpieces were
magnificent funerary masks, majestic stone stelae,
refined jewels, statues, frescoes, ancient Quran and
other finely forged masterpieces. These pieces tell the
history of the region’s development from prehistoric
times to the foundation of the modern Kingdom of
Saudi Arabia by King Abdulaziz Al Saud.
This unique collection has received great praise
and interest from the Italian public. Days after the
opening, a record number of 6,560 visitors visited

the exhibition in a single day, marking the secondhighest attendance at museums in Italy.
Roads of Arabia also enabled visitors to discover
the presence of many important archaeological
sites in Saudi Arabia, like the earlier remains of the
Dadanite and Lihyanite kingdoms and the iconic
Nabatean tombs of Mada’in Salih, UNESCO World
Heritage Sites in Al Ula region. These sites, as well
as many other archaeological and historical places
in Saudi Arabia, have been recently developed by
the Saudi government to welcome again travellers
from all over the world to the roads of Arabia.
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Roads of Arabia

A landmark
success in Rome
An exhibition marking the rich heritage
of the Arabian Peninsula and the strong
connection between the Arabian and the
Roman cultures.

The traveling exhibition ‘Roads of Arabia,
Treasures of Saudi Arabia’ was inaugurated in Rome
in November in the presence of the Saudi Minister
of Culture, His Highness Prince Badr bin Abdullah
bin Mohammed bin Farhan Al-Saud and the Italian
Minister of Heritage, Culture and Tourism, Mr.
Dario Franceschini.
Beginning at the Louvre Museum in Paris, the
exhibition has toured 16 museums including the
monumental rooms of the Baths of Diocletian at the
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Roman National Museum until March 1st, 2020. In
this inimitable location, the retrospective explored
the rich heritage of the Arabian Peninsula through
archaeological masterpieces, exclusive art pieces
and ancient documents. Visitors enjoyed a unique
experience, admired the Arabian archaeological
treasures amongst the Roman ones. This unique
setting ideally underlined the mission of Roads of
Arabia, which aimed at building a bridge of culture
and communication.
The Saudi Ambassador of the Custodian of the
Two Holy Mosques in Italy, His Royal Highness
Prince Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al-Saud
said: “Undoubtedly the Roads of Arabia exhibition
at the Roman National Museum is offering our
friends, the Italian people, a chance to deepen
their understanding of the Kingdom’s history and
heritage, and experience a vivid image portraying
the cultural chain that bridges the Arabian
Peninsula with ancient Rome histories”.
The exhibition represented a journey across
millennia along the incense trade routes and the
main commercial hubs of the ancient roads of
Arabia, showing how the Arabian Peninsula was
vitally interconnected with India, Mesopotamia and
Rome itself. The collection, which contains more
than 300 Arabian rare artefacts, highlighted the
continuous exchanges between the Arabian and the
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The perfect place
to do it all.
Or do nothing at all.

SkyTeam Lounges* are the perfect place for you to do whatever you want to do – work, relax, snack, shower – or simply
do nothing at all. Choose from 750+ lounges offered by our member airlines worldwide.
For your next trip with SkyTeam visit our Lounge Finder on SkyTeam.com
*Our lounges are open to Elite Plus, First and Business Class customers flying on any SkyTeam airline.

SkyTeam

Artistic rendering of the lounge.

Your Gateway
To South America
A long,

narrow country stretching nearly the length of
a continent, Chile should be on any traveler’s
wish list. If you’re heading to the South American country,
you will be able to sample the warmth and hospitality of this
vibrant country without leaving the airport.
Next month SkyTeam will launch its latest lounge in Chile’s
largest city and capital, Santiago. The new lounge will be open
24 hours a day and joins more than 790 member and affiliated
lounges at major hubs worldwide.
Set on the first floor of Santiago International Airport, the
709m2 facility offers authentic snacks and drinks alongside
showers, free Wi-Fi and other amenities designed to help you
relax and recharge, whatever stage of your journey you are on.

Cool Interiors

The Santiago lounge will feature a digital mosaic showcasing
member airlines’ logos as well as a feature wall that pays tribute
to Chile’s copper industry. Unwind on custom made furniture,
gaze at mountain views and if you’re hungry, look out for the
live empanada station.
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Fine Food

If you’ve never tried Chilean food, now’s the time. As well as
the empanadas (small savory pastries that will come in three
flavors), lounge visitors will also be able to sample freshly made
seafood ceviche made in a different regional style every day.
Whether you’re taking off at breakfast, lunch or dinner,
there will also be fresh buffets on hand so that you can refuel
whenever you like. If you visit between 14.30 – 18.00, don’t
miss the afternoon tea – it comes with a delicious Chilean twist.

Facilities

Reset with a hot shower or enjoy the refuge of the 154-seat
rest area, where you can relax away from the bustle of the main
terminal. Catch up with loved ones via complimentary WI-FI
or just sit and do nothing at all.
Santiago International Airport is served by many airlines
from the SkyTeam family, including Aerolineas Argentinas,
Aeromexico, Alitalia, Air France, Delta Air Lines, and KLM.
Find out more online www.skyteam.com or find us on
Instagram @skyteamalliance
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SAUDIA Debuts New Cabin Crew Uniform
New uniform will be rolled out across the airline’s route network.
By Christy Sarkis, Managing Editor
Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), the
national flag carrier of the Kingdom of
Saudi Arabia, announces the rollout of
its new cabin crew uniforms featuring a
refined, new take on the attire designed
for all members of the hospitality team
onboard.
SAUDIA began the preview of the new
uniform on the airline’s Paris Charles de
Gaulle and London Heathrow routes,
with plans to add the rest of the airline’s
route network before mid-next year.
The unfolding of the new cabin crew
overall look and image comes as part of
the cabin enhancements and hospitality
additions; it is a reflection of the airline’s
global expansion in recent years. Guests
have been warmly receptive to the
recent changes and the cosmopolitan,
hospitable nature of the onboard service.
The new uniforms feature a color
palette that includes shades and hues
of purple, beige, gold and royal blue.
Arabesque designs and accents feature
throughout defined touches, from

the pins to the ladies’ scarfs, fabrics,
signature blazers and more.
Inspiration from the nation’s culture
and landscapes influenced the new
designs, encompassing the heritage,
colors and identity of Saudi Arabia.
A consortium of designers and product
specialists within the airline designed the
new custom SAUDIA cabin crew apparel,
which took roughly 18 months from the
design concept phase to launch.
In the development phase of the
uniform, SAUDIA incorporated input
from its team members, including their
perspectives on: ease of wear, material
comfort, and sustainability. The valuable
support and insights from the inflight
services team contributed immensely to
the final product, ensuring that design
and practicality coincide harmoniously.
The materials used include a selection
of fabrics; mixed poly-wool and elastane.
Previously, SAUDIA made slight
modifications to the previous uniform
look in 2012 for the gentlemen and 2014
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for ladies. Now, more than six years later,
a full rollout of the new uniform is taking
place, giving a completely revitalized look
from the name badges, to cuff links, belts,
suits, hats, pins, shoes and travel bags.
Starting initially with the onboard
team, the new designs will also apply to
the ground services team members at
airports within the Kingdom and abroad.
An award-winning carrier, SAUDIA is
one of the Middle East’s largest airlines,
operating a fleet of more than 170
narrow and widebody aircraft.
In recent years, SAUDIA has invested
significantly in its fleet, acquiring stateof-the-art new aircraft and now operates
one of the three youngest fleets in the
skies with an average aircraft age of less
than 5 years.
SAUDIA airlines route network includes
95 destinations across four continents to
all 28 domestic airports in the Kingdom
of Saudi Arabia and carries more than 32
million passengers annually.
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News

SAUDIA Congratulates Graeme McDowell
Winner of the Saudi International Pro-Am
European Golf Tournament
Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), the national
flag carrier of the Kingdom of Saudi Arabia, was
the Official Airline partner of the inaugural Saudi
International European Pro-Am Golf Tournament.
The airline congratulates Graeme McDowell
from Northern Ireland for his win at the Saudi
International Golf Tournament.
Globally renowned golf players from the European
Tour took to the Royal Greens Golf & Country Club
in the King Abdullah Economic City (KAEC).
During the golf event and festivities, the airline
featured an interactive zone with various family
activities to take part in and enjoy during the course
of the tournament.
The carrier supported the tournament as a
logistics and global transport partner, in addition
to welcoming players and guests on board, from all
over the world. Thousands of guests attended the
tournament at KAEC, approximately 100 kilometers
north of Jeddah, along the Red Sea coast.
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A Spectacular
Architecture
A breathtaking aerial view of
the Neuschwanstein Castle built
by King Ludwig II of Bavaria,
Germany. This amazing building, its
name means the “New Swan Castle”,
is one of the most scenic tourist
destinations in Europe.

Photograph by: Alaa Othman
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Old Harry Rocks
This tranquil stretch of unique
rock formations is tucked into
the eye-catching views of the
turquoise water encircling
southern England. The Old
Harry Rocks prove the stunning
environment and the enchanting
beauty of this region.

Photograph by: Alaa Othman
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Discover a world of wonder

Trivandrum: the marvelous Indian jewel.
5 direct flights weekly from Riyadh and Jeddah
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