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حول السعودية

اأحد مراكب ال�صيد التقليدية 

قبل الغروب يف اأرخبيل جزر 

فر�صان احلاملة.

تصوير: محسن الدعجاني
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بيوت الطني تتو�صط 

الكثبان الرملية بنفوذ 

املذنب بالق�صيم.

تصوير: ظافر البكري

حول السعودية
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حول العالم
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سفينة حربية

حجرة قيادة املركب التابع ل�صفينة 

حر�س �صواحل اأمريكية يغطيها الإ�صفنج 

واملرجان ذو الألوان الرباقة. جتذب 

احلجرة اأ�صراًبا من ال�صمك وعدًدا 

كبرًيا من الغطا�صني، وقد مت اإغراق 

ال�صفينة عمًدا يف �صنة 1987 يف كي 

لرغو يف فلوريدا لإن�صاء �صعب مرجانية 

ا�صطناعية على عمق 12 قدًما.

Photograph by David Doubilet
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Photograph by W.E. Garrett

محمية سامبورو - كينيا

هي موطن القامات الطويلة، فلي�صت 

الزرافات وحدها التي متتد اأعناقها 

ا  عالًيا هنا، ولكن الغرينوك اأي�صً

ميتاز برقبته الطويلة، وهو نوع من 

الظباء التي تعي�س  يف �صرق اأفريقيا 

وتقف على قوائمها اخللفية خالل 

بحثها عن رزقها.
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مغارة قوس قزح

الأ�صواء ال�صطناعية جتعل 

الأ�صكال الكل�صية تتاألق يف 

مغارة ريد فلوت  يف اإقليم 

غوان�صي بال�صني.

Photograph by Frans Lanting
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  منذ  وال�سيا�سة  الدين  بني 
حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا حزبًيا، واأن 
ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

فرانك المربت هو اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريدو الأمريكية. من بني 
يف  الدين  ومكانة  املوؤ�س�سون  والآباء  الرببر،  حروب  الأخرى:  موؤلفاته 

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة 
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ 
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا 

حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050



  -  مايو  162016

معالم

البانثيون

يعد 
هذا املبنى الواقع يف روما 

اأحد اأهم الأبنية القدمية 

من الع�صر الروماين، ويعده بع�س 

املتخ�ص�صني اأف�صل الأبنية الباقية 

من هذه احلقبة على م�صتوى العامل 

من حيث الحتفاظ ببنيانه الكامل، اإذ 

يعد اأقدم مبنى بقبة ل يزال قائًما يف 

العا�صمة الإيطالية. 

يعود تاريخ البانثيون اإىل عام 

126م، ومت ت�صميمه على �صكل م�صتدير 
بقطر يبلغ نحو 43 مرًتا، ب�صقف مقبب، 

وميتد من مدخل املبنى رواق م�صتطيل، 

مع �صقف مثلث ال�صكل، ي�صتند اإىل 

�صف مكون من ثمانية اأعمدة، بتقنيات 

هند�صية متميزة، ركزت يف عملية 

الت�صميم على ال�صكل الداخلي اأكرث 

من الت�صميم اخلارجي.   
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24 ساعة

أين تتسوق؟
يعد �صارع ت�صايل اأكرب ال�صوارع التجارية لي�س 

ا.  يف اأملانيا فقط، واإمنا على امل�صتوى الأوروبي اأي�صً

ي�صم هذا ال�صارع كثرًيا من املحال التجارية 

واملطاعم ال�صهرية، ومنه ميكن اأن يدخل الزائر 

اإىل �صارع غوته، اإذ ت�صتمر رحلة الت�صوق يف املحال 

التجارية التي حتمل اأ�صهر العالمات التجارية 

العاملية، ومنها حمال اجلواهر وال�صاعات.

من ال�صروري األ يفوت الزائر فر�صة الدخول 

اإىل جممع مايزيل التجاري الذي يعد اأحد اأجمل 

املجمعات التجارية يف اأملانيا كلها.  

أين تذهب؟
تقع اأغلب املواقع ال�صياحية والتاريخية يف 

و�صط مدينة فرانكفورت، وميكن للزوار الو�صول 

اإىل اأغلبها �صرًيا على الأقدام، اأو با�صتخدام 

و�صائل النقل العامة. يتوجب على الزائر اأن 

يبادر بزيارة دار الأوبرا القدمية، ومنزل الأديب 

الأملاين ال�صهري يوهان غوته الذي ولد عام 1749، 

اإذ يتعرف الزائر ملنزله اإىل ملحة من ع�صره. 

ميكن ال�صتمتاع بزيارة العديد من املتاحف ومنها 

املتحف الأملاين للهند�صة املعمارية، ومتحف 

ا.  تعد حديقة  الت�صالت، ومتاحف الفنون اأي�صً

باملينجارتني واحدة من اأكرب احلدائق العامة 

باملدينة، وت�صم الأزهار املو�صمية اجلميلة. 

كما ميكن زيارة العديد من القالع واملباين 

القدمية من الع�صور الو�صطى، ومنها قلعة 

�صكونوف بافيليون، وقلعة هولزهو�صن، اإىل جانب 

مبنى اجلامعة التاريخي الذي �صيد يف عام 1906.

أين تسكن؟
Jumeirah Frankfurt Hotel 

يقع الفندق يف و�صط مدينة فرانكفورت قرب نهر 

املاين على بعد خطوات من �صارع الت�صوق ال�صهري 

ت�صايل. تتميز غرفه باإطاللت جميلة على املدينة. يتيح 

الفندق لنزلئه ال�صتمتاع بالنادي ال�صحي، وغرف 

ال�صاونا، والنادي الريا�صي الذي يقع يف مبنى جماور. 

توجد حمطة هاوبتفاخ ملرتو الأنفاق، وقطار اإ�س 

باهن على بعد 100 مرت فقط من الفندق. كما تبعد 

اإحدى ال�صاحات املهمة وهي �صاحة رومر على بعد 

700 مرت فقط.

تقع مدينة فرانكفورت في وسط 
ألمانيا، إلى جهة الغرب، على ضفاف 

نهر الماين بوالية هسن، وتعد عاصمة 
ألمانيا االقتصادية بما تضمه من 

شركات وبنوك كبرى.

تعد 
فرانكفورت وجهة مهمة لكثري من الزوار 

من كل اأنحاء العامل، بف�صل املعار�س 

الكثرية التي يتم تنظيمها فيها على مدار العام، اإذ 

يرمز لها مبانهاتن اأملانيا، على غرار منطقة مانهاتن 

لالأعمال يف نيويورك.

24 ساعة
في

فرانكفورت





  -  مايو  202016

من هنا وهناك

بيئة عمل متميزة

تبني، 
من خالل درا�صة اأعدت عن طريق 

اإحدى �صركات املوارد الب�صرية 

املتخ�ص�صة يف اإعداد الربجميات اخلا�صة 

بال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، اأن ثلث 

املوظفني اجلدد يرتكون وظائفهم خالل الأ�صهر 

ال�صتة الأوىل من عملهم، وهو ما يعد اأمًرا 

ا مع التكاليف العالية  �صلبًيا للغاية، خ�صو�صً

التي تتحملها ال�صركات لتاأهيل املوظف اجلديد 

ودجمه يف العمل. 

من البدهي اأنه ل يتوجب على ال�صركة اأن تزرع 

الورود للموظف يف كل مكان حتى يبقى يف عمله، 

بل املهم هو التفكري يف كيفية توفري بيئة عمل 

ي�صتطيع من خاللها املوظف النجاح والتميز، 

و�صمان الأداء باأف�صل ما لديه من قدرات.

ت�صع ال�صركة بع�س الن�صائح الأ�صا�صية التي 

يجب اأن يلجاأ اإليها الروؤ�صاء يف العمل لتوفري 

اأف�صل بيئة عمل. ياأتي على راأ�س القائمة متابعة 

نب�س املوظفني واآرائهم من خالل م�صح اأ�صبوعي، 

عرب من�صة خا�صة يتمكنون من خاللها من 

التعرف اإىل زمالئهم غري املعروفني، وطرح 

مقرتحاتهم ب�صاأن تطوير العمل، وهو ما من �صاأنه 

اأن ينعك�س اإيجاًبا ب�صكل وا�صح على فريق العمل.

ا تبني من�صة تعليم اإلكرتوين  يتوجب اأي�صً

لتلقي الدورات الالزمة ومهارات التدريب ح�صب 

الطلب. اإذ تتم اإتاحة مثل هذه التدريبات من 

قبل خرباء عرب ملفات فيديو تفاعلية ميكن 

ا  الو�صول اإليها عرب اأي جهاز. وُين�صح اأي�صً

باإجراء عملية تقييم للموظفني، ت�صمل اأداءهم 

ويتم تطبيقها ب�صكل �صهل وعملي، وذلك حتى 

تتيح ال�صركة للموظفني الفر�صة لفهم اأنف�صهم 

ب�صكل اأف�صل، والتعرف اإىل اأف�صل ال�صبل 

ل�صتغالل مهاراتهم يف �صالح العمل.

ا باعتماد تقنيات التدريب  ين�صح اأي�صً

الذهنية والتي يتم تطبيقها عرب �صل�صلة من 

التدريبات املعروفة، يف جل�صات ل ت�صتغرق 10 

دقائق لكل منها، هذه اجلل�صات ميكن للموظف 

اأن ي�صتمع اإليها يف اأي مكان وزمان، من خالل 

الهاتف اأو احلا�صب اللوحي، بهدف تعزيز الروح 

الإيجابية، لأن العقول ال�صحية هي التي ت�صعر 

بال�صعادة واأ�صحابها اأكرث اإنتاجية من غريهم 

بن�صبة 12%، كما تعمل هذه اجلل�صات على تفريغ 

ال�صغوط، وتعد اأمًرا مفيًدا لل�صركات.

سيارات ذاتية القيادة

هل 
خطر ببالكم يف ال�صابق اأن يخ�صع 

العامل لقيادة �صيارات اأكرث اأماًنا تعتمد 

على ال�صري ب�صكل اآيل بدًل من التحكم الب�صري 

الذي قد يت�صبب يف النهاية يف اأخطاء، 

وبالتايل يف حدوث الت�صادم وما يرتتب عليه 

من اإ�صابات اأو وفيات؟ يبدو اأننا يف الطريق 

ا بعد �صل�صلة  نحو هذا العامل اجلديد، خ�صو�صً

اإعالنات ل�صركات تعكف على اإجراء املزيد من 

التجارب لهذه النوعية من ال�صيارات.

رغم اأن الهدف الأ�صمى لهذه النوعية من 

ال�صيارات هو حتقيق اأمان اأكرث، اإل اأن ذلك 

مل مينع من وقوع حادث ت�صادم تعر�صت له 

اإحدى �صيارات غوغل ذاتية القيادة، لكنه مل 

ي�صفر عن اأي اإ�صابات، ومل يكن نهاية اأحالم 

عمالق التقنية الرقمية الأمريكي يف التو�صع يف 

اختبارات هذه ال�صيارات التي بداأتها ال�صركة 

قبل فرتة ول تزال م�صتمرة حتى الآن، بهدف 

توفري جتربة واقعية لقيادة اآمنة على الطرقات 

عرب هذه النوعية من ال�صيارات.

اخلطوة القادمة لغوغل هي جتربة 

�صياراتها ذاتية القيادة يف مدينة فونيك�س 

بولية اأريزونا بالوليات املتحدة، كرابع 

مدينة ت�صهد جتارب املركبات ذاتية القيادة 

التي تطورها غوغل. 

هذا التوجه ياأتي بالتزامن مع اإعالن 

�صركة فولفو ال�صويدية ل�صناعة ال�صيارات عن 

خططها لإجراء جتارب على �صيارات ذاتية 

القيادة يف ال�صني ت�صارك فيها نحو مئة �صيارة 

يف الطرقات و�صط الظروف الطبيعية للحياة 

اليومية، وفًقا ملا ك�صفت عنه ال�صركة ر�صمًيا.

ت�صعى فولفو يف الفرتة احلالية اإىل حتديد 

املدينة التي �صتقوم فيها باإجراء التجارب 

اجلديدة لل�صيارات التي ميكنها اأن ت�صهم 

اإىل حد كبري يف توفري الأمن وال�صالمة على 

الطرق، وفًقا ملا يراه رئي�س فولفو ومديرها 

التنفيذي هاكان �صامويل�صون.
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اإلبداع في عمر متقدم

أكثر االقتصادات نمًوا

على 
مدى عقود ظل �صوؤال ُمِلح يت�صدر 

الأبحاث العلمية مفاده: »هل 

يرتاجع اإبداع الأ�صخا�س مع التقدم يف 

العمر؟«. اأول درا�صة اهتمت بالإجابة 

عن هذا ال�صوؤال ن�صرت يف عام 1835. 

بينما حاول الطبيب النف�صي دين كيث 

�صيمونتون الإجابة عن هذا ال�صوؤال عرب 

 Scientific« املجلة العلمية الأمريكية

American« موؤكًدا اأن الكثري من كبار 
ال�صن لهم اإ�صهامات �صخمة يف جمال 

الفنون والعلوم. 

وتعتمد النتائج التي تو�صل اإليها 

الطبيب على متو�صط النتائج املبنية على 

الإح�صاءات، التي اكت�صف من خاللها 

وجود ا�صتثناءات، توؤكد اأن تراجع الإبداع 

ل يرتبط بالعمر، واإمنا يرتبط ب�صكل 

اأ�صا�صي بثالثة عنا�صر رئي�صة هي:

الأول: اأن العالقة بني العمر والإبداع 

تعتمد على املجال الذي ميار�صه ال�صخ�س. 

فاأن�صطة مثل كتابة ال�صعر والريا�صيات 

ميكن اأن ترتاجع ن�صبًيا ب�صكل �صريع 

لدى كبار ال�صن، بينما اآخرون، ومن 

بينهم الفال�صفة واملوؤرخون، ي�صلون اإىل 

قمة عطائهم يف عمر متقدم، وتتقل�س 

احتمالت تراجع الفكر الإبداعي لديهم.

الثاين: تتفاوت امل�صاهمات الإبداعية 

لالأ�صخا�س ب�صكل كبري خالل رحلة 

حياتهم. فبع�صهم قد يحقق عماًل 

اإبداعًيا واحًدا فقط يف عمره ويتوقف 

عنده، وبع�صهم الآخر يحقق الع�صرات 

واملئات من امل�صاهمات الإبداعية، ويظل 

عطاوؤه م�صتمًرا ملا بعد �صتينيات العمر اأو 

�صبعينياته، واأحياًنا ملا بعد ذلك.

الثالث: العمر الوظيفي يوؤثر ب�صكل 

كبري يف اإبداع الأ�صخا�س اأكرث من عمرهم 

ن يبداأ العمل يف  احلقيقي، ومن ثم ممَ

جمال ما مبكًرا ف�صيتمكن من الو�صول اإىل 

قمة اإبداعه يف �صن مبكرة، بينما من يبداأ 

متاأخًرا ف�صي�صل اإىل ذروة اإبداعه متاأخًرا. 

بع�صهم ي�صلون اإىل قمة اإبداعهم مع 

الو�صول اإىل �صتينيات العمر اأو �صبعينياته، 

وذلك لأنهم مل يكت�صفوا العمل احلقيقي 

الذي يف�صلونه اإل بعد عقود من العمل يف 

جمالت غري منا�صبة.

يظل 
النمو القت�صادي والتناف�صية يف 

منطقة اليورو عن�صرين اأ�صا�صيني 

يف النقا�صات واجتماعات الدول الأع�صاء، 

وتوقعاتها الدائمة ب�صاأن معدلت النمو يف 

هذه املنطقة يف ظل التحديات القت�صادية 

العاملية. تتوقع املفو�صية الأوروبية �صورة 

اإيجابية نحو اأغلب اقت�صادات منطقة اليورو 

من حيث ن�صب النمو املتوقعة يف عام 2016. 

احتلت اأيرلندا املركز الأول بني الدول يف 

معدلت النمو يف اإجمايل الناœ املحلي نحو 

4.5%، يف حني احتلت رومانيا املركز الثاين 
بنحو 4.2%، بعد اأن كان 3.6% العام املا�صي.

جاءت ال�صورة العامة لتوقعات التقرير 

مب�صرة اإىل حد بعيد، يف ظل توقعات الكثري 

من الدول مبعدلت منو تراوحت بني 3% و%4، 

اإل اأن التوقعات ب�صاأن اليونان مل تكن اإيجابية 

وانح�صرت يف �صورة انكما�س اقت�صادي، 

يف حني كانت التوقعات ب�صاأن فنلندا منًوا 

متوا�صًعا يقدر بنحو ن�صف باملئة فقط.

احتلت مالطا املركز الثالث يف معدلت 

النمو املتوقعة بن�صبة 3.9% يف حني جاءت 

لوك�صمربغ رابعة بن�صبة 3.8% ومن بعدها 

بولندا بن�صبة 3.5%، بينما حلت كل من 

ال�صويد و�صلوفاكيا يف املركزين ال�صاد�س 

وال�صابع بالن�صبة ذاتها 3.2%. وحلت لتفيا 

ثامنة بن�صبة 3.1% ثم ليتوانيا بن�صبة %2.9 

ثم اإ�صبانيا يف املركز العا�صر بن�صبة %2.8.

وحول تناف�صية اقت�صادات دول منطقة 

اليورو �صنف تقرير التناف�صية الدويل -2015

2016 ال�صادر عن املنتدى القت�صادي 
الدويل للدول الع�صر الأوائل يف منطقة 

اليورو من حيث التناف�صية، كالتايل: حلت 

�صوي�صرا يف املرتبة الأوىل اأوروبًيا وعاملًيا، 

فيما حلت اأملانيا ثانية اأوروبًيا ورابعة عاملًيا، 

بينما جاءت هولندا يف املركز الثالث اأوروبًيا 

واخلام�س عاملًيا، تلتها فنلندا رابعة اأوروبًيا 

والثامنة على م�صتوى العامل، ثم ال�صويد 

واململكة املتحدة والÔويج والدمنارك 

خلف فنلندا اأوروبًيا وعاملًيا، ثم بلجيكا 

تا�صعة اأوروبًيا ويف املركز 19 عاملًيا، واأخرًيا 

لوك�صمبورغ يف املركز العا�صر اأوروبًيا 

والع�صرين على م�صتوى العامل.  

من هنا وهناك
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فيفاء

طبيعة آسرة، يفوح من جبالها عبق 
النباتات العطرية.

جازان: محمد عبده يامي
تصوير: أيمن مصيخ

فيفاء
جارة السحاب
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تتميز 
فيفاء، جنمة اجلنوب املّت�صحة على 

الدوام بالغيوم والأمطار، بجبالها 

الفاتنة، وت�صتدرج طبيعتها البكر وب�صاطها الأخ�صر 

املمتد على �صفوح جبالها، اآلف الزوار، للتمتع 

ب�صحر مناظرها. حينما تعانق اأعايل اجلبال 

ال�صاهقة وتتاأمل، واأنت ت�صعد اإليها، روعة املكان 

وجاذبيته، ت�صعر برهبة كبرية واأنت ت�صاهد مطالت 

تهامة مزهوة مبزارع الذرة، ومتالأ ناظريك 

بجمالها، وت�صتن�صق طوال رحلة �صعودك عبق 

نباتاتها العطرية التي تفوح من وراء تلك ال�صل�صلة 

اجلبلية، من خزامى وريحان ونرج�س وكادي.. اإىل 

اأن جتد نف�صك على قمة جبل يزيد ارتفاعه على 

2800 مرت عن �صطح البحر.

تقع فيفاء �صرق منطقة جازان، جنوب اململكة. 

وتتو�صط جبال ال�صروات، بني جنران �صرًقا وجازان 

غرًبا وع�صري �صماًل واحلدود اليمنية جنوًبا. وت�صمى 

ا »جبل فيفا«، لأنها تبدو من ُبعد على �صكل جبل  اأي�صً

ا بجبال فيفاء،  واحد هرمي ال�صكل. كما تعرف اأي�صً

لمتداد �صل�صلتها اجلبلية وت�صاري�صها التي تتميز 

بالنحدارات يف كل الجتاهات.

يف جبال فيفاء تاأ�صرك املدرجات املتقاطعة 

املتموجة التي تك�صوها اخل�صرة على الدوام، ويلفها 

ال�صباب يف ال�صيف من كل جانب، في�صدك منظرها 

البديع، وتقع حتت �صحر جمالها الأخاذ. 

ت�صكل فيفاء جمموعة من اجلبال امللتفة حول 

ا، وتقع �صرقي منطقة جازان، جنوب  بع�صها بع�صً

غربي اململكة العربية ال�صعودية. وحتدها من ال�صمال 

وال�صرق منطقة ع�صري، ومن اجلنوب احلدود 

اليمنية. تبدو من ُبعد على �صكل جبل واحد هرمي 

ال�صكل، ما اأجاز لها الت�صمية الثنائية املعروفة، 

لذلك يطلق عليها جبال فيفاء اأو جبـل فيفاء. وهي 

كتلة �صعبة الت�صاري�س تتميز ب�صدة انحدارها يف 

كل الجتاهات، وعرة امل�صالك والدروب، كثرية 

املنعطفات، و�صفها الرحالة الربيطاين »فيلبي« 

باأنها ت�صلح ميداًنا لهواة الت�صلق. وتتكون من �صخور 

تعود اإىل عهود �صحيقة، والقاعدة مركبة من �صخور 

ال�صيانايت واجلرانيت التي تقطعها عروق الكوارتز 

يف اأجزاء عديدة. و�صخور فيفاء ذات �صالبة 

متو�صطة اإىل �صديدة وميكن تفتيتها.

   أغدقت عليها مسميات عدة، منها 
»جارة القمر« و»جنان األرض« 

     و»فيفاء الساحرة«  
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فيفاء
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يحيط بجبل فيفاء وادي �صمد من ال�صرق اإىل 

راأ�س القو�س غرًبا، ووادي جورا يف ال�صمال والغرب، 

حيث يلتقيان يف نقطة املحة غرب اجلبل. اأما 

القبائل احلدودية مع فيفاء فيحدها من الغرب 

وال�صمال قبائل بلغازي، وجنوًبا قبيلة بني حري�س، 

و�صرًقا قبائل بني مالك.

يقدر ارتفاع جبال فيفاء عن �صطح البحر بحوايل 

12 األف قدم، وتعد قمة )العب�صّية( اأعلى قمة يف 
اجلبل، يحيط بها وادي �صمد من ال�صرق اإىل راأ�س 

القو�س غرًبا، ووادي جورا يف ال�صمال والغرب.

العبسية   |   يعد جبل العب�صية اأعلى قمة يف 
اجلبل، حتيط به عدة اأودية اأهمها وادي »�صمد« 

ووادي »اجلورا« اللذان يلتقيان يف نقطة ت�صمى 

»املحة« غرب اجلبل. وياأخذ من ال�صمال اإىل 

اجلنوب، �صكل قو�س، ويبلغ ارتفاعه عن �صطح البحر 

ما يقارب ثالثة اآلف قدم، وتطل من جميع اجلهات، 

على معظم اأنحاء جبال فيفاء، ومناظرها اخلالبة.

جبل فيفاء يبدو على 

�صكل هرمي.

مدرجات متموجة �صديدة النحدار.

بيوت تعانق ال�صحاب على 

قمة العب�صية. 
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المناخ   |   على الرغم من وقوع جبال فيفاء �صمن 
مناخ قاري، فاإن مناخها معتدل تقريًبا طوال العام، 

اإل اأنه مييل يف ال�صتاء اإىل الربودة يف اأعايل جبال 

فيفاء، واإىل احلرارة �صيًفا يف �صفوح تلك اجلبال، 

وتكرث الأمطار يف ف�صل ال�صيف. اإل اأن هذه اجلبال 

تتميز مبناخ فريد خا�س بها هو وليد الطبيعة اجلبلية 

والرتفاع ال�صاهق. ويكرث ال�صباب يف ف�صل ال�صيف، 

ما ي�صفي على جمال تلك الطبيعة ح�صًنا ل ي�صاهى، 

لذلك يقال عن جبال فيفاء اأنها مع�صوقة ال�صباب.

فيفاء والسياحة   |   تتميز جبال فيفاء بجمال 
مناظرها واأجوائها احلاملة، وطبيعتها الفريدة. وقد 

اأ�صبحت يف الفرتة الأخرية وجهة �صياحية رئي�صة 

يرتادها الزوار من كل مكان، وعلى مدار العام.

تتعدد املواقع ال�صياحية يف فيفاء، مثل 

النقيل، والدحرة، ووادي الفاحم، ومطل املحبا، 

ووادي الفرع، والو�صر، وال�صامل، واخلطم، 

والعذر، وغريها من املواقع اجلميلة التي تنتظر 

امل�صتثمرين، ورجال املال والأعمال، وع�صاق 

ال�صياحة والطبيعة  حتى ي�صتمتعوا بطبيعتها 

اجلبلية البكر، وي�صتثمروا مقوماتها ال�صياحية 

الفريدة، وكنوزها الطبيعية التي يناف�س بهاوؤها 

وتنوعها كثرًيا من الأماكن ال�صياحية يف العامل. 

ويتوقف ع�صاق الت�صوير لفرتات طويلة يف املنطقة 

للتقاط اأجمل ال�صور ملناظرها الآ�صرة، التي 

اأغدقت عليها م�صميات عدة، منها »جارة القمر« 

و»جنان الأر�س« و»فيفاء ال�صاحرة«.

لعل اأبرز هذه املواقع اجلاذبة، قمة العب�صية 

التي تطل من جميع اجلهات، على جل جبال فيفاء 

ومناظرها البديعة التي ت�صبه احلدائق املعلقة.

كما ت�صكل غابات )اخلو�صني( الكثيفة اأحد 

اأبرز املواقع ال�صياحية، وهي غابات تتميز بتنوع 

نباتي كبري ا�صتفاد منه عدد من الباحثني يف جمال 

الطب ال�صعبي. تنفرد )ال�صّماع( مبوقعها املتميز، 

الذي يطل على بقعة العذر ذات اجلمال الفاتن 

واملناظر الطبيعية البديعة. ومن هذا املوقع ت�صاهد 

�صوق النفيعة ال�صعبية، وواديي احلجوري والدفرة، 

وبقعة العذر ال�صاحرة. 

تتو�صط )العذر( جبال فيفاء، وهي من اأجمل 

اأماكنها، ل�صتواء �صطحها، وكرثة خ�صرتها 

وعمرانها. وت�صتهر بغزارة مياهها، ووفرة 

حما�صيلها الزراعية.

تقع اللعثة يف اأعلى قمة جبل اآل عبدل، وتطل على 

العب�صية، والدفرة، والنقيل، و�صهول تهامة.

اإ�صافة اإىل طبيعتها الأخاذة، تتميز جبال فيفاء 

مببانيها وقالعها القدمية التي كانت ت�صتخدم 

حلماية الأر�س ومراقبتها من املعتدين.

ا، اإرث ح�صاري اآخر، يتمثل يف  يف فيفاء اأي�صً

الطرق وامل�صالك احلجرية القدمية التي كان ي�صلكها 

الإن�صان والدواب ومتر بها قوافل التجارة.. وهي 

�صبكة �صخمة كانت تربط بني جميع مواقع املنطقة 

واأ�صواقها، وت�صكل بوابات للدخول اأو اخلروج من 

جبال فيفاء. ومتتاز بجمالها املعماري وح�صن 

بناء ال�صالمل احلجرية فيها، اإل اأنها مل تعد اليوم 

ت�صتخدم، فقد مت ال�صتغناء عنها منذ زمن بعيد.

فيفاء والمؤرخين   |   كتب الكثري من املوؤرخني 
يف جزيرة العرب، القدامى واملعا�صرون، عن 

فيفاء، ومنهم املوؤرخ وامل�صت�صرق الربيطاين جون 

فلبي يف كتابه »مرتفعات من اجلزيرة العربية«، 

فذكر قمة »العب�صية« التي مكث فيها لعدة اأ�صهر، 

واأو�صاف اأهل فيفاء ومتيزهم بالقوة والذكاء 

و�صالبة الأج�صاد.

ا املوؤرخ حممد بن اأحمد  وقد ذكر فيفاء اأي�صً

العقيلي يف كتابه ال�صهري »املخالف ال�صليماين«، 

وا�صتعر�س تاريخها وموقعها اجلغرايف، وحتدث عن 

اأ�صالة اأهلها وكرم �صيافتهم وتغنى ب�صحرها، حتى 

اإنه �صماها »لبنان تهامة«.

كما األف فيها املوؤرخ ح�صن بن جابر الثويعي كتاًبا 

بعنوان »ال�صتق�صاء يف تاريخ فيفاء«.

منطقة آسرة   |   حتوي فيفاء تراًثا �صعبًيا 
كبرًيا، قل اأن ُيوجد مثله، من الأمثال ال�صعبية، 

والأ�صاطري، واحلكم، والأ�صعار، والأحاجي.. 

اإ�صافة اإىل األوان الفنون ال�صعبية املتعددة. من 

عجائب جبال فيفاء، كرثة املنازل التي تاأتي 

على �صكل اأ�صطواين، وتعرف املباين الأ�صطوانية 

ال�صكل عادة، باأنها حكر على مناطق احلروب اأو 

ا، يف فيفاء، اأن املنازل  احلرا�صة. من الغرائب اأي�صً

القدمية حتمل اأ�صماء خا�صة بها متيزها ومتيز 

اأهلها، حتى اإن الأ�صخا�س يعرفون با�صم منازلهم. 

و يدل ال�صم، غالًبا، على �صفة مثل »ال�صّماع«، 

لأن موقعه ي�صمح ب�صماع الأ�صوات من حتت اجلبل 

ومن فوقه ب�صهولة، اأو يوؤّرخ ال�صم ملنا�صبة اأو 

حادثة معينة. كذلك، لكل قبيلة يف فيفاء جبـل 

خا�س يحمل ا�صمها، مع العلم اأن عدد القبائل يف 

فيفاء يزيد على 18 قبيلة.  

    تتميز فيفاء بمناخ فريد خاص بها هو
وليد الطبيعة الجبلية واالرتفاع الشاهق.    

ويكثر الضباب في فصل الصيف، لذلك يقال 
أنها معشوقة الضباب       
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تعد الجزيرة ملتقى 
الحضارات القديمة، ومنطقة 

جذب سياحي عالمي.

قبرص
الشواطئ الذهبية

منى الجعفراوي 
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قرب�س ثالث اأكرب جزيرة يف البحر تعد 

الأبي�س املتو�صط ومن اأ�صهر املناطق يف 

العامل. يزورها �صنوًيا ما يقارب )حوايل 2.4 مليون 

�صائح( وعا�صمتها نيقو�صيا. مبا اأن اجلزيرة تنق�صم 

ما بني تركيا، ويونانية فهي بذلك متتلك لغتني 

ر�صميتني: الرتكية، واليونانية. وتت�صكل اجلزيرة 

من 77% من اليونانيني، و18% من الأتراك، و%5 

جن�صيات عرقية خمتلفة.

يعتمد اجلزء ال�صمايل من جزيرة قرب�س على 

تركيا بحكم اأنها حتت �صيطرتها، واقت�صادها 

يعتمد ب�صكل �صبه كلي على القت�صاد الرتكي، 

والعملة الر�صمية الرتكية.

الحضارة القبرصية   |   تعد جزيرة قرب�س ملتقى 
الطريق حل�صارات العامل منذ قرون عديدة.. ومنها 

احل�صارة الرومانية والبيزنطية واليونانية والتي 

ا�صتقرت فيها منذ 3000 عام، كما كان الفينيقيون 

والرومان والعديد من الغزاة قد تركوا عالمات 

مهمة يف ت�صكيل اجلزيرة. وقد كانت اجلزيرة مكان 

جذب ل ُيقاوم لكثري من ال�صخ�صيات التاريخية 

ال�صهرية اأمثال: كليوباترا، والإ�صكندر الأكرب، 

وليوناردو دافن�صي، وريت�صارد قلب الأ�صد.

تعد قرب�س اجلزيرة الثالثة من حيث احلجم 

يف منطقة حو�س البحر الأبي�س املتو�صط.. وتتمتع 

مبوقع فريد بقربها من ثالث قارات هي اأوروبا، 

واآ�صيا، واأفريقيا. ويحلو ملحبي قرب�س اأن ي�صموها 

»جزيرة احلب«. وتتمتع قرب�س ب�صواطئها الذهبية 

اجلميلة، وخطوط ال�صاحل املتعرجة، وجبالها 

الرائعة املثرية.

ال�صعب القرب�صي �صعب م�صياف بطبيعته.. 

ودود.. دافئ امل�صاعر.. يجدون متعة خا�صة يف 

الرتحيب ب�صيوفهم. لدى القبار�صة براعة وموهبة 

خا�صة جلعل �صيوفهم وزوارهم ي�صعرون باأنهم كما 

يف اأوطانهم. وميتاز اأهل اجلزيرة بحبهم للفرح 

والبهجة وق�صاء الوقت اجلميل.. وهو اأمر نابع من 

قلب ال�صخ�صية القرب�صية.

التضاد يجعلها أكثر جاذبية   |   قرب�س اأر�س 
الت�صاد والتباين.. حيث توجد بها املدن احلديثة، 

وعلى م�صافة قريبة منها ت�صعر بالقرون والأزمنة 

املا�صية من خالل بقايا اآثار احل�صارات القدمية. 

واليونانية هي اللغة الوطنية للقبار�صة. ولكن 

الإجنليزية يتم التحدث بها يف كل مكان. قرب�س 

هي جنة الألعاب الريا�صية املائية للباحثني عن 

الريا�صة والتي ت�صمل �صيد الأ�صماك، واجلولف، 

وركوب الدراجات، والإبحار، و�صباق اليخوت، 

وال�صباحة، وريا�صات املاء، ورايل ال�صيارات. 

يوجد بها مطاران اأحدهما رئي�س وهو مكان 

لرنكا الدويل.. والآخر �صغري ويقع يف مدينة بافو�س.

منذ عام 1974 وقرب�س مق�صمة اإىل ق�صمني: 

الثلث ال�صمايل وي�صكنه القبار�صة الأتراك،   
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والثلثني اجلنوبي وي�صكنه القبار�صة اليونانيون. 

ويف�صل بينهما اخلط الأخ�صر الذي مير من 

»مورفو« ماًرا بنيقو�صيا حتى فاماجو�صتا.. هناك 

العديد من امل�صاعي ُتبذل من قبل هيئة الأمم 

املتحدة والحتاد الأوروبي واأمريكا لإعادة توحيد 

اجلزيرة وت�صوية النزاع ب�صكل �صامل.

مدن سياحية قبرصية بامتياز
ليماسول )ليمسوس(   |    وهي منتجع 
ولها �صاطئ جميل بطول 10 اأميال. ُيطلق 

عليه القبار�صة الريفريا، وبها مراكز الت�صوق 

املزدحمة، وكذلك املطاعم التي تنا�صب كل 

الأذواق والدخول املختلفة. من الأماكن املهمة 

بليما�صول قلعة ليم�صو�س التي ت�صمل املتحف 

القرب�صي، ومتحف الآثار، ومتحف الفن ال�صعبي، 

وحدائق البلدية، و�صالة عر�س الفنون املحلية، 

وبها الكثري من الفنادق الفاخرة.

على الطريق ال�صاحلي اإىل ال�صرق وبعد الفنادق 

.1

.2

.3

اأطالل كوريون القدمية.

اإحدى القرى يف جبال ترودو�س - ليما�صول.

ميناء لرناكا حيث ي�صطف العديد من اليخوت.
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الفاخرة �صوف جتد »اأما�صو�س« والتي ُتعد من املدن 

القدمية ململكة قرب�س، وحتوي الكثري من الآثار 

والأنقا�س الباقية للميناء القدمي. ُيقام باملدينة 

العديد من الحتفالت واملهرجانات التي تغزو 

ال�صوارع يف اأثناء الكرنفالت.

بافوس  |  توجد بها »بيرت تورميو« اأو �صخرة 
اأفروديت، وهي كتلة �صخرية �صخمة متيز املكان. 

ومدينة بافو�س بالكامل ُترعى حالًيا بو�صاطة 

اليون�صكو.. حيث ت�صتمل يف قائمة اليون�صكو على 

الكنوز الطبيعية والثقافية.

الرنكا  |  هي بوابة جزيرة قرب�س ومدخل 
)نقطة النطالق( للمغامرات. معظم 

ال�صائحني يرون قرب�س من خالل لرنكا.. 

والتي ُتعد امليناء الثاين ومدينة املطار الدويل. 

من لرنكا ترى البحر الأزرق العميق يتقابل 

مع رمال ال�صاطئ الالمعة.. حتت ال�صماء 

املتاألقة. ترى من ميناء لرنكا اليخوت و�صفن 

الإبحار القادمة من اأرجاء املعمورة، ت�صطف 

على حميط امليناء واأعمدة الإ�صاءة التي تطل 

منها. يوجد يف لرنكا العديد من املتاحف 

واملباين التاريخية. ويف الطريق من لرنكا اإىل 

ليما�صول.. يجب التوقف بقرية »ليفكارا« والتي 

اأغرت ليوناردو دافن�صي قبل 5 قرون باأعمال 

فنية يدوية �صديدة الإتقان.

نيقوسيا  |  »العا�صمة القدمية والتي عمرها اأكرث 
من األف عام« وهي تقع يف قلب جزيرة قرب�س.. 

وهي عا�صمة اململكة القدمية والتي متيزها حوائطها 

وبواباتها اجلميلة، وعددها ثالث هي بافو، وفاما 

جو�صتا، و�صريينا.. والتي كانت حتمي املدينة 

القدمية. واأجملها بوابة فاما جو�صتا ال�صهرية والتي 

ما زالت موجودة حتى اليوم، والتي حتمي بفخر 

املدينة القدمية من املدينة احلديثة. املهتمون 

بالتاريخ والفن �صوف ياأخذون طريقهم مبا�صرة اإىل 

متحف قرب�س.. الذي يحوي جمموعة مهمة من 

التحف والكنوز من العهد القدمي لفرتة الرومان. تعد 

املدينة مركز الأعمال والثقافة احلديثة.. كما اأنها 

األقل كلفة في أوروبا
أظهرت دراسة يوروستات للدول األغلى 
معيشة في أوروبا في سنة 2013، والتي 

تستند إلى المستوى العام ألسعار 
االستهالك، أن قبرص واليونان تعّدان من 

البلدان األقل غالء في أوروبا.
احتلت الدنمارك صدارة الدول األغلى 

معيشة في أوروبا بـ 140% )وهذا يعني 
أن األسعار كانت أعلى بنسبة 40% من 

معدل الـ28 دولة(، ثم تليها السويد )130 %( 
وكل من لكسمبورغ وفنلندا )%128(. 
وتأتي كل من اليونان )89%( وقبرص 

)86%( في وسط الترتيب. واحتلت رومانيا 
)57%( وبلغاريا )48%( آخر الترتيب.

ُتعد مركز الت�صوق للجزيرة، مع وجود ت�صكيلة من 

املطاعم التي تر�صي جميع الأذواق.

ترودوس   |   »جبال ترودو�س« حيث منظر اجلبال 
املهيب، والريف اجلميل، وغابات ال�صنوبر، و�صجر 

الأرز الكثيف.. واملنحدرات الغاط�صة يف ال�صم�س، 

منطقة ترودو�س تقدم ت�صاًدا غري متوقع ل�صاحل 

البحر الأبي�س املتو�صط. يف منت�صف الطريق بني 

املدن املزدحمة لنيقو�صيا وليما�صول. يف املنت�صف 

بني البحر وال�صماء ترتفع جبال ترودو�س 1950 

مرًتا عن �صطح البحر، حيث هواء اجلبل ال�صايف 

املمزوج بعبري الليمون والربتقال املوجود اأ�صفل 

اجلبل. وعلى طول الطريق �صوف ت�صعد كل قرية 

متر بها بتقدمي اأ�صيائها اخلا�صة مثل جنب املاعز 

اجلبلي، والكرز الطازج، وماء الورد.

أموكوستوس  |  �صواطئها الذهبية، ومنتجعاتها 
الفاخرة والتي تقدم الراحة وال�صرتخاء اإىل 

مرتاديها. توجد بها اأجمل 3 �صواطئ وهي: �صاطئ 

ني�س، وماكرونيو�س. وخليج �صجر التني. وتتمتع 

اأموكو�صتو�س ب�صواطئها اجلميلة وفنادقها الفاخرة 

ذات النجوم املختلفة.. ومنطقة اأموكو�صتو�س 

جتذب الباحثني عن ال�صم�س الدافئة من كل بقاع 

الأر�س. يظل هذا اجلزء من اجلزيرة القلب 

الأخ�صر الزراعي لقرب�س، حيث جتد طواحني 

الهواء التقليدية، وطرق الري احلديثة لري الرتبة 

احلمراء اخل�صبة.

رياضات جميلة ومختلفة   |   ميكنك ممار�صة 
العديد من الأن�صطة والريا�صات يف اجلزيرة 

القرب�صية. فمن يع�صق ريا�صة التزلج على �صبيل 

املثال ف�صيجد من املرتفعات اجلبلية يف قرب�س 

غايته. فقمم ترودو�س تك�صف الوجه الآخر من 

اجلزيرة. فعلى ارتفاع نحو 2000 مرت فوق م�صتوى 

�صطح البحر، تقدم قمم ترودو�س م�صاهد رائعة 

لكل اأطراف اجلزيرة. تعرف هذه اجلبال بهوائها 

النقي ومناظرها الطبيعية اجلميلة.. فيما تع�صق 

القرى ال�صاحرة ب�صوارعها املر�صوفة باحل�صى، 

ومعمارها ال�صعبي على �صفوح اجلبال بني اأ�صجار 

ال�صنوبر، و�صط حقول العنب وب�صاتني الفاكهة. 

خرير اجلداول اجلبلية وتغريد العندليب هي غالًبا 

الأ�صوات الوحيدة التي متالأ الهواء يف منطقة 

اتخذها ال�صعراء لكتابة ق�صائد غنائية مطولة.

ا القيام بالعديد من الأن�صطة،  ميكنك اأي�صً

ابتداًء من ركوب الدراجات يف التالل، وممار�صة 

�صيد ال�صمك على اأحد ال�صدود.

ملن يهوى ريا�صة امل�صي يف الطبيعة �صوف مي�صي 

يف �صل�صلة من املمرات الطبيعية عرب مناطق ذات 

جمال ا�صتثنائي، و�صط اأ�صجار ال�صنوبر العطرة 

وجداول املياه املتدفقة و�صاللت مياه مو�صمية حتى 

ت�صل اإىل مواقع التنزه الظليلة.  

                   قبرص أرض التضاد والتباين.. 
حيث توجد بها المدن الحديثة، وعلى مسافة قريبة منها  

     تشعر بالقرون واألزمنة الماضية  
    من خالل بقايا آثار الحضارات القديمة  
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رحالت

عندما 
تفكر يف ق�صاء اأ�صبوع مميز، فال ترتدد 

يف اأن تكون وجهتك ق�صتاد، فهي من 

الوجهات التي ل تن�صى يف �صوي�صرا، و�صتكون فكرة 

فريدة من نوعها، اإذ �صتتمكن خالل زيارتك من 

معرفة هذه املدينة ال�صوي�صرية، و�صتتعرف اإىل جتربة 

جديدة من الأن�صطة الرتفيهية مع فر�صة للتمتع 

باملوروث الثقايف املميز، اإ�صافة اإىل ال�صرتخاء 

والتمعن يف هذه الطبيعة اخلالبة. تقع ق�صتاد يف جزء 

رائع من �صل�صلة جبال الألب يف م�صهد خالب يجمع 

بني الثلج وال�صم�س.

متعة التزلج والمغامرات   |   ميتاز جبل ريلرييل 
يف ق�صتاد ب�صم�صه امل�صرقة، ويعد مالًذا للباحثني 

عن الدفء واملتعة، وهو موقع تزلج طويل املدى 

قشتاد 
الجميلة

رحلة يعز مثيلها في رحاب مدينة 
تفتنك بطبيعة خالبة تجمع بين 

الثلج والشمس.
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مينح ال�صعور بالنتعا�س واحليوية للزوار من خمتلف 

الأعمار، ويعد من اأف�صل الأماكن التي تبحث عنها. 

اأما اإذا كنت من ذوي املغامرات، فاإن ج�صر بيك ووك 

املعلق يجعلك تعي�س مغامرات التنقل من جبل لآخر 

باإح�صا�س غريب. يقع اجل�صر بالقرب من ق�صتاد، 

وميكن الو�صول اإليه بو�صاطة عربة الكيبل املتنقل 

وبع�س العربات الأخرى. ي�صتطيع الزائر ال�صتمتاع 

بروؤية منظر مذهل وخمتلف من جبال الألب، واإذا 

كانت لديك م�صكالت يف التنف�س ف�صتجد العناية التامة 

من املتعهدين بالرحلة. توفر ق�صتاد اإىل زوارها اإمكانية 

جتربة التنقل بعربات اخليل من ريف لونني اإىل بحرية 

لونني، وهي بحرية تقع يف و�صط حممية طبيعية متتاز 

مبوقعها ال�صرتاتيجي وروعتها الأخاذة، ما جعل منها 

مق�صًدا مثالًيا ملحبي الطبيعة واملرتفعات. 

الأماكن  اأكرث  اأحد  ق�صتاد  رفاهية فريدة   |   تعد 
الفاخرة يف �صوي�صرا، اإذ توجد فيها فروع للعالمات 

العاملية ال�صهرية التي تغري الزوار، اإ�صافة اإىل عراقة 

الفنادق وال�صتمتاع بتجربة معي�صية وت�صوقية فريدة. 

كما تعد املنطقة الأهم يف قطاع الفنادق الفاخرة 

ذات الرفاهية املميزة، اإذ ت�صعى جميع الفنادق لتلبية 

رغبات الزوار املختلفة. تعد هذه املنطقة خياًرا 

مثالًيا ملتذوقي املاأكولت اللذيذة وجنب الفوندو املتنوع 

وال�صهري، اإذ حتتوي على اأكرث من 100 مطعم تتناف�س 

يف تقدمي الراحة والدفء واأطايب الطعام.  

     تعد قشتاد أحد أكثر األماكن الفاخرة في سويسرا، 
            إذ توجد فيها فروع للعالمات العالمية الشهيرة, 

        إضافة إلى عراقة الفنادق واالستمتاع
   بتجربة تسوقية فريدة   
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نعي�س يف اأوقات غري عادية. ويبدو اأن كل يوم اإننا 

مير علينا يجلب معه اأزمة جديدة متفاقمة، 

�صواء كانت الهجرة، اأو التقلبات القت�صادية، اأو 

الأمن، اأو تغري املناخ. وتنطوي كل هذه التحديات 

املعقدة غري امل�صبوقة على عامل واحد م�صرتك، وهو 

الفقر، ولهذا فاإن الق�صاء على الفقر من �صاأنه اأن 

يجعل مهمة التغلب على هذه التحديات اأ�صهل كثرًيا.

هناك �صبب وجيه للتفاوؤل ب�صاأن اإمكانية اإحراز تقدم 

على م�صار احلد من الظلم وعدم الإن�صاف. فمنذ 

مطلع القرن، خطا الب�صر خطوات فذة نحو عاملمَ يحظى 

فيه كل اإن�صان بفر�صة ال�صتمتاع بحياة �صحية منتجة. 

فقد انخف�صت الوفيات بني الأمهات اإىل الن�صف 

تقريًبا، كما تراجعت الوفيات بني الأطفال والوفيات 

ب�صبب املالريا اإىل الن�صف، وانخف�صت معدلت الفقر 

ع  املدقع اإىل اأكرث من الن�صف. يف العام املا�صي، وقَّ

العامل على اتفاق يق�صي باإمتام هذه املهمة.

تنمية

بيل وميليندا غيتس *

ال بد من بذل أوسع 
الجهود لتلبية احتياجات 
األشد فقًرا للوصول إلى 
عالم خاٍل من الفقر في 

عام 2030.

وعود
2016
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                  الحقيقة المرة هي أن التمويل الحالي لبرامج البحث 

والتطوير لتلبية االحتياجات الصحية ألفقر الناس 
في العالم ليس كافًيا.   

وما نملكه من أدوات وتقنيات اآلن    
ال يكفي لحملنا إلى حيث ينبغي لنا أن نكون  

تدور الأهداف العاملية التي وافقت عليها الدول 

الأع�صاء املئة والثالث والت�صعون يف الأمم املتحدة 

يف �صهر �صبتمرب/اأيلول من العام املا�صي حول هدف 

اإنهاء الفقر بكل اأ�صكاله ويف كل مكان بحلول عام 

2030. اإننا على يقني من اأن حتقيق هذا الهدف لي�س 
ا اخرتاقات  ممكًنا فح�صب، بل اإننا �صن�صهد اأي�صً

كربى على طول الطريق، �صتعمل على تزويد النا�س يف 

البلدان الفقرية بفر�س غري م�صبوقة. اإننا نعتقد حًقا 

اأن حياة الفقراء �صوف تتح�صن يف ال�صنوات اخلم�س 

ع�صرة املقبلة ب�صرعة اأكرب مقارنة باأي فرتة �صابقة 

يف التاريخ، واأن هذا التح�صن �صيكون اأكرب كثرًيا من 

التح�صن الذي قد يطراأ على حياة اأي فئة اأخرى.

على الرغم من اأن اإحراز التقدم اأمر ممكن، اإل 

اأنه لي�س حتمًيا. ذلك اأن حتقيق النجاح ي�صتلزم توافر 

الإرادة ال�صيا�صية، والتعاون العاملي، والإبداع الب�صري، 

وهي الر�صالة التي ن�صعها يف احل�صبان يف اجتماعاتنا 

وم�صاركاتنا املختلفة يف املنتدى القت�صادي العاملي 

يف دافو�س. ومن جانبنا، تعتزم موؤ�ص�صة بيل وميليندا 

غيت�س الرتكيز على املناطق الأ�صد احتياًجا وخو�س 

جمازفات قد ل ي�صتطيع غرينا خو�صها اأو ل يرغبون 

يف خو�صها. نركز جهودنا هذا العام على ثالثة 

جمالت عري�صة:

أواًل، سوف نستمر في دعم المؤسسات التي 
ساعدت على وصولنا إلى ما نحن عليه اآلن.  |  منذ 

ر ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز  رَّ عام 2002، حمَ

وال�صل واملالريا ثروة مل ي�صبق لها مثيل من املوارد 

الب�صرية واملالية ملكافحة اأمرا�س معدية توؤثر ب�صكل 

غري متنا�صب يف النا�س الأكرث فقًرا. ومن خالل توفري 

الأدوية، وتدريب الأطباء واملمر�صني، وبناء اأنظمة 

اأكرث قوة للرعاية ال�صحية، �صاعد ال�صندوق العاملي 

حتى الآن على اإنقاذ 17 مليون اإن�صان. وهو اإجناز 

كبري بكل املقايي�س. و�صوف يكون موؤمتر ال�صندوق 

يف وقت لحق من هذا العام مبنزلة فر�صة اأخرى 

للم�صاعدة على بناء عاملمَ اأف�صل. وينبغي لنا اأن نحقق 

اأق�صى قدر من ال�صتفادة من هذه الفر�صة لي�س فقط 

للم�صاعدة يف اإنقاذ ما قد ي�صل اإىل ثمانية ماليني 

ا لدعم الأنظمة ال�صحية يف  �صخ�س اآخرين، بل اأي�صً

البلدان منخف�صة الدخل، وبالتايل احلد من خطر 

اندلع اأزمات �صحية يف امل�صتقبل. على نحو مماثل، 

متكن ما يقرب من اأربعة ماليني �صخ�س اآخرين 

منذ بداية العقد احلايل من البقاء على قيد احلياة 

ب�صبب حت�صينهم �صد الأمرا�س املعدية، ويرجع جزء 

كبري من الف�صل يف ذلك اإىل حتالف اللقاحات، غايف 

Gavi. يف ال�صنوات اخلم�س املقبلة يعتزم حتالف 
غايف و�صركاه حت�صني 300 مليون �صخ�س اآخرين، 

وم�صاعدة املاليني من الأطفال وال�صباب على البقاء 

والنماء وبالتايل تعزيز اقت�صادات البلدان النامية.

ثانًيا، سوف يكون النساء والفتيات في قلب 
مساعينا.  |   لقد اأ�صبح العامل بكل املقايي�س مكاًنا 

اأف�صل من اأي وقت م�صى للن�صاء والفتيات. ولكنه 

ل يزال بعيًدا عن كونه جيًدا بالقدر الكايف. فهن 

يف احتياج اإىل حت�صني فر�صهن يف احل�صول على 

الرعاية ال�صحية، وبخا�صة خدمات تنظيم الأ�صرة، 

والفر�س القت�صادية املو�صعة، واملزيد من احلرية 

يف اتخاذ القرار ب�صاأن حياتهن اخلا�صة )وهو ما 

يتطلب بدوره قدًرا اأعظم من امل�صاركة املجتمعية 

والقيادة ال�صعبية(.

الواقع اأن متكني الن�صاء والفتيات من حتويل 

د واحًدا من اأذكى ال�صتثمارات  حياتهن ُيعمَ

التي ميكننا تقدميها. ذلك اأن حت�صني �صحتهن 

ورفاهيتهن، و�صمان ح�صولهن على التعليم اجليد، 

واإطالق العنان لإمكاناتهن القت�صادية من العنا�صر 

اجلوهرية يف بناء جمتمعات ودول اأكرث ازدهاًرا. لكن 

ينبغي لنا اأن نعمل على حت�صني فهمنا لأف�صل ال�صبل 

لتمكني الن�صاء من حتقيق النجاح. ولكي نتمكن من 

التغلب على قرون من التمييز بني اجلن�صني، فنحن يف 

د  احتياج اإىل املزيد من الزخم وراء هذه الأجندة. وُيعمَ

موؤمتر الن�صاء ينجزن يف مايو اأيار الفر�صة العاملية 

التالية لل�صغط من اأجل املزيد من العمل واختبار 

مدى التزام املانحني.

ثالًثا، سوف نستثمر في اإلبداع.  |   ي�صكل 
التقدم العلمي والتقني من اللقاحات اجلديدة 

واملحا�صيل الأكرث قدرة على املقاومة اإىل الهواتف 

الذكية الأرخ�س اأحد اأعظم املحفزات للحد من 

الفقر. يف غ�صون الأ�صابيع القليلة املا�صية فقط، 

اأظهر العامل ا�صتعداده لإنفاق املزيد لإيجاد �صبل 

جديدة لتوفري م�صادر طاقة نظيفة ورخي�صة ميكن 

د هذا اأحد ال�صبل الأكرث اأهمية  العتماد عليها. وُيعمَ

مل�صاعدة الفقراء على التكيف مع تغري املناخ. من 

ناحية اأخرى، جنحت البتكارات يف جمال الرعاية 

ال�صحية حًقا يف جعل العامل اأقرب اإىل حمو مر�س 

�صلل الأطفال متاًما من الوجود. اإننا نتوقع روؤية 

نتائج مذهلة من ا�صتخدام عالج ثالثي جديد رمبا 

يكون قادًرا على ا�صتئ�صال داء الفيل، الذي يوؤثر يف 

حياة 120 مليون اإن�صان.

لكن احلقيقة املرة هي اأن التمويل احلايل لربامج 

البحث والتطوير لتلبية الحتياجات ال�صحية لأفقر 

النا�س يف العامل لي�س كافًيا. وما منلكه من اأدوات 

وتقنيات الآن ل يكفي حلملنا اإىل حيث ينبغي لنا اأن 

نكون. واإذا كنا راغبني يف حتقيق الغايات التي اأ�ص�صت 

لها الأهداف العاملية يف جمالت مثل �صحة الأمهات 

والأطفال، ومكافحة الأمرا�س املعدية، فيتعني علينا 

اأن ن�صاعف متويل برامج البحث والتطوير بحلول عام 

2020. لهذا ال�صبب، يتعني علينا اأن ن�صمن و�صع ق�صية 
البحث والتطوير على اأجندة قمة جمموعة الدول ال�صبع 

الكربى يف اليابان يف مايو/اأيار، مع الرتكيز على تطوير 

املنتجات املنقذة للحياة ون�صرها والكفيلة بتح�صني 

الآفاق القت�صادية لأ�صد النا�س فقًرا اإىل حد كبري.

اإن تقدمي الدعم املتوا�صل ملوؤ�ص�صات مثل ال�صندوق 

العاملي وحتالف غايف، ومتكني الن�صاء والفتيات، 

وامل�صاريع الإبداعية، ي�صكل كل ذلك عاماًل بالغ الأهمية 

لت�صريع عجلة التقدم ل�صالح اأ�صد النا�س فقًرا يف 

العامل. ولكن بو�صعنا، بل ينبغي لنا، اأن نبذل قدًرا اأعظم 

من اجلهد. اإذ لبد اأن يتوحد العامل خلف كل اجلهود 

الرامية اإىل ا�صتئ�صال الفقر من حيث كونه خطوة اأوىل 

بالغة الأهمية نحو التغلب على العديد من التحديات 

الأخرى التي نواجهها اليوم: من الهجرة اإىل الإرهاب.

الواقع اأن العناوين الرئي�صة اليومية تعك�س يف كثري 

من الأحيان الفجوة بني عاملمَ اليوم وعامٍل خاٍل من 

الفقر. ولكن ما ل تك�صف عنه العناوين الرئي�صة هو كل 

ال�صبل التي ت�صاعد بالفعل على حت�صني حياة النا�س 

الأ�صد احتياًجا. واإذا ما وفينا بوعودنا لهم، ف�صوف 

يحتل هذا الأمر ال�صفحات الأوىل لكل ال�صحف.  

بيل وميليندا غيت�س، الرئي�صان امل�صاركان ملوؤ�ص�صة   *
بيل وميليندا غيت�س.
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تعليم

آني بيشكام *

تطلق كلية اإن�صياد اأي م�صاق كبري مفتوح »مل 

عرب الإنرتنت حتى الآن«، اإجابة رددُت بها 

خالل مناق�صة غري ر�صمية يف اأثناء ال�صرتاحة اإىل 

اأحد امل�صاركني يف موؤمتر �صركاء كور�صريا الأخري يف 

لندن. فتاأّكد حماوري من موقفي وقال يل بعد اأن 

ارت�صمت ابت�صامة على وجهه واأوماأ براأ�صه بخفة: »ل 

بد اأنك من املعار�صني اإًذا«.

بعد فرتة ق�صري، خالل ا�صرتاحة اأخرى، طرحُت 

الفكرة نف�صها لأتلقى اإجابة تعك�س م�صاألة قلق حقيقية، 

»ولكن األ تخ�صى موؤ�ص�صتكم التخلف عنها؟«.

و�صط اجلمهور العاملي من اإداريي اجلامعات، 

والأ�صاتذة، وامل�صممني التعليميني، وفريق دعم 

ا من  التعليم، اأي و�صط ما يزيد على 450 �صخ�صً

حوايل 100 موؤ�ص�صة �صريكة، كانت احلما�صة متالأ 

الأجواء قبيل اجلل�صة الفتتاحية، وا�صتمرت طوال مدة 

املوؤمتر مع تبادل ال�صركاء بلهفة الن�صائح ب�صاأن ابتكار 

م�صاقات كبرية مفتوحة عرب الإنرتنت ون�صرها. ومع 

ين املتناق�صني املذكورين اأعاله،  ذلك، فاإن ال�صعورمَ

واللذين �صيتم التطرق اإليهما لحًقا، برزا بكل �صهولة. 

ففر�صت ال�صجة الإعالمية مع�صلة غري مثمرة اأمام 

متبني فكرة امل�صاق الكبري املفتوح عرب الإنرتنت وغري 

املتبنني لها، بهدف اإقناع هوؤلء الأطراف بع�صهم 

ا. فاإما اأن يكون املرء مع امل�صاق الكبري املفتوح  بع�صً

عرب الإنرتنت اأو �صده.

غري اأن ثمة نقا�ًصا بدياًل، على امل�صتوى نف�صه 

من الأهمية، يتوجب اللتفات اإليه خارج اإطار هذا 

اخلطاب ال�صيق الق�صري. فامل�صاقات الكبرية املفتوحة 

عرب الإنرتنت ت�صكل ل ريب مناق�صات مثرية لالهتمام، 

تتحدى حدود التعليم، وتو�صع نطاق التعلم. ولكن 

ال�صوؤال احلقيقي هو ملاذا؟ ما الفجوة التي تك�صفها 

هذه امل�صاقات وحتاول �صدها يف جمال التعلم؟

اإنها لي�صت تلك امل�صاقات املرتبطة بالطالب يف 

القرى البعيدة يف البلدان النائية الذين ا�صُتخدموا 

)ودون خجل( كمتلقني رمزيني لتعليم »عظيم«.

بل اإنها امل�صاقات التي تك�صف عن الفجوة املتعلقة 

بالتعّلم داخل اجلامعات وت�صدها: األ وهي تعّلم 

املعلمني ومنوهم.

ولكّن اأحًدا ل ياأتي على ذكر املو�صوع فعلًيا لأننا 

نواجه م�صكلة حقيقية بالنف�صال والبتعاد عن ثنائية 

التعليم الأكرث ت�صلياًل على الإطالق، وهي اأن املعلمني 

يعلِّمون فقط، والطالب يتعلَّمون فقط.

رغم تنّبه متبني فكرة امل�صاقات وب�صرعة يف 

ا  موؤمتر �صركاء كور�صريا اإىل اأن الطالب يعلِّمون اأي�صً

ا واأ�صاتذتهم كذلك يف املجموعات  بع�صهم بع�صً

العاملية على الإنرتنت، اإل اأن مفهوم تعّلم املعلمني 

ُترك وكاأنه �صظايا �صغرية مبعرثة، توّجب على 

اأع�صاء اجلمهور جمعها لت�صكيل �صورة غري وا�صحة 

وغري كاملة يف نهاية املطاف.

المعلمون مهمشون   |   انق�صم املوؤمتر اإىل 
حلقات عمل وحلقات نقا�س متعددة، عاجلت كل منها 

موا�صع مثل »الن�صائح وامل�صورة لإعطاء درو�صك 

الأوىل«، و»الت�صميم املبتكر مل�صاق كبري مفتوح عرب 

ليس الطالب وحدهم من 
ينمون ويتعلمون داخل القاعات 
الدراسية. لذا، يجب إعادة تركيز 
أطر المحادثات حول المساقات 
الكبيرة المفتوحة عبر اإلنترنت 

)MOOC( لتشمل المنافع 
الموجهة للمعلمين.

دفاًعا عن
 تعلم 

المعلمين
ّ
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        ينبغي لألطراف كافة أن يركزوا بالكامل على     
تعلّم المعلمين وتطورهم المهني، ودعمهم،     

وإجراء البحوث حول ذلك، وتقييمهم،               
والتوقف عن النظر إلى التدريس من حيث 

كونه منتًجا ثانوًيا للتعليم        

الإنرتنت وكيفية تنفيذه«، و»املناهج التعليمية املختلطة 

ًنا قّيًما  وما بعدها«. وعاجلت املوا�صيع كافة مكوِّ

مرتبًطا بالتدري�س من خالل م�صاق كبري مفتوح عرب 

الإنرتنت. واأدىل ثالثة م�صاركني اإىل اأربعة م�صاركني 

باآرائهم، وتعّلم كثري من اجلمهور منهم ومعهم خالل 

ق�صم الأ�صئلة والأجوبة املو�ّصع.

خالل حلقات العمل والنقا�س هذه، دارت مناق�صات 

قّيمة حول طول اأ�صرطة الفيديو وجودتها، ومعدلت 

الإمتام، واأرقام التناق�س، وبناء املجتمعات، والرتقاء 

بالثقافة، ومناذج الإيرادات. ودفعت بي كل تلك 

النقاط احلا�صمة عندئٍذ ومن جديد اإىل الت�صاوؤل عن 

اأهمية الأمر. اإذ اإن جّل ما يت�صنى لل�صركاء املوؤ�ص�صني 

للم�صاقات الكبرية املفتوحة عرب الإنرتنت والروؤ�صاء 

التنفيذيني اجلدد اأن يقوموا به هو حتفيز هذه 

امل�صاقات واإظهارها كـ»حمالت« رامية اإىل م�صاعدة 

الآخرين حول العامل.

يف جمال التعليم العايل، فاإن ثقافة جتاهل تعّلم 

املعلمني دون حتّفظ متاأ�صلة جًدا، لدرجة اأن املعلمني 

اأنف�صهم �صّرحوا فقط عن عمليات تعّلمهم خالل 

ال�صرتاحات اأو حول مائدة الغداء.

خالل مناق�صاتي غري الر�صمية، �صعر اأربعة اأ�صاتذة 

خمتلفني اأن ابتكار م�صاق كبري مفتوح عرب الإنرتنت 

ي�صّكل وللمرة الأوىل فر�صة لالختيار بعناية اأكرث 

الأفكار الأ�صا�صية وذات ال�صلة فيما يخ�س موا�صيعهم، 

وتق�صيمها اإىل كتل تعليمية موجزة. يف �صياق مناق�صات 

اأخرى غري ر�صمية، �صّرح �صتة اأ�صاتذة اآخرين عن 

كون م�صاهدتهم لأنف�صهم وللمرة الأوىل وهم يعطون 

الدرو�س اأمًرا يفتح العيون عّلق اجلميع باأن توليفة 

اإعادة التفكري، وتب�صيط املحتوى، وم�صاهدة الأداء، 

ا من تعليمهم ال�صخ�صي يف احلرم  ن خ�صو�صً ح�صَّ

ا للم�صاقات  اجلامعي، ويف التكرارات التالية اأي�صً

الكبرية املفتوحة عرب الإنرتنت اخلا�صة بهم.

أين يتوجب التركيز؟   |   اأجرينا هذه املناق�صات 
حول اأ�صا�صيات التدري�س لأن اأًيا من هذه اجلل�صات مل 

يركز وح�صب على كيفية تغيري الأداة خليارات املحتوى، 

والطرق التي غرّيت بها الأداة الت�صل�صل املفهومي 

للدرو�س، واأين ميكن اإدراج التمارين، والأن�صطة، 

والأ�صئلة يف م�صاقات الإنرتنت اأو يتعّذر اإدراجها، 

لت الو�صيلة اأ�صلوب التدري�س. مل تعالج اأي من  وكيف عدَّ

ن هذه التغيريات من  ا كيف حت�صِّ املناق�صات هذه اأي�صً

التعليم، �صواء عرب الإنرتنت اأو بعيًدا عنه.

وكان للقيمة املتاأ�صلة للم�صاقات الكبرية املفتوحة 

عرب الإنرتنت اأن تتجلى ب�صكل اأو�صح لو اأن احللقات 

املتعّددة ناق�صت جتربة امل�صاقات �صمن القرارات 

الرتبوية القائمة التي يتخذها املعلمون كل يوم، 

واملوؤطرة �صمن عملية رحلة تعّلم املعلمني، بدًءا من 

املحاولت الأوىل، والعرثات، والتاأمالت، والتكرار، 

واإعادة املحاولة، والنتائج، و�صوًل اإىل ال�صتنتاجات.

على �صبيل املثال، كان باإمكان حلقة نقا�س اأن 

تطلب من اأ�صاتذة متعددين ُيدر�صون يف جمالت 

ا عن ت�صميم رحالتهم  خمتلفة اأن ي�صردوا ق�ص�صً

التعليمية على الإنرتنت، والتفا�صيل الرتبوية 

املنطقية الكامنة خلف قرارات ت�صاميمهم، مثل 

اختيارهم لت�صمني بع�س املفاهيم اأو حذفها )بعيًدا 

عن قيود الوقت اأو الأدوات(، مقارنًة مبقررهم 

التعليمي ال�صخ�صي، و�صرح النتائج.

كان باإمكان حلقة نقا�س اأخرى اأن تدعو الأ�صاتذة 

الذين ُيدر�صون يف املجالت نف�صها اإىل الت�صارك 

ني  وبالتفا�صيل، اأف�صل الطرق التي مّثلوا بها مفهوممَ

يف م�صاقهم الكبري املفتوح عرب الإنرتنت. وهو ما 

ي�صميه املعلمون ت�صارك معرفة املحتوى الرتبوي 

اأو ال�صور، والأمثلة، والتو�صيحات، واملقارنات 

التي حتدث اأعمق تعّلم لدى الطالب. وتكمن ميزة 

من�صة امل�صاق الكبري املفتوح عرب الإنرتنت يف متّكن 

الأ�صاتذة من معرفة مدى ا�صتيعاب الطالب من 

خالل الردود املرتبطة بهذه الدرو�س.

كما كان بالإمكان يف حلقة نقا�س اأخرى اأن يت�صارك 

اأ�صاتذة متعّددون مقتطفات ق�صرية من �صريط فيديو 

مل�صاق كبري مفتوح عرب الإنرتنت يعر�س مقارنة بني 

املمار�صات املعتمدة. مثل مقتطفات تعر�س اأ�صتاًذا 

مفعًما بالن�صاط يتحّدث بنربة �صوت متغرية، اأو 

اأ�صتاًذا يفتتح �صفه بق�صة قوية تت�صّمن املنطق الذي 

يقوم عليه الدر�س، مقارنًة بحالت معاك�صة، ونتائج 

هذه املقارنات.

عند ا�صتخال�س النقاط اخلتامية يف حلقة النقا�س 

الأخرية والتي كان عنوانها: »امل�صارات امل�صتقبلية 

للم�صاقات الكبرية املفتوحة عرب الإنرتنت يف جمال 

التعليم العايل«، قال غدوارد روك، مدير مبادرات 

املقررات الدرا�صية املفتوحة يف جامعة بن�صلفانيا 

اإنه، ويف نهاية املطاف، »يوّد ال�صركاء اأن يخدموا 

مكوناتهم الأ�صا�صية«. وطرح من جديد م�صدر قلق 

كبري ملتبني امل�صاقات الكبرية املفتوحة عرب الإنرتنت 

وهو التكلفة املوؤ�ص�صاتية، اأي املنافع التي تعود على 

الطالب اجلامعيني امل�صجلني. حتى يف النهاية، 

كان اجلمهور ل يزال را�صًيا وعلى نحو خطر حيال 

كون الفوائد التي يتح�صل عليها املعلمون ورحالتهم 

التعليمية مهم�صة ر�صمًيا.

ا يف جمال  اإننا ن�صتمر بالفرتا�س، خ�صو�صً

التعليم العايل، اأن القادة الذين ي�صممون التعليم، 

وم�صممي البيئات التعليمية و�صانعيها الذين يوجهون 

العملية التعليمية، ل يتعلمون باأنف�صهم. فال يكاد يكون 

تعّلمهم اإل مبنزلة هواية ميار�صونها يف جمال عملهم 

الأكادميي، بعد حتقيق الأهداف املوؤ�ص�صاتية.

مهما كان امل�صار الذي ت�صلكه �صركة كور�صريا 

وامل�صاقات الكبرية املفتوحة عرب الإنرتنت، فاإن 

املوؤ�ص�صات تعتمد تقنيات جديدة، وينبغي لالأطراف 

كافة اأن يركزوا بالكامل على تعّلم املعلمني وتطورهم 

املهني، ودعمهم، واإجراء البحوث حول ذلك، 

وتقييمهم، والتوقف عن النظر اإىل التدري�س من 

حيث كونه منتًجا ثانوًيا للتعليم. فلو عددنا التدري�س 

عملية تعّلم يف الطليعة، فلن يتطلب الأمر اأكرث من 

�صنتني لكت�صاف مدى قيمة التغيريات الكبرية يف 

املجال التعليمي.  

اآين بي�صكام هي املديرة امل�صاعدة يف مبادرة اإن�صياد   *
.)iLITE( لبتكارات التعلم والتميز يف التدري�س
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

أيهما أنسب لصحة جيدة: نوع 
الطعام أم كميته؟

الطعام 
ودود

ال
لدود

عندما 
يتعلق الأمر ب�صحة جيدة وج�صد �صليم 

اأيهما اأف�صل: طعام غني بالدهون 

وال�صكريات وبكمية �صغرية، اأم طعام غني بالربوتني 

واخل�صار وبكمية كبرية جًدا؟ وهل نوع ال�صعرات 

احلرارية يوؤثر يف الوزن وال�صحة اأم كميتها هي 

الأ�صا�س؟ لي�س من ال�صهل الإجابة عن هذه الأ�صئلة، 

فلكل منا منطقه اخلا�س يف تف�صري الأمور. ولكن ما 

يح�صم الأمر هو نتائج التحاليل وامليزان التي تك�صف 

امل�صتور وما يخبئه النمط احلياتي اليومي.

النوع أم الكم؟   |   كم من �صخ�س نراه يتمتع بوزن 
مثايل وفجاأة يتبني لنا اأنه يعاين عدة اأمرا�س مزمنة 

كال�صكري، واأمرا�س القلب، وال�صرايني؟ ومن املمكن 

اأن يجهل الكثريون وجود م�صاكل �صحية لديهم ب�صبب 

اإهمال الفحو�صات الدورية اأو العتماد على وجود 

اأعرا�س لت�صخي�س مر�س ما! وما توؤكده الأبحاث 

والدرا�صات دائًما اأن للنظام الغذائي تاأثرًيا كبرًيا يف 

�صحة اجل�صم والوقاية، اأو الإ�صابة بعدد كبري من 

الأمرا�س، ومل تعد تلك العالقة �صرية. فما الأهم: 

النوع اأم الكم كي يكون الطعام ودوًدا ولي�س لدوًدا؟ 

لقد تغريت التو�صيات الغذائية خالل ال�صنوات الأخرية 

بعدما ازدادت الأبحاث والدرا�صات التي اأعطت �صورة 

اأو�صح عن الأطعمة التي ت�صاعد على احلفاظ على 

�صحة جيدة ووزن مثايل. وما اأكده معظمها هو اأن 

لل�صعرات احلرارية دوًرا كبرًيا يف ذلك ول يقل عنه 

ا! اأهمية الرتكيز على نوعية الطعام اأي�صً

نوعية الطعام
فلنميز اأوًل بني نوعني من الطعام:

األطعمة ذات الجودة العالية: ت�صمل الأطعمة 
غري املكررة وغري املعاجلة كاخل�صار، والفاكهة، 

واحلبوب الكاملة، والدهون اجليدة )الأفوكادو، 

وزيت الزيتون..( والربوتينات اجليدة وهي الأطعمة 

املو�صى بها من قبل معظم الهيئات الغذائية.

األطعمة ذات الجودة المنخفضة: ت�صمل الأطعمة 
امل�صنعة، وامل�صروبات املحالة، واحلبوب املكررة 

كالطحني الأبي�س، والأطعمة املقلية، والأطعمة الغنية 

بالدهون امل�صبعة واملتحولة، والأطعمة العالية بن�صبة 

ال�صكر كالبطاط�س. من املوؤكد عدم وجود نظام 

غذائي موحد للجميع فتختلف حاجة كل ج�صم وفًقا 

للوزن، والعمر، والطول، والعوامل الوراثية، وامل�صاكل 

ال�صحية ومنط احلياة. ولكن القا�صم امل�صرتك بني 

معظم النا�س هو �صرورة العتماد على الأطعمة ذات 

اجلودة والنوعية العالية كاأ�صا�س للنظام الغذائي. 

وهذا ل يعني عدم تناول حلويات، اأو اأطعمة مقلية، 

ولكن املفتاح هنا هو بالتوازن بني نوعية الطعام.

لقد اأظهر باحثون يف جامعة هارفرد اأن لختيار نوعية 

الطعام دوًرا كبرًيا للح�صول على �صحة جيدة ووزن 



41

�صليم، واأن عبارة »ال�صعرات احلرارية مت�صاوية« ل 

تخربنا الق�صة الكاملة!

ففي درا�صة اأجريت على 120 األف �صخ�س يتمتعون 

ب�صحة جيدة لفرتة متتد اإىل 20 عاًما تبني اأن زيادة 

الوزن ترتبط بتناول رقائق البطاط�س، والبطاط�س 

املقلية، وامل�صروبات املحالة، واللحوم احلمراء 

الطازجة وامل�صنعة كاملرتديال. وقد ا�صتنتج الباحثون 

اأن تناول الأطعمة امل�صنعة الغنية بالن�صويات، 

واحلبوب املكررة، والدهون وال�صكريات تزيد الوزن 

وتوؤثر �صلًبا يف ال�صحة. كما اأن اختيار الأطعمة ذات 

النوعية اجليدة وتقلي�س الأطعمة ال�صيئة ي�صاعدان 

على ا�صتهالك كمية اأقل من ال�صعرات احلرارية.

هل للكمية أهمية؟  تعد ال�صعرات احلرارية عاماًل 
اأ�صا�صًيا للحفاظ على ج�صد �صليم و�صحي. فكلما 

زادت كمية الطعام زادت ال�صعرات احلرارية... 

خطاأ!! لي�صت كل الأطعمة مت�صاوية، فاإذا تناولنا طبًقا 

كبرًيا من ال�صلطة فلن يكن كطبق كبري من املعكرونة. 

فاخل�صار وبخا�صة الورقية تعد من الأطعمة قليلة 

ال�صعرات احلرارية، والتي ي�صاعد تناولها بكمية كبرية 

على تقلي�س ال�صعرات احلرارية املتناولة، وعلى زيادة 

ن�صبة الألياف التي تعد من اأهم اخليارات ال�صحية 

للج�صم. ولكن ل تنطبق هذه النظرية على جميع 

الأطعمة، فالبطاط�س من اخل�صراوات ولكنها عالية 

ال�صعرات احلرارية! وبالعودة لل�صوؤال الذي طرحته يف 

البداية يعد اخلياران غري �صحيني. فتناول الأطعمة 

املقلية يومًيا واإن كان بكمية �صغرية يعر�س اجل�صم 

لالأمرا�س التي ذكرناها �صابًقا. كما اأن تناول كمية 

كبرية من الربوتني كاللحوم احلمراء مثاًل يوؤدي اإىل 

داء النقر�س. ولي�س من ال�صحي تناول كمية كبرية 

من اخل�صراوات اخل�صراء ملن يعاين الف�صل الكلوي.. 

ل يوجد نظام غذائي واحد جلميع النا�س، كما تختلف 

الكمية امل�صموح بها لكل �صخ�س، ولكن الأهم هو 

العتماد على نوع جيد من الأطعمة والعتدال يف 

كميتها. وها هما العتدال والتوازن يفر�صان اأنف�صهما 

جمدًدا خياًرا اأ�صا�صًيا لأي نظام غذائي �صحي! فللكمية 

والنوعية دور يف احل�صول على �صحة جيدة.  

         من المؤكد عدم وجود نظام غذائي موحد 
للجميع، ولكن القاسم المشترك بين معظم الناس هو 

ضرورة االعتماد على األطعمة ذات    
الجودة والنوعية العالية       

                           كأساس للنظام الغذائي  

أطعمة مضرة
يعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون امل�صبعة 

واملتحولة ب�صكل م�صتمر كاحللويات، 

واملقليات، واللحوم الدهنية )حلم الغنم( 

من اأكرث العوامل خطورة على �صحة القلب 

وال�صرايني. بح�صب العديد من الدرا�صات 

تعد هذه الأطعمة من امل�صببات للجلطات، 

وان�صداد ال�صرايني، وارتفاع الكولي�صرتول 

ال�صيئ بالدم. كما توؤثر �صلًبا يف الأن�صولني يف 

اجل�صم، وت�صعف ال�صتجابة له ما يرفع من 

ن�صبة ال�صكر يف الدم. وهذا ما يظهر عند 

امل�صابني بال�صكري من النمط الثاين. هذا 

اإ�صافة اإىل زيادة الوزن التي حتدث من جراء 

التناول امل�صتمر لتلك الأطعمة، والتي توؤدي 

اإىل اأمرا�س كثرية كمتالزمة الأي�س، وارتفاع 

�صغط الدم، والرجتاع املعوي وغريها. اإ�صافة 

اإىل ذلك تبني وفًقا لعدة درا�صات اأن تناول 

الأطعمة امل�صنعة وامل�صاف اإليها امللونات، 

واملواد غري الطبيعية تزيد من خطر الإ�صابة 

بال�صرطان، وبخا�صة �صرطان القولون.
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صحة

تقومي 
الأ�صنان ال�صفاف اأو ما ي�صمى 

)الإنفزلين(، من اأحدث طرق تقومي 

الأ�صنان والأكرث تطوًرا، وهو قوالب بال�صتيكية 

�صفافة ت�صغط على الأ�صنان لتحركها اإىل الجتاه 

واملوقع ال�صحيح يف فرتة ق�صرية، وت�صتخدم 

تلك الطريقة تقنية احلا�صوب ثالثية الأبعاد، 

ن من ت�صنيع جمموعة من الأجهزة  والتي متكِّ

ال�صفافة غري املرئية وامل�صنوعة من مادة الإكريل 

ال�صفافة. بهذه الطريقة يتم �صف الأ�صنان 

وتقوميها دون اأ�صالك اأو حا�صرات تقليدية. ل 

ين�صح على الإطالق لكل املر�صى بتلك الطرق. 

ويجب على املري�س زيارة طبيب الأ�صنان ملناق�صة 

احلالة ومعرفة اأن�صب طريقة لعالجها، حيث اإن 

بع�س احلالت وبع�س الأ�صنان ل ميكن عالجها 

تقويم األسنان

تقنية ثالثية األبعاد

د. عادل الهدلق

استشاري تقويم األسنان والفكين

جامعة الملك سعود 

عالج اإلنفزالين مناسب لكل من النساء والرجال 
ممن يشكون من سوء مظهر ابتسامتهم 

بسبب أسنانهم.

            يمكن إزالة تقويم اإلنفزالين عند األكل   
وتنظيف األسنان بشكل طبيعي،    

ما يجنب اإلصابة بالتسوس ويجعل المريض   
يشعر براحة أكبر خالل استخدام التقويم    

با�صتخدام تقومي الأ�صنان ال�صفاف. يف هذه احلالة 

غالًبا ما �صيلجاأ الطبيب املخت�س اإىل ا�صتخدام 

التقومي التقليدي املكون من احلا�صرات والأ�صالك.

بعد اأن يقرر الطبيب اأن التقومي ال�صفاف هو احلل 

املنا�صب �صيقوم باأخذ جمموعة من ال�صور والأ�صعة، 

ومن ثم اإر�صالها اإىل �صركة اإنفزلين بالوليات 

املتحدة الأمريكية، حيث يتم عمل جم�صمات ثالثية 

الأبعاد للحالة وحماكاة اإلكرتونية حلركة الأ�صنان، 

حيث يتم بدوره ت�صنيع عدد من الأجهزة املت�صل�صلة 

خا�صة باحلالة يختلف عددها بح�صب �صعوبة 

احلالة، ويقوم املري�س بعد ذلك بلب�س هذه الأجهزة 

بالتوايل ح�صب تعليمات الطبيب.

عالج الإنفزلين منا�صب لكل من الن�صاء والرجال 

ممن ي�صكون من �صوء مظهر ابت�صامتهم ب�صبب 

اأ�صنانهم، ومنذ عام 1997 مت تقومي اأ�صنان اأكرث 

من مليون ون�صف املليون مري�س ومري�صة وحت�صني 

ابت�صامتهم، ترتاوح اأعمارهم ما بني 17 عاًما و75 

عاًما يف كل من الوليات املتحدة واأوروبا. 

يت�صم تقومي الإنفزلين بعدة مزايا، منها الناحية 

اجلمالية كونه م�صنوًعا من البال�صتيك الرقيق 

ال�صفاف الذي يكون غالًبا غري ملحوظ، وذلك على 

عك�س تقومي الأ�صنان العادي التقليدي الذي يتكون 

من اأ�صالك وحا�صرات معدنية وا�صحة متاًما.

مبقارنة تقومي الإنفزلين مع التقومي التقليدي 

يتبني اأن الأخري يزيد من �صعوبة الأكل وال�صرب، 

وي�صاعد على جتمع بقايا الطعام والبالك واجلري 

حول الأ�صالك واحلا�صرات املعدنية، وهو الأمر 

الذي قد ينتج عنه التهاب اللثة وت�صو�س الأ�صنان. 

لكن يف اجلانب الآخر ميكن اإزالة تقومي الإنفزلين 

عند الأكل وتنظيف الأ�صنان ب�صكل طبيعي، ما يجنب 

الإ�صابة بالت�صو�س ويجعل املري�س ي�صعر براحة اأكرب 

خالل ا�صتخدام التقومي.

اأما فرتة العالج فمن ال�صعب حتديدها، وهي 

ترتاوح بح�صب �صعوبة احلالة ومقدار حركة الأ�صنان 

املطلوبة للح�صول على النتيجة النهائية. ولكن 

يف اأغلب احلالت التي ل حتتاج اإىل خلع الأ�صنان 

فاإن فرتة 12 �صهًرا اإىل 18 �صهًرا تقريًبا تعد كافية 

للح�صول على النتيجة النهائية يف حال تعاون 

املري�س ب�صكل كامل يف اأثناء فرتة العالج.

من املزايا الأخرى لتقومي الإنفزلين قلة احلاجة 

اإىل زيارة الطبيب الدورية، لأنه مل تعد هناك 

حاجة اإىل تبديل الأ�صالك املعدنية يف كل مرة 

تتم زيارة طبيب الأ�صنان. من املاآخذ على تقومي 

الإنفزلين اأنه قد يجد بع�صهم اأن �صعر التقومي 

مرتفع مقارنة بالتقومي التقليدي. ف�صاًل عن 

التعاون التام من قبل املري�س، حيث يلزم و�صعه 

طوال اليوم تقريًبا ما عدا فرتات الأكل وتنظيف 

الأ�صنان. اأما التق�صري يف و�صعه للفرتات املطلوبة 

فقد يوؤدي اإىل عدم احل�صول على النتيجة املتوقعة 

منه. وهناك اأمر اآخر يتعلق با�صتخدام حمدود 

لتقومي الإنفزلين يف بع�س احلالت عندما تكون 

نوعية حركة الأ�صنان املطلوبة معقدة بع�س ال�صيء، 

لذا فقد ي�صتدعي ال�صف النهائي املثايل لالأ�صنان 

يف بع�س احلالت ا�صتخدام الأ�صالك واحلا�صرات 

املعدنية لفرتات ق�صرية يف املراحل النهائية 

للح�صول على اأف�صل نتيجة ممكنة.  
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عالم الرجل

ك�صفت 
غال�صوتيه اأوريجينال، فيما 

ي�صبه تاأكيد �صعيها اإىل الرتقاء 

ب�صنعتها، موؤخًرا عن اآلية حركية جديدة 

�صت�صكل القلب الناب�س للجيل اجلديد من 

ابتكارات الدار الأملانية مبا ي�صمن لها مزيًدا 

من الثبات والدقة يف احت�صاب الوقت. هي 

 Senator يف الواقع اآلية احلركة اجلديدة

Excellence التي اأتاحت �صياغتها املتقنة 
خف�س عدد الأجزاء املكونة للمعيار والتخلي 

عن بع�س املكونات الأ�صد عر�صة للتاآكل من 

مثل مزلج امليزان املعتمد يف نظام التعبئة 

ل�صالح تر�س ثنائي الجتاه، ف�صاًل عن 

اعتماد قاعدة م�صننة لتثبيت العنا�صر، ما 

يزيد يف املقدرة على مقاومة ال�صدمات. 

مبوازاة ذلك، زودت غال�صوتيه اآلية احلركة 

بناب�س رئي�س ابتكرته للمرة الأوىل من مادة 

ال�صليكون ل�صمان حمايته من تاأثريات احلرارة 

واملجالت املغناطي�صية، و�صمان اأكرب قدر 

ممكن من الت�صاق الزمني للذبذبات. وقد 

اأ�صكنت الدار املعيار اجلديد �صاعة من طراز 

Senator Observer امل�صغولة يف علبة من 
الفولذ ال�صلب بقطر 40 ملليمرًتا مييزها 

ت�صميم ع�صري ينعك�س يف تفا�صيل امليناء 

الأ�صود حيث الأرقام العربية كبرية احلجم 

تتميز بخا�صية الإ�صاءة ملزيد من و�صوح 

الروؤية يف الظالم. 

www.glashuette-original.com    

بالرغم 
من اأن �صيارة BMW X1 قد اأفلحت 

على مر �صت �صنوات يف الرتقاء 

اإىل توقعات اأولئك الذين يثمنون اأ�صغر ال�صيارات 

الريا�صية متعددة ال�صتعمالت يف اأ�صطول بي اإم 

دبليو، اإل اأن ال�صانع الأملاين مل يتاأخر عن امل�صي 

قدًما باملزايا الت�صميمية والت�صغيلية لهذه املركبة. 

لعل اأول ما يلفت الأنظار يف التغيريات التي اأ�صفتها 

بي اإم دبليو على اجليل الثاين منها هو طابع 

ت�صميمي حمدث واأكرث متا�صًيا مع هوية �صيارات بي 

اإم دبليو الأخرى �صمن هذه الفئة. مبوازاة اخلطوط 

الديناميكية التي باتت تكر�س الطابع الريا�صي 

لل�صيارة، زاد ارتفاعها مقارنة بالطراز ال�صابق بنحو 

53 ملليمرًتا، واعُتمدت فيها قاعدة عجالت اأطول، 
ما اأتاح مزيًدا من الت�صاع يف املق�صورة الداخلية. 

اأما مزايا الأداء املح�صن، فرتتكز اإىل حمرك من 

اأربع اأ�صطوانات بقوة 192 ح�صاًنا ي�صمن الت�صارع 

من �صفر اإىل 100 كلم/�صاعة يف غ�صون 7.7 ثانية، 

 xDrive مبوازاة اعتماد ن�صخة مطورة من نظام

الذكي للدفع الكلي، ف�صاًل عن اجليل الأحدث من 

نظام الديناميكية الهوائية الفعالة. 

www.bmw-me.com   

تغييرات الفتة 

مزيد من الدقة



عبدالله عويد علي
مسؤول العالقات الحكومية

"مع باقات زين،
أستطيع أن أدير حياتي 
المهنية والخاصة على 

السواء من خالل
الخط نفسه"

تواصل مع فريق زين األعمال
0580000062

businessteam@sa.zain.com
sa.zain.com/business
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غني 
عن القول اأن دار مون بالن قد اأفلحت على 

مر عمرها يف مراكمة اإرث اإبداعي زاوجت 

فيه بني الإبداع يف الت�صميم والرباعة احلرفية، 

فارتقت اإذ ذاك بفنون الكتابة م�صبغة على اأدواتها 

معامل ترف غري منقو�س. هو هذا الرتف تختزله اليوم 

الدار �صمن جمموعة ماي�صرت�صتوك بقلم احلرب ال�صائل 

White Solitaire Classique الذي يتدثر مبالمح نبل 
اأنثوي يفي�س عن نقاء خطوطه الكال�صيكية امل�صغولة 

من مزيح الذهب الوردي وطالء اللك الأبي�س الثمني. 

www.montblanc.com     

ترف في الكتابة 

تنفك دار ديور حتتفي بالفل�صفة الإبداعية ل 

ملوؤ�ص�صها الأول، فت�صتح�صر اإرثه يف 

الكثري من ابتكاراتها املعا�صرة. هكذا هو 

 Dior على �صبيل املثال حال �صاعتها اجلديدة

VIII Montaigne Ligne Corolle التي 
توثق بنب�صها الأنيق اأول خط لالأزياء الراقية 

ابتدعه كري�صتيان ديور. ففي ال�صاعة التي 

اأ�صكنتها ديور علبة من الفولذ ال�صلب مر�صعة 

بالأملا�س، ل ميكن للمرء- اإذ يتاأمل يف امليناء 

املزدان بخطوط متعرجة ت�صتلهم تلك الثنيات 

والتموجات التي طبعت جمموعة امل�صمم 

�صنة 1947 - اإل اأن ي�صتعيد مفهومه الهند�صي 

لالأزياء الراقية وتفوقه يف ابتكار اأثواب ذات 

بعد هند�صي ي�صمن احتواءها اأنوثة املراأة. 

www.dior.com   

نبض
أزياء راقية

هي 
ن�صائم البحر التي تهف 

على ريا�س نبتت عند 

ال�صاحل الإيطايل وان�صكبت فوق 

بتالت الزهر قبالت ندية تخبئها 

الدار الإيطالية روبرتو كافايل 

اليوم يف قارورة عطر متوج �صفافية 

كالزورد مياه املتو�صط. يف عطر 

Paradiso Azzuro، تختزل �صانعة 
العطور لويز تورنر هذه امل�صهدية 

الآ�صرة بنفحات تزاوج بني انتعا�س 

الربغموت واخلزامى و�صاعرية 

�صذى اليا�صمني اإذ حتاوره نفحات 

من دفء رائحة خ�صب ال�صرو 

والكا�صمريان. 

www.robertocavalli.com     

عبق 
متوسطي 

عالم المرأة
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إسالميات

التعدد 
في اإلسالم

عندما أباح اإلسالم تعدد 
الزوجات قيَّده بشروط، وأوجب 
على الزوج االلتـزام بها، وإال فإنه 

ممنوع من التعدد.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة
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اهلل، تعاىل، الإن�صان يف هذه ا�صتخلف 

احلياة لعمارة الأر�س واإمناء 

ثرواِتها، وا�صتغالل خرياِتها، والنتفاِع مبوجوداِتها، 

قال تعاىل: {هو اأن�صاأكم من الأر�س وا�صتعمركم 

ر له كلَّ ما على  خَّ فيها} )�صورة هود: 61(، و�صمَ

وجهها، ليبقى النوع الإن�صاين يعبد اهلل جل وعز، ويقر 

بنعمه. وملا كانت عمارة الكون متوقفة على الزواج، 

لأنه طريق التوالد والتنا�صل �صرع اهلل، تعاىل، الزواج 

لتنتظم الأ�صر وترتابط برباط وثيق، قائم على املودة 

والرحمة. فاإن من املقرر اأن العمل الذي تقوم به 

اجلماعة ل يتمكن الفرد من القيام به وحده.

والإن�صان ل ي�صتقيم حاله، ول تطمئن حياته اإل 

بالطمئنان النف�صي، والرتياح اجل�صدي، وا�صتقرار 

�صوؤونه املنزلية، وانتظام اأحواله املعي�صية، ول يتحقق 

ذلك اإل بالزواج الذي يجد الزوج يف اأجوائه الرعاية 

�صاتها،  غِّ والعناية، والتخفيف من متاعب احلياة ومنمَ

وينعم فيه بالأن�س واملودة، والطمئنان والراحة.

وقد اأباح الإ�صالم للرجل الزواج باثنتني اأو 

ثالث ن�صاء اأو اأربع ن�صاء يف وقت واحد، ب�صرط اأن 

يكون قادًرا على حتقيق العدل يف الأمور املادية 

املح�صو�صة: كامللب�س وامل�صكن، واملبيت واملعاملة ونحو 

ذلك. فاإن كان ل ي�صتطيع العدل، وخاف من اجلور 

والظلم فليقت�صر على زوجة واحدة فقط. يقول اهلل 

تعاىل يف كتابه الكرمي: { واإن خفتم األ تق�صطوا 

يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من الن�صاء مثنى 

وثالث ورباع فاإن خفتم األ تعدلوا فواحدة اأو ما 

ملكت اأميانكم ذلك اأدنى األ تعولوا } )الن�صاء: 

3(. وتقييد العدد باأربع ن�صاء فقط، لأنه العدد 
الذي يتمكن به الرجل من حتقيق العدل، والقيام 

بحقوق الزوجية، و�صد حاجته اإن احتاج اإىل اأكرث 

من واحدة، اإذ لو ُترك للرجل الزواُج مبا �صاء من 

الن�صاء لأدى ذلك اإىل الفو�صى والعبث والظلم، 

والعجز عن القيام بحقوق الزوجات. 

ُرِوي اأن غيالن بن �صلمة الثقفي، ر�صي اهلل عنه، 

اأ�صلم وحتته ع�صـر ن�صوة، فقال له النبي، �صلى اهلل 

عليه و�صلم: »اخرت منهن اأربًعا وفارق �صائرهن« 

)رواه اأحمد والرتمذي(.

اإن اإباحة التعدد يف الإ�صالم لتحقيق م�صالح 

عديدة، وفوائد كثرية، ودفع اأ�صرار قد تلحق بالفرد 

واملجتمع، ومن ذلك: 

اأوًل: اأن النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، حث 

ب يف تكثري الن�صل  على الزواج باملراأة الولود، ورغَّ

والذريَّة، وقال: »تزوجوا الودود الولود« )رواه اأبو 

ِته واملباهاة بهم. وقد يتـزوج  داود(، وذلك لتكثري اأمَّ

الرجل امراأة ليحقق هذا الهدف، وِليْكرُث اأبناوؤه 

وبناته، فيظهر له بعد فرتة اأنها امراأة عقيم ل تلد، 

فال يرغب مفارقتها حلبه لها، واإ�صفاقه عليها، فمن 

امل�صلحة اأن تبقى عنده، ويتزوج امراأة اأخرى تاأتيه 

بالولد والذرية، ول �صبيل اإىل ذلك اإل بالتعدد.

ثانًيا: اأن كثرًيا من الرجال، ل تكفيه الزوجة 

الواحدة، ول ت�صبع غريزته، فيتطلع اإىل غريها، 

والتعدد هو الذي يحقق رغبته، ويحول بينه وبني 

الوقوع يف املحظور، اإ�صافة اإىل اأن املراأة تعرتيها بع�س 

احلالت من املر�س، والعذر، واحلمل، والنفا�س، ما 

ت على الرجل رغباته يف هذه الأوقات. يفوِّ

ثالًثا: اأن اأعداد الإناث يف املجتمعات اأكرث من 

الذكور، نظًرا لكرثة اإجناب البنات، وقد تزداد 

اأعدادهن يف اأعقاب احلروب التي تق�صي على كثري 

من الرجال، وكذلك فاإنهم اأكرث عر�صة للموت من 

الن�صاء، لتعر�صهم للحوادث، وخروجهم للك�صب 

وطلب املعي�صة، والتنقل من مكان لآخر، فتكرث اأعداد 

الإناث من العوان�س والأرامل، اإ�صافة اإىل املطلقات. 

فالزواج باأكرث من واحدة �صرت لكثري منهن، واأف�صل 

من اأن يق�صني اأعمارهن بال اأزواج. فالتعدد ترتتب 

عليه �صيانة اأعداد كبرية من الن�صاء، والقيام 

بحاجاتهن من النفقة وامل�صكن، والأولد والن�صل.

رابًعا: قد تكون الزوجة مري�صة اأو كبرية ال�صن، 

ولو اقت�صر الزوج عليها فلم يكن له منها اإعفاف، 

ويخاف على نف�صه امل�صقة بتـرك النكاح، واإن طلقها 

لَّ  كمَ اأ�صرته، فال حمَ كَّ فرق بينها وبني اأولدها، وفمَ

لذلك اإل بالتعدد.

خام�ًصا: اأن تعدد الزوجات يح�صل به توثيق 

العالقات بني �صائر اأفراد املجتمع امل�صلم. فبالزواج 

تتقارب الأ�صر، ويدنو بع�صها من بع�س، وتتعارف 

وتت�صل بعد اأن كانت متباعدة، وبذلك ت�صود املجتمع 

روابط املودة واملحبة، وال�صلة والقربى، والتاآلف، 

والن�صجام، والرتابط، في�صبح جمتمًعا متما�صًكا 

قوًيا. وهذا اأحد الأ�صباب الرئي�صة التي حملت النبي، 

�صلى اهلل عليه و�صلم، على اأن يتزوج بعدد من الن�صاء.

عندما اأباح الإ�صالم تعدد الزوجات قيَّده ب�صروط، 

وو�صع له �صوابط، واأوجب على الزوج اللتـزام بها، 

م  رَّ واإل فاإنه ممنوع من التعدد. فمن ذلك اأنه حمَ

الزيادة على اأربع زوجات، واأوجب عليه الإنفاق 

عليهن باأن يكون ذا قدرة مالية، بحيث ميكن اأن يوفر 

لزوجاته حاجاتهن من الغذاء، وامل�صكن، واللبا�س. 

وقد قال النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »ولهن عليكم 

رزُقهنَّ وك�صوتهن باملعروف« )رواه م�صلم(. و�صاأله 

ُد اأ�صحابه، ر�صي اهلل عنهم، عن حق الزوجة على  اأحمَ

ا  همَ ْن ُتْطِعممَ
مَ
زوجها، فقال عليه ال�صالة وال�صالم: »اأ

لمَ  ، ومَ ْبتمَ �صمَ ْو اْكتمَ
مَ
، اأ ْيتمَ �صمَ ا اْكتمَ ا اإِذمَ همَ ْك�ُصومَ تمَ ، ومَ ِعْمتمَ ا طمَ اإِذمَ

ْيِت«  ْهُجْر اإل يِف اْلبمَ لمَ تمَ ْح، ومَ بِّ لمَ ُتقمَ ، ومَ ْجهمَ ِرب اْلومَ تمَ�صْ

)رواه اأبو داود وابن حبان(.

من اأهم الواجباِت على الزوج العدل بني زوجاته، 

وهو امل�صاواة بينهن يف الأمور املادية وح�صن الع�صرة. 

اأما ما ل يقدر عليه الزوج من امليل القلبي واملحبة 

فاإن هذا لي�س باختياره، فهو غري واجب عليه، وهو 

الذي ورد يف قوله تعاىل: {ولن ت�صتطيعوا اأن تعدلوا 

بني الن�صاء ولو حر�صتم فال متيلوا كل امليل فتذروها 

كاملعلقة واإن ت�صلحوا وتتقوا فاإن اهلل كان غفوًرا 

رحيًما} )�صورة الن�صاء: 129(. وكان عليه ال�صالة 

وال�صالم يق�صم بني ن�صائه فيعدل ويقول: »اللهم 

ِلُك ول  مِلك، فال توؤاخذين فيما متمَ
مَ
�ْصمي فيما اأ هذا قمَ

اأمِلك« اأي املحبة. )رواه اأبو داود والتـرمذي(.

ويجب عليه العدل بينهن يف املبيت، باأن يخ�ص�س 

لكل واحدة منهن ليلًة يبيت فيها معها، لأن الق�صد 

من املبيت الأن�س الذي يح�صل به للزوجة.

اإن ما يقوم به بع�س الأزواج من ه�صم حلقوق 

الزوجة الأخرى وهي الأوىل يف الغالب، وُيظِهر اهتماًما 

وُر الذي  ا وفريًدا بالزوجة اجلديدة، هو اجلمَ خا�صً

ر اهلل تعاىل منه بقوله جل �صاأنه: {واإن خفتم األ  حذَّ

تق�صطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من الن�صاء 

مثنى وثالث ورباع فاإن خفتم األ تعدلوا فواحدة اأو 

ما ملكت اأميانكم ذلك اأدنى األ تعولوا )الن�صاء: 3(. 

فتخ�صي�س الزوجة الثانية بالهدايا والهبات، والعطايا 

واملميزات، والرحالت والتنقالت، والهتمام باأولدها، 

ون�صيانه للزوجة الأوىل، انتهاك �صارخ للحقوق 

الزوجية، وظلم بنيَّ ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، 

عقوبته بقوله: »من كانت له امراأتان فلم يعدل بينهما 

ه مائل« )رواه الرتمذي(. جاء يوم القيامة و�ِصقُّ

اإن العالقة بني الأزواج هي النواة الأوىل، التي 

تنبثق عنها �صائر العالقات الب�صرية يف املجتمع 

الإن�صاين، لذلك اأوىل الإ�صالم هذه العالقة رعاية 

خا�صة وفريدة، حيث جعل لها اأ�ص�ًصا و�صوابط 

وتنظيمات تعمل على توفري الراحة وال�صعادة، 

واحلياة الهنيئة يف بيوت الزوجية. فعلى كل واحد 

من الزوجني اأن يعمل على توطيد العالقة، والقيام 

باحلقوق الالزمة عليه جتاه الآخر، ومعاملته معاملة 

ح�صنة. اإن مما ي�صفي على احلياة الزوجية اأجواء 

البهجة وال�صعادة قيام الأزواج والزوجات باحلقوق 

التي اأمر بها الدين احلنيف، وتهيئة اجلو املنا�صب 

من خالل الإعداد النف�صي اإعداًدا ُيدِخُل عليهم 

ن�س وال�صعادة.  
ُ
الراحة والطماأنينة، والأ

      إن العالقة بين األزواج هي النواة األولى، التي تنبثق عنها
سائر العالقات البشرية في المجتمع اإلنساني، 
             لذلك أولى اإلسالم هذه العالقة 

رعاية خاصة وفريدة        
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اأول م�صدر تاريخي يخطر ببال الباحث عند لعل 

اإرادته معرفة تاريخ حادثة من احلوادث، 

ِجل احلافل  اأو ترجمة علم من الأعالم، هو ذلك ال�صِّ

ب« الذي ارتبط ارتباًطا  همَ اُت الذَّ رمَ ذمَ بالأحداث »�صمَ

وثيًقا با�صم موؤلفه ابن العماد احلنبلي. ول تخفى 

اأهمية هذا امل�صدر عند الباحثني، اإذ يعد مو�صوعة 

تاريخية حافلة، ا�صتملت على اأهم احلوادث، 

واملعارك، والوفيات التي وقعت يف القرون الع�صرة 

ها التاريخ الإ�صالمي  ِهدمَ الأوىل من الهجرة النبوية، و�صمَ

خالل تلك الفرتة الزمنية الطويلة.

 ُوِلد العالمة اأبو الفالح عبداحلي بن اأحمد بن حممد الُعكري احلنبلي، 

يوم الأربعاء،)1032/7/8هـ- 1623/5/7م( يف دم�صق التي كانت، اإذ ذاك، 

تزخر باأفذاذ العلماء، وكبار امل�صايخ، وكان لهم ن�صاط كبري يف ن�صر العلوم 

واملعارف، واإقامة احللقات الدرا�صية يف امل�صاجد واملدار�س، التي انت�صرت 

بكرثة يف تلك الفرتة الزمنية املزدهرة بالأن�صطة العلمية املتنوعة، فن�صاأ 

وِلع بطلب العلم منذ �صغره، فابتداأ 
ُ
وترعرع يف تلك الأجواء البهيجة، واأ

ر عن �صاعد اجلد والجتهاد، وانخرط يف تلك  بحفظ القراآن الكرمي، ثم �صمَّ

املدار�س، فالزم كبار علماء دم�صق وا�صتفاد منهم، وقراأ عليهم الفقه وبقية 

العلوم ال�صرعية واللغوية. وملا نبغ وارتوى ُعوُده، اأجازه كبار العلماء، ثم وا�صل 

م�صريته العلمية، فرحل اإىل القاهرة، واأقام بها، واأخذ عن اأبرز م�صايخها، 

وملا راأى يف نف�صه القدرة على اجللو�س جمال�س الإفتاء والتدري�س، واإمكان بثه 

�سمَ فيها اأنواع  رَّ للعلم ون�صره له، بداأ يف ذلك، فاأن�صاأ لنف�صه حلقات علمية دمَ

العلوم واملعارف، فق�صده الطلبة من كل مكان، ولزموه واأفادوا منه، وكان 

ل ميل ول يفرت من املذاكرة وال�صتغال بالتدري�س والتعليم، وبالإ�صافة اإىل 

ان�صغاله بالتدري�س، كان يقوم بن�صخ الكثري من الكتب العلمية املفيدة بخطه، 

الذي و�صفه معا�صروه باأنه كان خًطا جمياًل بديًعا.

ّد ابن العماد من بني متاأخري فقهاء احلنابلة الذين اأ�صهموا اإ�صهاًما  ُيعمَ

بـارًزا يف تدوين فقه الإمـام اأحمد، رحمه اهلل تعاىل، حيث كتب عدًدا من 

ّون فيه اأهم  ات الفقهية، منها كتاب »يف اأحكام الأميان والطالق«، دمَ فمَ نَّ امل�صمَ

امل�صائل الفقهية يف هذين البابني، وحّررها حتريًرا جيًدا، ومل يقت�صر فيه 

على ِذكِر مذهب احلنابلة، بل اأورد فيه اأقوال الأئمة الثالثة الآخرين، مع 

جمَ على ذكر اأقوال  رَّ ذكر الأدلة يف غالب امل�صائل التي دونها يف كتابه هذا، وعمَ

ال�صحابة والتابعني وغريهم من الفقهاء امل�صهورين.

كان ابن العماد من الأدباء البارزين يف القرن احلادي ع�صر الهجري، 

ومييل اإىل نظم ال�صعر، ويتمتع بذاكرة عجيبة، كما 

اد، وا�صتطاع، مبا وهبه اهلل  و�صفه معا�صروه، وِفكٍر وقَّ

من ذكاء، اأن ُيظِهر نف�صه يف ذلك الوقت، واأن يكون 

من الأعالم البارزين امل�صهود لهم باملكانة العلمية 

الرفيعة، والقدرة الفائقة على التحرير والت�صنيف 

والكتابة. ويت�صح ذلك كله من خالل قراءة م�صنفاته 

ب يف اأخباِر  همَ اُت الذَّ رمَ ذمَ دُّ كتاُبه »�صمَ واآثاره العلمية. وُيعمَ

ب« اأ�صهر موؤلفاته. وقد ذكر فيه ما وقع من  همَ ن ذمَ ممَ

احلوادث املختلفة امل�صهورة، وتراجم الأعيان ووفياتهم، 

مرتًبا على ال�صنني ح�صب الوفيات ل على الأ�صماء، 

ابتداأ فيه من العام الأول للهجرة اإىل �صنة )1000هـ(.

وقد اأ�صاد تالميذه ومعا�صروه مبكانته العلمية، ومنزلته الفقهية. واأبرز 

�صريته ون�صاطه العلمي املرتجمون له من املوؤرخني وغريهم، وك�صفوا عن 

�صخ�صيته واطالعه الوا�صع كواحد من اأبرز املوؤرخني والفقهاء الذين قّدموا 

ا علمًيا وافًرا ا�صتحق عليه الإ�صادة والثناء  تمَاجمًَ لالأجيال الالحقة بعده نمَ

والتقدير. فقد قال عنه تلميذه )املُِحِبـي: ت1111هـ(: »ال�صيخ، العامل، 

الهمام، امل�صّنف، الأديب، املتفّ، الطرفة، الإخباري، العجيب ال�صاأن يف 

التجول يف املذاكرة، ومداخلة الأعيان، والتمتع باخلزائن العلمية، وتقييد 

ِب النا�س، واأعرفهم بالفنون املتكاثرة،  ال�صوارد من كل فن، وكان من اآدمَ

واأغزرهم اإحاطة بالآثار، واأجودهم م�صاجلة، واأقدرهم على الكتابة 

بع اإىل نمَظم  والتحرير، وكان مع كرثة امتزاجه بالأدب واأربابه، مائلمَ الطَّ

ِقيُته يف ُعنفوان ُعمري وتتلمذُت له، واأخذُت عنه، وكنُت اأرى  عر، وكنُت لمَ ال�صِّ

�ِصُبها، وجملةمَ فخٍر ل اأتعّداها، وكان ُيتِحُفِني بفوائد جليلة«. لتمَه فائدًة اأكتمَ مقابمَ

يف �صنة )1089هـ( ق�صد ابن العماد مكة املكرمة لأداء فري�صة احلج، 

، وم�صاركته حجاج  ِلِه يف امل�صاعر املقد�صة، واإمتامه منا�صكمَ احلجِّ قُّ نمَ وبعد تمَ

بيت اهلل احلرام يف اأداء هذه ال�صعرية العظيمة، اأقام مبكة املكرمة يلتم�س 

لمَُم الذي دّون حياةمَ  واُه املوت، فرحل العمَ �صيًئا من الراحة، فاأتاه اليقني، وطمَ

ر مبداد قِله  الأعالم، و�صّجل التاريخمَ احلافلمَ باأ�صهر الوقائع والأيام، و�صطَّ

اأحداث هذه الأمة، وما وقع يف تاريخها واأيامها من الأفراح والب�صائر، وما 

ِهّمة. واجهته من املاآ�صي واخُلطوب املُدلمَ

كانت وفاته يف اليوم ال�صاد�س ع�صر من �صهر ذي احلجة �صنة ت�صع وثمانني 

واألف من الهجرة النبوية، وكان عمُره عند موته �صبًعا وخم�صني �صنة، وخم�صة 

اأ�صهر، وثمانية اأيام، وُدِفن مبقربة املمَعالة باحُلُجون يف مكةمَ املكرمة.. رحمنا 

اهلل واإياه رحمة وا�صعة.  

رجال من التاريخ

يعد موسوعة تاريخية حافلة.

ابن العمــاد
المؤرخ الفقيـه
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تقنية

خلدون غسان سعيد

عدسات 
تمنع انشطار

الضوء
مناظيربمجسات

رقمية

اخترنا لكم مجموعة 
مميزة من المناظير الرقمية 

المتقدمة التي يمكن 
استخدامها في مختلف 

الظروف، مع قدرة بعضها 
على العمل في أثناء الطيران، 

وركوب القوارب، واليخوت، 
والسيارات، ومنع االهتزازات 

غير المقصودة.

منظار »زاي�س فيكتوري اإف اإل« يقدم 

 42x10 Zeiss Victory FL 10x42
و�صوًحا وتباين األوان غري م�صبوق، وي�صتطيع 

تكبري ال�صورة حتى 10 اأ�صعاف، وهو ي�صتخدم 

زجاج »فلورايت« Fluorite الذي يعر�س الزوايا 

دون حدوث ان�صطار لل�صوء اأو ظهور األوان غري 

مرغوبة، وعد�صته مطلية مبادة متنع انعكا�س 

ال�صوء عنها. املنظار مقاوم لل�صدمات واملياه، 

ويحتوي على غاز النيرتوجني يف داخله ملنع ت�صكل 

ال�صباب، وميكن تغيري البعد البوؤري من الالنهاية 

اإىل القريب جًدا ب�صغطة زر واحدة. ت�صميم 

املنظار اأنيق وجذاب وعملي، ويبلغ وزنه 765 

غراًما فقط، وميكن و�صعه على من�صة حلمله اإن 

اأراد امل�صتخدم، وميكن تركيب ملحق اإ�صايف ي�صهل 

ال�صتخدام على من يرتدي النظارات.

Zeiss Victory FL

ميكن عد منظار »نيكون 40x14 �صتابياليز يف اآر 

 Nikon 40x10 StabilEyes VR »اإميج �صتابياليزد

Image Stabilized اأول منظار بحري ثنائي النمط 
ي�صتطيع تثبيت ال�صورة ب�صكل رقمي، وهو منا�صب 

ملن يريد منظاًرا يعمل يف ظروف دائمة احلركة، مثل 

القوارب، وال�صفن، والطائرات، وال�صيارات املتحركة. 

يتميز املنظار بقدرة عالية على تغيري زاوية الت�صوير، 

وت�صميم �صغري ي�صمح بو�صعه يف جيب امل�صتخدم 

اأو احلقيبة اليدوية. وهو مقاوم للمياه وال�صباب 

للح�صول على اأف�صل �صور يف الظروف اجلوية 

امل�صم�صة واملمطرة. عد�صات املنظار مطلية بعدة مواد 

خا�صة لتقدمي اأعلى جودة لل�صورة، وي�صتطيع تغيري 

البعد البوؤري لالأج�صام املو�صوعة يف منت�صف م�صار 

الب�صر، والعمل حلوايل 3 �صاعات بف�صل 4 بطاريات 

من مقا�س AA. يبلغ وزن املنظار 3^1 كيلوغرام.

Nikon StabilEyes VR

ميكن ال�صتمتاع باأف�صل ال�صور دون ا�صتخدام 

املن�صات اخلا�صة لتعليق املنظار عليها، وذلك بف�صل 

تقنية »اإميج �صتابياليزيد« التي �صممتها �صركة »كانون«، 

واملوجودة يف منظار »كانون 50x18 اآي اإ�س اإميج 

 ،Canon 18x50 IS Image Stabilized »صتابياليزد�

حتى عند ا�صتخدامه يف اأثناء حترك ال�صيارة. تريح 

ا عند  هذه التقنية عيون امل�صتخدم ب�صكل كبري، خ�صو�صً

احلركة ب�صبب التقنية امل�صتخدمة لتثبيت ال�صورة عند 

اهتزازها. يذكر اأن اآثار الهتزازات تظهر ب�صكل اأكرب 

كلما ازدادت قدرة املنظار على تقريب ال�صورة، ولكن هذا 

املنظار ي�صتطيع تقريب ال�صورة حتى 18 �صعًفا دون اأن 

ي�صعر امل�صتخدم باأثر الهتزازات. ُت�صتخدم جم�صات اأفقية 

وطولية ت�صت�صعر ميالن املنظار يف الهواء يف تغذية معالج 

رقمي مدمج يعك�س زاوية الت�صوير لتظهر ال�صورة ثابتة 

اأمام عيون امل�صتخدم. يبلغ وزن املنظار 2^1 كيلوغرام. 

Canon IS Image Stabilized

يعد املنظار الليلي، فاإن »اإيه تي اإن نايت 

 ATN »صادوجينريي�صن 4 نايت فيجن باي-اأوكيولر�

Night Shadow Generation 4 Night Vision Bi-

Ocular هو الرفيق الأمثل، حيث اإنه ي�صتخدم تقنية 
»اإيه تي اإن �صمارت« اخلا�صة، ويحمي عيون امل�صتخدم 

من الأ�صواء ال�صديدة يف الليل، بالإ�صافة اإىل وجود 

نظام خا�س بالأ�صعة حتت احلمراء التي تقدم و�صوًحا 

كبرًيا يف الليل والبيئة املظلمة. ي�صتطيع املنظار تقريب 

ال�صور حتى 5 اأ�صعاف، وعد�صاته مطلية مبادة خا�صة 

لرفع جودة ال�صورة يف الليل. ميكن ا�صتخدام هذا 

املنظار يف رحالت ال�صتك�صاف، وال�صيد، والتخييم، 

ودرا�صة الطبيعة الليلية، حتى يف اأثناء قيادة اليخوت. 

وهو يحتوي على جم�صات رقمية خا�صة ت�صت�صعر الُبعد، 

وقوائم رقمية لتغيري اخل�صائ�س، ويعمل ب�صكل اآيل 

عند تقريبه من عيون امل�صتخدم، ويتوقف عن العمل 

بعد اإبعاده عنها، وذلك لتوفري البطارية التي ت�صتطيع 

العمل لفرتة ترتاوح بني 10 �صاعات و15 �صاعة. يبلغ 

وزن املنظار 2^1 كيلوغرام.  

ATN Night Shadow Generation

يحتوي منظار »ليكا 56x15 جيوفيد بي اآر 

 Leica 15x56 Geovid BRF »اإف رينجفايندنغ

Rangefinding على �صوء ليزر مدمج لتحديد الهدف 
املراد، مهما كان بعيًدا. ي�صتخدم املنظار عد�صات 

مميزة تقدم جودة �صورة مرتفعة جًدا، بالإ�صافة 

اإىل اأن حجمه �صغري لي�صهل ا�صتخدامه، الأمر الذي 

يجعله جهاًزا مميًزا يف خمتلف الأحوال اجلوية، 

مهما تباينت ظروف الإ�صاءة. املنظار مقاوم للمياه 

وي�صتطيع تقريب ال�صور حتى 15 �صعًفا. يبلغ وزن 

املنظار 3^1 كيلوغرام.

Leica Geovid BRF Rangefinding
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شذرات

العقد الفريد
لبن عبد ربه الأندل�صي )ت 328هـ(

لغتنا

إعداد: محمد التجاني رملي

يعد 
هذا الكتاب من اأكرث موؤلفات ابن 

عبد ربه �صهرة، فقد اعتمد يف تاأليفه 

واختيار مو�صوعاته واأخباره على م�صادر 

كثرية مثل القراآن الكرمي، والأحاديث النبوية 

ال�صريفة، وكتب الأدب والتاريخ مثل عيون 

الأخبار، واملعارف لبن قتيبة، واحليوان، 

والبخالء، والبيان والتبيني للجاحظ، والكامل 

للمربد، وكليلة ودمنة، والأدب ال�صغري لبن 

املقفع، والأمايل لأبي علي القايل، ودواوين 

وذهب مثاًل

هلل َدرُّه

آللئ من بحور الشعر

اأبو متام يرثي حممد بن حميد الطو�صي 

قال 
ع الأمثال: ممَ ْ امليداين يف جممَ

»اأي خريه وعطاوؤه وما يوؤخذ منه، 

هذا هو الأ�صل، ثم يقال لكل متعجب منه«. 

رُّك، اأي هلل عملك، يقال هذا  وقالوا: هلل دمَ

رُّك، اأي  ملن ُيتعجب من عمله. وقيل: هلل دمَ

هلل ما خرج منك من خري. قال ابن �صيده: 

اأ�صله اأنَّ رجاًل راأى اآخر يحلب اإباًل فتعجب 

رُّك، وقيل: اأراد  من كرثة لبنها فقال: هلل دمَ

هلل �صالح عملك، لأنَّ الدرَّ اأف�صل ما يحتلب. 

ه: الأ�صل فيه  رُّ وقال اأهل اللغة يف قولهم هلل دمَ

اأن الرجل اإذا كرث خريه وعطاوؤه للنا�س قيل: 

ه، اأي عطاوؤه وما يوؤخذ منه، ف�صبهوا  رُّ هلل دمَ

رِّ الناقة، ثم كرث ا�صتعمالهم حتى  عطاءه بدمَ

�صاروا يقولونه لكل متعجب منه. 

اإلْجَهاش

ابن فار�س يف معجم مقايي�س قال 

�سمَ  �س واأْجهمَ ْجهمَ �س يمَ همَ اللغة: يقال جمَ

اأ للبكاء. وقال ابن منظور  ُيْجِه�ُس، اإذا تهيَّ

عمَ  ْفزمَ ْن يمَ
مَ
ْه�ُس: اأ يف ل�صان العرب: اجلمَ

الإن�صاُن اإىل غريه، وهو مع ذلك كاأنه يريد 

 
مَ
اأ ه وقد تهيَّ ُع اإىل اأمِّ فزمَ ، كال�صبي يمَ الُبكاءمَ

للبكاء. وكثرًيا ما ن�صمع بع�صهم يقولون: 

�سمَ بالبكاء« ويعنون بذلك اأنه بكى  »اأْجهمَ

فا�صتدَّ بكاوؤه واأ�صرف. والإجها�س يف اللغة، 

م، ل يعني ما اأرادوه، بل يعني  كما تقدَّ

ال�صتعداد للبكاء واإرادته. 

ــِد طـــيِّ احلـــادثـــات حمــمــًدا ــْع ــــْن ب اأِم

اأ�صوُلها ْت  ُجــزَّ الُعرِف  �صجراُت  اإذا 

ه �صقى الغيث غيًثا وارت الأر�ُس �صخ�صمَ

ه �صنيعمَ لل�صحاب  احــتــمــايل  وكــيــف 

رو�صٌة تبقمَ  مل  ــواب  الأث طاهرمَ  م�صى 

ن�صُر ـــــًدا  اأب ـــدى  الـــنَّ ــــــواِب  لأث ــكــون  ي

�صُر النَّ الـــورُق  يــوجــُد  فــرٍع  اأي  ففي   

قطُر ول  �ــصــحــاٌب  فيه  يكن  مل  واإن 

بــاإ�ــصــقــائــه قــــرًبا ويف جــوفــه الــبــحــُر

ــرُب ق ـــهـــا  اأن ـــت  اإل متـــنَّ ثــــوى  غــــــداةمَ 

كثرية ل�صعراء جاهليني واإ�صالميني. وقد 

حتدث ابن عبد ربه عن ت�صمية كتابه بهذا 

ال�صم فقال: »و�صميته العقد الفريد، ملا فيه 

من خمتلف جواهر الكالم، مع دقة امل�صلك 

وح�صن النظام«.

م املوؤلف كتابه اإىل فنون عديدة،  ق�صَّ

نه خم�صة وع�صرين كتاًبا، انفرد كل كتاب  و�صمَّ

منها با�صم جوهرة من جواهر العقد لتنتظم 

وجتتمع كلها بخيط هذا الكتاب عقًدا فريًدا. 

اأما املو�صوعات التي تناولها الكتاب، فقد 

توزعت بني بني الأ�صعار، والأمثال، واملواعظ، 

واملراثي، وكالم الأعراب، وخطبهم، 

واأن�صابهم، وعلومهم، واآدابهم، واأيامهم، هذا 

ف�صاًل عن الآيات القراآنية والأحاديث النبوية 

وكثري من الأخبار التاريخية.

�صاغ �صاحب العقد الفريد مو�صوعات 

الكتاب باأ�صلوب اأدبي مميز، اإذ نراه مييل 

اإىل الفكاهة والدعابة والق�ص�س والنوادر، 

وقد امتاز الكتاب بال�صهولة والو�صوح وح�صن 

الرتتيب والتن�صيق حتى غدا �صفًرا جامًعا 

لأكرث علوم ع�صره.

اإنَّ العقد الفريد كتاب عظيم النفع، جليل 

القيمة، وافر املعلومات، وقد اأ�صبح بجهد 

موؤلفه مو�صوعة تت�صمن كثرًيا من املعارف 

والعلوم والآداب ت�صهد للرجل بح�صن الرباعة 

والختيار والعلم واملعرفة و�صعة الطالع.  
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Advertisement Artwork

AHLAN WASALAN

Trim Size       :    28.0 x 10.5 cm
Bleed Size       :    29.0 x 11.5cm

1-4 مايو
معرض الحديد والصناعات المعدنية

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع 10 دول نمًوا اقتصادًيا في 
العالم، ويشهد قطاع صناعة الصلب ازدهاًرا واسًعا بنسبة نمو بلغت %11.7 

سنوًيا خالل السنوات األخيرة. من هنا تبرز أهمية المعرض الذي ينعقد 
في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتشارك فيه نخبة من 

المتخصصين من المملكة والمنطقة ودول العالم ليمثل منصة تواصل وبحث 
في فرص األعمال في السوق السعودية الواعدة.

www.metalsteelsa.com

3-4 مايو
مؤتمر يوروموني السعودية

يجمع هذا المؤتمر الذي ينعقد في فندق الفيصلية بالعاصمة السعودية 
الرياض، كبار الممثلين الحكوميين ورواد القطاع المصرفي، لحضور فعالياته، 
والمشاركة برؤاهم وأطروحاتهم في القضايا االقتصادية والتحديات الراهنة. 

إذ يمثل هذا المؤتمر الملتقى المالي األكبر على مستوى المملكة. 
www.euromoneyconferences.com/saudi

8-9 مايو
قمة تحديث المطارات

في ظل سعي دول الخليج إلى توسيع مطاراتها والعمل على مشاريع 
التطوير وزيادة طاقاتها باستثمارات إقليمية تبلغ نحو 90 مليار دوالر، تشمل 

المطارات الداخلية والدولية والعسكرية، تأتي قمة تحديث المطار لمناقشة 
األفكار المستقبلية لتطوير المطارات في ظل تنبؤات اتحاد النقل الجوي 

الدولي بأن تكتظ مطارات منطقة الشرق األوسط بنحو 400 مليون مسافر 
سنوًيا في عام 2020 بفضل المشاريع التنموية المخططة في المنطقة. 

تنعقد القمة في فندق رافال كمبنسكي بالرياض.
nispana.com/ams

9-11 مايو
معرض الطاقة السعودي

يجمع هذا المعرض المهتمين بعالم الطاقة بمختلف أنواعها، في موقع واحد 
بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ليستعرض آخر الحلول والمستجدات 

في مجال الطاقة، في ظل احتالل المملكة العربية مركًزا متقدًما عالمًيا من حيث 
مستوى استهالك الفرد للكهرباء، والتي تبلغ أضعاف المعدل العالمي.

www.saudi-power.com

16-18 مايو
معرض الصحة السعودي 

يعد المعرض حدًثا رائًدا في قطاع الرعاية الصحية، ويعقد سنوًيا 
بالمملكة تحت رعاية وزارة الصحة، إذ يستضيف المسؤولين الحكوميين 

ومقدمي منتجات الرعاية الصحية وخدماتها للتواصل والشروع في أعمال 
مشتركة، في ظل نمو قطاع الرعاية الصحية المتسارع، وما يوفره ذلك من 

فرص لعرض المنتجات والخدمات أمام كبار صناع القرار من المسؤولين 
والمستثمرين. ينعقد المعرض بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

www.saudihealthexhibition.com
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سودوكو
لعبة تتكون من ت�صعة مربعات كبرية وواحد 

وثمانني مربًعا �صغرًيا، وتكون بع�س املربعات 

ال�صغرية م�صافة ببع�س الأرقام. على 

الالعب اإكمال اللعبة بو�صع الأرقام من 1 اإىل 

9 دون تكرار يف كل مربع من املربعات الت�صعة 

الكبرية، ويف كل �صف، ويف كل عمود.

إعداد: سامي الغامدي

تسالي

أفقي

1. جمع خنجر )معكو�صة(

 – جمموعة جزر جنوب املحيط الهادي.

2. قارة حتوي اأ�صرتاليا وما 

حولها من جزر.

3. يبدي الت�صامح )معكو�صة( 

اجلر�س. – دق 
4. حيوان منقر�س ي�صبه الفيل

– مت�صابهان.
5. �صفحات على الإنرتنت لتدوين 

الأفكار – برد املاء بعد ال�صخونة.

6. مت�صابهات – عك�س جزر البحر.

7. م�صادر التزود بالأ�صياء.

8. اأكرب �صحراء جليدية بالعامل 

لالأنثى. غائب  – �صمري 
9. ا�صم جائزة �صينمائية اأمريكية.

10. لح يف الأفق – �صخ�س يوؤمن 

بدولة ل تنتمي لدين معني.

عمودي

1. األهو واأفرح )معكو�صة( 

والأحداث. الأ�صماء  فيه  – ت�صجل 
2. مربى )بالإجنليزي( 

دماء. اإراقة  فيه  – عنيف 
النخل. 3. �صكنوا وقطنوا – ثمار 

4. ال�صهر الرابع من ال�صهور ال�صريانية. 

5. نهايات – مرادف �صد النتباه.

6. نق�صي نحبنا 

لعمل �صيء حتبه. – توجهات 
7. ثلثا فوز

معني. ن�صاط  فيها  يتكرر  – اأوقات 
8. عك�س ع�صر- �صحى بحياته

 - ن�صف كا�صر.

9. م�صوؤولة عن ال�صفات الوراثية 

ما. مو�صوع  يف  – حتدي 
10. للنداء– ن�صف كلمة م�صار 

)معكو�صة(. – يرغب 

هل تعلم؟

 أن أسد اهلل هو سيدنا حمزة بن عبدالمطلب، رضي اهلل عنه.

أن الصحابي الذي كانت تسلم عليه المالئكة هو عمران بن 
الحصين، رضي اهلل عنه.

أن الصحابي الذي تستحي منه المالئكة هو سيدنا عثمان بن 
عفان، رضي اهلل عنه.

أن أول من طاف بالبيت العتيق هم المالئكة، عليهم السالم.

أن أول صالة ُفرضت على الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، هي 
صالة الظهر.

أن أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة.

أن خطيب األنبياء، عليهم السالم، هو سيدنا شعيب، 
عليه السالم.

أن أول رسول إلى األرض هو سيدنا نوح، وأن أول نبي هو 
أبونا آدم، عليهما السالم.





صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإ¿ eتعة التحلي≤ ‘ الØ�صاء, وروYة الSصSÎصا∫, واإeعا¿ الن¶ô ‘ الLCواء اŸحي£ة بال£ائIô اCو Jل∂ 

الت« µJو¿ Yل≈ بعد, اCو حت≈ التÒµØ ال¡اÇO ‘ اôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ØoJ≥د بùصبÖ ال�صعور ببع�¢ 

 äناjôصافة بع�¢ التمVلي∂ اإل اإY اe ا kصتمتعùe ôصافùŸا …õjõY ¿وµة. ولتjصدù÷ا ΩلBو الCصية اùØالن äا≤jصا�Ÿا

 …õjõY ∂ص¡ولة. واإليSو ôصùj πµه بLارN وCعد∑ ا≤e ‘ ب¡ا Ωن∂ ال≥ياµÁ »والت ,∂JÓدو∫ رحL ¤صية اإVاjôال

اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:

تمارين الظهر
 يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخلل∞.

• Cا

• Ü

• ê

• O

• `g

و •

• R

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 وfنüصح õjõY… اùŸصافô ببع�¢ النüصائح ال£بية اŸ¡مة bبπ الôحلة و‘ اKCنائ¡ا:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

.íالكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل
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الر�ص≠  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞ 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الك∞  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

• Cا

• Ü

• ê

• O

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.
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• ê
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خدمات الضيوف
www.saudiairlines.com  «موقع «السعودية على ا�نترنت

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

إدارة عالقات الضيوف
الرقم املوحد (966920003777+) ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم، الفاك�س (966126863150+)

(www.saudiairlines.com/crform) نت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابطÎونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنÎللتوا�صل اإلك

Email: cr@saudiaairlines.com   |   Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالÆ موX∞ خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ( اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية).

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكÌ ‡ا خ�ص�صت له، 

 íويÎحيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها لل

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاXًا على اأطفالنا و‡تلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  ¿ƒµdÉa

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

خدمات الضيوف
هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:

كاونÎ لإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على  تخ�صي�س   •
الدرجتني الأوىل والأعمال، وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة، 

مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

الطائرة. على  واملجموعات  للعائالت  متجاورة  مقاعد  تخ�صي�س   •
جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة. ال�صعود  بطاقات  اإ�صدار   •

ال�صعود م�صبًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات. بطاقات  اإ�صدار  اإمكانية   •
بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد. العناية   •

ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة. خلدمة   Îكاون تخ�صي�س   •
تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.  •

الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة. ال�صيوف  تعوي�س   •
خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل 24 �صاعة من موعد اإقالع الرحلة  تقدمي   •

من خالل موقع  (www.saudiairlines.com)، وذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية 

الذين لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكÎوين 

cargocic@saudiairlines.com
الهات∞ املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل في المملكة
رقم موحد للحجز:  920022222

لإلغاء احلجز:  920030000

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هات∞:13310 

spa@spa.sa :وينÎبريد اإلك

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة   Ìاأك �صفرك  جلعل   •

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات   ∞Xمو  Æاإبال منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف   •
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :∞هات 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هات∞: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudiairlines.com

 •

 •

 •
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FLEET ا�سطول

Boeing B777-368
Seating Capacities

A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٣٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

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)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٢٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: ٢٣٠ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).

املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
Seating Capacities

A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

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)

إيرباص ٣٢٠
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ١٢٠ مقعداً - ٢٤ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
Seating Capacities

A: 120 seats – 24 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

إمبراير ١٧٠
السعة املقعدية: ٦٦ مقعداً.

٦ لدرجة األعمال، ٦٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ٩٨ قدمًا (٢٩٫٩٠ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٨٥ قدمًا (٢٦٫٠٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٣ عقدة (٥٤٤ ميل/ساعة، ٨٧٦ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٥٫٠٠٠ قدم (١٠٫٦٦٨ متر).
املدى: ٢٠٠٠ ميل، (٣٫٧٠٤ كم).

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m)

Range: 2,000 nautical miles (3,704 km)
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FLEET ا�سطول

Boeing B777-368
Seating Capacities

A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٣٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ كم).

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)

بوينج ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٢٦٨ - ٧٧٧
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: السعة املقعدية: ٢٣٠ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: السعة املقعدية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).

املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ كم).

Boeing B777-268
Seating Capacities

A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص ٣٠٠ - ٣٣٠
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ كم).

Airbus A330-300
Seating Capacity: 298 seats

36 Business Class, 262 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ كم).

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)

إيرباص ٣٢٠
السعة املقعدية:

املجموعة األولى: ١٢٠ مقعداً - ٢٤ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
Seating Capacities

A: 120 seats – 24 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

إمبراير ١٧٠
السعة املقعدية: ٦٦ مقعداً.

٦ لدرجة األعمال، ٦٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ٩٨ قدمًا (٢٩٫٩٠ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٨٥ قدمًا (٢٦٫٠٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٧٣ عقدة (٥٤٤ ميل/ساعة، ٨٧٦ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٥٫٠٠٠ قدم (١٠٫٦٦٨ متر).
املدى: ٢٠٠٠ ميل، (٣٫٧٠٤ كم).

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats

6 Business Class, 60 Guest Class

Length: 98 ft (29.90 m)

Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m)

Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m)

Range: 2,000 nautical miles (3,704 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

ا�ذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامè اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامè التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت ا�سبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3^75 حوا›  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صÎكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآ› يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

‹ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكÌ من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عا›  املطور  الرابع  اجليل  • خدمة 
Fiber »برود باند« من الهات∞. • خدمات 

.(9200) املوحد  الرقم  • خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

 905
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0560101100

920005700
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أرقام الطوارئ في المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

ل الركاب ال�صيوف على  nالأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقب

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللÎ، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. • خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  • خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهات∞ 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   (969) الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

(968) للر�صائل الإ‚ليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين (800)، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل ا�رشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

õjõY… اŸواWن, JõjõY« اŸواWنة..

اإر�صادات مهمة:

اCولY :kند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل«:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  • �صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  • هناك 
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  • احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  • بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  • معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

Kاfيkا: Yند الو�صو∫ اإ¤ الدولة الت« ü≤Jصدgا:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  ‰اذج  • تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو› اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  • احÎام 
ملوX∞ اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة   ìالإف�صا •

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من ‹وهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. vوغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حد

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على   ßحاف •
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

Nدeاä ال≥£ار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها   ،èصاطئ اخللي� والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

اŸ£اراä الداNلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة وني∞، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليè منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبل≠ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

اŸ£اراä الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدو› يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدو› يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدو› بالدمام، 

و مطار الأمري مد بن عبد العزيز 

الدو› باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

äÓا◊اف

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

¥ô£ال

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها 

املÎامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

 äصياراS ÒLCاJ

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         

 USEFUL INFORMATION



T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

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

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

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

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

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

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

EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA
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Civil Defence
Ambulance   
Police 
Road Accidents  
Road Security 

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.

OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.

WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.

HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.

CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

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

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    
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STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service







You want teachers who will be engaging 
and supportive of your child’s abilities and 
who won’t feel threatened if you ask about 
trying to challenge your child even more. 

A year before he starts kindergarten, 
check with your school district to deter-
mine which tests are needed to qualify 
for a gifted and talented program. Most 
schools will require an ability test or an 
IQ test, plus an achievement test, which 
gauges what a child has actually learned. 
Tests are either given by a psychologist or 
a school administrator, who will interpret 
the scores and suggest the ideal learning 
environment for your child.  

The best programs teach each child at 
his own level and have teachers who have 
had training in gifted education. One idea 
that’s earned good grades in recent years 
is “cluster grouping,” in which a group of 
advanced learners are placed in the same 
classroom. Teachers can give a general 
lesson to everyone, plus in-depth projects 
to those who can handle them. If your 
school doesn’t have a gifted program, ask 
about magnet or charter schools as well 
as in-district transfers, which let students 
attend any school in the district if space 
is available. Investigate what programs 
neighboring districts offer by checking 
their websites.

Over the years, you’ll probably need 
to hone your public-relations skills. Ap-
proaching school officials in a confronta-
tional way or accusing them of neglect-
ing your child will certainly backfire. 
Instead, let them know that you hope to 
collaborate on a plan. When Annapurna 
was 4, her parents abandoned private 
school and networked until they found 
their public- school district’s director of 
gifted  education, who helped them to 
tailor a plan for their daughter. Now 9, 
Annapurna skipped kindergarten and 
is thriving in a class with kids who are a 
year or two older than she is.   

Austen Jeffries was accepted into a 
county-wide program that allowed her to 
attend another school in their 
district once a week to study Asian culture 
and global health issues. As a result, her 
overall attitude toward school improved 
and her tics disappeared.

That’s good news for Austen and her par-
ents, who are beginning to have their hands 
full with 4-year-old Ian too. His current 
obsession: dinosaurs. “He’ll rattle off the 
names of 30 different types,” says his mom. 
“If you ask him a question that he thinks is 
stupid, he’ll just roll his eyes. We’re all con-
cerned  for his future teachers’ sanity.”  
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STRENGTH SIGNS

Impressive 
memory

Savvy sense 
of humor  

Plays 
intensely

Unbounded in-
tellectual energy

Naturally mature

Strong critical 
thinking skills  

Self-starter  

Deep empathy 
& compassion

Creative in
stincts

She can remember details for 
long periods of time. 

He sees absurdities in situations 
that other kids never notice.   

She does puzzles designed for older 
kids and organizes complex games. 

He’s constantly experimenting, taking things apart, and 
asking questions. He delves into a range of interests. 

She displays unusual independence, self-reliance, 
responsibility, and prefers adult company. 

He notices discrepancies between what people say and 
do and may feel uncomfortable with “right” answers. 

She masters information quickly and learns reading, 
writing, and math concepts long before her peers.  

He is sensitive and may worry a lot 
about the welfare of other people.

She has a sophisticated ability to express her feelings 
through art, music, or dance.

STRENGTH SIGNS

Is Your Child 
Gifted or

Just Smart?
“Gifted kids see the world as if 

they’re looking through a 
high-powered microscope,” says 
Dr. Sylvia Rimm. These are some 
characteristics you might see in 

a gifted child.



cancer or broker peace in the Mideast.  
“Educating our best and brightest is 
simply not the priority that it should be,” 
says Joseph S. Renzulli, Ph.D., director 
of The National Research Center on the 
Gifted and Talented, at the University of 
Connecticut, Storrs, and author of Light 
Up Your Child’s Mind. 

While most people assume that having 
a gifted child is a gift in every way, parents 
with exceptional kids often find it confus-
ing and frustrating to navigate the maze 
of rules and red tape surrounding their 
school district’s programs. “Parents may 
be considered pushy simply for trying 
to get their child the same opportuni-
ties to learn in school with her peers,” 
says Carolyn Kottmeyer, a mother of two 
in Philadelphia, who founded Hoagies’ 
Gifted Education Page, a clearinghouse 
for information. If you suspect that your 
child is gifted, it’s important to do your 
own homework to find the best educa-
tional environment for her—and then to 
advocate effectively on her behalf.  

Unique Challenges   |   “Many parents as 
well as educators are completely unaware 
of the social, emotional, and academic 
needs of gifted children,” says  Dina Brul-
les, Ph.D., director of Gifted Education 
in the Paradise Valley Unified School 
District, in Arizona. “These kids often feel 
alone and out of step with everyone else.” 
Unless they’re challenged by teachers who 
know how to help them learn at their own 
pace and level, they can quickly become 
bored, stop paying attention, misbehave, 
or clash with others.  

“My daughter’s brain works 24/7, and 
when   she’s bored she gets agitated and 
develops tics,” says Miranda Jeffries, who 
concedes that Austen has been harder to 
raise than her 4-year-old and 2-year-old 
combined. “She was so excited about 
starting her new school, but even in its 

gifted program she felt frustrated at first 
because the work seemed too easy.”

A child whose knowledge far exceeds 
that of her peers may have her enthusiasm 
squashed by teachers who aren’t prepared 
to deal with persistent questions and 
comments. At 3, Annapurna Chitnavis 
attended a small private preschool in 
Phoenix because her parents thought she’d 
get more support than in a public school. 
Instead, she was reprimanded and given 
time-outs for correcting her teachers. 
“She’s always been a demanding, high-en-
ergy child,” explains her mother, Pradnya. 
“If she doesn’t agree with us, she’ll grill 
us like a litigator.” Though she says An-
napurna was reading the encyclopedia at 
age 3, the school refused to acknowledge 
that she might benefit from skipping a 
grade. “Basically they told us, ‘If you’re 
not happy, leave,’ ” says Pradnya. “But we 
didn’t know where to go.” 

 
Higher Learning   |   Part of the problem 
is that educators, psychologists, and 
politicians can’t agree on what “gifted” 
really means. Until the 1970s, the term 
was applied only to those scoring above 
a certain level (usually 130) on standard 
IQ tests. But in 1972, a Department of 
Education report established a broader 
definition that recognized giftedness in 
creativity, leadership, and the visual and 
performing arts. It encouraged states to 
provide special services for extraordinary 
learners but didn’t make gifted programs 
mandatory. 

Due to the lack of federal standards, 
decisions about gifted programs are left 
to the states and districts. This means 
there is a wide variability in the type of 
programs available and who qualifies 
for them. Some start in kindergarten, 
others not until second or third grade. 
Some school districts group gifted chil-
dren in special classes; others provide 

pull-out programs or mainstream them 
into regular classes where teachers work 
separately with them. Although gifted 
kids may be allowed to skip a grade, 
schools and parents are often reluctant 
to accelerate kids because they’re afraid 
a child will be out of place socially in a 
class with older kids, says Sylvia Rimm, 
Ph.D., director of the Family Achieve-
ment Clinic, in Cleveland, and author 
of Keys to Parenting the Gifted Child. 
“However, research clearly shows that 
kids who skip grades do fine academi-
cally and socially.” This may be just what 
they need to be truly challenged and 
have a love of learning.

But let’s acknowledge the elephant in 
the room: The lack of options for gifted 
kids may also be due to the  
ambivalence Americans feel about any-
thing that smacks of elitism. Why should 
exceptionally bright kids be singled out 
for special services when so many kids 
struggle just to read and write? Shouldn’t 
cash-strapped schools put what little 
money they do have into enrichment that 
benefits kids who are falling behind?  

“There is a deep misunderstand ing 
about programs for intellectually gifted 
kids,” says David Henry Feldman, Ph.D., 
professor of child development at Tufts 
University, in Medford, Massa chusetts. 
“Of course, children with learning 
disabilities or special needs deserve all 
we can give them. But equal education 
means giving everyone equal opportuni-
ties to learn, not teaching everyone the 
same way.”  

Research Project   |   If your young 
child seems advanced, contact your state 
association for parents of gifted kids and 
connect with online support groups. Look 
for a preschool that has organized yet 
flexible classrooms with lots of opportuni-
ties for kids to explore, create, and touch. 
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     Many parents as well as 
  educators are 
completely unaware of 
the social, emotional, and academic   
           needs of gifted children  



Austen Jeffries was very busy 
last year. She devoured 

150 books: The Chronicles of Narnia were 
her favorites. She plunged into a study of 
the phases of the moon in between updat-
ing her blog and completing her school 
project on the building of London’s Big 
Ben. Long fascinated by rocks, she de-
cided she wanted to be a geologist, even 
though her friends in Orlando  have no 
idea what that is. Austen was 7. 

The Jeffries family is lucky: They have 
a gifted child who’s passionate about 
learning and they found a public school 
where teachers are trained to work with 
advanced students. But it wasn’t easy. 
“When we discovered that our school 
district had no programs for her, a friend 
recommended a school that did,” says 
her mom, Miranda.  “So we sold our 
house and moved.” 

In fact, there’s a shortage of programs 
for gifted and talented kids nationwide—
and those that do exist often fail to meet 
children’s varied needs. Although there 
are no precise statistics, the National As-
sociation of Gifted Children estimates that 
6 percent of kids in kindergarten through 
12th grade are gifted—a term that is 
debated but used to describe children who 
are intellectually precocious. Yet overall, 
American students rank far below their 
peers in other countries on achievement 
tests, especially in math and science. In 
order to compete in the global market-
place, we must nurture our future scien-
tists, artists, and leaders—the children 
who will someday come up with a cure for 
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Smart 
Solutions

It’s ironic, but the brightest 
kids often have the 

toughest time in school. 
If you have a gifted 

child, you’ll need to work 
the system to help him 

succeed. 

Margery D. Rosen
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    All parties need to fully focus, 
support, research, and value teachers’  
  learning, and professional 
development, and stop regarding 
         teaching as a 
  by- product of education  

nity building, leveraging culture, and 
revenue models. All crucial points 
that time and again had me asking, “so 
what?” MOOC co-founders, and the 
new CEO – the best they could do is 
motivate MOOCs as a “crusade” for 
helping others around the world. 

In higher education, the culture of 
outrightly ignoring teacher learning is so 
deep that even teachers themselves only 
expressed their learning process during 
coffee breaks or over lunch. 

During my informal conversations, 
four different professors felt that creating a 
MOOC was for the first time an oppor-
tunity to thoughtfully choose the most 
relevant and core ideas of their subject, 
and to break them down into concise 
learning blocks. In another series of infor-
mal conversations, six different professors 
remarked that seeing themselves teach for 
the first time was eye opening. 

All commented that the combination 
of rethinking and simplifying content, 
and viewing their delivery, notably 
improved their in-person teaching on 
campus, as well as in the next iterations 
of their MOOCs. 

Where we should be focused    |   We 
were having these conversations about 
the basics of teaching because none of 
the sessions focused solely on how the 
tool changed content choices; in what 
ways the tool altered a course’s conceptual 
sequence; where in the online course ex-
ercises, activities, questions could or could 
not be inserted; and how the medium 
modified their delivery style. Nor did they 
address how these changes were improv-

ing teaching, both online and offline. 
The inherent value of MOOCs would 

have been far more clear if several ses-
sions had discussed the MOOC experi-
ence within existing pedagogical deci-
sions teachers have to make every day, 
framed within the process of teacher’s 
learning journey – first attempts, stum-
bles, reflections, iterations, reattempts, 
results, conclusions. 

For instance, one panel could have 
asked several professors teaching in 
different domains to offer a narrative of 
their course design journey, and detail 
the pedagogical rationale behind their 
design decisions, such as why they chose 
to include or omit certain concepts 
(beyond just time or tool constraints), 
compared to their in-person course, and 
explain the results. 

Another panel could have called on 
professors teaching in the same domain to 
share, in detail, the best ways they represent-
ed two key concepts in their MOOC. What 
educators call sharing pedagogical content 
knowledge or the images, examples, dem-
onstrations, analogies that elicit the deepest 
learning from students. The advantage of 
the MOOC forum is that professors could 
illustrate student comprehension through 
the responses linked to those lessons. 

Yet in another panel several pro-
fessors could have shared one short 
excerpt from a MOOC video that 
compared practices in delivery. For 
instance, excerpts showing a professor 
speaking with a lot of energy and vocal 
fluctuations, or a professor who opens 
with a powerful story that contains the 
inherent logic of the rest of the lesson, 

compared to contrasting moments, and 
their comparative outcomes. 

One of the wrap-up points in a final 
panel, “The Future Trajectories of MOOCs 
in Higher Ed,” Edward Rock, director of 
open course initiatives at the University of 
Pennsylvania said that, in the end, “part-
ners want to serve their core constituents.” 
He echoed an important concern for 
MOOC adopters: institutional costs, the 
benefits to enrolled university students. 
Even at the end, the audience still seemed 
dangerously complacent that the benefits 
to teachers and their learning journeys 
were formally sidelined. 

We continue to assume, particularly 
in higher education, that the leaders who 
fashion learning, the designers and con-
structors of learning environments who 
guide the learning process, do not learn 
themselves. Their learning is merely the 
hobby to their academic work, the after 
thought to the institution’s goals. 

Whatever turn Coursera and the 
MOOC world takes, however institu-
tions adopt new technologies, all parties 
need to fully focus, support, research, 
and value teachers’ learning, and profes-
sional development, and stop regarding 
teaching as a by- product of education. 
If we placed teaching as a learning pro-
cess front and center, it wouldn’t take 
more than two years to scramble and 
figure out how big changes in education 
are valuable.  

 
*  Annie Peshkam is the Associate Director of 

the INSEAD Initiative for Learning Innova-
tion and Teaching Excellence (iLITE).
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“INSEAD hasn’t launched any 
MOOCs (Massive 

Open Online Courses) yet,” I relayed in an 
informal conversation over the break at the 
recent Coursera Partners’ Conference in 
London. “Oh, so you must be a dissenter 
then,” my interlocutor assured himself 
with a smile and a faint nod. 

Not long after during another break, 
the same statement was followed by a gen-
uinely concerned question, “But isn’t your 
institution afraid of being left behind?” 

Among the global crowd of provosts, 
professors, instructional designers, and 
teaching support staff – 450+ people 
from up to 100 partner institutions – the 
enthusiasm was truly buzzing just before 
the opening session, and continued all 
throughout as partners eagerly shared tips 
for creating and disseminating MOOCs. 
Yet, the two sentiments above, I later 
reflected on, flowed too easily. The media 
frenzy had imposed an unproductive rhet-

oric for MOOC adopters and non-adopters 
to proffer one another. Either you’re with 
MOOCs or you’re against them. 

Except there is an alternative, equally 
crucial conversation to be had outside 
this forced narrow discourse. MOOCs 
are, undoubtedly, exciting conversations, 
challenging the frontiers of education, 
expanding the boundaries of learning. The 
real question is why? What gap are they 
exposing and trying to fill in learning? 

Not those of the students in remote 
villages of developing nations used (with-
out shame) as token recipients of a “great” 
education.  They are exposing and filling a 
gap in learning inside universities: teacher 
learning and growth. 

Except, no one is really talking about it 
because we have trouble breaking away from 
education’s most misleading dichotomy: 
teachers only teach, and students only learn. 

Whereas adopters at the Coursera 
Partners’ conference readily recognised 

that students also teach one another and 
their professors in global cohorts online, 
the concept of teacher learning was left as 
tiny shards, up to audience members to 
piece together and form an unclear, jagged 
image at the end. 

Teachers on the sidelines    |   The con-
ference was divided into many panels and 
workshops, each of which addressed topics 
such as, “Advice and Tips for Running 
Your First Courses,” 

“Innovative MOOC Design and 
Execution,” and “Blended Learning and 
Beyond.” All of which addressed a valuable 
component of teaching a MOOC. Three to 
four panelists each offered insights, many 
audience members learned from and with 
them during extended Q&As. 

During these panels and workshops, 
valued conversations were around 
video length and quality, completion 
rates, attrition numbers, commu-

Students are not the only ones who grow 
and learn in the classroom. The MOOC 

conversation needs to be refocused to include 
the benefits to teachers. 

Annie Peshkam  *

In Defence
of

Teacher 
Learning 
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and take risks that others can’t or won’t. 
This year, we are concentrating our efforts 
in three broad areas.

First, we will continue to support 
the institutions that helped get us to 
where we are now.   |   Since 2002, the 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria has unlocked an unprec-
edented wealth of human and financial 
resources to combat infectious diseases 
that disproportionately affect the poor-
est. By providing medicines, training 
doctors and nurses, and building stronger 
health-care systems, the Global Fund has 
so far helped save 17 million lives. That is 
some achievement. And the Fund’s pledge 
conference later this year will be another 
opportunity to help build a better world. 
We need to make the most of it – not only 
to help save up to eight million more lives, 
but also to support health systems in low-
income countries and thereby reduce the 
risk of future health crises.

Similarly, since the start of the decade, 
nearly four million more people are alive 
today because they were immunized 
against infectious diseases, thanks in large 
part to the work of Gavi, the Vaccine 
Alliance. In the next five years, Gavi and 
its partners are positioned to immunize 
another 300 million people, helping mil-
lions more children and young people 
survive and thrive – and thereby boosting 
developing-country economies.

Second, women and girls will be at the 
heart of our endeavors.   |   By any mea-
sure, the world is a better place for women 

and girls than ever before. But it’s still not 
nearly good enough. They need better access 
to health care, especially family-planning 
services; expanded economic opportunities; 
and more decision-making power over their 
own lives (which in turn requires greater 
social participation and public leadership).

Empowering women and girls to 
transform their lives is one of the smartest 
investments we can make. Improving their 
health and wellbeing, ensuring they get 
a good education, and unleashing their 
economic potential are fundamental to 
building more prosperous communities 
and countries. But we need to improve 
our understanding of how best to em-
power women to succeed. And in order 
to overcome centuries of gender inequity, 
we need more momentum behind this 
agenda. The Women Deliver conference 
in May is the next global opportunity to 
push for more action and for donors to 
demonstrate their commitment.

Third, we will invest in innovation.   |   
Scientific and technological advances – 
from new vaccines and hardier crops to 
much cheaper smartphones and tablets – 
are among the greatest drivers of poverty 
reduction. In just the last few weeks, the 
world has shown that it is prepared to 
spend more to find new ways to provide 
reliable, affordable, clean energy sources. 
This is one of the most important ways 
to help poor people cope with climate 
change. Meanwhile, innovations in health 
care have already brought the world close 
to wiping out polio, and we expect to see 
dramatic results from a new triple drug 

therapy that could eradicate elephantiasis, 
which affects 120 million people.

But the hard truth is that current 
funding for research and development to 
address the health needs of the world’s 
poorest people is insufficient. And the 
tools and technologies we have now aren’t 
enough to get us to where we need to be. If 
we want to achieve the targets established 
by the Global Goals for maternal health, 
child health, and infectious disease, we 
will have to double R&D funding by 2020. 
That is why we must ensure that R&D is 
on the agenda at the G7 summit in Japan 
in May, with a focus on developing and 
deploying products that both save lives 
and dramatically improve the economic 
prospects of the poorest.

Sustained support for institutions like 
the Global Fund and Gavi, for the empow-
erment of women and girls, and for innova-
tion is crucial to accelerating progress for 
the world’s poorest people. But much more 
can and should be done. The world must 
unite behind all efforts to eradicate poverty 
as a vital first step toward overcoming the 
many other challenges – from migration to 
terrorism – that we face today.

The daily headlines all too often reflect 
the gap between today’s world and a world 
without poverty. But what the headlines 
don’t reveal is all the ways life is already 
getting better for those in greatest need. If 
we keep our promises to them, it will be 
front-page news.  

*  Bill and Melinda Gates are Co-Chairs of the 
Bill & Melinda Gates Foundation.

  Scientific and technological 
 advances – from new vaccines and hardier crops to 
much cheaper smartphones 
  and tablets – are among the greatest  
 drivers of poverty reduction  
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Efforts should 
be exerted to 
support the 

most in need 
and end poverty 
everywhere by 

2030.

Promises 
to Keep in 

2016

Bill and Melinda Gates  *

We live in extraordinary times. 
Each day seems to bring fresh 

headlines about an unfolding crisis 
– whether it is migration, economic 
volatility, security, or climate change. One 
factor common to all these complex and 
unprecedented challenges is poverty; so 
eliminating it will make overcoming them 
significantly easier.

There is good reason for optimism 
about progress on reducing inequity. Since 
the turn of the century, remarkable strides 
have been taken toward a world in which 
every person has the chance to lead a 
healthy, productive life. Maternal deaths 
have almost halved; child mortality and 
malaria deaths have halved; extreme pov-
erty has more than halved. And last year, 
the world signed up to finish the job.

The centerpiece of the Global Goals to 
which the United Nations’ 193 countries 
agreed in September is to end poverty in 
all its forms everywhere by 2030. We are 
confident that this is not only possible, 
but that we will see major breakthroughs 
along the way, which will provide unprec-
edented opportunities to people in poor 
countries. Indeed, we think their lives will 
improve faster in the next 15 years than at 
any other time in history – and that their 
lives will improve more than anyone else’s.

But while progress is possible, it is not 
inevitable. Success will require political 
will, global cooperation, and human inge-
nuity – a message we are taking into our 
various meetings and engagements at the 
World Economic Forum in Davos. For our 
part, the Bill & Melinda Gates Foundation 
will focus on the areas of greatest need 
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neo mudejar landmark built by local 
architect Jose Espiau y Munoz. Across 
Plaza de San Francisco lies another 
famous café, Robles Laredo. Built in 
neo Baroque style, it spills out onto 
the pavement of Seville’s best known 
shopping street, Calle de las Sierpes. 
Seville is Spain’s tapas’ (mezze)  capital 
and there is plenty of halal food on 
offer. Try  El Egipcio, Mobarek, Al 
Menara, or Taj for Arabic and Indian 
halal dishes.

 Nearby is a restored 17th century casa 
palacio, Corral del Rey, which has been 
transformed into a contemporary bou-
tique hotel with flair. It is all of Andalu-
sian details teamed with Norwegian limed 
oak floors, marble bathrooms and original 
wooden doors and windows. A plunge 
pool on the rooftop is a great escape dur-
ing the hotter months and the breakfast 
here is in a league of its own. 

In Arenal district the 13th century 
Al-Mohad watchtower had a dome of gold 
tiles, hence its name Torre de Oro, One of 
Seville’s most recognisable architectural 
symbols, inside is a small maritime muse-
um and a rooftop viewing gallery. Not far 
away  is another architectural landmark 
– La Maestranza bullring – which hosted 
its first fight in 1761. Families will enjoy 
Isla Magica, an amusement park on an 
island in the river. And culture fans can 
explore museums - fine arts, architecture, 
maritime history, arts and costume - and 
noble mansions. Not far from Spain’s 

noted department store El Corte Ingles  is 
Plaza de la Encarnacion. Here Metropol 
Parasol, a shopping centre with an undu-
lating honeycombed roof, is said to be the 
largest wooden building in the world. It is 
known as the ‘flying waffle.’ 

Nearby in La Macarena district, 
Alcoba del Rey is a good place to stay 
for lovers of good design. And, as the 
owner imports Moroccan furniture, all 
the items can be purchased. The hotel’s 
seven rooms and eight suites hark back 
to Moorish Al-Andalus and are named 
after figures from Spain’s Islamic era. Be-
atriz de Suba room has a canopied Thuja 
wood four poster bed and  a marble floor 
and bath. Breakfast is served in a charm-
ing blue and white tiled inner courtyard. 
There is also a refreshing jacuzzi on the 
rooftop terrace.

Since Seville hosted Expo 92, a catalyst 
which brought contemporary art and 
a cosmopolitan edge, it has developed 
considerably. Some of the architectural 
highlights include the Finland and Italy 
Pavillions, Alamillo Bridge, Triana Build-
ing, the Tolerance Monument, Schindler 
Tower and Santa Justa Station. The latter 
is the place to catch a train to the World 
Heritage-listed medieval city of Cordoba 
with its magnificent La Mezquita Mosque. 
In the late eighth century Cordoba 
became the Islamic capital on the Iberian 
Peninsula. Abd al-Rahman I became the 
independent emir of Al Andalus, found-
ing the Omayyad dynasty there. But the 

region’s heyday came under the rule of 
Abd al Rahman III (912 – 961 CE).

By then the city was Western 
Europe’s largest with a population of 
around 500,000  and a flourishing 
economy based on skilled artisan goods 
and agriculture. And there were many 
mosques, hammams. terraces, gardens 
and fountains. Cordoba’s university be-
came a seat of learning. And one of the 
most celebrated scholars of Al Andalus 
was Muslim philosopher Abu al-Walid 
Muhammad Ibn Rushd, better known in 
the west as Averroes.

The medieval city is immediately north 
of the river Guadalquivir with a warren of 
narrow streets surrounding the Mesquita. 
The Muslim quarter was north and east. A 
good halal place to eat near the Mezquita 
is Laorkeb. South of the Mezquita are 
large gardens full of fountains, fish ponds, 
orange trees, flowers and topiary -  among 
the most beautiful in Andalucia. Be sure 
to visit the Alcazar, also south of the 
Mezquita. Cross over the river Guadalqui-
vir via the Roman Bridge and you will see 
a restored Islamic waterwheel down-
stream. Cordoba’s main square  is Plaza de 
las Tendrillas, and the main shopping area 
lies to the northeast of this. The best time 
to visit is mid April to mid June when 
most fiestas take place.

  Another short train ride will take 
visitors to the historic port city of Cadiz, 
with beautiful rugged beaches on the 
Costa de la Luz.  

5
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Seville

built as a private residence. In 1998 it was 
lovingly restored and turned into a hotel 
by Señor Gonzalo del Río y González-
Gordon. It is family run and feels like a 
home from home filled  with antiques. 

While in the centre don’t miss cof-
fee and pastries at Confiteria Filella 
housed in La Adriatica , an intricate 
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The flying waffle in Plaza de la 
Encarnacion shopping centre 
is said to be the largest wooden 
building in the world.

The "Tower of Gold" is 
a dodecagonal military 
watchtower in Seville. Built by 
the Almohad dynasty in order to 
control access to Seville via the 
Guadalquivir river.

The oldest major bullring in Spain.

Arabic steam baths.

Plaza de Espana in Seville.
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Lying two and a half hours by 
AVE high speed train from 

“Saudia” destination Madrid, Seville is the 
magical capital of Andalucía.  One of the 
first people to be captivated by the city 
was Muslim poet-king Al-Mutamid in 
the 11th century CE. At one time Seville 
was one of the great taifa states (Muslim 
kingdoms).  Later Abbadid dynasty lead-
ers ruled from the Alcazar Fortress.

 A great Mosque with La Giralda 

minaret  was built by Almohad Caliph 
Yousef Yacoub Al-Mansour. The minaret 
with its proportions, style and colour - 
which change with the light - make it one 
of Spain’s most perfect Islamic buildings. 
And the climb to the top rewards with 
breathtaking views. Extensive gardens can 
be found adjacent to  the mighty Alcazar 
fortress and Maria Luisa Park which has 
3,500 shady trees not far away the Arab 
Baths are a good place to relax in the ham-

mam and sip some mint tea afterwards.
Seville straddles the River Guadalqui-

vir, where the eastern bank is good for 
strolling. The centre just north of and 
west of La Giralda,  is a maze of narrow 
streets, atmospheric and full of life and 
local colour, and orange trees. In this area 
don’t miss Casa de Pilatos, one of the city’s 
finest mansions occupied by the Duke of 
Medinaceli. Around the corner another at-
mospheric listed building, Casa No 7, was 
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Veronica Maria Garbutt

History is living with the present in 
modern Seville.

Seville
The Historical Capital 

of Andalucia
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ExpEriEncEs includE 

Private shooting with Holland & Holland
 A gemstone workshop with Fabergé

A track experience with McLaren
View the Memento trunk and enjoy 

afternoon tea with Mandarin Oriental 
and Jimmy Choo 

Haute couture in Rome with Valentino
The art view with Lord  

Linley of Christie's
The ultimate watch showcase with  

Watches of Switzerland
Motor circuit and horse racing  

at Goodwood
Sea trials with Ferretti Yachts

Photography masterclass with Leica 

Introducing a programme of luxury events and experiences in 
Europe curated by Robb Report UK, in partnership with Robb 

Report Arabia, available from July onwards.

ThE london sEriEs 

For more information and associated costs, 
please contact the Robb Report London Series Events team.

www.robbreport.co.uk/events  |  events@robbreport.co.uk 

تشمل النشاطات
• الصيد الخاص مع شركة هوالند أند هوالند.

• ورشة عمل عن الجواهر مع دار فابرجيه.

• تجربة قيادة سيارة ماكالرين.

• مشاهدة مجموعة ميمينتو وتناول الشاي

بعد الظهر في فندق ماندارين أورينتال 
وجيمي شو.

• األزياء الفاخرة في روما مع دار فالنتينو.

• مشاهدات فنية مع لورد لينلي من كريستيز.

• أفخم الساعات من دار واتشز أوف سويتزرالند.

• قيادة السيارات وركوب الخيل في غودوود.

• تجارب بحرية مع شركة فيريتي لليخوت.

• جلسة تصوير متميزة مع شركة اليكا.

نشاطات لندن

تقدم مجلة Robb Report البريطانية، بالتعاون مع مجلة Robb Report العربية، 
ًًبرنامجا متميزا للرفاهية في أوروبا هذا الصيف ابتداء من يوليو فما بعده.

لمزيد من المعلومات ولمعرفة األسعار، يمكنكم التواصل 
ًإلكترونيا مع فريق مناسبات مجلة Robb Report البريطانية.
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• جلسة تصوير متميزة مع شركة اليكا.

نشاطات لندن

تقدم مجلة Robb Report البريطانية، بالتعاون مع مجلة Robb Report العربية، 
ًًبرنامجا متميزا للرفاهية في أوروبا هذا الصيف ابتداء من يوليو فما بعده.

لمزيد من المعلومات ولمعرفة األسعار، يمكنكم التواصل 
ًإلكترونيا مع فريق مناسبات مجلة Robb Report البريطانية.



throughout Saudi Arabia. Its distinc-
tive trademark is the marzah or zafer, 
an ornate beam designed to form a 
supporting column of the interior of a 
traditional house. Usually made of wood, 
carved with geometric patterns, and then 
covered in dark pitch for protection from 
termites, they form a unique feature of 
traditional houses in al-Baha. 

Also produced are handicrafts known 
in Saudi Arabia for their quality and du-
rability. Al-Baha is equally famous for its 
fresh produce, which comes from the great 
number of orchards dotting its landscape. 

We stopped in the town of Baljurshi. 
Our arrival on a Saturday morning 
coincided with the local market taking 
place in the centre of town. Yousef 
guided us through stalls full of fresh, 
local produce, including the region’s 
famed honey. Our visit impressed on us 
the agrarian and pastoral traditions that 
form the heart of this region. 

Following our visit to the market, 
Yousef invited us to lunch at his home 
in a village close to Baljurshi. Before 
we settled down to eat, we were sup-
plied with seemingly endless cups of 
cardamom-scented Arabic coffee, as 
well as many dates. 

Among the many delicious dishes 
brought was the traditional Southern 
Arabian dish of aseeda. A tasty home-
made porridge made up of different 
flours, and often served with honey. It is 
a typical food of the Southern regions of 
Saudi Arabia, and very filling. 

After lunch we left Baljurshi and 
drove for several hours into the un-
folding landscape. Making detours to 
gaze at the breath-taking scenery such 
as Shada mountain and marvelling at 
the engineering of the twisting roads 
that crisscross the landscape, allowing 
both visitors and locals to glide down 
to the valley floor. 

Finally, as the sun was setting, we 
arrived at Thee Ayn. Flanked on three 
sides by towering mountains and jagged 
cliffs, Thee Ayn is a traditional village 
built on top of a small, white-rock hill.  
Each with between two to seven floors, 
its houses are typical of regional archi-
tecture and style. Skilled stonemasons, 
many generations ago, built this settle-
ment to reflect the beauty of the land-
scape in which they lived. Named for 
the spring of water, called Ayn al Ma’a, 
which comes out of the ground nearby, 
Thee Ayn was inhabited for many hun-
dreds of years. It is a crowning jewel of 
al-Baha’s heritage and culture.

We stepped out of the car to see the 
glory of this ancient village, rising up 
to greet us and bathed in the golden 
rays of evening light.  It is, as Yousef 
eloquently put it: “As if they built the 
village to look like the mountains 
around it.” At the village’s foot we 
found a garden, centuries old, still 
cultivated by the village’s descendants, 
with orchards of fruit trees growing in 
lush, green surroundings. As we waited 
for the last of the sun’s rays to vanish 

behind the surrounding mountains, 
local villagers gave us tea, water, and 
invited us to dinner with typically 
generous Saudi hospitality. 

The following day we continued our 
sightseeing with the al-Baha tourist 
road, which offered sweeping views over 
the seemingly endless valleys below. 
Once again, we saw the many watch-
towers that dot the hills and elevated 
places of the region, reminding us of 
the once wild nature of this part of the 
country. Views continued, with sunrise 
and sunset being especially beautiful 
times for picture-taking. 

Over the course of the three days 
we spent in al-Baha, we were treated 
to all that the region had to offer, 
together with great hospitality, cour-
teousness, and friendliness from the 
people who live there. 

Indeed, when outsiders think of 
Saudi Arabia, few will immediately as-
sociate it with the towering mountains, 
forests, and majestic landscapes of 
al-Baha. We were amazed at the rugged 
beauty of the landscape, and about how 
this region defied all our expectations, 
and drew us into its fold.

On the final day, as we left for the 
airport, we took the same road we had 
taken a few days prior. We reached the 
terminal for our afternoon flight to 
Jeddah, as we shook hands, Yousef said 
to us: “I hope you come back to al-Baha 
again. As our friends and guests.” 

Undoubtedly, we shall.  

      When outsiders think of 
  Saudi Arabia, 
few will immediately associate it with the towering             

           mountains, forests, 
and majestic landscapes 

                           of Al-Baha  
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Known as the “Garden of the Hijaz”, it 
is the smallest of Saudi Arabia’s thirteen 
provinces, but has garnered a reputation 
for greenery and nature. Such a reputa-
tion, in fact, that people come from all 
over Saudi Arabia to picnic on the cliffs 
overlooking the valleys that give way to 
the coast and the Red Sea. 

As we drove onwards to al-Baha 
City, villages started to emerge. Ancient 
stone houses were set high above us on 
hillsides. Such houses were square, built 
of stone hewn from the very mountains 
on which they stood. In their simplic-
ity, they were beautiful. In their humble 
construction, they became majestic. 

Villages in al-Baha are almost always 
topped with watchtowers, known as hossn, 
rising into the sky. Throughout history, 
tribes placed such structures in high places 
to stand watch over the surrounding area, 
as a means of securing themselves against 
sudden invasion. No longer used for this 
purpose, the hossn are today a testament 
of history and a tribute to the region’s 
unique architectural style. 

This architectural style is famous 

Traditional architechture of old 
houses in al-Baha. 

The Ain al-Maaa spring 
that supplies the Thee Ain 
heritage village.

Inside the Thee Ain heritage village.

 View of Thee Ain showing 
the mountains that envelop it 
on three sides. 

Traditional carved door detail, 

al-Baha City. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Our “Saudia” flight landed on 
an early spring morning 

at al-Baha’s airport. It was a clear day, 
cooler than the weather we had left 
behind in Riyadh. Gazing out of the 
window en-route, we saw the land-
scape change from pale yellow and 
orange desert, to mountains pocketed 
with bushes of shrubs and trees. Desert 
slowly giving way to greenery. 

It wasn’t until we went to the 
Janadriyah Festival in Riyadh that we 
really considered visiting al-Baha. The 
festival pavilion dedicated to the re-
gion inspired us with its architecture, 
‘ardah (folkloric dance), as well as 
showcases of customs and traditions. 
We realised that here was an area we 
knew little of and soon enough, we 
had booked flights.

Researching before our trip we 
found out that although al-Baha is a 
place few outside Saudi Arabia know 
of, to many Saudis it is a place of relax-
ation and vacation. A mountain refuge 
from the high summer temperatures in 
Riyadh, Jeddah, or Dammam. 

Our guide, Yousef  from the Saudi 
Commission for Tourism and National 
Heritage, met us on arrival. “Ahlan wa 
Sahlan. Welcome to al-Baha.” he said 
warmly. Shortly afterwards, we were on 
our way, following a road that snakes 
from the airport into the city of al-
Baha, a distance of 45 kilometres away.

The province of Al-Baha, approxi-
mately 300km from Jeddah, is home to 
just over 500,000 people and contains 
11,000 square-kilometres of mostly 
mountainous terrain, with an average 
altitude of 2,100 m. It is a region of stark 
mountains, steep cliffs, fortified villages, 
abundant greenery, and scenic beauty. 

1
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Written and Photographed by Leah Schmidt

A rugged beauty of 
landscape that will defy all 

your expectations. 

Al-Baha
 The Garden of 

Hijaz
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Around the World

Orphan Elephants
at Play

Nairobi National Park, home 
for these elephants is the 

Nairobi nursery of the David 
Sheldrick Wildlife Trust. Even 

orphaned babies out for 
their morning walk from the 
nursery seem to understand 

the complex structure of 
elephant society. Here the 
oldest orphans lie down to 
invite the younger ones to 

play on top of them.

Photograph by Michael Nichols

Undersea Majesty

Japan
 Hunting for morsels of 

plankton, a school of 
spadefish hovers near the 

surface off Japan's subtropical 
Bonin Islands. The turquoise 

color permeates the water late 
in the afternoon, as the red 

rays of the setting sun spread 
out and grow weak.

Photograph by Brian Skerry
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India
A tiger cub investigates a 

remote controlled camera 
car that photographer Steve 

Winter used to document 
tigers in action. The tiger 

population, dispersed among 
Asia's 13 tiger countries, 

is estimated at fewer than 
4,000 animals  though loss 

of habit, the black market for 
tiger parts, and conservation 

strategies that for decades 
have failed the tiger. 

Photograph by Steve Winter
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Students are not 
the only ones who 
grow and learn in the 
classroom. The MOOC 
conversation needs 
to be refocused to 
include the benefits 
to teachers. 

Promises to Keep 
in 2016

77

81

75

managing director

Mohammad M. Alomar

tel: 00966 11 4412555
Fax: 00966 11 4401466

riyadh

Advertising

Basel Wazani

layout & design

tel: 00971 4 4390596
Fax: 00971 4 4456728

dubai

alomar@sspc.com.sa

advertising@sspc.com.sa

advertising@csmedia.ae

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

a subsidiary of

p.o. Box 65701
riyadh 11566

kingdom of saudi arabia

tel: 00966 11  2128005
Fax: 00966 11  4401367
toll Free: 800 758 6666

letters to the editor:

aws@sspc.com.sa

Publisher

Efforts should be exerted 
to support the most in 
need and end poverty 
everywhere by 2030.

In Defence of
Teacher Learning 



Contents
May 2016

87

A rugged beauty of landscape 
that will defy all your 
expectations. 

Al-Baha
The Garden of 
Hijaz
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Komodo Island • Indonesia

During your busy life, sometimes you forget to stop and reflect. In Indonesia, we give you just that. 
Breathe. Pause. Enjoy the moment. Mountains, beaches, or even nightlife in the cities take your pick. 
Immerse in our traditions. Forget your responsibilities. It's time to play. When you let it, life will take 
you to unexpected places. We know you won't want to leave too soon.

www.indonesia.travel indonesia.travel indonesia.travel@indtravel
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History is living with the present in 
modern Seville

Seville
The Historical Capital 

of Andalucia

A rugged beauty of 
landscape that will defy all 

your expectations

Al-Baha
 The Garden of 

Hijaz


