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صو ًرا مبهرة؟
تستطيع التقاﻁ صور جميلة
بهاتفك الجوال في أثناء السفر
باستخدام نمط التصوير اآللي،
ولكن هناﻙ مجموعة من اإلعدادات
والنصائﺢ التي من شﺄنها تقديم
نتائﺞ أفضل وبفارق شاسع
مقارنة بالصور القياسية.

إحدﻯ شركات
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تدفق املياه يف وادي جلب
مبنطقة جازان جنوب غرب
ال�سعودية.
تصوير :راشد العقيل
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مسيرة البطريق
جمموعة من طيور البطريق امللكي يف اجلزيرة
القطبية اجلنوبية يف جنوب جورجيا .يبلغ طول
هذا الطائر ثالث �أقدام ،وهو ثاين �أكرب �أنواع
البطاريق حج ًما يف العامل.
Photograph by Gordon Wiltsie
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مع التيار
قوارب التجديف ال�صغرية يف �شالالت ليدي باون يف
ارتفاعا بني ال�شالالت الدائمة
نيوزيلندا ،والتي تعد الأكرث
ً
يف ملفورد �ساوند حيث يبلغ ارتفاعها  525قد ًما يف زقاق
بحري باجلزيرة اجلنوبية يف نيوزيلندا.
Photograph by Michael Melford

10

 -نوفمبر 2016

معالم

برﺝ شارد
يعد

 t oبرج �سارد يف العا�سمة
االإجنليزية لندن اأعلى ناطحة
�سحاب يف اأوروبا الغربية ،ف�س ًال عن
كونه اأحد اأطول البنايات الزجاجية
يف العامل.
يقع برج �سارد على مقربة من نهر
التاميز و�سط لندن ،ويعد من اأهم
معامل املدينة واأجملها .يبلغ ارتفاعه
 310اأمتار ،وي�سم فند ًقا ومتاجر
فاخرة ومكاتب ومطاعم و�سققًا
خا�سة ،ف�س ًال عن تخ�سي�س من�سة
للم�ساهدة ميكن زيارتها مل�ساهدة
املدينة من اأعلى نقطة.
قام بت�سميم الربج املهند�س
املعماري االإيطايل رينزو بيانو،
وا�ستخدم يف بنائه اأعلى رافعات
يف بريطانيا .بداأت عملية البناء يف
عام  2009واكتملت يف عام  2012و”
افتتاحه يف فرباير  ،2013بعد اأن بلغت
تكاليفه االإن�سائية وحدها نحو 435
مليون جنيه اإ�سرتليني.
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 24ساعة

 24ساعة
في
روما
على نهر التيبر في إقليم التسيو
تقع العاصمة اإليطالية روما
صاحبه التاريخ العريق ،الذي شهد
مولد إحدى أعظم الحضارات التي
هيمنت على أوروبا ودول البحر
األبيض المتوسط لمئات السنين،
فخ َّلفت شواهد تاريخية تؤكد
عراقة المدينة القديمة.

أين تسكن؟
The St.Regis Rome
يعد هذا الفندق من �أفخم فنادق روما و�أعرقها،
�إذ مت ت�أ�سي�سه يف عام  .1894وميتلك الفندق موق ًعا
متميزً ا بوقوعه يف و�سط روما ،ويحيط به عدد من
�أبرز معامل العا�صمة الإيطالية .ويوفر الفندق العديد
من خدمات الرفاهية من مركز اللياقة البدنية
والنادي ال�صحي� ،إىل جانب الكثري من خيارات
الطعام من املطاعم التي تقدم �أ�شهى الو�صفات من
املطابخ العاملية �إىل جانب املطبخ الإيطايل.
14
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أين تذهب؟
تزخر روما بالكثري من املعامل ال�سياحية
التي قلما توجد يف مدينة �أخرى .ومن �أبرز تلك
املعامل ،مبنى الكولو�سيوم ،الذي ال يزال الرمز
اخلالد ملدينة روما منذ ت�شييده عام  80ميالدي.
ي�ضم اجلزء اخلارجي للكولو�سيوم �أربعة طرز
معمارية ،تت�شكل الثالثة الأوىل منها من ثمانني
قو�سا ،وي�شتمل الطراز الرابع على �إطارات تطل
ً
من بينها النوافذ.
من املعامل الأخرى يف روما �ساحة بيات�سا نافونا
�إحدى �أجمل ال�ساحات التي ُبنيت على �أنقا�ض
ملعب دوميتيان ،والتي ت�ست�ضيف اليوم الر�سامني
والفنانني� .أما مبنى كامبيدوليو تل كابيتولني،
فكان �أحد مراكز �صنع القرار يف روما القدمية
ويرتبط ب�شكل وثيق بتاريخ املدينة .يف حني
يجذب مبنى البانثيون ال�سائحني لزيارته بف�ضل
تاريخه العتيق� ،إذ مت ت�أ�سي�سه على يد الإمرباطور
هادريان بني عامي  118و 125ميالدي.
من املقا�صد ال�سياحية الأخرى نافورة تريفي
�أقدم النوافري املائية اال�صطناعية ،ومتاحف
الفاتيكان والتي ُيجمع كثريون على �أنها واحدة
من �أكرب املج ّمعات املتحفية و�أكرثها بالعامل ،لذا
حتظى بازدحام �شديد.

ماذا تتسوق؟
الت�سوق متعة يف روما فهناك الكثري من
ال�شوارع واملحال ال�شهرية والأ�سواق ال�شعبية التي
ت�شبع رغبة عا�شقي الت�سوق .يف �شارع فيا ديل
جوفرينو فيكيو يحلو الت�سوق ،فهو �أحد ال�شوارع
احليوية باملدينة والذي ميكنك ابتياع املالب�س من
متاجره .تنت�شر املحال التجارية � ً
أي�ضا يف �شارع
فيا ديل بيلليجرينو وتتناثر املتاجر التي تعر�ض
التحف يف منطقة مونتي� ،إ�ضافة �إىل متاجر
الذهب واجلواهر .كما تنت�شر متاجر التحف
الفنية واحلرفية � ً
أي�ضا يف حي �سان لورينزو.
وللعثور على التحف القدمية ميكن التجول يف
�شارع فيا مارجوتّا .من املناطق التي يتوجب عدم
�إغفالها منطقة تريدينتي التي ت�ضم �شارع فيا
كوندوتّي ال�شهري ،و�شارع فيا بورجونيانا .فتلك
املنطقة �شهرية مبحالت العالمات التجارية
العاملية للأزياء واجلواهر.
ميكنك التوجه �إىل مركز غالرييا �ألربتو
�سوردي للت�سوق ،والذي �صمم من الزجاج امللون
والأر�ضيات الف�سيف�سائية ،ويعد �أحد �أجمل مواقع
الت�سوق يف روما .هناك ميكنك تناول القهوة يف
�إحدى املقاهي التي ي�ضمها املكان بني جنباته.

من هنا وهناﻙ

أﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ غالء
للمرة

الثالثة على التوايل احتفظت
�سنغافورة بلقب اأغلى مدن العامل
تكلفة للمعي�سة ،وذلك يف التقرير الذي اأ�سدرته
جملة االإيكونومي�ست ،والذي ت�سمن  133مدينة
ارتفاعا يف
حول العامل ،منها قائمة الأكرث املدن
ً
تكاليف املعي�سة ،وقائمة اأخرى الأرخ�س املدن من
حيث تكاليف املعي�سة.
اعتمدت الدرا�سة التي عملت عليها وحدة
اال�ستخبارات االقت�سادية التابعة للمجلة
الربيطانية على مقارنة جمموعة من الب�سائع
يف املدن حمل الدرا�سة ،حيث ر�سد الباحثون
تغ ًريا يف ت�سنيفات املدن ب�سبب عوامل اقت�سادية
متنوعة منها قوة الدوالر االأمريكي وتذبذب
اأ�سعار العمالت ،وانخفا�س اأ�سعار النفط.
حلت مدينة زيوريخ ال�سوي�سرية يف املرتبة
الثانية بفارق �سئيل عن �سنغافورة ،بينما جاءت
يف املرتبة الثالثة مدينة هونغ كونغ ،ثم مدينة
جنيف ال�سوي�سرية ،يف حني حلت العا�سمة

الفرن�سية باري�س يف املرتبة اخلام�سة ،وتلتها كل
من العا�سمة الربيطانية لندن ،ومدينة نيويورك
االأمريكية ،بينما احتلت املركز الثامن العا�سمة
الدمناركية كوبنهاغن ،ومن بعدها حلت عا�سمة
كوريا اجلنوبية �سيوؤول ثم لو�س اأنغلو�س يف املرتبة
العا�سرة .على النقي�س من القائمة االأوىل تربعت
مدينة لو�ساكا عا�سمة زامبيا على قمة املدن
ً
انخفا�سا من حيث تكاليف املعي�سة ،تلتها
االأكرث
مدينتا بنغالور ومومباي الهنديتان ،ومن بعدهما
مدينة اأملاتي الكازاخ�ستانية .وحلت مدينة
اجلزائر يف املرتبة اخلام�سة ،ثم مدينة ت�سيناي
الهندية وكرات�سي الباك�ستانية ،ثم مدينة نيودلهي
الهندية .بينما حلت العا�سمة ال�سورية دم�سق يف
املركز التا�سع ،ثم العا�سمة الفنزويلية كاراكا�س
يف املركز العا�سر .يك�سف ت�سنيف املدن االأكرث
ً
انخفا�سا من حيث تكاليف املعي�سة عن وجود اأربع
مدن هندية �سمن الت�سنيف ،يف داللة توؤ�سر على
انخفا�س تكاليف املعي�سة يف الدولة الهندية.

ﻭﻇاﺋﻒ المستقبل
حينما

يتقدم الطالب للدرا�سة اجلامعية
يبحثون عن الكلية التي تتوافق
واهتماماتهم ،وتعزز من قدراتهم ومهاراتهم
احلالية ،ولكن عام ًال اآخر مه ًما للغاية يجب
اأن يراعى ا ً
أي�سا وقت االختيار ،وهو الفر�س
الوظيفية التي �ستوفرها الدرا�سة يف هذه
الكلية اأو غريها.
ر�سد موقع التوظيف الدويل ال�سهري
« ،»Indeedاأهم الوظائف امل�ستقبلية التي من
املنتظر اأن يتزايد الطلب عليها يف امل�ستقبل،
معتمدً ا على ر�سد الوظائف التي يزيد معدل
دخلها ال�سنوي عن  57700دوالر �سنوي ،والتي
�سهدت من ًوا يف االأجور ال يقل عن  %25منذ
عام  .2004تربعت وظائف علوم احلا�سب
واملعلومات والربجمة وال�سبكات على قمة
الوظائف مبتو�سط راتب �سنوي بلغ نحو  99األف
دوالر �سنو ًيا ملطوري الربجميات والتطبيقات،
و 87األف دوالر ملحللي نظم احلا�سب .بينما
جاءت يف املرتبة الثانية وظيفة الهند�سة ومنها
هند�سة الربجميات والهند�سة الكهربائية،
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والتي بلغ متو�سط راتبها ال�سنوي نحو  87األف
دوالر للمهند�سني امليكانيكيني ،و 95األف دوالر
للمهند�سني الكهربائيني.
يف املرتبة الثالثة من حيث االأهمية حلت
وظائف الهند�سة املعمارية التي بلغ متو�سط
دخلها ال�سنوي نحو  138األف دوالر .بينما حلت
وظائف االإدارة ،ومنها اإدارة االأعمال الدولية
يف املرتبة الرابعة مبعدل دخل بلغ نحو  126األف
دوالر ملديري املبيعات ،و 137األف دوالر ملديري
الت�سويق ،و 114األف دوالر ملديري املوارد الب�سرية.
تال ذلك املهن ال�سحية والتي ت�سمل
تخ�س�سات علم االأحياء ،والتمري�س ومهن
امل�ساعد الطبي والطب الريا�سي والعالج
الطبيعي ،مبتو�سط دخل �سنوي يبداأ من  70األف
دوالر للممر�سات امل�سجالت ،و 84األف دوالر
ملهن العالج الطبيعي ،و 97األف دوالر مل�ساعدي
االأطباء .ويف املرتبة ال�ساد�سة حلت املهن املالية،
اإذ بلغ متو�سط دخلها ال�سنوي نحو  73األف دوالر
للمحا�سبني ومدققي احل�سابات ،و 92األف دوالر
للمحللني املاليني.

الدرعية

حي البجيري
اإلرث الجميل يتجدد
أسهم تطوير الحي في جعله
مرك ًزا ثقافيًا ،ووجهة جاذبة للزوار
والسائحين الستلهام روح المكان
في سابق عهده.

خيراهلل زربان
تصوير :محمد الحكمي
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رمبا

ال يت�أتى لأي مكان من الأمكنة �أن يخلد يف
ذاكرة التاريخ� ،إن مل يرتبط بحدث يرفع
ذكره� ،أو �شخ�صية ذات ثقل تاريخي ارتبطت به
وارتبط بها ،وما �إىل ذلك من الأ�سباب التي متيز
الأمكنة عن بع�ضها يف مفا�ضلة العناية واالهتمام،
واخللود يف �سجل احل�ضارة والرتاث الإن�ساين.
تبقى منطقة الدرعية من �أهم ال�شواهد التاريخية
واحل�ضارية يف تاريخ اجلزيرة العربية احلديث،
حيث حتولت �إىل �أيقونة ح�ضارية ،يتجاوز �إ�شعاعها
املحيط املحلي والإقليمي ،مبا متثله اململكة العربية
ال�سعودية اليوم يف اخلارطة العاملية� .إذا �أعدنا
الأ�صول �إىل بدايتها ف�إن الدرعية تقف بو�صفها
املرجعية املكانية ،ومرتكز االنطالق لتحقيق كل هذه
ملمو�سا
الأحالم والطموحات التي �أ�صبحت واق ًعا
ً

اليوم .لهذا ،فال غرو �أن جتد منطقة الدرعية
كل هذا االهتمام من قبل القيادة الر�شيدة يف كل
خ�صو�صا يف هذا العهد الزاهر
احلقب ال�سابقة،
ً
حتت قيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ابن عبدالعزيز� ،أيده اهلل ،حيث ت�شهد املنطقة
م�شروعا تطوير ًيا �شام ًال ،ي�ستهدف حي الطريف
ً
الأثري بو�صفه احلي الذي كان مق ًّرا ل�سكن الإمام
حممد بن �سعود و�أ�سرته ،ومق ًرا للحكم يف الدولة
ال�سعودية الأوىل .كما ا�ستهدف امل�شروع تطوير حي
البجريي الذي �أ�صبح الآن �أحد �أهم املعامل البارزة
على م�ستوى العامل العربي.
ا�ستهدف امل�شروع � ً
أي�ضا تطوير حي البجريي،
الذي كان مق ًرا ل�سكن ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب
و�أ�سرته ،وي�ضاف �إىل هذين امل�شروعني م�شروع

الطرق ،ومواقف ال�سيارات ،و�شبكات املرافق العامة،
يف �سياق متكامل �أف�ضى �إىل �إدراج منطقة الدرعية
يف �سجل الرتاث العاملي التابع ملنظمة اليون�سكو.
في حضرة البجيري | ت�ستهدف العناية
بحي البجريي جعله مركزً ا ح�ضار ًيا وثقاف ًيا يليق
مبكانته التاريخية واحل�ضارية التي يتب ّو�ؤها ،وقد
عمل برنامج التطوير لهذا احلي للمحافظة على
الن�سيج العمراين للمنطقة حتقيقًا لقيمته الرتاثية
واحل�ضارية ،مع �إعادة توظيفه مبا يخدم الأن�شطة
املختلفة ومنها توفري مقومات التنمية الثقافية
واالجتماعية لي�صبح احلي قاد ًرا على اال�ستمرار
يف بث ر�سالته احل�ضارية ب�صورة دائمة وم�ستمرة،
م�ستفيدً ا من الإرث الذي ي�ستند �إليه ،مع �إيجاد
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الدرعية

.2

�شملت عملية التطوير املحالت التجارية
وتوفري خمتلف اخلدمات.

.3

حتظى �سجادة الزهور ب�إقبال من الزوار.

2 1

3
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حافظت عملية التطوير على النسيج العمراني للمنطقة 			
ً
تحقيقا لقيمة البجيري التراثية،
			
مع إيجاد متنفسات ثقافية ترويحية تجعل من الحي مرتكز
إشعاع حضار ًيا وثقاف ًيا
متنف�سات ثقافية وتراثية ترويحية جتعل من احلي
ب�شكل عام منطقة جذب �سياحي ،ومرتكز �إ�شعاع
ح�ضار ًيا وثقاف ًيا ،بحيث ي�ستلهم الزائر �إىل هذا
احلي روح املكان يف �سابق عهده.
�إن عملية التطوير التي �شهدها حي البجريي،
وتف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
ّ
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،بافتتاحه ،ك�شفت بجالء
عن حجم العمل الذي �أجنز ،واجلهد الكبري الذي
بذل .فالتطوير �شمل املنطقة املركزية التي حتولت
�إىل حا�ضنة �أ�سا�سية جلميع الفعاليات التي تقام يف
احلي .كما �شمل التطوير �ساحة البجريي ،وما بها
من حمالت جتارية وجل�سات تطل على حي الطريف،
ومتنزه الدرعية .هناك يقف الزائر على حلظة
فا�صلة بني املا�ضي واحلا�ضر� ،إذ ينظر بعني الواقع
فريى تطو ًرا يالم�س معطيات الع�صر احلديث ،من
�سهولة الو�صول �إىل ممرات احلي ،وتوافر اخلدمات
الأ�سا�سية ،بينما يفي�ض عبق التاريخ يف بنيان املكان
و�أحجاره التي تفوح بذكريات املا�ضي.
�شمل التطوير �إيجاد مكتب للخدمات لإدارة كل
ما يت�صل بهذه املنطقة عمو ًما وحي البجريي على
وجه اخل�صو�ص وت�شغيله و�صيانته ،ليظل على الدوام

ً
حمافظا على �أداء ر�سالته احل�ضارية والثقافية يف �أبهى
ً
�صورة .كذلك ت�ضمن م�شروع التطوير �أي�ضا �إن�شاء
«م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب الثقافية»،
والغاية منها امل�ساهمة يف تقدمي تعريف �شامل بدعوته،
مبا ي�سهم يف املقابل بت�أكيد منهج الو�سطية الذي تدعو
�إليه اململكة العربية ال�سعودية وتتبناه قو ًال وعم ًال ،ما
ا�ستدعى بالتبعية االهتمام برتميم جامع ال�شيخ حممد
ابن عبدالوهاب الذي كان ي�ؤ ّمه ،ويلقي فيه درو�سه
الوعظية والإر�شادية لطلبته والوافدين عليه من كل
�أنحاء اجلزيرة العربية .كما �شمل التطوير ترميم
م�سجد الظويهرة ،ف�ض ًال عن ربط حي طريف بحي
اجلبريي عرب «ج�سر ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب»،
و�إن�شاء متنزه البجريي على م�ساحة (� )60ألف مرت
مربع ،م�ضا ًفا �إليها حديقة املطوية التي �صممت
ال�ستيعاب حاجات الأطفال وميولهم للهو.
إقبال المواطنين والسائحين | ي�شهد
حي البجريي �إقبا ًال مميزً ا من ال�سائحني والزوار
خ�صو�صا يف �أيام الإجازات ،وكذلك يعد مق�صدً ا
ً
لزيارات طالب املدار�س واجلامعات ب�شكل دائم,
كما قام عدد كبري من ر�ؤ�ساء الدول والوزراء

وال�سفراء بزيارته .تقام يف «حي البجريي» العديد
من الأن�شطة خالل الأعياد والإجازات ت�شمل حزمة
من الربامج الوطنية ،والوجدانية ،والرتاثية ،ومعظم
الأن�شطة الرتفيهية والتعليمية والتثقيفية موجهة �إىل
خمتلف �شرائح املجتمع بهدف توفري بيئة احتفالية
ح�ضارية و�آمنة تن�سجم مع تطلعات الزوار.
تكامل من أجل التطوير | يج�سد م�شروع
ناجحا للعمل مبنهج ال�شراكة
التطوير هذا
منوذجا ً
ً
بني الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني ،والهيئة
العليا لتطوير مدينة الريا�ض� ،إذ مت التطوير على
�أعلى املعايري الدولية .وقد قدمت هيئة ال�سياحة
والرتاث الوطني ما متلكه من علم وجتربة يف تطوير
املواقع ال�سياحية ،و�أ�سهمت فيه الهيئة العليا لتطوير
مدينة الريا�ض بخربتها العري�ضة يف الإ�شراف على
امل�شاريع الكربى ،مع اال�ستعانة ب�إ�سهامات عدة
جهات يف جماالت عملها مثل دارة امللك عبدالعزيز
التي تعنى بتوثيق تاريخ الدولة ال�سعودية .الآن
وبعد �أن اكتملت عملية التطوير التي �شملت احلي،
�أ�ضحى بالفعل مركز �إ�شعاع ثقاف ًيا ومثابة ح�ضارية،
ومق�صدً ا �سياح ًيا متكامل الأدوار واخلدمات.
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ال ُق ْن ُف َذة

غادة الجنوب
تملك القنفذة شواطئ جميلة مالئمة
للسياحة الشتوية والصيفية بفضل
أجوائها المعتدلة.

محمد بن ربيع الغامدي
تصوير :أحمد الحرازي

�إن

كانت م�صر هبة النيل كما يقول امل�ؤرخ
الإغريقي (هريودوت) ،ف�إن القنفذة هبة
وادي قنونا كما تقول اجلغرافيا .ذلك �أن هذا الوادي
الذي ينطلق من م�آتي ال�سراة يحمل املاء العذب قد
فر�ش مهادًا من الطمي عند م�صبه يف البحر الأحمر
لت�سرتيح عليه مدينة القنفذة ،فكانت القنفذة ُقبلة
طبعتها جبال ال�سراة على جبني البحر الأحمر
عربون عالقة �أبدية بينهما .وفيما ي�شبه الأ�سطورة،
قال ال�شاعر ال�شعبي حممد بن معي�ض (�أعمى
ِق َذا َنة)� :إن جبال ال�سراة قالت للبحر �أعطني من
ريح البحر �أهبك بع�ض مائي العذب ،وقد َق ِب َل البحر
ذلك ،لكنه ا�شرتط �شي ًئا من َزبَدِ ال�سيل (الطمي)
ال�ش ْع ِر مع
مع املاء ،فا�شرتطت ال�سراة �شي ًئا من ِ
الريح ،لذلك (والكالم لل�شاعر نف�سه) ف�إن جديد
ال�شعر وما يفنُ من فنون الطروق والأحلان �إمنا
ي�صعد �إلينا من القنفذة عرب وادي قنونا.
جغرافية الموقع | احلكاية من �أولها� ،أن
ال�سهل ال�ساحلي الغربي واحد من الأقاليم الكربى
التي ترتكب منها الواجهة الت�ضاري�سية للمملكة
العربية ال�سعودية ،وميتد مطاو ًال البحر الأحمر
مل�سافة تقارب �ألفني و�أربع مئة كيلو مرت ،تبد�أ من
خليج العقبة �شما ًال حتى �آخر نقطة على احلدود
اجلنوبية مع اليمن .وينح�صر ذلك ال�سهل بني البحر
الأحمر ،وبني نطاق من احل ّرات الربكانية والنجود
ال�سيف
التهامية عند �أقدام ال�سراة ،متكو ًنا من ِّ
املال�صق للبحر ومن اخلبوت املحاذية له ،ليكون
ذلك ال�سهل ال�ساحلي مع نطاق احل ّرات والنجود
ً
�شريطا �سماه العرب تهامة .ويتباين ات�ساعه بني
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.1

ترك وادي قنونا ومياهه العذبة املتدفقة �آثاره على �أنحاء
الدلتا اخل�ضراء التي تنام عليها مدينة القنفذة.

.2

تعك�س ميادين القنفذة هويتها ال�ساحلية ،ومنها جم�سم
املركب ال�شراعي ال�شهري باملدينة.

2 1
خم�سني كيلو مرتًا �إىل مئة كيلو مرت بح�سب قرب
ال�سراة �أو بعدها عن البحر.
جبال ال�سراة يف �شرق هذا ال�سهل ال�ساحلي،
والبحر الأحمر يف غربه ،جاءا مبنزلة جارين
طيبني له ،فالبحر �ش ّكل على الدوام رئة عمالقة
يتنف�س منها ال�سهل ،وعي ًنا مب�صرة يرى بها الكون
من حوله ،ومدفن كنز تفوق كنوزه دفائن الأولني
والآخرين� .أما ال�سراة ،فقد �ش ّكلت له ظه ًريا يوفر
له املاء العذب والطمي والداالت التي ترتا�صف على
البحر ك�أنها املهاد ،كل ذلك بفعل الأودية التي ت�أتي
من �أعايل ال�سراة مندفعة بقوة نحو البحر عرب
�صدور ال�سراة وعرب بطون ال�سهل نف�سه ،فتحمل
ماء يروي بان�سيابه ال�سطحي حلوق املزارع ،ويرثي
بت�سربه يف باطن الأر�ض م�صائد املاء اجلويف ،وينرث
الطمي على �ضفتيه ،وي�صنع الدلتا قبل �أن يتبدد يف
البحر.
تدفع جبال ال�سراة مياهها ال�سطحية يف اجتاهني:
�شرقي وغربي .ف�أما املتجه �شر ًقا فيعرب ال�سراة عرب
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�سفوحها ال�شرقية قليلة االنحدار التي ُعرفت حمل ًيا
با�سم «الهيالء» �إىل �أن ينتهي به املطاف حيث رمال
النفوذ يف ال�شمال ال�شرقي� ،أو رمال الربع اخلايل يف
اجلنوب ال�شرقي� .أما املتجه غر ًبا ،ف�إنه يتجه لي�صب
يف البحر الأحمر عرب �شبكة كبرية من الأودية تقطع
تهامة من اليمني �إىل الي�سار ،ومتوازية نظر ًيا من
اجلنوب �إىل ال�شمال منها :تيه ،خلب ،جازان� ،ضمد،
�صبيا ،بي�ش ،بي�ض ،عتود ،رمي ،عرمرم ،نهب ،حلي،
يبه ،قنونا ،الأح�سبه ،دوقة� ،شاقة اليمانية� ،شاقة
ال�شامية ،عيار ،الليث ،ب�شام� ،سديبة ،فاطمة ،رابغ،
ال�صفراء ،احلم�ض ،داما� ،أظلم ،املياه ،عفال،
�صدر ،ال�سر.
ما يعنينا من هذه الأودية هو وادي قنونا الذي
يقطع �أكرث من مئة كيلو مرت منذ �أن ي�ستمد مياهه
�أو ًال من �سراة غامد على مقربة من بالد �آل �أبي
ال�شهم ،ثم ترفده �أودية ديار بلقرن وبارق ،لي�سيل
بعدها يف منحدر عنيف� ،إىل �أن يلتقي مع وادي ختم
اجلارة ليقطع الطريق عرب اخلبت املنب�سط نحو

البحر الأحمر .وهناك ي�صنع دلتا مروحية عري�ضة
ن�سب ًيا يزيد طول قو�سها اخلارجي على ع�شرين كيلو
مرتًا ،وقد عب�أها قنونا طم ًيا لي�صنع منه مهادًا وث ًريا
ت�سرتيح عليه مدينة القنفذة.
تسمية القنفذة | يف ت�سمية القنفذة ،حيث
ت�شكل الأ�سماء لغزًا عند الكثريين ،رغم �أنه لغز ال
�ضرورة له ،فالأ�شياء مبحتواها ال ب�أ�سمائها ،وقد
قيل :الأ�سماء ال تُعلل .والقنفدة ثغر جميل على البحر
الأحمر ،ومدينة نابهة ذات تاريخ عريق ،يكفيها
موقعها وحا�ضرها وتاريخها و�أهلها و�أعالمها عن
كل بحث عن �أ�صل الت�سمية ،ومع ذلك فال �أرى ب� ًأ�سا
يف الإ�شارة �إىل ذلك القدر من فر�ضيات الت�سمية،
فبع�ضها ر�أى� :أن اال�سم ن�سبة �إىل كائن القنفذ
املعروف بقدرته على �أكل حيات الرمل ال�سامة.
والقنفذة حماطة مب�ساحات من الرمل رمبا كانت
ً
مالذا للحيات ال�سامة .وبع�ضها يرى اال�سم من�سو ًبا
المر�أة �سكنت املكان وكان ا�سمها قنفذة ،وفر�ضيات

متنزها البحيرة الجنوبية والشمالية
		
أضافا جما ًال وجاذبية على مدينة القنفذة،
َّ
وموقعا للتنزه
وشكال مصد ًرا للجذب
		
ً
قالت� :إن اال�سم قد انتقل �إىل املكان من جهات
�أخرى بو�ساطة البحارة ،حيث هناك موقع يحمل
اال�سم نف�سه بالقرب من عدن.
وترددت روايات �شفهية تقول �إن القنفذة قد
وال عبا�سي ا�سمه ابن قنفد
اكت�سبت ا�سمها من ٍ
(باملهملة) ،وكانت قبل ذلك تُدعى قنونا حتى بدل
النا�س ذلك اال�سم �إىل قنفدة �أي بلد ابن قنفد.
و�أغلب الظن �أن هذه الفر�ضيات كلها �ضرب من
التعليل القا�صر الذي ي�أخذ بظاهر اال�سم وداللته.
ورمبا يف ا�سم القنفذة بقية من �أ�سماء الأماكن التي
�سكنها �أقوام م�ضوا وبادت لغتهم ،فتناولها الل�سان
العربي حتى �أخذ �شكله احلايل .ولعل قنوين (قنونا)
هي �أ�صل الت�سمية ،فلرمبا كانت مر�سى قنونا �أو �شي ًئا
من ذلك.
مبطالعة اخلرائط الأوروبية القدمية التي عنيت
باجلزيرة العربية ،جند �أنها قد �أوردت القنفدة
ب�أ�شكال كتابية خمتلفة ،ففي خرائط مطلع القرن
ال�سابع ع�شر امليالدي (مطلع القرن احلادي ع�شر
الهجري) جتدها مكتوبة « ،»cofondaثم جتدها
قد حتولت قبل منت�صف القرن الثامن ع�شر �إىل
« ،»confidaويف مطلع القرن التا�سع ع�شر كانت
تكتب « ،»comfidiaوبعد �سنوات ظهرت ب�شكل
« ،»konfodehثم ظهرت بعد منت�صف القرن التا�سع
ع�شر مكتوبة ب�شكلني خمتلفني يف اخلريطة الواحدة،
ويف املو�ضع ذاته « »Ghunfoodaو« ،»Koonfidahويف
خريطة قدمية � ً
مو�ضحا تاريخها وجدتها
أي�ضا لي�س
ً
قد ُك ِتبت .Gnunfode
مهما كان اال�سم فالقنفذة حا�ضرة عرب التاريخ
مدينة وميناء وحمافظة ،وقد ا�شتغل على تاريخها
كثري من الباحثني ،مثل ال�شيخ ح�سن الفقيه الذي

�أ َّرخ للقنفذة وما جاورها كع�شم وال�سرين ،وكذلك د.
عبداهلل �أبو داه�ش الذي اهتم ب�سوق حبا�شة� ،سوق
قنونا العتيد ،و�أدار �إ�صدارة ثقافية حتمل ا�سم ذلك
ال�سوق ،ود .غيثان بن علي الذي �أ َّرخ للقنفذة يف
قرونها اخلم�سة الأخرية.
طبيعة القنفذة | �أما طبيعة القنفذة كما تنظر
�إليها عني الرائي ،ف�إنها حتتفظ ب�شواطئ ميكن
�إدراجها �ضمن قوائم ال�شواطئ اجلميلة ،فهي و�إن
كانت �أكرث ا�ستيعا ًبا لل�سياحة ال�شتوية �إال �أن �صيفها
� ً
أي�ضا يتمتع بقابلية ممكنة لل�سياحة ال�صيفية ،ذلك
�أنها ،ولعوامل املوقع الفلكية والت�ضاري�سية ،تبدو
�أكرث لط ًفا من �شواطئ كثرية �إىل ال�شمال و�إىل
اجلنوب منها .لقد تنقلنا يف ال�صيف املا�ضي بني
�شاطئ حني�ش و�شاطئ القنع وبني الكورني�ش الغربي
والكورني�ش اجلنوبي ،ومتنينا دعوة كل ال�سياح
لال�ستمتاع مبناظر ال�شواطئ املذهلة ،واجلو اجلميل
الذي مل يكدره لهب ال�صيف �أو �سمومه.
من املتنزهات اجلميلة يف داخل مدينة القنفذة،
متنزه البحرية اجلنوبية الذي يحاذي طريق امللك
في�صل ،ومتنزه البحرية ال�شمالية الذي يعرف
مبتنزه بحرية اخلالدية ،البحرية اجلنوبية هي
م�صب من م�صبات وادي قنونا يف البحر الأحمر،
وكذلك بحرية اخلالدية م�صب موازٍ له ،وهما من
�أذرع الدلتا التي ي�صنعها وادي قنونا مع البحر
الأحمر ،غري �أن اجلهات املعنية بتنظيم املدينة قد
جنحت يف حتويل امل�صبني �إىل بحريتني ،ثم �أقامت
على كل منهما متنزهً ا �أ�ضاف �إىل مدينة القنفذة
جما ًال على جمالها.
�ستجد يف مدينة القنفذة الكثري من اخلدمات

التي حتف بك من كل مكان ،كالفنادق ،وال�شقق
املفرو�شة ،وو�سائل النقل ،واملطاعم ،حتى مطاعم
الوجبات ال�سريعة .كما تنت�شر الأ�سواق يف �أنحاء
املدينة ،وهذا ما يجعل من القنفذة املدينة منطل ًقا
لتو�سيع دائرة ال�سياحة يف القنفذة املحافظة ،حيث
�إن االجتاه �شما ًال �أو جنو ًبا �أو �شر ًقا �سي�أخذك �إىل
م�شاهد �أجمل ترى فيها � ً
أمناطا �أخرى من الطبيعة
ومن النا�س ،ثم تعود ثانية �إىل مقر �سكنك يف
القنفذة املدينة .ومن الوجهات القريبة التي ميكن
زيارتها ،قرية الفائجة يف �أق�صى �شرق املحافظة
مل�شاهدة «ه�ضبة بو زيد» ،تلك ال�صخرة التي تقف
منذ قرون على طرف دقيق مدبب تخال معه �أن
جمرد ن�سمة هواء خفيفة تكفي لدفعها فت�سقط يف
ال�ش ْع ِب املجاور لها.
قلب ِ
تتدثر �شواطئ القنفذة بالهواء الطلق وبيا�ض
النوار�س ،وت�ستحق �شد الرحال طل ًبا للنزهة
واال�ستجمام ،ورمبا قري ًبا يكون لها مطارها الذي
يخت�صر م�سافات ال�شوق �إليها ،لكن الطرق الربية
القائمة حال ًيا هي طرق مثالية ،وال�سفر عربها هو
�سياحة قائمة بحد ذاتها .فالطرق املعبدة ال�سريعة
ت�أخذك �إليها من جدة ومكة املكرمة ،وهي تتجه
من ال�شمال �إىل اجلنوب عرب الطريق ال�ساحلي
ال�سريع ،ومن الطائف والباحة و�أبها من خالل
املعابر احلديثة التي تنزل بال�سراة �إىل تهامة على
كف الراحة ،ومن جازان تتجه من اجلنوب �إىل
ال�شمال عرب خط ال�ساحل ال�سريع ،ويف جازان
مطار وكذلك يف �أبها والباحة والطائف وجدة
مطارات ،ت�أخذك جميعها من بيتك �إىل الطرق
الربية املو�صلة �إىل القنفذة ،غادة قنونا التابعة
لإمارة منطقة مكة املكرمة.
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إنجلترا

نورثمبرالند
الريف اإلنجليزي اآلسر
تجربة فريدة تقودك عبر شريط ساحلي إلى قرى خالبة تنعتق
فيها من صخب المدينة ،وتعيش بين أحضان الطبيعة.

إعداد وتصوير :محسن الدعجاني
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نا�شدو

الهدوء وال�صفاء يف بريطانيا
يق�صدون مقاطعة نورثمربالند
الواقعة يف �شمال �شرق �إجنلرتا على مقربة
من احلدود اال�سكتلندية ،هناك حيث ت�أخذهم
نورثمربالند عرب رحلة ال تنتهي متعتها ،فمن
مناظر تاللها املك�سوة باخل�ضرة �إىل ح�صونها
التي حتكي حكاية املا�ضي العريق ,مرو ًرا
ب�شريطها ال�ساحلي ال�شهري ذي الرمال متعددة
الألوان ،وت�شكيالته ال�صخرية الفريدة ،والذي
يقودك من خالل طرق ريفية �ساحرة �إىل قرى
ال�صيادين اجلميلة ،حيث املطاعم ب�إطالالتها

املده�شة على بحر ال�شمال ،والفنادق ذات الطابع
الريفي الب�سيط.
ت�ست�أثر �إجنلرتا بح�صة كبرية من �أعداد ال�سياح
العرب من قا�صدي �أوروبا خالل ال�صيف .وبينما
تعد لندن نقطة اجلذب الرئي�سة له�ؤالء ال�سياح ،فقد
يغفل كثريون عن مناطق �أخرى يف اململكة املتحدة
خ�صو�صا
متاما،
توفر جتربة �سياحية خمتلفة ً
ً
لأولئك الذين ين�شدون االبتعاد عن �صخب املدينة
والعي�ش بني �أح�ضان الطبيعة الآ�سرة ،حيث تربز
وجهات جديدة ي�أتي على ر�أ�سها املتعة يف �أح�ضان
الريف الإجنليزي ،بتالله اخل�ضراء ،وهوائه النقي،

وقراه املتناثرة والتي متلك كل واحدة منها ثقافتها
وتاريخها املختلف .لعل من �أبرز هذه املناطق هي
مقاطعة نورثمربالند يف �أق�صى ال�شمال الإجنليزي.
تتمتع مقاطعة نورثمربالند بطبيعتها البكر التي
حافظت عليها على مر ال�سنني ،ليح�ضر �إرثها البيئي
والتاريخي اليوم ك�أبرز مكوناتها اجلاذبة .ولعل ما
�ساعدها على ذلك هو بعدها عن املدن التجارية
وال�صناعية الكربى يف جنوب �إجنلرتا وو�سطها ،لتبقى
متميزة بطبيعتها الرائعة مع عمق تاريخي عريق.
تقع هذه املقاطعة يف ال�شمال ال�شرقي لإجنلرتا،
وحتدها ا�سكتلندا من ال�شمال ومقاطعة كمربيا
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إنجلترا
من الغرب ،ودورام من اجلنوب ،وبحر ال�شمال
من ال�شرق .من بني كثري من مناطق �إجنلرتا ،تبقى
هذه املنطقة من �أقل مقاطعات اململكة املتحدة
�سكا ًنا ،ما �ساعدها على جعل املناطق الريفية فيها
حممية طبيعية تعرف بحديقة نورثمربالند الوطنية
( )Northumberland National Parkوالتي متثل
ما يقارب ربع م�ساحة املقاطعة� ،إذ متتد لأكرث من
�ألف كيلو مرت مربع.
ي�شتهر �ساحل نورثمربالند بطوله الذي يتجاوز
مئة كيلو مرت ،يف �أرجاء اململكة املتحدة� ،إ�ضافة �إىل
رماله البي�ضاء الناعمة وم�ساحات �شواطئه التي ال
تكاد تنتهي ،ومناخه الرائع يف ال�صيف ،و�ألوان موجه
الزمردي .وقد �أ�صبحت قرى ال�صيادين املتناثرة على
طول هذا ال�ساحل الأخاذ مق�صدً ا لل�سائحني من كل
حدب و�صوب� ،إذ يحظى الزائر بتجربة طعام متميزة،
وي�شهد كرنفاالت عديدة ،ومعامل فريدة ،يف القرى
املتناثرة على هذا ال�شريط ال�ساحلي� ،إذ متلك كل
منها ً
تاريخا عري ًقا وترا ًثا فريدً ا ،جعل بني كل منها
مناف�سة �ضارية جلذب �أكرب عدد من الزائرين �إليها،
ف�أبرزت كل قرية ما لديها من مقومات �سياحية رائعة.

الرحلة على طول هذا ال�ساحل ،بني اجلنوب وال�شمال،
هي الو�سيلة الأمثل للوقوف عند كل قرية وا�ستك�شاف
معاملها ،واال�ستمتاع برمال هذه ال�شواطئ ال�ساحرة.
من بني القرى الواقعة على هذا ال�ساحل تربز
قرية �أمبل ( )Ambleالهادئة التي تقع يف و�سط
مقاطعة بني ال�شمال واجلنوب عند التقاء نهر
«كوكيت» ( )Coquetببحر ال�شمال ،وال يتجاوز عدد
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تماما
توفر نورثمبرالند تجربة سياحية مختلفة ً
			 في أحضان الريف اإلنجليزي بتالله الخضراء ،وهوائه النقي،
وقراه المتناثرة ذات الثقافات والتاريخ المتنوع

�سكانها ب�ضعة �آالف ن�سمة ،ميار�س بع�ضهم �صيد
الأ�سماك يف بحر ال�شمال الغني بالرثوة ال�سمكية.
ميا ،ال يزال منطلقًا
متلك هذه القرية مينا ًء قد ً
لقوارب ال�صيد ومركزً ا ل�صناعة ال�سفن ال�صغرية
واليخوت� ،إذ كانت للبلدة �أهمية يف القرن ال�ساد�س
ع�شر حينما انت�شرت مناجم الفحم حولها لت�صبح
م�صدر الدخل الرئي�س خالل تلك الفرتة التي امتدت

حتى القرن الثامن ع�شر .تتمتع البلدة ب�سوق �شعبية
�أ�سبوعية تقام كل �أحد يف الهواء الطلق ،كما ميكن
الإبحار جلزيرة �صغرية بالقرب من بلدة �أمبل حتمل
ا�سم النهر «كوكيت» نف�سه.
تعد جزيرة «كوكيت» موط ًنا لأكرث من ثالثة
�آالف وخم�س مئة طائر بحري ت�ستوطنها كل عام
لق�ضاء ف�صل ال�صيف على هذه اجلزيرة التي

ال يتعدى بعدها عن �أمبل �أكرث من ميل واحد،
ف�أ�صبحت مق�صدً ا ملحبي الطيور� .إىل ال�شمال من
قرية «�أمبل» ،ي�أخذك الطريق ال�ساحلي �إىل قرية
�أخرى هي قرية كري�سرت ( )Crasterالتي ا�شتهرت
مبطاعمها الفريدة ،والتي يقدم فيها �سمك «الكيرب»
( ،)Craster Kipperوهو طبق من ال�سمك املدخن
يح�ضر بطريقة تقليدية منذ
ذي املذاق الرائع والذي َّ
عام  .1906ال ميكن زيارة قرية كري�سرت دون املرور
بقلعة «دون�ستانبورغ ()Dunstanburgh Castle
ذات الإطاللة الأ�سطورية على بحر ال�شمال .بنيت
هذه القلعة العريقة يف القرن الرابع ع�شر بو�ساطة
«توما�س �أدمون» �أحد حكام الإمرباطورية الإجنليزية
لتكون ً
مالذا �آم ًنا له �إبان ال�صراعات بني الإجنليز
واال�سكتلنديني .واختري موقع هذه القلعة بعناية حيث
تقع على ر�أ�س ياب�سة متتد داخل البحر وحتيط بها
ثالث بحريات �صغرية من ال�شمال واجلنوب والغرب.
وباالجتاه �شما ًال من قرية كري�سرت ،تتواىل قرى
تباعا ،لي�أخذك الطريق ال�ساحلي لقرية
ال�صيادين ً
�أخرى هي قرية «�سيهاو�سي�س» ( )Seahousesوالتي
تعرف ب�أنها البوابة جلزر فرين ()Farneالواقعة
قبالة القرية ،والتي تعد واحدة من �أهم املحميات
البحرية الأوروبية .يعد مركز قرية �سيهاو�سي�س
مكا ًنا مف�ض ًال للعائالت بوجود مدينة مال ٍه �صغرية،
والعديد من حمالت بيع الهدايا والتحف املحلية.
كما ميكن اال�ستمتاع بال�سري على الأقدام� ،أو امتطاء
�صهوة جواد على طول ال�شاطئ القريب من القرية.
الرحلة عرب �ساحل نورثمربالند مليئة بخيارات
متعددة ،ولأولئك الذين مل ي�سبق لهم ر�ؤية الريف
الإجنليزي ال�شك �أنها جتربة �ست�أخذك لعامل �آخر.
فال تكاد تنتهي من ر�ؤية م�شهد فريد حتى تبد�أ ر�ؤية
م�شهد �آخر ي�أ�سر الألباب.
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احلمد هلل

ال ِّرفق
ُحلَّة الجمال وخلَّة
الجالل
الرِّ فق من َّ
ُ
ُّ
فريط
يصح ال َّت
الثوابت األزليَّة التي ال
وقت من األوقات.
أي
فيها في ِّ
ٍ

معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس *

* �إمام وخطيب احلرم املكي ال�شريف ,الرئي�س العام ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.

وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل ،وعلى �آله
و�صحبه ،و�سلم ت�سلي ًما كث ًريا� ،أما بعد.
ف�إنيِّ �أحمد اهلل �إليكم �إخوتي امل�سافرين الكرام على جزيل نعم املوىل،
ووافر عطائه ،وما هُ ِّيء لنا من و�سائل حديثة مركوبة �سخرها َّ
جل وعال
لتكون عو ًنا للعباد للتنقل وال�سفر يف �أرجاء هذه املعمورة.
ويطيب يل احلديث �إليكم يف هذه الإطاللة التي �أ�س�أل اهلل �أن تكون
إ�سالم ر�سال ُة خ ٍري وب ٍّر و�سالم،
نافعة يل ولكم .معا�شر القراء� ،إنَّ ر�سال َة ال ِ
ُ
عرفت الب�شر َّية دي ًنا خ ًريا منهُ ،وال
ومباد َئ ُه
ووئام ،فما ِ
مبادئ ٍ
عدل ٍّ
وحب ٍ
أكمل ،و� َ
ج َّربت الإن�سان َّي ُة نظا ًما �أح�سن منه و� َ
أف�ضل منه و�أ�شمل ،ال والذي
ري ُكلٌّه
ري ،خ ٌ
ري ال تنف ٌ
ري ،وتب�ش ٌ
ري ال تع�س ٌ
فلق احل َّبة وبر�أَ ال َّن�سم َة! مباد ُئ ُه تي�س ٌ
وعد ٌل كلُّه ،ورحم ٌة كلهَ } .و َما �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك �إِال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ{ (الأنبياء.)107 :
العوج.
من قواعد ِه العظيمة :رف ُع احلرج .ومن منهج ِه القوميُ � :
إ�صالح ِ
إ�صالح �أحوال العباد يف �أُمور املعا�ش واملعاد ،واحلثُّ على
ومن مقا�صدهُِ � :
ُ
َّ
إ�صالح ،وحماي ُة ال َّنا�س من ط ُرق ال�ش ِّر والف�سادِ .
ال ِ
رب� ،أنا ٌة وتث ُّبتٌ  ،نِظا ٌم وان�ضباطٌ.
ُمعامل ُت ُه حِ ل ٌم وحكم ٌة ،رف ٌق و�ص ٌ
ويحثُّ على اجلماع ِة
ُيدر�أُ املفا�سِ د،
ويجلب امل�صالح ،و ُيقلل اخلالفُ ،
ُ
وي�س ُّد
ويحر�ص على
واالئتالف ،ومين ُع ُ�ش ُيوع الفو�ضى،
ِ
ِ
ُ
ا�ستتباب الأمنُ ،
إحن واملحن ،يزْ ُج ُر �أبناء ُه عن ال ُعنف
باب الفنت ،و ُيو�صد طريق ال ِ
والق�سوة ،واجلفاء والغِلظةِّ ،
وال�ش َّد ِة والفظاظةِ.
إ�سالم �أتباع ُه على التَّوادُدِ والترَّ احم ،والتَّعاون والتَّفاهم،
ر َّبى ال ُ
والترَّ ُ
وتفاعل رقيق،
يف
احم:
ابط والترَّ
تعاملٍ رفيق ،وترا ُبط وثيقُ ،
ُ
ونظام دقيق .ولهذا ،يا مع�شر القراء ،كان املجتمع الإ�سالمي جمتمع
ٍ
وطهر ونقاءٍ  ،و�سالم ٍة وهناءٍ  ،ي�سود �أبناءه
حم َّب ٍة و�صفاءٍ  ،ومو َّد ٍة و�إخاءٍ ٍ ،
رف ٌق ولطاف ٌة ،خل ٌق وب�شا�ش ٌة ،يف ٍّ
كف للأذى ،وبذلٍ للنَّدى ،كلم ٌة حادي ٌة،
وابت�سام ٌة حانية تفتح القلوب ،وت ُه ُّ�ش لها ال ُّنفُو�س ،وت�أ�سر امل�شاعر،
وت�سلب ال�ضمائر ،فتتط َّلع الأُ َّمة �إىل جمتمع �أف�ضل ،وجتاوب � َ
أمثل،
ُ
ُ
و�إ�صالح � َ
يحقِّق م�صالح الأ َّمة:
أ�شمل ،وتن�شدُ منزل ًة �أبهى ،وحا ًال �أزهىُ ،
ُرعا ًة ورع َّية ،ح َّك ًاما وحم ُكومني.
واحللم ،والأنا ُة واحلكم ُة ،خِ ال ٌل حثَّ عليها الإ�سالم ،ملا من
فالرفق
ُ
ِّ
ُ
يح ِّب ُب فيك ال َّرفيق،
فالرفق ُ
�آثار عظيم ٍة على الفرد واملجتمع والأ َّمةِّ ،
ال�صديق.
و ُيدين منك َّ
فالرفق جما ُع اخل ِري ،وطريق حم َّبة اخللق ،والو�صول �إىل احلقِّ ور�ضا
ِّ
ال َّر ِب تبارك وتعاىل .روى َّ
ال�شيخان عن عائ�شة ،ر�ضي اهلل عنها� ،أن
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال�« :إنَّ اهلل رفي ٌق يُحِ ُّب الرفق ،و ُيعطي على
الرفق ما ال ُيعطي على ال ُعنف ،وما ال ُيعطي على ما �سوا ُه».
ِّ
املواقف،
و�ضبط
املناهج،
ت�صحيح
من
د
ب
ال
املباركون،
القراء
ها
ي
�
أ
ِ
ِ
َّ
ُ
ُّ
ِ
ِ
ِعاالت ،وتهذيب احلما�سة،
و�ضبط
امل�سارات،
وتعديل
العواطف ،واالنف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
والتَّح ِّلي بال�صربُ .يقول ابن الق ِّيم رحمه اهلل« :ومن ت� َّأمل على ما جرى
للإ�سالم من الفنت �صغارِها وكبارِها ،ر�آها من �إ�ضاعة هذا الأ�صل ،وعدم
رب منه».
ال�صرب على املُنكر ،فطلب �إزالته ،فتو َّلد منه ما هو �أك ُ
َّ
ُ
َ
َّالحم بني ُّ
والقيادات،
ال�ش ُعوب
ت
وال
ِ،
ة
واجلماع
ة
لف
ل
أ
ا
ة
م�صلح
�
إنَّ
ِ
ِ
ُ
م�صلح ٌة راجح ٌة،و�إنّ ُ�س ُلوك م�سالك الإثارةُ ،
ال�صغري
و�ش ُيوع ال َّنقد بني َّ
والكبريُ ،
جر ُئ
يخرق �سِ ياج الوحدةِ ،ويبذ ُر ُب ُذور ال ُفرقة والفتنةِ ،و ُي ِّ
الأغرار على اقتحام هيبة الوالية ومكانة الإِمامة.
فالرفق من ال َّثوابت الأزل َّية التي ال ي�ص ُّح الت ُ
وقت من
َّفريط فيها يف �أيِّ ٍ
ِّ
الأوقات ،وال ُ
يظ نَّ َّ
َّ
�سعي
ن ظانٌّ �أنَّ ِّ
الرفق معناه ترك الأُمور يف �أعِ نتِها ،دُون ٍ
الرفق
للإِ�صالح ،كال! كما �أنَّ ذلك ال يعني التَّجاوز والتَّعادي ،بل يكون ِّ
احلزمُ ،
فقتل القاتل رفقُ باملُجتمع.
ني
�أحيا ًنا ع ُ
ِ
الرفق يف ا ُ
حلكم على ُمعتقدات
القراء،
معا�شر
يا
الرفق،
من
�أال و�إنَّ
ِّ
ُ
ُ
الرفق يف الأمور الأ�سر َّية والترَّ بية البيت َّية،
ال َّنا�س ومقا�صدِ هم ،وكذلك ِّ
َّ
عم ِّ
ب�سبب العنف،
ال�شقاق والطالق والفِراق� ،إال ِ
فما كثرُ ت املُ�شكالت ،وما ّ
وجمانبة الرفق يف الأمور.
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ديجون اآلسرة
مدينة تفتنك بتاللها الخضراء
وحقولها الغنية وحدائقها الطبيعية
الشاسعة.

فيرونيكا ماريا غاربوت
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جت�سد
ّ

املدينة اجلامعية ديجون ،على ُبعد
�ساعة على منت القطار عن باري�س،
وجهة رائعة للزوار امل�سلمني الراغبني يف االنطالق
يف رحالت يومية .ت�ضم املدينة م�سجدين رئي�سني،
�أولهما م�سجد اخلري مبا�شرة يف منت�صف �شارع 17
رو �شارل دومون .افتتح هذا امل�سجد يف عام 1948
على مقربة من جادة ويل�سون بتمويل من فاعلي
خري من بينهم رجل �سعودي كان يعي�ش �آنذاك يف
�سوي�سرا .ي�ؤدي ال�صالة يف امل�سجد ب�شكل �أ�سا�سي
الطالب من حرم ديجون اجلامعي املجاور.

�أما امل�سجد الآخر ،فهو م�سجد الإميان يف �شارع
 7رو دي ال لوار على مقربة من بحرية كري اجلميلة.
ي�ؤدي امل�سجد دو ًرا اجتماع ًيا يف املنطقة ،فكل
�أ�سبوع ينطلق املتطوعون ملقابلة ال�شباب املحليني،
وزيارة املر�ضى ،وغري ذلك من الأن�شطة .ت�ضم
منطقة ديجون م�ساجد �أخرى �أ�صغر حج ًما ت�شمل
م�سجد النافورة �أو�ش ،وم�سجد تاالن ،ومركز
كيتينيي الثقايف ،وامل�سجد الرتكي ،وجمموعة من
احلجرات املخ�ص�صة لل�صالة يف منازل خا�صة.
خالل ال�صيف ،يعد التنزه بقرب املياه ً
ن�شاطا جمي ًال

وميكن ابتياع امل�أكوالت احلالل من متجر اللحوم

امل�سمى  Boucherie Halal du Palaisيف �شارع 4

رو دي فرييري ،ومن متجر كارفور ديجون يف املركز
التجاري توازون دور.
هذا وتعج ديجون باملباين الأنيقة التي تعود �إىل
القرون الو�سطى وع�صر النه�ضة ،وتنت�شر فيها
� ً
أي�ضا املراكز الفنية والثقافية ،واملتاحف و�صاالت
العر�ض ،واملقاهي واملطاعم .وت�شمل املعامل الأكرث
�أهمية بورت غييوم ،ومتحف الفنون اجلميلة،
واملتحف الأثري ،وق�صر الواليات .وقام دوقات هذه
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.2

حي فوبان يف البلدة القدمية.

.3

�ساحة اجلمهورية املوجودة على م�شارف
املنطقة املحمية.

2 1

3
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�شارع رو دي فورج يف البلدة القدمية.
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تعج ديجون بالمباني األنيقة التي
			 تعود إلى القرون الوسطى وعصر النهضة،
		 وتنتشر فيها أيضا المراكز الفنية والثقافية
						 والمتاحف وصاالت العرض
املنطقة ومن بينهم جون ذا فريل�س ،وفيليب ذا غود،
ب�إح�ضار املعماريني والر�سامني والنحاتني الأبرع �إىل
ديجون ،فابتكروا مركزً ا رائ ًعا للفنون الأوروبية.
يج�سد حمور املدينة ميدان كارنو ،حيث ميكن
ّ
�إيجاد ق�صر الدوقات الذي ج�سد فيما م�ضى منزل
دوقات نيفري ملي ًئا بالأبراج ثمانية الأ�ضالع ،وي�ضم
برجا مركز ًيا مز ّي ًنا مب�شاهد ال�صيد املنحوتة
ً
ب�أناقة .يف اجلوار ،يوجد برج فيليب لو بون الذي
يعود �إىل القرون الو�سطى ،ويبلغ ارتفاعه  46مرتًا،
وي�ضمن �إطالالت رائعة على املدينة .خالل يوم
�صاف ،ميكن ر�ؤية م�شهد املدينة بالكامل حتى
حدود جبال الألب .يف اجلهة املقابلة للق�صر ،يوجد
ميدان التحرير الذي ي�ضم نافورة كال�سيكية.
بنى هذا امليدان املذهل اخلاطف للأنظار �أحد
معماريي ق�صر فر�ساي .ومبا �أنه ميدان خم�ص�ص
للم�شاة ومحُ اط باملقاهي ،ي�ش ّكل بذلك مكا ًنا مثال ًيا
لال�سرتخاء خالل يوم م�شم�س.
�أما يف اجلانب ال�شرقي ،فريب�ض متحف الفنون
اجلميلة الذي يحت�ضنه ق�صر الدوقات ،و�صاالت
العر�ض املمتدة فيه مبنزلة �أعمال فنية يف حد
ذاتها وتعر�ض الأعمال الفنية الأوروبية التي متتد
من الع�صور الو�سطى حتى يومنا هذا .كما يوجد
فيه قرب فيليب ذا بولد �إىل جانب �أعمال فنية
م�صرية ،وفنون بدائية ،ومنحوتات .يو�صى بعدم
تفويت زيارة غرفة «بونبون روم» التي تعر�ض
منحوتات ع�صرية �أنيقة حليوانات ابتدعها مواطن
حملي هو فران�سوا بونبون.
يحمل عدد كبري من الطرقات املجاورة �أ�سماء

ت�شري �إىل �صناعات �سابقة ،مثل �صناعة الأدوات
املعدنية ،و�صناعة الزجاج ،و�صناعة ال�سالل .تكرث يف
املدينة املنازل الفخمة التي امتلكها ال�سكان ال�سابقون
والتي ُح ّولت �إىل فنادق .من بني الأمثلة الأكرث فخامة
ورق ًيا ،فندق �شامبالن يف �شارع  34رو دي فورج،
وفندق دي فوغ يف �شارع  8رو دي ال �شويت .من
الفنادق الأخرى املماثلة ،فندق �آخر يف �شارع  4رو دي
بون �أونفون الذي ي�ضم � ً
أي�ضا متحف ماجنان ويعر�ض
�أعما ًال لر�سامني �إيطاليني ،و�أعما ًال من ع�صر
النه�ضة ،وفلمنكية ،تعود �إىل القرون الو�سطى.
باجتاه اجلنوب ،يف �شارع رو موجن ،يوجد مطعم
امل�أكوالت احلالل الأهم يف ديجون ،مطعم لو
مراك�ش .ت�شمل امل�أكوالت املغربية اللذيذة ح�ساء
احلريرة ،وال�سلطة ال�شرقية ،و�سجق املرقاز،
وطاجني ال�سمك ،والك�سك�س باللحم .ولطبق
احللويات ،ميكن االختيار بني احللويات العربية
و�سلطة الربقال بالقرفة� .أما اخلردل الذي يحمل
ا�سم املنطقة ،فهو م�صنوع يف ديجون � ً
أي�ضا �إىل جانب
خبز خا�ص مفعم بالتوابل .يوجد متجر منتج اخلردل
الرائد  ،Mailleيف �شارع احلرية 30 ،رو دو ال ليربتي،
وميكن �إيجاد املقار الرئي�سة ملخبز اخلبز بالتوابل
 Mul et Petitjeanيف ميدان  13بال�س بو�سويه.
�إذا ما كنت م�ساف ًرا برفقة الأوالد ،ف�إنه يو�صى
با�صطحابهم �إىل متنزه دار�سي ليتنزهوا �أو يلعبوا.
�س ُي�سرون مبنحوتة الدب التي ابتدعها بونبون .عند
الزاوية ،يف �شارع رو دي فوج ،يوجد فندق فريتيغو
الذي يعد مكا ًنا جمي ًال للإقامة فيه .يوجد داخل
مبنى من �أ�سلوب الهو�سمان ،يتم ّيز بطابع باري�سي
ot

�أكرث مما ي�شبه مباين �إقليم كوت دور ،وتعك�س
�أق�سامه الداخلية تباي ًنا بني الأ�سود والأبي�ض والق�سم
اخلارجي الذهبي .تك ّمل هذه الألوان الع�صرية قطع
الزينة من �شركة لني روزيه ،والأ�س ّرة املع ّلقة ،ونظام
الرتفيه يف الأجهزة الإلكرتونية ال�شبيهة باملرايا،
وال�سقوف التي ت�ضم ال�صور ،وغريها من املفاج�آت،
مثل ف�أرة خ�شبية خا�صة بالنحات .كمكا�سب
�إ�ضافية ،ميكن �إيجاد بركة �سباحة ،وحمام ،و�ساونا
يف الطابق ال�سفلي الهادئ.
جنوب بورت غييوم ،حيث يوجد قو�س الن�صر،
يرب�ض املتحف الأثري .ت�شمخ عال ًيا قاعته و�أقوا�سه
القوطية (من القرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر)
ب�صفني من الأعمدة .قبل مغادرة البلدة ،يو�صى
بزيارة متحف  .Burgundy Life Museumتُ�ص ّور
يف هذا املكان البلدة داخل لوحات تعك�س التقاليد
واحلرف والأزياء .يف الطابق العلوي� ،أعيد ابتكار
�شارع بالكامل مع متاجر وحمال تعود �إىل القرن
التا�سع ع�شر للمواد الكيميائية ،والفراء ،والقبعات،
والألعاب ،وال�ساعات .ويعد كثري من الأوالد هذا
املكان �أهم املعامل خالل زيارتهم.
�إن حظيت بالوقت الكايف ،فت�أ ّكد من التوجه �إىل
ريف ديجون� ،إىل مورفان املليئة بالتالل اخل�ضراء
ذات حقول اخلردل وقرى القرون الو�سطى .كما
تق ّدم بلدتا غيفري �شامربتان وموتي ملحة عن
هذه املنطقة الزراعية الغنية .هذا وميكن التج ّول
يف الأرا�ضي الربية ال�شا�سعة للحديقة الطبيعية
الوطنية ،وامل�شي مبحاذاة ممراتها املائية �أو ر�ؤيتها
من مكان مرتفع من على منت منطاد.
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استراتيجية

االستراتيجيون
والتعاون المؤسسي
فهم «اآلثار» المميزة ألنواع التالقي األربعة
المختلفة كفيل بالمساعدة على تحسين
طريقة تقييم أهمية االستراتيجيات
المؤسسية وتنفيذها.

فانيش بورانام *

من

عموما �أن امليزة الرئي�سة لل�شركات
امل�س ّلم به ً
متعددة الأعمال التجارية تكمن يف الروابط
الداخلية التي تنجح هذه ال�شركات يف �إن�شائها .ذلك
لأنه دونها ،لن يربز �أي فرق جوهري بني عملية �صنع
القرار اخلا�صة مبدير تنفيذي من الإدارة العليا وتلك
اخلا�صة مبدير �صندوق ا�ستثمار م�شرتك.
غري �أن �سنوات تدري�سي لال�سرتاتيجيات امل�ؤ�س�سية
لكبار املديرين والر�ؤ�ساء التنفيذيني� ،أظهرت يل ما
قدمناه نحن الأكادمييني فيما يخ�ص كيفية التعامل
مع هذه امل�شكلة ب�صرامة� .إذ �إنه بعيدً ا عن احلثّ
على «متابعة التعاون» ،مل نبذل ن�سب ًيا �سوى جهود
قليلة لتفادي حت ّول هذا ال�شعار �إىل واحد دون معنى.
ركائز التالقي األربع | من هذا املنطلق ،عملتُ
�إىل جانب بارت فاني�ستي ،وهو �أ�ستاذ م�ساعد يف جمال
اال�سرتاتيجيات وريادة الأعمال يف كلية �إدارة الأعمال
التابعة لكلية لندن اجلامعية ،على تطوير نهج للتفكري
يف التالقي الذي ن�سميه «جرب �سال�سل القيمة».
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الفر�ضية التي يقوم عليها حتليلنا ب�سيطة :يتطلب
التالقي الت�شغيلي تغيري طبيعة العالقات بني موارد
�سال�سل القيمة لل�شركات املختلفة .وقد ينطوي ذلك
على ا�ستغالل نقاط الت�شابه �أو االختالف فيها ،وقد
يكون مدى تعديل املوارد من احلد الأدنى �أو �شام ًال.
نعتقد �أن جمع هذه الأفكار يق ّدم �إلينا الت�صنيف
الأول املنف�صل بع�ضه عن بع�ض وال�شامل بالإجمال
لأنواع التالقي الت�شغيلي الأربعة.
أنواع التالقي األربعة:

التوحيد | لع ّله الأكرث بدهية من بني الأنواع
الأربعة .وينطوي على خلق قيمة يف املوارد
املت�شابهة �إىل حد كبري من خالل �إلغاء التكرار.
ولأن الأرباح تُ�ستمد يف هذه احلالة من الإلغاء،
ف�إن املوارد على جانب واحد �أو اثنني ،بحاجة �إىل
ال�صقل والتعديل على الأرجح .من الأمثلة على
ذلك ،دمج الأق�سام للتقليل من عدد املوظفني

الإجمايل� ،أو دمج موارد وحدات �أعمال منف�صلة
لتكوين موارد م�شرتكة و�أقل تكلفة.
الدمج | هو نهج «القوة يف الأرقام» ب�شكل �أ�سا�سي.
وينطوي على جتميع املوارد املت�شابهة �إىل حد كبري
الكت�ساب قدرة على امل�ساومة .وخال ًفا ملا هي عليه
احلال مع التوحيد ،ال يتم �إلغاء �أي موارد يف عملية
حتقيق التالقي .ومن الأمثلة على ذلك ،دمج عمليات
ال�شراء للح�صول على ح�سومات كبرية� ،أو احل�صول
على مناف�س ورفع الأ�سعار بعدئذٍ �أمام الزبائن.
من �ش�أن هذا النوع من التالقي بالتحديد �أن يف ّعل
على الأرجح رادا ًرا ّ
منظ ًما .وقد يتم حظر عمليات
اال�ستحواذ على �أ�سا�س مكافحة االحتكار يف حال
ازدادت قوة ال�سوق ب�شكل كبري.
التخصيص | هو ال�شراكة القائمة على اجلمع بني
�سال�سل القيمة اخلا�صة بكيانني .على �سبيل املثال،
تعاون م�شغّل هواتف حممولة و�شركة برجميات من

اأجل تطوير اأجهزة هواتف وبرامج اأنظمة ت�سغيل
متوافقة اإىل حد كبري مع بع�سها ً
بع�سا .وال بد لنتيجة
التخ�سي�س هذه اأن جتعل من املنتج النهائي اأف�سل
من ناحية العمل اأو اأقل تكلفة مما كان عليه م�سبقًا.
تغري ح�سب الطلب اأف�سل
ميكن ل�سركة واحدة اأن ّ
املمار�سات واملعارف ،اأو بروتوكوالت االإنرتنت ل�سركة
اأخرى من اأجل توليد القيمة.
االرتباﻁ | هو تاأثري التجميع ب�سكل اأ�سا�سي .يف
هذا االإطار ،ترتبط �سال�سل القيمة غري املت�سابهة
لتو�سيع قدرة الو�سول اإىل االأ�سواق اخلا�سة بها .من
االأمثلة على ذلك ،ال�سعي خلف ح�س�س جديدة يف
االأ�سواق من خالل الت�سويق امل�سرتك ،والتجميع،
اأو البيع العابر .ويف كل حالة ،ال تكاد تتغري املوارد
االأ�سا�سية ،وترتبط بع�سها ببع�س وح�سب.
ال يجدر مبا �سبق اأن يكون فقط عملية ت�سنيف.
وف ًقا ملا هو مذكور يف كتابنا اال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية:
اأدوات التحليل و�سنع القرار ،يجدر بالقادة اأن يكونوا

قادرين على ا�ستخدام هذه االأداة لتحديد اأي نوع اأو
اأنواع من التالقي ي�سعون خلفه يف كل �سفقة جديدة،
والكت�ساف الفر�س اجلديدة للتالقي �سمن ال�سراكات
اأو املقرتحات القائمة ،من خالل التاأكد مث ًال اإن كان
عم ًال جتار ًيا يت�سمن يف �سل�سلة القيمة اخلا�سة به
موارد مت�سابهة (من اأجل فر�س التوحيد والدمج) اأو
غري مت�سابهة (من اأجل التخ�سي�س واالرتباط) لتلك
التي يتمتعون بها .زد على ذلك ،يوفر اعتماد الركائز
االأربع اآنفة الذكر جمموعة من مبادئ التنبوؤ العام.
وقد يكون من املفيد معرفة اأن التوحيد والتخ�سي�س
مث ًال يكلفان اأكرث يف البداية الأنهما ي�ستلزمان
تعديالت اأهم تطال املوارد .اأخ ًريا ،بل رمبا اأهم
من كل ما �سبق ،جتعل هذه الفئات من ال�سهل �سرح
م�سادر القيمة للم�ستثمرين واملديرين والزبائن.
التقييم
الركائز االأربع ال تكاد تكون مقدمة التحليل
اال�سرتاتيجي .ففي نهاية املطاف يكون القرار هو ما

يرفع من اأهمية االأرباح .يقدم كتابنا اال�سرتاتيجية
املوؤ�س�سية �سل�سلة من االأطر الواقعية التي مل ُين�سر
عدد كبري منها م�سبقًا ،والرامية اإىل ا�ستخراج
قيمة التالقي وقيا�سها من خالل اتخاذ القرارات
اال�سرتاتيجية .الهدف الرئي�س من الكتاب هو تو�سيع
نطاق املرجع اال�سرتاتيجي لكبار القادة املدعوين اإىل
اتخاذ مثل هذه القرارات ،وتقدمي ا�ستنتاجاتهم اإىل
زمالئهم وروؤ�سائهم ،وتقييم براهني م�ست�ساريهم
املهنيني (مثل امل�سرفيني وامل�ست�سارين) .وهو
م�سمم لتوفري نظرة �سمولية مت�سعة الزاوية
لال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية التي ت�سمح مع ذلك بتحليل
اأي قرار ي�سدر �سمن جداول البيانات اإك�سل.
* فاني�س بورانام ،اأ�ستاذ كر�سي روالند بريجيه
للتخطيط اال�سرتاتيجي وت�سميم املوؤ�س�سات
يف اإن�سياد .هو ا ً
أي�سا مدير اأكادميي يف برنامج
الدكتوراه اخلا�س بكلية اإن�سياد.
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ثقافة ومجتمع

دماغنا الجماعي
معدل االبتكار سوف يعتمد جزئيًا
على الحجم والترابط بين مجموعة
من العقول التي تسهم في العملية
التطورية الثقافية.

جوزيف هنريتش *
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كما أن للمجتمعات المتنوعة معايير مختلفة
			 ومؤسسات ولغات وتقنيات،

أيضا ً
فإن لديها ً
طرقا مختلفة للتفكير واالستدالل العقلي،
والدوافع ،وردود الفعل العاطفية
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تنظيم لعبة البقاء على قيد احلياة بني
قوات من قرود الكابوت�شني وبينك �أنت
وزمالئك يف العمل� .سينزل كال الفريقني باملظالت
يف غابة �أفريقية نائية ،دون �أي معدات ،دون �أعواد
كربيت �أو �سكاكني �أو �أحذية �أو خطاطيف �صيد
ال�سمك �أو مالب�س �أو م�ضادات حيوية �أو �أوان �أو حبال
�أو �أ�سلحة .وبعد �سنة واحدة� ،سيكون الفريق الذي
بقي معظم �أع�ضائه على قيد احلياة هو املنت�صر.
فعلى �أي فريق �سرتاهن؟
قد تفرت�ض �أن الب�شر ،نظ ًرا للذكاء الذي ينعمون
به� ،سيكونون الفريق الفائز بال �شك .لكن هل تعرف
�أنت وزمال�ؤك كيفية �صنع الأقوا�س وال�سهام ،و�شبكات
املياه وخزاناتها ،واملالجئ؟ هل تعرف �أي النباتات
�سامة؟ هل ب�إمكانك �إ�شعال النار دون كربيت؟ هل
ميكنك �صنع خطاطيف �صيد الأ�سماك �أو املواد
الال�صقة الطبيعية؟ هل تعرف كيف حتمي نف�سك
من القطط الكبرية والثعابني يف الليل؟ الإجابة عن
معظم هذه الأ�سئلة� ،إن مل يكن كلها ،هو على الأرجح
«ال» .وهذا يعني �أن فريقك من املحتمل �أن يخ�سر �ضد
جمموعة من القرود ،ورمبا ب�شكل �سيئ جدً ا.
وا�ضحا� .إذا مل نتمكن من البقاء
هذا يثري �س�ؤا ًال
ً
على قيد احلياة كوننا �صيادين يف �أفريقيا ،القارة
التي تطور فيها جن�سنا الب�شري ،كيف ا�ستطاع
الب�شر حتقيق هذا النجاح الهائل مقارنة بحيوانات
�أخرى وامتد النجاح تقري ًبا �إىل جميع النظم البيئية
الرئي�سة لكوكب الأر�ض؟
رئي�سا من اجلواب� :إننا نوع
هنا جند جز ًءا ً
ثقايف .لدينا قدرات نف�سية فريدة من نوعها ت�سمح
لنا بالتعلم من بع�ضنا ً
بع�ضا على مر الأجيال ،وت�سهل
من عملية تطور ثقافية تراكمية تنتج على نحو متزايد
تقنيات ولغات وهيئات معرفية ومفاهيم وا�ستدالالت
على التكيف معقدة ومتطورة للغاية� .إن قوة هذه
العملية لي�ست ب�سبب ذكاء فردي خام ،ولكن ب�سبب
�إعادة تف�سري الر�ؤى غري املتوقعة والأخطاء التي
ينتجها ذكا�ؤنا .وهذا يعني �أن معدل االبتكار �سوف
يعتمد جزئ ًيا على احلجم والرتابط بني جمموعة من
العقول التي ت�سهم يف العملية التطورية الثقافية .كل
الأمور الأخرى �ستكون مت�ساوية ،جمموعات مرتابطة
جدً ا واجتماعية �أكرث من �ش�أنها �أن تنتج عددًا �أكرب
من الأدوات والتقنيات والأ�ساليب ،حتى لو كان
�أفرادها �أقل ابتكا ًرا من تلك التي ت�ضم جمموعة
�أ�صغر و�أكرث عزلة.

يدعم هذا اال�ستنتاج الدرا�سات التجريبية
املخربية املراقبة ودرا�سات احلاالت التاريخية.
منذ حوايل ع�شرة �آالف �سنة ،على �سبيل املثال،
ح َّول ارتفاع املحيطات ت�سمانيا من �شبه جزيرة
�أ�سرتالية �إىل جزيرة .ويف الرب الرئي�س توا�صل
التقدم التقني دون عوائق .ولكن يف ت�سمانيا،
بد�أت جماعات من ال�صيادين بفقدان جمموعة
وا�سعة من التقنيات املفيدة �أو ف�شلت يف تطويرها
من ذلك� :أدوات العظام ،ومالب�س الطق�س
البارد ،ورماة الرمح ،والقوارب الدائمة .عندما
و�صل الهولنديون يف القرن ال�سابع ع�شر ،وجد
امل�ستك�شفون الأوروبيون لدى الت�سمانيني �أب�سط
تقنية على الإطالق.
من �أجل فهم الطبيعة االجتماعية للب�شر ،من
الأهمية مبكان �أن نفهم كيف �ساقت الثقافة التطور
اجليني لدينا �إىل الطرق التي من �ش�أنها الت�أثري
لي�س فقط يف علم وظائف الأع�ضاء والت�شريح لدينا،
بل � ً
أي�ضا يف علم النف�س االجتماعي لدينا والدوافع
وامليول والت�صورات .من خالل هذه العملية الطويلة،
التي �ساعدت على بقائنا على قيد احلياة وحتقيق
االزدهار مع االلتزام بقواعد اجتماعية حملية ،برزنا
من حيث كوننا متعلمني.
�إن �أ�سا�س قدرتنا على ت�شكيل املجموعات
واملنظمات واملجتمعات املتعاونة ال ين�ش�أ من اجتاهات
التعاون الفطرية ،ولكن من خ�صو�صيات الأعراف
االجتماعية التي نتعلمها ون�ستوعبها ونفر�ضها على
الآخرين .بينما ال تلعب دوافعنا الداخلية دو ًرا مه ًما،
بل يتم ت�سخريها ومتديدها� ،أو قمعها من قبل
الأعراف االجتماعية ،والتي ت�شكل الهيكل العظمي
امل�ؤ�س�سي الذي ي�سمح مليولنا الداخلية باال�شتغال.
وتولد هذه الر�ؤية اجلديدة حول طبيعة الإن�سان
واملجتمع بع�ض الأفكار املهمة.
�أو ًال ،كنوع ثقايف ،يكت�سب الب�شر �أفكا ًرا ومعتقدات
وقي ًما و�أعرا ًفا اجتماعية من الآخرين يف جمتمعاتهم
املحلية ،وذلك با�ستخدام �إ�شارات من الهيبة
اهتماما
والنجاح واجلن�س واللهجة والعرق� .إننا نويل
ً
وخ�صو�صا يف ظل ظروف ال�شك و�ضغط
خا�صا،
ً
ً
الوقت والإجهاد ،للمجاالت التي تنطوي على الطعام
واخلطر واالنتهاكات ال�سائدة� .إن تغيري �سلوك النا�س
يبد�أ بفهم طبيعتنا الثقافية ،ولي�س عقالنيتنا.
ثان ًيا� ،إننا ن�ستوعب تدريج ًيا الأعراف
االجتماعية التي نكت�سبها من خالل عملية حتركها

ثقافة ا�ستئنا�س الذات( .نح�صل على معايرينا
للحكم ومعاقبة الآخرين من خالل العملية نف�سها).
امل�ستوعبة هي الدافع الذي يوجه
هذه املعايري
َ
�أعمالنا .وهذا يعني �أن �أف�ضليات النا�س ورغباتهم
ودوافعهم لي�ست ثابتة ،وعلى هذا ميكن لهذه
الربامج �أو ال�سيا�سات امل�صممة ب�شكل ج ِّيد �أن تغري
ما هو تلقائي بديهي ووا�ضح.
ثال ًثا ،ترتبط املعايري االجتماعية الأكرث قوة
بجوانب علم النف�س املتطورة لدينا .بينما املعايري
االجتماعية املتعلقة بالإن�صاف جتاه من هم من
اخلارج ،على �سبيل املثال ،هي �أكرث �صعوبة للتعزيز
والن�شر من تلك التي تتطلب رعاية الأمهات لأطفالهن.
راب ًعا ،تعتمد قدرتنا على االبتكار على حجم
الدماغ اجلماعي ،الذي يعتمد على قدرة الأعراف
االجتماعية على ت�شجيع النا�س على توليد الأفكار
واملمار�سات املبتكرة وتقا�سمها و�إعادة جتميعها.
خام�سا ،هناك �صلة وطيدة بني امل�ؤ�س�سات وعلم
ً
النف�س .وكما �أن للمجتمعات املتنوعة معايري خمتلفة
وم�ؤ�س�سات ولغات وتقنيات ،ف�إن لديها � ً
أي�ضا طر ًقا
خمتلفة للتفكري واال�ستدالل العقلي ،والدوافع ،وردود
الفعل العاطفية� .إن فر�ض امل�ؤ�س�سات امل�ستوردة غال ًبا
ما يخلق عدم التطابق النف�سي واالجتماعي الذي
يقود �إىل نتائج �سيئة.
و�أخ ًريا ،يفتقر الب�شر �إىل درجة معينة من
العقالنية ،ما يجعلنا نف�شل يف ت�صميم امل�ؤ�س�سات
واملنظمات الفاعلة ،على الأقل حتى الآن� .آمل �أن
ن�ستجمع م�ستقب ًال ر�ؤى �أكرث عم ًقا حول الطبيعة
الب�شرية والتطور الثقايف ،وهذا �أمر ممكن .حتى ذلك
احلني ،يجب �أن ن�أخذ املثل من جمال التطور الثقايف
و�أنظمة الت�صميم التي ت�ستخدم االختالف واالختيار
جلعل امل�ؤ�س�سات تتناف�س .بهذه الطريقة ميكننا
اال�ستغناء عن اخلا�سرين واحلفاظ على الفائزين.
من خالل درا�سة التفاعل الغني والتطور امل�شرتك
لعلم النف�س والثقافة وعلم الأحياء والتاريخ وعلم
الوراثة ،ن�ستطيع اكت�ساب ر�ؤى مهمة حول علم النف�س
الب�شري .وناد ًرا ما �سربنا هذا الدرب العلمي.
وهذا َيعد برحلة مثرية �إىل جماالت فكرية مل يتم
ا�ستك�شافها بعد ،ونحن ن�سعى جاهدين �إىل فهم
خ�صو�صية جن�سنا الب�شري.
* �أ�ستاذ الأحياء التطوري يف جامعة هارفارد.
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إسالميات

وسطية
اإلسالم
لم يهدف اإلسالم في تشريعاته إلى المشقة على الناس وإعناتهم ،بل
جعل الواجبات في حدود طاقة النفس وقدرتها.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

�أنزل

اهلل ،تعاىل ،القر�آن الكرمي نو ًرا ي�ضيء
للم�سلم طريق ال�سعادة ،ويحفظه ب�إذن
اخلالق ،جل وعز ،من النكو�ص واالنحراف .فقد
ت�ضمن هذا الكتاب العزيز كل جماالت اال�ستقامة،
�سواء �أكانت يف العقائد �أم العبادات� ،أم ال�سلوك �أم
املعامالت� ،أم االقت�صاد �أم العالقات� ،أم الأموال �أم
�سائر تنظيمات احلياة الأخرى .فمن �أراد ال�سري على
املنهج احلق ولزومه والثبات عليه ،فليت�شبث باملنهج
القر�آين ،وليع�ض عليه ،وي�ستم�سك به} :ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{ (الإ�سراء.)9 :

من الأهمية �أن يعرف الإن�سان �سر هذا التكرمي
الرباين ,حني كرمه بالعقل والعلم ،و�أن ي�صونه
بال�سري على ال�صراط امل�ستقيم ،ولزوم املنهج احلق
الذي ر�سمه القر�آن الكرمي ،وجاء به �سيد املر�سلني،
عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم ،و�أال ينحرف
عن هذا امل�سار ،بل يوا�صل ال�سري عليه ،ويثبت
على �أحكامه وت�شريعاته ،و�أن يكون عام ًال ب�شريعة

احلق ،ال ت�ؤثر فيه الدعوات الزائفة ،وال التيارات
الوافدة ،وال ت�صرفه الأفكار امل�ضللة عن احلق بعد
�أن ا�ستبان له ،وظهرت له ميزاته الفريدة ،وحمامده
العديدة } ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ{ (الزمر ،)22 :واال�ستقامة على �أمر اهلل
و�شرعه و�صراطه امل�ستقيم ،مطلب كل م�سلم ،فهو
يكرر ذلك ويدعو به يف �صلواته }ﭧ ﭨ ﭩ{
(الفاحتة ،)6 :ويحذر كل احلذر من �أن تتجاذبه
الأهواء املغر�ضة ،لت�صده عن احلق والهدى ،ويتنكب
الطريق ال�سوي الذي هداه اهلل تعاىل له� ،أمثال من
�ضلوا ،وزاغت قلوبهم ،حيث حذر اخلالق ،جل وعز،
منهم ،وبني �سوء حالهم وعاقبتهم.
الت�شريع الإ�سالمي رفع �ش�أن النف�س ،و�أعلى
مكانتها ،وكلف الإن�سان بالثبات على هذا
الدين ،وعدم �إلقاء النف�س يف اجلهاالت العمياء،
وال�ضالالت املبعدة للنف�س عن جادة ال�صواب،
الآخذة بها نحو االنحراف عن ال�صراط امل�ستقيم،
واملنهج القومي ،امللقية بها يف �سجن الأفكار

ما أجمل أن يظهر المسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته,
		 بمظهر االعتدال والتوسط!
		 فذلك أصل كل استقامة،
ومصدر األمن على النفس من
الجفاء واالنحراف،
			

وتحصين لها من الزيغ ،ولزوم للمنهج القويم
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الدخيلة على ال�شريعة ال�سمحة ،والتي ميليها من
يجهلون �أحكام الت�شريع الإ�سالمي ،ممن ابتليت
الأمة بقلة فهمهم ،و�ضحالة معلوماتهم .النف�س
الإن�سانية مهما كانت �صفتها ،فقد قرر الإ�سالم
لها حقوقًا كثرية ،تتمثل يف العناية بها ،وعدم
االعتداء عليها� ,أ ًيا كان �شكل االعتداء و�صورته،
وحجمه وطبيعته ،ومن ذلك حتميل النف�س فوق
طاقتها ،و�إلزامها ما لي�س بالزم عليها .فالإ�سالم
مل يهدف يف �شيء من ت�شريعاته �إىل امل�شقة على
النا�س و�إعناتهم ،بل جعل الواجبات يف حدود طاقة
النف�س وقدرتها ،موازنًا بني حقوق الروح واجل�سد،
واحلقوق الأخرى .ولنا �أ�سوة ح�سنة يف امل�صطفى،
بعيدا عن الإثقال
عليه ال�صالة وال�سالم ،الذي كان ً
ملتزما جانب الو�سطية واالعتدال .فعن
وامل�شقة،
ً
ابن عبا�س ،ر�ضي اهلل عنهما ،قال :بينما ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يخطب �إذا هو برجل
قائم ،ف�س�أل عنه فقالوا :هذا نذر �أن يقوم وال
يقعد ,وال ي�ستظل ,وال يتكلم ،وي�صوم ,فقال النبي،
�صلى اهلل عليه و�سلم« :مروه فليتكلم ولي�ستظل
وليقعد وليتم �صومه» رواه البخاري.
فالإ�سالم يدعو �إىل ابتغاء الدار الآخرة ،مبا
ال ي�شق على النف�س� ,أو يرهقها حتى يف اجلانب
التعبدي ,ويوجه �إىل ا�ستيفاء النف�س حظوظها
من احلياة الدنيا ,يف حدود ما �أباحه اهلل ،تعاىل،
و�أذن به ،وعدم �إهمال مطالب النف�س واجل�سد من
لذات احلياة الدنيا املباحة ،قال تعاىل} :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ{ (الق�ص�ص.)77 :

املت�أمل يجد �أن ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة
الفطرة ،جاءت موافقة لطبيعة النف�س الإن�سانية،
ومما فطرت عليه حمبتها للي�سر والرفق ،والتخفيف
وال�سماحة ،ونفورها من ال�شدة والإعنات ،فهي ال
حتتمله ،وال ت�صرب عليه ،ولو حتمل ذلك بع�ضنا

فلم ي�سرب عليه عامة النا�س .وال�سريعة خاطبت
النا�س كلهم ،ولل�سماحة اأثر بالغ يف �سيوع االإ�سالم
وانت�ساره ،وتقبل االأ· وال�سعوب الأحكامه.
لقد ربى ر�سول اهلل� ،سلى اهلل عليه و�سلم،
اأ�سحابه على التوازن واالعتدال بني اأمور دينهم
ودنياهم ،ونبه بع�سهم اإىل جمانبته ال�سواب
الإيغاله يف العبادة على ح�ساب املتطلبات االأخرى،
فقد كان ر�سول اهلل� ،سلى اهلل عليه و�سلم ،القدوة
يف االعتدال والتو�سط ،واأظهر ذلك تطبيقًا عمل ًيا
م�ساهدا اأمام اأ�سحابه ،ر�سي اهلل عنهم ،ليقتدوا
ً
به ،ويتاأ�سوا ب�سخ�سه قو ًال وعمالً .فعن جابر
ابن عبداهلل ،ر�سي اهلل عنهما ،اأن ر�سول اهلل،
�سلى اهلل عليه و�سلم ،خرج عام الفتح اإىل مكة
يف رم�سان ،ف�سام حتى بلغ كراع الغميم -وهو
مو�سع قريب من مكة -فقيل له :اإن النا�س قد
�سق عليهم ال�سيام ،واإمنا ينظرون فيما فعلت.
فدعا بقدح من ماء بعد الع�سر ،فرفعه حتى
نظر النا�س اإليه ،ثم �سرب .فقيل له بعد ذلك:
اإن بع�س النا�س قد �سام ،فقال« :اأولئك الع�ساة،
اأولئك الع�ساة» رواه م�سلم.
فما اأجمل اأن يظهر امل�سلم يف اأقواله واأفعاله
وت�سرفاته ،مبظهر االعتدال والتو�سط! فذلك اأ�سل
كل ا�ستقامة ،واأ�س كل ثبات ،وم�سدر االأمن على
النف�س من اجلفاء واالنحراف ،وحت�سني لها من
الزيغ ،ولزوم للمنهج القومي ،وال�سراط امل�ستقيم،
وحفظ من ال�سبهات الفا�سدة ،والظنون ال�سيئة
وال�ساقطة ،وملا يعود على الفرد واملجتمع واالأمة
من اآثار اإيجابية ،ونتائج حميدة ،تربز حمامدها،
ونتائجها االإيجابية يف جماالت احلياة كافة ،حيث
ي�سعر كل من الزم جانب التوازن ،ب�سدة تعلقه
باخلالق جل وعز ،وقربه من عباده ،وثقة النا�س به،
واطمئنانهم للتعامل معه ،وتقبلهم الآرائه املعتدلة،
قال تعاىل` _^ ] \ [ Z} :
j ihgfe dcb a

( .{kف�سلت ،)34 :وروى ابن م�سعود ،ر�سي
اهلل عنه ،اأن ر�سول اهلل� ،سلى اهلل عليه و�سلم ،قال:
«حرم على النار كل هني ،لني� ،سهل ،قريب من
النا�س» رواه الرتمذي.
اإنك لرتى املغالني يلفظهم الواقع ،وتنفر منهم
النفو�س ،جلفائهم وغلظتهم ،وم�سقتهم على
اأنف�سهم ،واإثقالهم على غريهم ،وتق�سريهم يف
االإيفاء بحقوقهم ،وحقوق االآخرين .فهم اأ�سيق
النا�س �سد ًرا ،واأ�سدهم قلقًا ،واأكرثهم ا�سطرا ًبا،
واأ�سرعهم غ�س ًبا وفورانًا ،بل رمبا جلوؤوا اإىل العنف
حلمل االآخرين على تقبل اآرائهم ،وا�ستخدام
القوة الإجبار غريهم على الت�سليم مبعتقداتهم
واأفكارهم .فالت�سديد على النف�س يف اجلانب
التعبدي ،والت�سييق عليها يف اأمور الدنيا بحجة
القربة والطاعة ،لي�س من منهج االإ�سالم الذي ين�سد
التو�سط واالعتدال ،والي�سر وال�سماحة.
الدعوة اإىل لزوم جانب االعتدال والتوازن
والو�سطية ،ال تعني التهاون والتفريط يف التكاليف
ال�سرعية ،اأو الت�ساهل يف اأداء الواجبات الدينية ،بل
يجب لزوم منهج امل�سطفى ،عليه ال�سالة وال�سالم،
وعدم جتاوز احلدود املو�سحة يف كتاب ربنا ،و�سنة
نبينا� ،سلى اهلل عليه و�سلم.

عائشة بنﺖ الشاطﺊ
رائدة األدب والمعرفة

أسهمت في تزويد المكتبة اإلسالمية بعشرات الكتب
والرسائل في تخصصات متنوعة.

كرم

االإ�سالم املراأة ،ورفع �ساأنها
واأن�سفها ،واأعلى مكانتها ،واأزاح عنها
ما كانت تلقاه يف اجلاهلية من العنت وامل�سقة،
واالإهانة واملذلة ،وقرر لها العديد من احلقوق
وا َّأ�سلها ،واألزمها بواجبات تالئم تكوينها
وفطرتها ،وجعلها ق�سيمة الرجل ،واأبرز دورها
يف احلياة ،فنعمت املراأة مبكارم االإ�سالم،
ونهلت من العلوم واملعارف املتنوعة ،ونبغت يف
علوم �ستى ،واأثبتت علو كعبها يف املجال العلمي
والثقايف ،واأثرت احلركة املعرفية واالأدبية
والثقافية ،مبا متلكه من قدرات وملكات،
واأ�سهمت يف النه�سة العلمية على مر الع�سور.
و�سجل التاريخ االإ�سالمي اأ�سماء ن�ساء ملع
ذكرهن ،وذاع �سيتهن ،من املتفوقات يف جميع
حقول الثقافة واملعرفة ،االأمر الذي يثري يف
النفو�س االإ�سادة بالدور الريادي ،الذي قامت
وتقوم به املراأة يف م�ساركة الرجل با�ستمرار،
وتدفق االإ�سهام العلمي املتنوع وجتدده يف
ازدهار احل�سارة االإ�سالمية.
من تلك النماذج النا�سعة التي ت�ستحق
االإ�سادة والتقدير يف ع�سرنا احلا�سر ،املفكرة
والكاتبة امل�سرية الدكتورة عائ�سة حممد علي
عبدالرحمن ،املعروفة ببنت ال�ساطئ ،وهي اأول
امراأة عربية تنال جائزة امللك في�سل رحمه
اهلل يف االآداب والدرا�سات االإ�سالمية.
ولدت يف مدينة دمياط� ،سمال م�سر،
بتاريخ (1331/12/7هـ1913/11/6 /م) يف
اأ�سرة علمية اأزهرية .فقد كان والدها عاملًا
من علماء االأزهر ،ومعل ًما يف املعهد الديني
يف دمياط ،فرتبت على يديه تربي ًة دينية،
حيث التحقت بالكتاتيب ،وحفظت القراآن
الكرمي يف وقت مبكر ،وتلقَّت تعليمها يف
املنزل .فالتقاليد ال�سارمة يف ذلك الوقت
تلزمها باالقت�سار على التعلم فيه ،ومل ي�سمح
لها والدها بالذهاب اإىل املدار�س النظامية،
فا�ستعانت بجدها الأمها ال�سيخ االأزهري
اإبراهيم الدمهوجي ،واأحلقها باملدر�سة
االأمريية للبنات ،فتفوقت يف درا�ستها على
بنات ع�سرها ،يف مراحل التعليم االأوىل كافة،

ثم التحقت بكلية االآداب بجامعة القاهرة.
تخرجت بنت ال�ساطئ يف اجلامعة عام
( ،)1939وح�سلت على املاج�ستري ،ثم
الدكتوراه يف عام ( ،)1950وتدرجت يف
املنا�سب االأكادميية حتى اأ�سبحت ا ً
أ�ستاذا
للتف�سري والدرا�سات العليا ،ود َّر�ست يف
جامعات عربية خمتلفة ،واأ�سهمت يف تخريج
اأجيال من تلك اجلامعات ،منها جامعة
القرويني باملغرب ،وبقيت فيها ما يقرب
من ع�سرين عا ًما ،ويف جامعة عني �سم�س
يف م�سر ،ويف اخلرطوم ،واأم درمان ،وكلية
الرتبية للبنات يف الريا�س ،واجلزائر،
وبريوت ،واالإمارات وغريها.
مل يقت�سر ن�ساطها العلمي على التدري�س
فقط ،بل اأ�سهمت يف تزويد املكتبة االإ�سالمية
بع�سرات الكتب والر�سائل يف تخ�س�سات
متنوعة ،ومن ذلك عنايتها بتف�سري كتاب اهلل
تعاىل ،يف موؤلف عنوانه( :التف�سري البياين
للقراآن الكرمي) يف جملدين.
من موؤلفاتها االأخرى( :االإعجاز البياين
للقراآن) و(القراآن والتف�سري الع�سري)
و(تراجم �سيدات بيت النبوة) و(اأر�س
املعجزات ،رحلة يف جزيرة العرب) و(قيم
جديدة لالأدب العربي ،القدمي واملعا�سر)
و(اخلن�ساء ال�ساعرة العربية االأوىل)
و(املراأة امل�سلمة) و(احلديث النبوي :تدوينه
ومناهج درا�سته).
توفيت الدكتورة عائ�سة عبدالرحمن،
املعروفة ببنت ال�ساطئ ،مبدينة القاهرة يف
يوم (1419/8/12هـ1998/12/1 /م) ،عن �ستة
وثمانني عا ًما ،وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي،
والنتاج الفكري ،والتفوق املعريف ،وال�سرب على
ال�سدائد وامللمات ،حيث عا�ست وحيدة .فقد
فقدت يف ريعان �سبابها زوجها ال�سيخ اأمني
اخلويل ،االأديب اللغوي االأزهري ،ثم فقدت
ابنها وابنتها وهي يف �سن متاأخرة ،ومع ذلك
مل يتوقف عطاوؤها العلمي ،اإىل اأن كتبت اآخر
مقاالتها يف جريدة االأهرام قبل وفاتها باأربعة
اأيام ،رحمها اهلل رحمة وا�سعة.

43

غذاء

 10أطعمة صحية

شتاء بال سمنة
أو أمراض
يتوجب تناول الوجبات الصحية
التي تقوي المناعة ،وتحافظ على
الوزن دون زيادة.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

انخفا�ض

يف درجات احلرارة�ُ ،سحب،
�أمطار ،رياح ،غبار ،تغيرّ يف
�أوراق ال�شجر .لي�س من ال�صعب معرفة �أن تلك
الأحوال هي �إيذان ببدء ف�صل ال�شتاء ،ولكن قد
ي�صعب على بع�ضنا معرفة العالقة بني ال�شتاء
ودور الغذاء املهم يف الوقاية من الأمرا�ض
املتعلقة بربودة الأجواء ،وت�سهيل عملية االنتقال
من ف�صل لآخر ب�سال�سة .من ال�شائع �أن
مو�سم ال�شتاء ،هو مو�سم الر�شح ،وال�سعال،
والإنفلونزا ،واحلرارة املرتفعة ،ونزالت الربد،
وااللتهابات الرئوية ب�سبب انخفا�ض احلرارة،
والهواء البارد ،ومو�سم املدار�س ،وعدم تهوية
املنازل ب�شكل �سليم ،حيث تنتقل الأمرا�ض من
�شخ�ص �إىل �آخر .كما �أن برودة الطق�س تت�سبب
يف خمول اجل�سم وعدم الرغبة يف بذل املزيد
من الأن�شطة البدنية �أو احلركية ،هذا بالإ�ضافة
�إىل زيادة الرغبة يف تناول الأطعمة الد�سمة
املنتجة للحرارة والطاقة للح�صول على الدفء،
الأمر الذي يك�سب اجل�سم �سعرات حرارية
عالية ،ويت�سبب يف زيادة الوزن ب�شكل غري
مرغوب فيه .فكيف نحمي �أنف�سنا من �أمرا�ض
الربد وال�شتاء بالغذاء؟ وكيف نتجنب زيادة
الوزن غري املرغوب فيها؟
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 10أطعمة تساعدنا على تجاوز فصل الشتاء بصحة ورشاقة

سمك السلمون
يحتوي على الأحما�ض
الدهنية الأ�سا�سية ،وهي
ال�صديق الويف للمناعة،
�إذ يقوي قدرة اجل�سم على
مقاومة العدوى ،وكذلك
الأمر للأ�سماك التي تعي�ش
يف املياه الباردة .كما يلعب
زيت الزيتون ،وزيت بذور
الكتان واجلوز دو ًرا مه ًما
� ً
أي�ضا الحتوائها على الدهون
غري امل�شبعة الأحادية.
ويعد ال�سلمون خيا ًرا �صح ًيا
جدً ا لأنه معتدل ال�سعرات
احلرارية.

الطماطم
احتوائها على الألياف ،ومادة
الليكوبني امل�ضادة للأك�سدة،
واملغذيات النباتية التي تعزز
وظيفة املناعة .ومن ميزات
الألياف املوجودة �أنها تُه�ضم
وتتخمر من قبل البكترييا
ال�صديقة يف القولون وتتحول
�إىل �سل�سلة من الأحما�ض
الدهنية ( )SCFAsوالتي
ت�ستخدم وقودًا من قبل
خاليا اجلهاز اله�ضمي،
�إ�ضافة �إىل �أنها تعزز غ�شاءه
احلاجز .والطماطم قليلة
ال�سعرات احلرارية ومن
املمكن �إ�ضافتها يف الطهي �أو
ال�سلطات� ،أو تناولها ع�ص ًريا
طازجا .وتلعب الفراولة،
ً
والكرز ،واجلزر دو ًرا م�شاب ًها
للطماطم � ً
أي�ضا.

البيض
الحتوائه على الربوتني
والزنك .وقد �أثبتت
الدرا�سات �أن عدم تناوله
بكمية كافية ي�ؤدي �إىل خلل
يف اجلهاز املناعي .فقد
�أكدت الدرا�سات �أن �إعطاء
اجللوتامني والأرجنني ،وهي
�أحما�ض �أمينية ،يحفز عمل
اجلهاز املناعي .ومن الأطعمة
الغنية بالأرجنني واجللوتامني
�أي�ض ًا الديك الرومي ،واملحار
ومعظم الأ�سماك� ،إ�ضافة �إىل
الدجاج ولكن بن�سبة �أقل.

الفلفل الرومي
يعد من �أعلى م�صادر
فيتامني «�سي» الذي ي�ساعد
على تقلي�ص مدة الأعرا�ض
امل�صاحبة لاللتهابات
الفريو�سية و�شدتها يف
اجلهاز التنف�سي العلوي،
كما يكون م�ضادًا للأك�سدة
يف ت�سريع التئام اجلروح.
من �أهم م�صادره � ً
أي�ضا
احلم�ضيات ،والكيوي،
والعديد من اخل�ضراوات
مثل القرنبيط ،واللفت،
والبنجر الأخ�ضر ،والكرنب،
وال�سلق ،والهليون.

المشروبات الساخنة
و�أهمها م�شروب الزجنبيل
وال�شاي الأخ�ضر ،والتي
ت�ساعد ،و�إن كان بن�سبة
�صغرية جدً ا ،على رفع معدل
الأي�ض وحرق الدهون،
وتعطي اجل�سم ال�شعور
بالدفء ما يجنبنا تناول
كمية كبرية من الطعام.
ومن امل�شروبات املهمة �أي�ض ًا
الكاكاو ال�ساخن على �أن
يتم �إعداده من حليب قليل
الد�سم ،لأنه يحتوي على
م�ضادات الأك�سدة .ومن
امل�شروبات املفيدة � ً
أي�ضا
امل�شروبات الع�شبية ،كالنعناع
والين�سون ،لأنها خالية من
ال�سعرات احلرارية فتقدم
�شعو ًرا بالدفء وال�شبع دون
خطر زيادة الوزن.

الكمون والكركم
يحتويان على احلديد،
واملغنيزيوم واملنغنيز ذات
اخل�صائ�ص امل�ضادة
للأك�سدة ،فت�ساعد هذه
املعادن على دعم املناعة.
و�أي نق�ص بها يقلل من عمل
اخلاليا الدفاعية واملهاجمة
للميكروبات ،كما تقلل من
�سرعة التئام اجلروح الناجتة
عن االلتهابات .وميكن
ا�ستخدامها يف تتبيل الأطعمة.

الشوكوالته الداكنة
حتتوي على ال�سيلينيوم وهو
من �أهم املعادن التي تقوي
املناعة ،وتخفيف من �أمرا�ض
الربد والإنفلونزا .ولكن من
ال�ضروري عدم الإفراط
يف تناولها لتفادي زيادة
الوزن .يتوافر ال�سيلينيوم
�أي�ض ًا يف الثوم ،والربوكويل،
وال�سردين ،واملك�سرات وبع�ض
�أنواع احلبوب.

شوربة الدجاج
لأنها ت�ساعد على التخل�ص
من الإفرازات املخاطية
ما يخفف االحتقان الناجت
عن االلتهابات والنزالت
الربدية ،وتعد وجبة �صحية
�إذا �أعدت بعد نزع اجللد
من الدجاج قبل �سلقها
فتعطي طاقة و�شعو ًرا
بالدفء دون الإكثار من
ال�سعرات احلرارية.

الخضراوات الورقية
حتتوي على فيتامني «�أ»
وفيتامني «�إي» وفيتامني «ك»،
وكلها فيتامينات �أ�سا�سية
للج�سم ونق�صها ي�ؤدي
�إىل تقلي�ص عدد الأج�سام
امل�ضادة للميكروبات ،ويفقد
اجل�سم اال�ستفادة من كونها
م�ضادات للأك�سدة ،كما
يقلل من ا�ستجابة اجل�سم
لاللتهابات ،وي�سرع من منو
الأورام ،ويقلل من ن�سبة تخرث
الدم و�سرعة االلتئام ،وهي
�أدوار �أ�سا�سية لعزل العدوى
يف اجل�سم ومقاومتها .كما
يلعب كل من «اللفت ،وال�سلق،
واجلزر ،والكو�ساء ،والهليون،
والقرنبيط وال�سبانخ» دو ًرا
مه ًما � ً
أي�ضا يف حماربة
�أمرا�ض الربد وال�شتاء.

البطاطا الحلوة
من �أ�شهر م�صادر فيتامني «�أ»
وم�ضاد الأك�سدة بيتاكاروتني،
�إ�ضافة �إىل العديد من
الفيتامينات واملعادن
الأ�سا�سية وفيتامني «�سي»
وفيتامني «�إي» ،والبوتا�سيوم،
والكال�سيوم ،واملغني�سيوم،
واملنغنيز ،واحلديد .ومبا �أن
البطاطا احللوة م�صدر غني
وعال يف كل من فيتامني «»C
ٍ
وبيتاكاروتني ،ف�إنها تلعب
دو ًرا كب ًريا يف تقوية املناعة
وتعزيزها عن طريق حتييدها
للجذور احلرة ،ومكافحة
االلتهابات والأمرا�ض
العديدة ،وبخا�صة �أمرا�ض
الربد وال�شتاء.
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صحة

سفر آمن
خالل الحمل
تعد الفترة بين الشهرين الثالﺚ
والسابع األكثر أما ًنا ،بينما يصعب
السفر في بداية الحمل بسبب التغيرات
الفسيولوجية للمرأة.

د .لمياء عبدالمحسن البراهيم
استشارية طب أسرة ومجتمع
وزارة الصحة

تقل

قائمة امل�سموح به للمراأة احلامل ،وتطول
قائمة املمنوعات التي تفر�سها على نف�سها
بناء على الن�سائح التي يقدمها الطبيب يف اأثناء
فرتة احلمل من اأجل ا�ستقرار احلمل ،واحلفاظ على
�سحتها و�سحة جنينها .ال�سفر لل�سخ�س العادي يحتاج
اإىل تخطيط واإجراءات من �سمنها املراجعات الطبية
قبل ال�سفر ،وجتهيز ما يحتاج اإليه من اأدوية .اأما املراأة
هاج�سا ،لذا يتوجب عليها اأن
احلامل فيمثل ال�سفر لها
ً
ت�ست�سري طبيبها من اأجل ال�سماح لها بال�سفر.
التدابير الوقائية لسفر المرأة الحامل | ت�سدر
منظمة ال�سحة العاملية يف كل عام دليل «ال�سفر الدويل
وال�سحة» وهو دليل �سامل وحمدث ب�ساأن الوقاية
من جميع االأمرا�س التي ُيحتمل اإ�سابة امل�سافر بها
وعالجها .ي�ستهدف املن�سور املمار�سني يف جمال
ال�سحة واملراكز الوطنية ملكافحة االأمرا�س ،ويت�سمن
املعلومات عن التوزيع اجلغرايف لالأمرا�س املعدية
والوبائية ،وتو�سيح املناطق امل�ستوطنة للمر�س ،وجميع
خ�سو�سا للمراأة
التدابري الوقائية التي يو�سى بها
ً
حر�سا عليها وجنينها من م�ساعفات العدوى
احلاملً ،
مثل النزيف ،اأو االإجها�س ،اأو الوالدة املبكرة ،اأو
والدة طفل بوزن منخف�س اأو بت�سوهات ِخ ْلقية .لذلك
ينبغي للن�ساء احلوامل جتنب ال�سفر اإىل املناطق
املحظورة ،اأو التي تنت�سر بها االأمرا�س املعدية مثل
املالريا ،واحلمى ال�سوكية ،وعدوى الكبد الفريو�سية،
وفريو�س زيكا ...اإلخ .وعندما ال ميكن جتنب ال�سفر،
ي�سبح من االأهمية اتخاذ التدابري الفعالة للوقاية
من العدوى قبل ال�سفر وا�ست�سارة مراكز مكافحة
املر�س الوطنية ،اأو غريها من املوؤ�س�سات التي تقدم
امل�سورة اخلا�سة بال�سفر ،للح�سول على املعلومات
عن التدابري الوقائية التي ينبغي اتخاذها.
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العناية بصحة المرأة الحامل خالل السفر
حتتاج املراأة احلامل اإىل االلتزام ببع�س
االحتياطات لتحظى ب�سفر اآمن ومريح ،ومن تلك
االحتياطات:
· اأن تختار كر�س ًيا قري ًبا من املمر ل�سهولة التحرك.
· ترتدي املالب�س املريحة غري ال�ساغطة على
مريحا
اجل�سد ،واأن تختار حذاء
مفتوحا اأو ً
ً
خالل ال�سفر.
· تخلع احلذاء وترفع القدمني اإىل اأعلى من ًعا
حلدوث انتفاخ ب�سبب جت ّمع ال�سوائل والزالل
يف تلك املنطقة خالل ال�سفر الطويل.
· تتحرك ب�سع دقائق كل �ساعة مع حتريك
ال�ساق كل فرتة خالل جلو�سها حتى تتجنب
االإ�سابة بجلطات ال�ساق.
· تتجنب اجلوع بتناول وجبة خفيفة قبل
ال�سعود للطائرة ،وطلب وجبات غري د�سمة
لتجنب الغثيان والقيء.
· حتر�س على تناول كميات كبرية من املاء
وال�سوائل الطبيعية جتن ًبا للجفاف ب�سبب
انخفا�س متو�سط الرطوبة اجلوية يف الطائرة
الذي ال يزيد على .%8

محاذير على سفر الحامل »جوًا« | حتظر
بع�س �سركات الطريان �سفر املراأة احلامل على
منت خطوطها اإذا جتاوزت االأ�سبوع ال�ساد�س
والثالثني من احلمل ب�سبب املخاطر التي قد
تتعر�س لها مع تغري ال�سغط اجلوي وال�سفر
ل�ساعات طويلة يف الطائرة .اإال اأن االحتاد الدويل
للنقل اجلوي يف اإطار املبادئ التوجيهية له يوؤكد اأن
باإمكان احلامل ال�سفر ج ًوا اعتمادًا على تاريخها
خ�سو�سا مبا يتعلق مب�ساكل تخرث الدم،
املر�سي،
ً
وعدد االأجنة التي حتملها ،وتاريخ الوالدات املبكرة.
تعد الفرتة من منت�سف ال�سهر الثالث
حتى بداية ال�سهر ال�سابع االأن�سب ل�سفر املراأة
احلامل ،اإذ ي�سعب ال�سفر يف بداية احلمل
ب�سبب التغريات الف�سيولوجية للحمل التي ت�سبب
أعرا�سا مزعجة مثل االإح�سا�س باخلمول،
ا ً
والغثيان ،والقيء ،كما ترتفع ن�سبة االإجها�س يف
االأ�سابيع االأوىل من احلمل.
اأما يف �سهري احلمل االأخريين «الثامن
والتا�سع» في�سعب على احلامل ال�سفر فيهما
ب�سبب الثقل ،و�سعوبة احلركة ،وحاجتها امل�ستمرة
اإىل دورة املياه ،وباخل�سو�س عند ا�سطرارها
اإىل ال�سفر مل�سافات بعيدة ،واملكوث �ساعات طويلة
ج ًوا ،اأو اإذا كانت هناك اأي ُم�ساعفات خالل
فرتة احلمل ،اأو ُمتو ّقعة احلدوث.
ال يوؤثر �سفر املراأة احلامل ،غال ًبا ،بو�سائل
النقل االأخرى مثل ال�سيارة ،اأو القطار ،اأو ال�سفر
بح ًرا ،لكن ُين�سح باأال تزيد مدة ال�سفر على 6
�ساعات جتن ًبا لالإرهاق .اأما ال�سفر بال�سفينة فلي�س
له خماطر تُذكر ،لكن دوار البحر واأعرا�سه قد
حتدث للكثريات ،وبخا�سة الالتي ي�سافرن للمرة
االأوىل بتلك الو�سيلة.

ﺗﻤﻠــﻚ

@ ﻻ ﻳﺘــﻢ ﺗﻮﻗﻴــﻊ أي ﻋﻘــﻮد أو اﺳــﺘﻼم أي
ﻣﺒﺎﻟﻎ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ.

ﻣــﺴـﻜﻨــ ًﺎ
رﺣﺒـﺎً ﺑﺠـــﻮار

دﺑﻲ ﻣﻮل

اﺳــﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺸــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻘﻖ ﻓﺎﺧــﺮة ﻓﺴــﻴﺤﺔ
ﻻ ﺗﺒﻌــﺪ ﺳــﻮى دﻗﻴﻘﺘﻴــﻦ ﻣﺸ ـ ًﻴﺎ ﻋﻠــﻰ اªﻗــﺪام ﻣــﻦ
دﺑﻲ ﻣﻮل .ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺪى رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﻴﺰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺼﻤﻤﺔ
ﺑــﺬﻛﺎء ﻟﺘﻜــﻮن ﻣﻌــﺰزة ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ
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درﻫﻤﺎ ﻟﻠﻘﺪم اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ | اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺎم ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.1858 :
اﻟﻤﻄﻮر :أرﺗﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري )ش.ذ.م.م | (.رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ | 1082 :اﻟﻤﺸﺮوع :ﻣﺪى رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﻴﺰ ﺗﺎور | رﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺮوع | 1687 :اﺳﻢ ورﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﻤﺎن :ﻣﺪى رﻳﺰﻳﺪﻧﺴﻴﺰ ﺗﺎور– ) | (0380 399832 080اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻼﻛﺘﻤﺎل :ﻳﻮﻟﻴﻮ  | 2018اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت18 :
ً

عالم الرجل

الكرونوغراﻑ الذكي
اإذ

تطرح دار تاغ هوير ابتكارها اجلديد Tag
 ،Heuer Connected Watchتزاوج فيه
عاما من الرباعة
بني ما اختزنته على مر ً 150

يف �سياغة نب�س وقت م�سهود له بالدقة،
تو�سلت اإليه الب�سرية على
وبني اأحدث ما ّ
م�ستوى الذكاء التقني .ف�ساعة الكرونوغراف
الذكي التي ُ�سنعت يف علبة من التيتانيوم
من الدرجة الثانية خفيف الوزن ومقاوم
لل�سدمات ت�ستلهم يف ت�سميمها �ساعات الدار
�سمن جمموعة  ،Carreraوهو ما ينعك�س
عرب امليناء يف ال�سمات الت�سميمية التقليدية
للعقارب واملوؤ�سرات ونافذة التاريخ والعر�س
املد ّرج للدقائق .اأما ما مي ّيز اإجناز تاغ هوير
حتديدا الوجوه
على م�ستوى الت�سميم ،فهو
ً
الثالثة املختلفة للميناء والتي تتفاوت بني
ميناء الكرونوغراف وميناء العقارب الثالث
وميناء توقيت جرينيت�س ،عل ًما باأن االختيار
بينها يتم من خالل تطبيق TAG Heuer
احل�سري الذي ميكن تنزيله من موقع www.
 .tagheuerconnected.comيذكر اأن الدار

الحقيبة العملية
ال

يختلف اثنان على براعة  Coachيف تروي�س
اخلامات اجللدية وت�سكيلها اإبداعات فاخرة
حتتفي باأ�سالة احلرف اليدوية .هذه الرباعة
التي داأبت عليها الدار االأمريكية منذ نحو 75
عاما جت ّلت موؤخ ًرا يف جمموعة خريف 2016
ً
و�ستاء  2017من احلقائب والكماليات اجللدية
التي اتّ�سمت بطابع ع�سري مل ينتق�س من روح
الفخامة التي ما فتئت ت�س ّكل �سمة را�سخة يف
اإرث ال�سانع .برزت �سمن ت�ساميم املجموعة
حقيبة الظهر  Campus Backpackالتي حيكت
يدو ًيا من اجللد ذي احلبيبات وتف ّردت بت�سميم
معا�سر زادته ثراء احلماالت العري�سة ّ
املبطنة
التي تو ّفر اأق�سى درجات الراحة .اأما االأق�سام
الداخلية للحقيبة ،فتت�سع لتخزين حا�سوب
حممول ،وت�ستمل على جيوب متعددة لتخزين
املقتنيات ب�سكل عملي.
www.coach.com
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تعاونت ب�سكل وثيق مع �سركتي  IntelوGoogle

على نحو اأتاح ت�سميم �ساعة فاخرة توفّر يف
الوقت نف�سه اإمكانية االت�سال باأجهزة اأخرى،
عل ًما باأنها حتتوي على معالج ™Intel® Atom
 Z34XXوتعمل بنظام ت�سغيل .Android Wear
ت�سمل خيارات االت�سال املتاحة يف ال�ساعة
البث ال�سوتي والبلوتوث والواي فاي ،كما
مت جتهيزها مبيكروفون �سغري للتوا�سل عن
طريق تطبيق االأوامر ال�سوتية Google voice
 controlوب�سا�سة مل�س من الكري�ستال ال�سفريي
تنتهي ب�سكل متفرد اإىل التاج حيث عنا�سر
التحكم .تتيح ال�ساعة ل�ساحبها ا�ستخدام
جمموعة من اخلدمات اأو التطبيقات القيا�سية
على غرار  ،Google Fitو،Google Translate
و ،Google Mapsمع االإ�سارة اإىل اإمكانية
مزامنتها ب�سهولة مع اأي هاتف يعمل بنظام
الت�سغيل CG Androidو .IOS
www.tagheuerconnected.com

عالم المرأة

نبﺾ عصري
تعيد

دار �سلفاتوري فرياغامو طرح ال�ساعة االأنيقة  ،F-80التي
اأطلقتها للمرة االأوىل يف عام  ،2015يف مناذج جديدة
تك ّر�س مكانتها كرمز اأيقوين ي�سلح مكم ًال الأناقة �س ّيدات ينظرن
بعني التقدير واال�ستح�سان اإىل ذاك التف ّوق احلريف الذي طبع
اإرث الدار .يبقى اأن ما مييز ال�ساعة اجلديدة هو ذاك القران
البديع بني مواد خمتلفة تعك�س من جهة الطابع الع�سري لت�سميم
ال تنق�سه الفخامة ،وت�ستح�سر من جهة اأخرى براعة فرياغامو
الرا�سخة يف معاجلة اجللود� .سيغت ال�ساعة يف علبة من الذهب
االأ�سفر بقطر  33ملم ُ�سقل قر�سها بتعار�س اأنيق بني مل�سات المعة
واأخرى خامدة ،وازدان ب�ستة براغ اأ�سفت على ال�ساعة م�سحة
حداثة تناأى عن التكلف .اأما امليناء ،فترثي �سفحته البنف�سجية
زخارف م�سفّرة وحجارة اأملا�سية انتظمت باأناقة مكان موؤ�سرات
ال�ساعة .وقد ز ّودت الدار ابتكارها هذه املرة ب�سوار بنف�سجي حيك
من جلد العجول وتز ّين بنقو�س جلد التما�سيح.
www.ferragamo.com

ورد ومسك
اأ�سكنت

بلغاري اأحدث ابتكاراتها
من العطور يف قارورة
جتمع بني عذوبة األوان الزهر وفخامة
الذهب الوردي وبريق االأملا�س،
م�ستح�سرة باأناقة تفا�سيلها ذاك البذخ
املم ّيز جلواهر الدار الراقية .هو عطر
 Rose Goldeaالذي ترجم به خبري
العطور األربتو موريال�س اأجمل اآيات
اجلاذبية املميزة للورد الدم�سقي ،اإذ
واءم بني عبريه املتقد ن�سارة وبني نفحات
متقنة ال�سيغة من رحيق امل�سك و�سذا
اليا�سمني وع�سارة الر ّمان ورائحة خ�سب
ال�سندل والبخور االأبي�س.
www.bulgari.com
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ﺷﺎرﻛﻨﺎ اﻟﺮﺑﺢ
ﻣﻊ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻼد

اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء إدارة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ
ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻼد ﻫﻮ اﻟﺤﺴﺎب
ّ
ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻓﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ّ
ﻣﻤﻴﺰات ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻼد:
• اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
• ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

92 000 1002

• ﻣﺮوﻧﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء
• إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب ﻓﻲ أي وﻗﺖ

تقنية

كيف تلتقط صو ًرا مبهرة؟
تستطيع التقاط صور جميلة بهاتفك الجوال في أثناء السفر باستخدام
نمط التصوير اآللي ،ولكن هناك مجموعة من اإلعدادات والنصائح التي من
شأنها تقديم نتائج أفضل وبفارق شاسع مقارنة بالصور القياسية .تجد في
السطور التالية أهم هذه اإلعدادات والنصائح.

خلدون غسان سعيد

ين�صح

ب�إم�ساك هاتفك بالقرب منك يف
عو�ضا عن حمله
�أثناء التقاط ال�صور ً
ويدك ممدودة �إىل الأمام ،ذلك �أن �أثر اهتزاز اليد
�سيت�ضاعف مع ابتعاد الهاتف عنك .وت�ستطيع و�ضع
مرفقك على جانب ج�سدك للح�صول على ثبات
�أعلى� .أما �إن كنت تبحث عن الثبات املطلق ،ف ُين�صح
باال�ستثمار بحامل متخ�ص�ص بـثالث �أرجل Tripod
لتثبيت الهاتف عليه والت�صوير فوق الأ�سطح امل�ستوية.
ويوجد حامل ب�أرجل ملتوية ميكن لفها حول �أي
عن�صر للح�صول على م�ستويات الثبات املرغوبة.
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اإن كنت تواجه �سعوبة يف التقاط �سور جميلة يف
بيئة حتتوي على م�سدر �سوء كبري اأو مناطق معتمة
كثرية ،فباإمكانك ا�ستخدام منط «اإت�س دي اآر»
 High Dynamic Range HDRيف اإعدادات تطبيق
الكامريا ،والذي من �ساأنه حل هذه امل�سكلة وتقدمي
تفا�سيل كثرية واإ�ساءة اأف�سل يف املناطق املعتمة.
وتعمل هذه التقنية بالتقاط �سورتني يف اآن واحد
حتتويان على م�ستويات خمتلفة من االإ�ساءة ،ومن
ثم مزجهما للح�سول على �سورة واحدة حتتوي
على اأف�سل العنا�سر .وال ُين�سح بت�سوير العنا�سر
التي تتحرك ب�سرعة ،ذلك اأن الكامريا لن ت�ستطيع
التقاط ال�سورتني بال�سرعة املفرت�سة مقارنة
ب�سرعة العن�سر املتحرك .وال ُين�سح با�ستخدام
هذا النمط يف املناطق املظلمة دون وجود مناطق
م�سيئة يف االإطار نف�سه ،ذلك اأن هذه التقنية تعتمد
على تباين االألوان.
لي�س من ال�سروري ا�ستخدام التطبيق القيا�سي
للكامريا يف هاتفك ،حيث ت�ستطيع ا�ستخدام
تطبيقات اأف�سل تقدم جودة اأعلى لل�سور امللتقطة
(ب�سبب ا�ستخدامها اإعدادات اأف�سل ،اأو ب�سبب
توفري اإعدادات يدوية متقدمة ملحرتيف الت�سوير)،
مثل تطبيق  Camera Zoom FXعلى االأجهزة التي
تعمل بنظام الت�سغيل «اآندرويد» ،اأو  Camera+و
 ProCameraعلى االأجهزة التي تعمل بنظام الت�سغيل
«اآي اأو اإ�س» ،اأو  Nokia Cameraعلى االأجهزة التي
تعمل بنظام الت�سغيل .Windows Phone

ال ُين�سح بتقريب ال�سورة رقم ًيا Digital Zoom
اإن كان هاتفك ال يدعم التقريب با�ستخدام العد�سات
 ،Optical Zoomذلك اأن التقريب الرقمي يقوم
بتكبري ال�سورة ويزيل اجلوانب غري املرغوبة ،االأمر
الذي يجعل ال�سور امللتقطة تظهر غري وا�سحة
على الرغم من اأنها قريبة من العن�سر امل�ستهدف.
و ُين�سح بالتقاط �سورة عادية دون تقريب رقمي،
ومن ثم التقريب يدو ًيا على العن�سر املرغوب بعد
االلتقاط للح�سول على النتيجة نف�سها ولكن مع اإلغاء
االأثر امل�ساعف الهتزاز اليد يف اأثناء التقريب رقم ًيا.
ت�ستطيع احل�سول على موؤثرات مبهرة باالقرتاب
من العن�سر املرغوب ت�سويره ،ومن ثم اختيار منط
الت�سوير  Macroللح�سول على تركيز كبري على
العن�سر ،ومتويه اخللفية وكاأن ال�سورة ملتقطة
بكامريا احرتافية .و ُين�سح كذلك بتغيري اإعدادات
الت�سوير اللتقاط ال�سور باأعلى دقة ممكنة (حتى
يف اأثناء ت�سجيل عرو�س الفيديو) ،ذلك اأن رفع
الدقة يعني احل�سول على و�سوح اأف�سل ،ولكن على
ح�ساب ال�سعة التخزينية .وباإمكانك نقل تلك ال�سور

.1

التقاط ال�سور يف االأماكن املعتمة
يتطلب ا ً
أمناطا خا�سة من الت�سوير.

.2

ال ين�سح بت�سوير االأج�سام
التي تتحرك ب�سرعة.

.3

ين�سح بعدم ا�ستخدام التقريب الرقمي
لتفادي اهتزاز ال�سور.

وعرو�س الفيديو اإىل حا�سبك ال�سخ�سي اأو خدمات
التخزين ال�سحابية لتوفري املزيد من ال�سعة على
هاتفك اجلوال.
ونظ ًرا الأن جم�سات كامريات الهواتف اجلوالة
�سغرية ،فاإنها ال ت�ستطيع التقاط كمية ال�سوء
بالقدرة نف�سها مقارنة بالكامريات العادية ،االأمر
الذي يعني اأنك بحاجة اإىل اإ�ساءة ال�سورة بال�سكل
املنا�سب للح�سول على النتائج اجلميلة املرغوبة.
وت�ستطيع كذلك ا�ستخدام اإعداد  ISO 100اأو اأقل
للح�سول على �سور ذات دقة اأف�سل وباألوان اأجمل.
و ُين�سح باالبتعاد عن ا�ستخدام �سوء «فال�س» املدمج
الأنه غال ًبا ما يجعل األوان ال�سورة تظهر وكاأنها باهتة
اأو غري حقيقية ،واالعتماد على االإ�ساءة الطبيعية
رئي�سا لل�سوء .و ُين�سح بالوقوف وال�سم�س
م�سد ًرا ً
خلف عد�سات الكامريا الإ�ساءة العنا�سر املرغوب
ت�سويرها دون وجود ال�سم�س مبا�سرة اأمام العد�سة،
وال ُين�سح بت�سوير ال�سماء يف حال وجود غيوم
كثرية ،ذلك اأن �سوء ال�سم�س يت�ستت بني الغيوم ويوؤثر
يف اإ�ساءة ال�سور امللتقطة.
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شذرات

آللئ من بحور الشعر

لغتنا
قال

الثعالبي يف فقه اللغة و�أ�سرار العربية�« :أ َّولُ
إن�سان �إىل
ُّعا�س ،وهو � ْأن
يحتاج ال ُ
َ
ال َّن ْوم الن ُ
ال َّن ْوم .ثم ال َو َ�س ُن ،وهو ِثق َُل النُّعا�س .ثم الترَّ ْ ِنيقُ ،
ني .ثم ال َك َرى وال ُغ ْم ُ�ض،
وهو خمالَط ُة الن ِ
ُّعا�س الع َ
ني النَّائم وال َيق َْظان .ثم
يكون ال ُ
وهو � ْأن َ
إن�سان ب َ
كالم القوم .ثم
ع
م
َ�س
ت
أنت
�
و
م
و
ن
ال
وهو
ال َّت ْغ ِفيقُ ،
َّ
ُْ َ ْ ُ َ
مي ،وال ِغ َرا ُر،
الإغْ فَا ُء ،وهو ال َّن ْو ُم اخلَ ُ
فيف .ثم ال َّت ْهو ُ
وال َّت ْه َجاع ،وهو ال َّن ْو ُم الق ُ
َليل .ثم ال ُّرقَا ُد ،وهو ال َّن ْو ُم
ُ
الطويل .ثم ال ُه ُجو ُد والهجو ُع وال ُهبو ُع ،وهو ال َّن ْو ُم
الغَرِ قُ  ،ثم ال َّت ْ�سبِيخُ  ،وهو �أ�شَ ُّد ال َّن ْوم».

قال ح�سان بن ثابت ،يرثي �أبا بكر ال�صديق،
ر�ضي اهلل عنه:

�إذا ت ََ���ذ َّك��� ْرتَ �شج ًوا م��ن �أخ��ي ثق ٍة
ال��� َّت���ا َ
يل ال��� َّث���ا َ
ين امل��ح��م��و َد َم�����ش��ه�� ُد ُه
وث���ا َ
نيف وقد
�ين يف ال��غ��ا ِر املُ ِ
ين اث��ن ِ
هلل ق��د علموا
��ول ا ِ
���ب ر���س ِ
وك���ان ِح َّ

���اذ ُك��� ْر �أخ َ
ف ْ
����اك �أب���ا ب��ك��ر مب��ا َفعال
النا�س منهم َ���ص�� َّد َق ال ُّر ُ�سال
و�أ َّو َل
ِ
ط َ
��اف ال��ع�� ُد ُّو ب��ه � ْإذ َ���ص�� َّع��دَ اجل َبال
خ�ْي�رِْ ال�ب�ر َّي��� ِة مل َي��� ْع ِ���د ْل ب��ه َر ُج�ل�ا

الخصائص
لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ)

وذهب مث ًال
إنَّ ُ
الم ْن َب َّت ال أرْ ًضا َق َط َع
وال َظهْ ًرا أ ْب َقى

قال

«املنبت:
امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
ُّ
املنقطع عن �أ�صحابه يف ال�سفَر،
والظَّ ْه ُر :الدابة.
قاله عليه ال�صالة وال�سالم لرجل اجتهد
يف العبادة حتى َه َجمت عيناه� ،أي غارتا ،فلما
ر�آه قال له�« :إنَّ هذا الدِّ ْينَ َمتِينْ ٌ ف�أ ْوغِ ْل فيه
ِبر ْفقٍ � ،إنَّ املُ ْن َب َّت ال �أ ْر ً�ضا َق َط َع وال َظ ْه ًرا �أ ْبقَى»
ريا.
�أي الذي يج ُّد يف �سريه حتى َّ
ينبت �أخ ً
�سماه مبا ت�ؤول �إليه عاقبتُه».
ُي�ضرب ملن يبالغ يف طلب ال�شيء ،و ُيف ِْرط
حتى رمبا ُي َف ِّوته على نف�سه».
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�إمام

يف العربية ،كان من �أحذق �أهل
الأدب و�أعلمهم بالنحو والت�صريف،
قر�أ الأدب يف �صباه على �أبي علي الفار�سي،
�إذ �أح�سن تخريجه وفتق له �سبل اال�ستق�صاء
والتو�سع يف التفكري .كان املتنبي يجله ويقول
عنه« :هذا رجل ال يعرف قدره كثري من
النا�س» .بلغ ابن جني يف علوم العربية من
اجلاللة َ
واخل َطر ما مل يبلغه �إال القليل،
وا�شتهر ببالغة العبارة ،وح�سن ت�صريف
الكالم ،والإبانة عن املعاين ب�أح�سن وجوه
الأداء .قال عنه الثعالبي يف يتيمة الدهر« :هو
القطب يف ل�سان العرب و�إليه انتهت الريا�سة

يف الأدب» .كان ابن جني وا�سع الرواية يف
اللغة ،فهو ينقل عن �سيبويه وعن �أ�ستاذه �أبي
علي الفار�سي وغريهما ،وي�ست�شهد بال�شعر
والق�ص�ص ،ويجول يف فنون املعرفة واال�ستطراد
واخلروج من باب �إىل باب ومن فن �إىل فن.
كما �أنه يف علل العربية وتخريجها وبيان
احلكمة يف ت�صاريفها وا�ستخراج منا�سبات
اال�شتقاق ال ي�شق له غبار.
�أ َّلف ابن جني هذا الكتاب ليبحث النظام
العام للغة ،وذلك بدرا�ستها درا�سة بنيوية
وظيفية ،ف�شرح عموميات اللغة يف بداية
كتابه ،كالفرق بني القول والكالم ،ومعنى
النحو والإعراب والبناء ،و�أو�ضح �أن هدفه
ت�أ�سي�س �أ�صول للنحو على غرار �أ�صول الفقه،
و�أكد �أن للغة قوانني حتافظ عليها ،و�أفرد
�أبوا ًبا كثرية للقيا�س الذي يتزعم مدر�سته،
�إ�ضافة �إىل درا�سات �صوتية ت�صب يف جمرى
النظام العام للغة.
كان ابن جني ُم َع ِّظ ًما لكتابه ،جم ًال له ،وقد
�ص َّرح مبو�ضوع الكتاب يف املقدمة بقوله« :هذا
مع �إعظامي له ،و�إع�صامي بالأ�سباب املناطة
به ،واعتقادي فيه �أنه من �أ�شرف ما ُ�ص ِّنف يف
علم العرب ،و�أنبهه يف طريق القيا�س والنظر،
و�أجمعه للأدلة على ما �أودعته هذه اللغة
ال�شريفة من خ�صائ�ص احلكمة ونيطت به من
عالئق الإتقان وال�صنعة»� .إنَّ هذا الكتاب يقدم
ومتقدما يف علم اللغة ،وذلك لأنه
در�سا متميزً ا
ً
ً
يدر�س العربية ً
منهجا علم ًيا لي�صل �إىل
متخذا ً
قوانني عامة للغة.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

نوفمبر 2016
 3-1نوفمبر

معرض أروقة التصاميم  -الخبر

يقام المعرض في فندق هوليداي إن الكورنيش .يضم المعرض تصاميم
مبتكرة ،وإبداعات جديدة في عالم التصميم الداخلي ،والحدائق.
www.etmamevents.com

 4-2نوفمبر

معرض سيتي سكيب  -جدة

يقيم مركز جدة للمنتديات والفعاليات هذا المعرض ،الذي يلقي الضوء على نمو
الصناعة العقارية في المملكة العربية السعودية.
www.cityscapejeddah.com

 5 – 2نوفمبر

معرض األعراس والمناسبات -الدمام

يصنف المعرض على أنه أبرز حدث بالمنطقة الشرقية متخصص في صناعة
األعراس والمناسبات.
www.dhahranexpo.com.sa

 10-7نوفمبر

معرض ديكوفير -جدة

يحتضن هيلتون جدة معرض ديكوفير المتخصص في عالم المفروشات
والتصميم الداخلي وتجهيزات المنزل.
www.decofair.com

 15-13نوفمبر

معرض هوريكا السعودية  - 2016الرياض

يقيم مركز الرياض الـدولي للمعارض والمؤتمرات هذا المعرض الذي يتضمن
ً
وعروضا لفنون الطهي ،ويجذب عارضين محليين ودوليين.
ورش عمل،
www.saudihoreca.com

 24-21نوفمبر

معرض فوديكس السعودية  - 2016جدة

يستضيف مركز جدة للمنتديات والفعاليات ،معرض فوديكس السعودية،
وهو أكبر معرض سعودي دولي متخصص في قطاع األغذية والمشروبات.
www.foodexsaudi.com

 26–23نوفمبر

for 24 hour legal assistance, please call

معرض ُ
شهرة  -الخبر

يقام معرض ُ
(شهرة) للمشاريع الناشئة والمتاجر اإللكترونية ،بحضور نخبة
من خبراء التسويق ،ويُعرض فيه العديد من قصص النجاح.
www.eventplus.sa

 29نوفمبر

+971 (50) 328 99 99
Ofﬁces
SAUDI ARABIA, QATAR, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN
DUBAI, DIFC, SHARJAH, ABU DHABI, JEBEL ALI, INTERNET CITY, RAS AL KHAIMAH

معرض الرياض للسيارات  - 2016الرياض

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

ينظم المعرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ،ويجمع
المهتمين بعالم السيارات في الشرق األوسط.
www.riyadh-motorshow.com

+971 4 330 39 93
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+971 4 330 43 43

contact@emiratesadvocates.com
www.emiratesadvocates.com

الكلمة الضائعة

تسالي

قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيﺚ
يتناسب عدد األحرﻑ مع عدد المربعات ،ثم
استنتﺞ الكلمة المفقودة.
ملحوظة :بعﺾ الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.
ﺣﺮﻓﺎن

ﻟﺐ  -أب  -دب  -در  -ﺣﻲ  -ﺿﺐ  -أم  -ﻳﻢ.

ا

 3أﺣﺮف
ﺑﺪل  -ﺳﺤﻢ  -رأس  -ﻛﻬﻒ  -ﻟﻴﻞ  -زﻣﻦ
ﺳﺮﻴ  -ﻟﺒﺲ  -ﻓﺄر  -ﻟﻨﺎ  -أزل  -ﻤﻳﻦ  -رﻣﻞ.

ﻙ

ل

ر

م

ي

 4أﺣﺮف
ﺑﻴﺎن  -ﴏﻳﺮ  -ﺳﻔﺎح  -أﻫﻨﺄ  -ﺟﺤﻴﻢ -
أرﺑﻊ  -ﴎاج – ﺑﻴﺘﻲ.
 5أﺣﺮف
إﻗﺮار  -أﻣﺮاض  -أﻋﺎﻤر  -أﻫﺮام -
ﻣﺤﺮﻗﺔ  -ﻣﺮﻴال.
 6أﺣﺮف
اﻷﺻﻔﺢ  -اﻟﻜﺮﻳﻢ.
 7أﺣﺮف
اﺳﺘﻌﻼم  -إﺳﻜﺎﻧﻜﻢ

أشكال مسلية

لﻸذكياء فقط

حاول معرفة قيمة األشكال التالية من خالل
عالقتها الرياضية بعضها ببعﺾ.

هل تستطيع تحريك عود ثقاب واحد لتصبﺢ
المعادلة الرياضية التالية صحيحة؟

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

31
38
29
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؟
21
24

5
4
3

4
6
9
إعداد :نور الرشدان

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

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

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

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

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

)( `g
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ا • Cتدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.
 • Üرفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
 • êتدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.
 • Oاللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت
املتاعب
ً
للم�صافر فح�صب بل للجميع.
وfنüصح  …õjõYاùŸصاف ôببع� ¢النüصائح ال£بية ا¡Ÿمة bب πالôحلة و‘ اKCنائ¡ا:
 • 1التحرك بني اآونة واأخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.
 • 3ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.
 • 5العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.
 • 7الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل.í

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﻮف
ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ«

www.saudia.com

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

الرقم املوحد ) (+966920003777ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم ،الفاك�س )(+966126863150
للتوا�صل اإلكÎون ًيا عن طريق موقع «ال�صعودية» على �صبكة الإنÎنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط )(www.saudia.com/crform
Email: cr@saudia.com | Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
اأما بريد ًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�صعودية(.
ﻷﻧﻪ اﻷﺳرع واﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ الﻤﻤﻠﻜﺔ

الﻄﻴران الﺨاص SPA

¿ƒµdÉa

رقم موحد للحجز920022222 :
لإلغاء احلجز920030000 :

Falcon 7X

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

أرﻗام الﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﺧارج
الﻤﻤﻠﻜﺔ

Hawker 400XP ôcƒg

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

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

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

ﺧدﻣات الﻀﻴﻮف

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

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

الﺨﻄﻮط السﻌﻮديﺔ لﻠﺸﺤﻦ

املوقع الر�صمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكÎوين
الهات∞ املوحد:

+966 92000 1668

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

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم 3 #

B777-F

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

B777-F

وﺟﺒات ﺧاﺻﺔ

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

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

هات∞Tel: +966 14 847 9797 :

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

رعايﺔ اﻷﻃفال الﻤساﻓريﻦ وحدﻫﻢ

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات اﻷﻣﺘﻌﺔ

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

األسطول

FLEET

بوينج 777 - 368

Boeing B777-368

السعة املقعدية:
املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64٫80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
ال ( 14٫685كم).
املدى 7930 :مي ً

بوينج 777 - 268

السعة املقعدية:
املجموعة األولى :السعة املقعدية 230 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية :السعة املقعدية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15٫372 - 14٫800( ،كم).

إيرباص 321

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

إيرباص 320

السعة املقعدية:
املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).

إمبراير 170

السعة املقعدية 66 :مقعدا ً.
 6لدرجة األعمال 60 ،لدرجة الضيافة.
الطول 98 :قدم ًا ( 29٫90متر).
املسافة بني اجلناحني 85 :قدم ًا ( 26٫00متر).
السرعة عند االستواء 473 :عقدة ( 544ميل/ساعة 876 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 35٫000 :قدم ( 10٫668متر).
املدى 2000 :ميل 3٫704( ،كم).

Seating Capacities
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

Boeing B777-268
Seating Capacities
A: 230 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 170 Guest Class
B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 200 ft (60.94 m
)Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 5,240 nautical miles (9,700 km

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

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

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

Airbus A320
Seating Capacities
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km

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

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

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

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

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

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

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

أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

Civil Defence
Ambulance
Police
Road Accidents
Road Security
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Many parents don’t realize
that a significant part of 		
learning actually occurs
while a child is sleeping
performance. Not only do high-calorie,
low-nutrient foods make kids fat, they
don’t sufficiently feed their brain. And
of course children who are carrying too
much weight are more likely to develop
serious health problems, including type
2 diabetes and high blood pressure, says
Isabel Pino, M.D., Children’s Health Fund
medical director in West Virginia.
A growing body of research links obesity with poorer academic performance
beginning as early as first grade. Last year,
a study conducted at the University of
Missouri, in Columbia, tracked more than
6,250 kindergartners through fifth-graders. The researchers found that children
who started school obese and remained
obese performed worse on math tests than
those who were never obese.
What your doctor should look for
Expect him to check height and weight
and explain where your child falls on the
normal growth chart for her age. He’ll also
calculate body mass index (BMI), a mathematical formula for determining body fat
and her risk of obesity (or alternatively, if
she’s sliding toward a possible eating disorder). He’ll also ask about her diet, eating
habits, and exercise.
When to speak up Worried that your
child is gaining too much weight? Ask for
advice about any rapid or dramatic weight
gain or loss. If you’re concerned that she’s
a picky eater, discuss ways to help her gain
in a healthy way. Also mention if your
child skips breakfast or never has milk or
vegetables; she may be missing out on important nutrients. Note any problems too.
Does she feel sick after consuming milk or
dairy products? Is she constipated?

How’s he sleeping? | “Many parents
don’t realize that a significant part of
learning actually occurs while a child
is sleeping,” says Judith Owens, M.D.,
M.P.H., director of sleep medicine at
Children’s National Medical Center, in

Washington, D.C. “It’s during two critical
periods—what is called deep sleep and
rapid eye movement (REM) sleep—that
the brain grows new connections and
consolidates the day’s memories.”
Research shows that kids who don’t
get enough sleep are lethargic, have
trouble paying attention, and their
grades suffer. They also have more
behavior problems. Easily distracted
and often argumentative, tired kids are
frequently overactive (to help themselves
stay awake) and may be misdiagnosed
with ADHD. School-age kids ought to
be able to stay awake and alert all day.
“Most 5- to 11-year-olds should get ten
to 11 hours of sleep,” says Dr. Owens, a
Parents advisor. But most don’t.
What your doctor should look
for She may ask questions about your
child’s sleep habits: Does he stick to a
set bedtime routine every day? How
much time does he spend playing
computer games or watching TV? Does
his bedroom resemble an electronics store? All of this has been linked
to insufficient and poor-quality sleep.
“If your child has a cold or it’s allergy
season, a little snoring is common,” says
Dr. Owens, who is also president of the
American Sleep Apnea Association.
But loud or frequent snoring, breathing pauses, choking, or gasping during
sleep could be a symptom of sleep
apnea, which is a potentially serious
condition that disrupts breathing and
affects 2 to 4 percent of children. Kids
with enlarged tonsils and adenoids,
asthma, gastrointestinal reflux disease
(GERD), and obesity are at particular
risk for sleep apnea.
When to speak up Be sure to mention any sleep problems (difficulty falling
or staying asleep, snoring, restless sleep
with sweating, or mouth breathing) that
persist more than a few weeks or seem to
be getting worse.

Could she have asthma? | Asthma is an
inflammatory disease of the tiny airways in
the lungs; it causes wheezing and coughing.
It’s the most common chronic disease of
childhood and usually begins to develop before age 5. In 85 percent of children, asthma
is triggered by one or more allergens. The
other 15 percent of cases are typically aggravated by a virus, secondhand smoke, cold or
dry air, or exercise. In either case, symptoms
are the same, and they truly impact a child’s
performance. “Kids who are up all night
coughing may be exhausted when they get
to school, or too tired to even get there,” says
Jacqueline Eghrari-Sabet, M.D., a pediatric
allergist in Gaithersburg, Maryland.
What your doctor should look for A
good medical history offers several clues.
Since the tendency to develop asthma
runs in families, he should ask if anyone
else has the disease or if your child had
eczema when she was a baby (often a sign
that asthma may develop later). He’ll also
ask about any possible triggers: Does your
child cough or wheeze during exercise
or when she laughs, cries, or has a cold?
Do symptoms usually get worse around
the same time every year? If the doctor
suspects asthma, he may prescribe an
anti-inflammatory and/or bronchodilator
medications: one “controller” drug to take
daily to keep attacks at bay and another
“rescue” medication to be taken at the
moment an attack begins.
When to speak up Not every child
with asthma will wheeze. Some may
have only a chronic nighttime cough or
develop a bad one every time they get
a cold or run around outside in cold
weather. So if your physician doesn’t take
a complete history, this is the time to
report past allergic reactions, recurrent
bronchitis, or your child’s complaints that
her chest hurts or she’s too tired to play
with other kids. If previously prescribed
medication isn’t helping, say so—and ask
for a referral to an allergist.
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yearly audiometric screening by age 3 (4 at
the latest). During this test, your child will
wear headphones and be asked to raise her
hand to indicate in which ear she hears
tones. If she fails the exam, ask for a referral to a pediatric audiologist or to a pediatric ear, nose, and throat specialist (ENT)
for a more comprehensive evaluation.
When to speak up “One of the first
signs of hearing loss is speech delay,” says
Dr. Gwynn. “Most children
will say single words by 15 months and
two-word sentences like ‘Mama bye-bye’
by age 2. By 3, strangers should be able to
understand what she’s saying.” Other red
flags: Does she seem to ignore you when
you call her name, or blast the volume on
the TV? Is it hard for her to understand
others? Does she tell you her ear hurts or
that she hears noises in her ears? A specialist can determine the extent of hearing
loss and work with you and the school to
develop an intervention plan.

Is he overly stressed? |

Little kids don’t
get stressed, right? Wrong. They worry
about whether they’ll have someone to play
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with at recess. They worry about the fact that
their parents are worried about the car needing a new transmission. They worry whether
that big argument their parents had the other
night means they’re getting divorced. Even
happy events—the birth of a new baby, a
move to a bigger house—can loom large.
“Most kids have a little bit of stress,”
explains Rachel Busman, Psy.D., a clinical
psychologist in the Anxiety and Mood
Disorders Center at New York City’s
Child Mind Institute. “But too much triggers the release of stress hormones that
flood the brain, interfering with a child’s
ability to concentrate, retain information,
and perform.”
What your doctor should look for
Rare is the 6-year-old who will announce,
“I feel really stressed today, Mom.”
Recognizing that something’s wrong and
figuring out what to do frequently means
connecting the dots. Your doctor will ask
if your child is sleeping and eating well
and if he’s happy and enjoying school,
activities, and friends. She’ll also want to
know if you’ve noticed any changes in his
behavior: Is he unusually clingy? Does he

say he hates school, when before he used
to race to the bus?
When to speak up “Pediatricians are
time-crunched and have 15 to 20 minutes
on average to devote to a well-child
checkup,” explains Dr. Redlener. “The
more in-depth questions needed to discuss a child’s mental health often get short
shrift.” So report any concerns or changes
you’ve noticed in your child. “Headaches,
stomachaches, nail biting, bedwetting, and
hair-pulling can all be stress-related,” says
Dr. Busman. It’s worth mentioning if your
child is doing poorly in school, that your
family recently moved, Grandma is sick,
or you or a spouse were laid off.

What does she eat? |

When a child is
hungry, her head may hurt and her memory may be fuzzy. Her hunger probably
gets in the way of good sleep, so she’s too
tired to follow what the teacher is saying
and too irritable to care how her actions
might be affecting the other kids.
But children who are overweight or
obese—as are one third of all kids in the
U.S.—are equally at risk for poor school

school, we zero in on things like reading to them early and often, and making
sure that schools are safe and staffed by
talented teachers.
The vision of pediatrician Irwin Redlener, M.D., goes further. As a professor at
Columbia University’s Mailman School of
Public Health, Dr. Redlener knows that
being physically and mentally healthy is
essential for getting a good education. So
25 years ago he teamed with musician Paul
Simon to found Children’s Health Fund, a
national organization dedicated to providing quality health care for kids who don’t
have access to it. “Undiagnosed, untreated
medical problems can profoundly affect a
child’s ability to learn,” says Dr. Redlener, a
Parents advisor. If your daughter’s frequent
ear infections prevent her from hearing
her teacher, she’s going to have trouble
understanding the addition lesson.
If your son’s classmate can’t focus
because he was coughing all night from
asthma, he won’t remember the spelling
words no matter how hard he studied.
“My goal is to raise awareness of the
connection between health and education,” says Dr. Redlener. The key is to
prevent or properly manage physical
and psychological problems, and catch
developmental delays early.
We believe that every parent can take
a page from his playbook, so Parents
has partnered with Children’s Health
Fund to get the word out. By making
sure you know what to expect at the next
checkup—and which red flags to wave
if the doctor doesn’t address one of your
concerns—you will give your child a firm
foundation for school success. Ask yourself these questions:

How well can my child see? |

Kids
with vision problems lose interest in
learning, explains pediatrician Lisa
Gwynn, D.O., medical director of
Children’s Health Fund in Miami-Dade
County, Florida. “They can’t follow what’s
going on in class, so they zone out, fall
behind, or misbehave. Often, they’re labeled problem learners or misdiagnosed
with a learning disability.”
Between 5 and 10 percent of preschoolers and 25 percent of school-age children
have a vision problem, says the American
Optometric Association. Yet less than
a third have their vision tested before
they start school. Teachers witness these

problems every day. Aileen Umholtz, an
elementary-school teacher in Easton,
Pennsylvania, recalls a third-grader who
never paid attention during lessons and
was “totally lost” when he had to complete
assignments on his own. “He thought he
just wasn’t smart, and he stopped trying.”
All that changed when he was finally fitted
for glasses. “Suddenly, school was exciting. He started participating in class, he
handed in homework on time—in every
way, he was a happier kid,” she says.
What your doctor should look for By
age 3 or 4, when your child can read an
eye chart, he should be screened yearly for
nearsightedness, farsightedness, astigmatism (the eyeball is not perfectly round,
resulting in distorted vision), color blindness, and strabismus (eye misalignment).
If he can’t read yet, he may be shown
shapes or pictures of animals.
When to speak up Does your child
hold books and toys very close to his eyes,
turn or tilt his head to one side, or cover
one eye when reading? Does he sit unusually close to the TV or computer screen?
Squint even though the light
is not bright or complain of headaches?
Ask for a referral to an ophthalmologist or
an optometrist.

Could she have a hearing problem?

Hearing is vital to speech and language
development but problems are often undetected or misinterpreted. They range from
mild impairment to profound loss, and a
child can suffer regardless of how serious
the problem is. “If kids are only hearing
every other word, they don’t pick up on
social cues and miss out on social interactions with their parents, friends, and the
world at large,” says Denise Roeder, a
kindergarten teacher in New York City.
Two or three kids out of every 1,000
suffer from a severe hearing loss, according to the American Academy of Pediatrics. Congenital problems are usually
identified before a baby leaves the hospital, but others can develop throughout
childhood as a result of head injury,
genetic factors, diseases such as measles,
antibiotics taken for serious infections
including meningitis, even exposure to
very loud noise. Temporary hearing loss,
which can last three or more months,
can occur when repeated ear infections
lead to fluid buildup.
What your doctor should look for The
pediatrician will examine your child’s ears
for infection, but she should also have a
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Is Your
Child
Ready
to
Learn?
A surprising array of health
issues can get in the way of
school success.
Bring this checklist to your
next checkup.
By Margery D. Rosen
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The promise of genomics is

			seemingly limitless.
But if that promise is to be fulfilled,		
		major challenges
must be overcome.

years after the successful
Just 13completion
of the Human

Genome Project, the power of genomics applications to spur innovation is
already becoming apparent. Indeed,
though the genomics revolution is just
getting underway, it is becoming a transformative agent in the global economy –
one that promises to bring far-reaching
social and environmental benefits.
In the United States alone, the $3.8
billion in public funds invested in the
Human Genome Project has already
generated close to $1 trillion in economic returns and more than 300,000 jobs.
According to the OECD, genomics will
become a central component of many
economic sectors, including health care,
the environment, agriculture, animal
health, biotechnology, alternative
energy, forensics, justice, and security.
With the pace of innovation continuing
to accelerate, this prediction will likely
be fulfilled even sooner than anticipated.
The area where genomics-driven
innovations have attracted the most attention is health. Rapid progress toward
truly “personalized medicine” is occurring, with patients’ DNA profiles being
translated into more individualized,
predictive, and preventive medical care.
Already, studies to identify genes
associated with common diseases –
including some that represent significant
health, economic, and social burdens,
such as cancer, diabetes, cardiovascular
disease, and obesity – are beginning
to enable doctors to use patient DNA
information to inform clinical care.

And researchers are identifying genetic
variations that influence the effects of
drugs, allowing safer and more effective
administration of medication to manage
pain and treat some cancers, as well as
cardiovascular and psychiatric diseases.
Taking these developments a step
further, the Precision Medicine Initiative,
launched in the US last year, is pursuing
innovative trials of targeted drugs for
adult and pediatric cancers, introducing customized combination therapies,
and honing its understanding of drug
resistance. In the longer term, the project
aims to create a research cohort of more
than a million volunteers whose shared
genetic data, biological samples, and
lifestyle information will form the foundation for precision medicine in a large
number of human diseases.
But health care is far from the only
area influenced by the genomics-driven
revolution. There have been gamechanging developments in other fields
as well, many with proven potential to
help address global challenges, such as
ensuring food security and safeguarding
the environment in the face of a rapidly
growing global population, expected to
reach 9.6 billion in 35 years.
Selection of high-value traits using
genomics is giving farmers, and the food
industry in general, the tools to produce
more and better foods. Rice crops in
Southeast Asia, for example, can now be
flood-resistant.
The burgeoning fishery and aquaculture sector is benefiting from species with
better yields and greater resistance to
disease and stress.
Moreover, by providing detailed
information on biodiversity and the interactions within ecosystems, genomics
is driving the development of innovative
environmental-protection strategies.
Forests are a prime example. By broadening our understanding of commercially
valuable traits, such as insect resistance,
wood quality, growth rates, and adapta-

tion to climate change, genomics has
helped to improve the sustainability of
tree breeding and forest management.
Canadian and Chinese researchers are
also using genomic analysis of the microbial communities living in hydrocarbon
deposits to develop new bioprocesses that
will make oil and gas extraction greener,
by enhancing resource recovery, reducing
water and energy use, and minimizing
greenhouse-gas emissions.
The promise of genomics is seemingly limitless. But if that promise is to
be fulfilled, major challenges must be
overcome. In health care, in particular,
we need to continue generating solid
evidence of the value of moving personalized medicine into routine practice.
Furthermore, rigorous economic
analyses are needed to guide policies
on health-care coverage and reimbursement. Above all, important questions
surrounding patient privacy, technology access, reporting of incidental findings, discrimination, and counseling
must be answered, so that thoughtful
and forward-looking public policies can
be devised. To this end, mechanisms
to ensure broad public discussion and
participation must be strengthened.
Even at this early stage, it is clear that
genomics is set to transform science
and technology and sustain a wave of
far-reaching innovation. Now is the time
for countries and regions to embrace
genomics research and technologies, and
to start translating them into effective
solutions to major global, regional, and
local challenges.

*

Gerardo Jimenez-Sanchez, Professor of
Genomic Medicine, Adjunct Professor of
Epidemiology, and Program Director of
Genomic Medicine and Bioeconomy at
the Harvard T. H. Chan School of Public
Health, is Executive President at Global
Biotech Consulting Group.
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The power of genomics
applications to spur innovation is
already becoming apparent.
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The

1

4

S

These are:

Consolidation
Perhaps the most intuitive of the four.

It involves creating value across highly similar resources by eliminating
redundancies. Because the gains here come from elimination, the
resources at one or both sides need to be trimmed and possibly adjusted.
Examples might be: merging departments to reduce the total headcount,
or merging resources of the separate business units to form less
expensive, shared resources.

2 Combination

Essentially, the “strength in numbers” approach.

3
4

This should not be a mere classification exercise. As noted in our book
Corporate Strategy: Tools for Analysis
and Decision-Making, leaders should
be able to use this tool to identify which
type(s) of synergy they’re seeking with
each new deal and to discover new opportunities for synergy within existing
partnerships or proposals, e.g. by ascertaining whether a business has in its
value chain resources similar (for consolidation and combination opportunities) or dissimilar (for customisation
and connection) to theirs. In addition,
applying the “four Cs” provides a set of
general forecasting principles. It can be
helpful to know that, for example, consolidation and customisation synergies
cost more initially because they entail
greater resource modification.
Finally, and perhaps most importantly,
these categories make it easy to explain
the sources of value to investors, managers, and customers.

It involves pooling highly similar resources to gain bargaining power.
Unlike with consolidation, no resources are eliminated in the realisation
of the synergy. Two examples might be combining purchasing to obtain
volume discounts, or acquiring a competitor and then raising prices for
customers. This is the type of synergy most likely to ping a regulator’s
radar. Acquisitions might be blocked on anti-trust grounds if the market
power increases significantly.

Valuation

The “four Cs” are merely where
strategic analysis begins. Finally,
of course, the decision will weigh
the dollars and cents. Our book
Corporate Strategy presents a
series of pragmatic frameworks—
many of which have never been
published before—for extracting and quantifying synergistic
value through strategic decisionmaking. The book’s primary
purpose is to expand the strategic
repertoire of senior leaders who
might be called upon to make
such decisions, present their
reasoning to peers and superiors,
and evaluate the arguments of
their professional advisors (like
bankers and consultants). It is
designed to provide a wide-angle,
holistic view of corporate strategy
that nonetheless allows you to
analyse any given decision within
an Excel spreadsheet.

Customisation
Partnership based on marrying two entities’
idiosyncratic value chains.

For instance, a mobile phone operator and a software company collaborate
to develop handset hardware and operating system software that are highly
compatible with one another. The outcome of the customisation should be
that the final product works better and/or costs less than before. Intangible
assets such as best practice, knowledge, or IP from one company can be
customised by another to generate value.

Connection
In essence, the bundling effect.

Here, dissimilar value chains link up to expand their market reach.
Seeking new market share by co-branding, bundling, or cross-selling
would be one example. In each case, the underlying resources are
hardly changed, just linked.

Operational synergies require
changing the relationships
between the resources
underlying the value chains of
diﬀerent businesses

*

Phanish Puranam is Roland Berger Chair
Professor of Strategy & Organization
Design at INSEAD. He is also Academic
Director of INSEAD’s PhD programme.
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It’s advantage of multi-business firms resides
generally acknowledged that the chief

What Corporate
Strategists
Need to
Know about

SYNERGIES
Understanding the distinctive
“footprints” of four different
types of synergy can help improve
the way you value and implement
corporate strategies.
Phanish Puranam *
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in the internal linkages they’re able to create.
Otherwise, there would be no essential difference
between the decision-making process of a C-suite
exec and that of a mutual fund manager.
My years of teaching corporate strategy to
senior managers and CEOs, however, have shown
me just how little we as academics have offered
them in terms of how to tackle this problem
rigorously. Beyond the exhortation to “pursue
synergies”, we have done relatively little to prevent
this becoming a meaningless slogan.

The “Four Cs” of Synergy

With this in mind Bart Vanneste, Associate
Professor in Strategy & Entrepreneurship at
the UCL School of Management, and I developed
an approach to thinking about synergies that we
call the “Algebra of Value Chains”.
The premise for our analysis is simple:
operational synergies require changing the
relationships between the resources underlying
the value chains of different businesses
This may involve exploiting similarity or
dissimilarity across them, and the extent of
modification to resources may be minimal
or extensive. Combing these ideas gives us,
we believe, the first mutually exclusive and
collectively exhaustive categorisation of four
types of operational synergies.

The Mirror Room at
Holborn’s elegant Rosewood 					
hotel serves slow food – that is dishes
		 made from ingredients
that have not travelled too far
This is one of London’s most fashionable dining spots and the hotel’s alfresco
café is also great for lunch in summer. And
a relaxing place for coffee after dining is
the lounge. It is deep carpeted with myriad
sofas in gold and green velvet and feels
like a conservatory as so many plants hang
from the roof and high up around the
walls of the former fire station. And the
tea is served in elegant silver pots Ametsa
means ‘dream’ in Basque and offers San
Sebastian style cuisine and a calm atmosphere. It can be found in the luxe Halkin
hotel near Hyde Park corner. After opening it received its first Michelin star within
six months. Quite a feat for a newcomer!
The lunch tasting menu offers five
sumptuous courses that delight and intrigue. First duck with parsley meringue,
followed by, cod truffle, scallops, John
Dory fish with crispy beetroot sauce, beef
fillet with red chillies. And then there
is dessert – clove custard, toasted milk
and pineapple ice cream. From the rustic
pumpkin bread to the scallops and beef
of my guest’s lunch there is a domesticity
that grounds the meal into the Basque
soil and sea. In the heart of Knightsbridge
Alain Ducasse has opened his Rivea restaurant at the Bulgari hotel. His protégé
Alexandre Nicolas aims to fuse the best
local ingredients in a riot of Mediterranean colour that draws inspiration from
the French Riviera. A market style display
of artisan produce underscores the culinary heritage, but Rivea is far from just a
rustic French bistro. A sweeping staircase
and a chic ambience leads to the lower
level where the décor is all of gentle lighting, carpeted blue diamond shapes and
large comfortable banquettes.
Each course offers a vibrant experience, complemented by seasonal twists.
Exquisitely prepared chestnuts were
accompanied by Piedmont white truffle.
This was followed by John Dory fish with

root vegetables and grapes and my dining
companion savoured blue lobster with
purple artichokes from Provence. And
to finish there were raw and cooked figs
with lavender honey.
When Parisian Algerian restauranteur
Mazouz came to London twenty years ago
he could not find a place to eat his native
couscous. He happened on Heddon Street
off Piccadilly in Mayfair and opened the
top notch Momo.
Across Piccadilly the iconic Café Royal
has been restored to feature original
details and updated to appeal to today’s
tastes. Three restaurants and a private
dining club are on offer. My favourite,
the Ten Room, is an informal restaurant
open from 7.00 am to 10.30pm serving
breakfast, lunch, cream teas and dinner –
and pre and post theatre suppers. Plus a
selection of popular dishes is available all
day and evening.
Chef Andrew Turner combines traditional and modern tastes to produce
stunning dishes such as creamy crab
bisque and Lobster Pompadour on a
bed of creamed spinach with fondant
potatoes. Another favourite is Rump
of Lamb with sauce Parisienne. And
the best dessert is honey, coconut milk
and tapioca pudding. Black and white
marble tables surround a giant central
orchid display. Comfortable banquettes
surround the perimeter of the room
and there is lots of space between the
tables. Music is soft jazz to lend the right
atmosphere to the 1920s Art Deco style.
Of all the dining spots sampled, the Ten
Room has the most passionate and dedicated staff. It was the greatest pleasure.
Ten out of ten!
Popular with the acting fraternity
is The Ivy, located in Theatreland. This
wedge-shaped restaurant has had a
recent makeover and is now all of pink
and green banquettes, polished wooden

tables, art deco chandeliers and colourful
stained glass windows.
Traditional English dishes such as
shepherd’s pie can be found on the menu.
And many have an unusual twist such
as minted pea soup with goats cheese
croquettes and dressed Cornish crab with
rouille and croutons. Main dishes include
Dukka crusted lamb with stuffed piquillo
and quinoa tabbouleh or fillet steak with
Bearnaise or green peppercorn sauce. For
dessert there are mouthwatering concoctions such as brown bread and butter ice
cream with black cherry plus pistachio,
gooseberry and elderflower pie or blackcurrant and mandarin mess. Delicious!
The Mirror Room at Holborn’s elegant
Rosewood hotel serves slow food – that is
dishes made from ingredients that have
not travelled too far. So the emphasis is
on environmentally friendly fine dining.
Chef Amandine Chaignot has launched
a new menu using seasonal items from
around the British Isles. For starters I
enjoyed Scottish grouse carpaccio with
smoked salsify and Girolle mushroom
puree. Then came venison with celeriac
and confit quince and poivrade sauce.
And dessert was a wide choice from an
old fashioned sweet trolley.
This jewel box of a dining room with
comfy banquettes and relaxed ambience
lends itself to a slow brunch on Sundays.
Here one can nibble on freshly scrambled
eggs with smoked salmon – and much
more - while relaxing with the weekend
newspapers, and going back to the buffet
for several other mouthwatering items.
Outside in the cobbled courtyard a Slow
Food and Living Market is held from 10
– 3.30pm same day. So if you enjoyed the
lamb , for example, you can buy the products from the eighth generation of family
butchers O’Sheas. Fish, cheese, bread, argan oil and vegetables. You will find them
all piled high here. Bon appétit!
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1.

Red mullet, confit tomatoes, and olives in a
riot of Mediterranean colour at Rivea.

2.

Popular with the acting fraternity is
The Ivy, located in Theatreland.

3.

With an opulent gilded ceiling, marble
walls, deep carpeting, soft lighting and
plush pink upholsterd Louis IV chairs,
dining does not come more elegant than at
the Ritz Restaurant.

1 2
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3

sesame soy dressing. STK is open from
6pm until late.
Probably the finest seafood restaurant
in London is One-O-One. Located in the
iconic, circular Park Tower Knightsbridge
hotel, the place is run by chef Pascal Proyart who was born and raised in Brittany,
France. This multi award winning Frenchman used the shoreline as his inspiration
to create superb dishes such as wild red
mullet bouillabaisse with shellfish ragout
and whole roast turbot with saffron tomato sauce and marachiere salad.
Décor is oceanic themed with 50 covers
and armchair seating along with private
banquettes. Lunch and dinner are served
daily in this naturally-lit oasis. One-OOne was recognised as one of the British
capital’s top restaurants in association with
Hardens. From time to time chef Proyart
runs masterclasses on topics including –
you’ve guessed – fish and shellfish along
with game and celebration dishes.
Over at London Bridge the new
Shangri-La at the Shard has opened Ting.
This Level- 35 Asian-influenced restaurant
has great views across the city in its serene
marble and glass space. Ting is the Chinese word for Living Room much chinoiserie and polished wood are included in
the design elements. All- day dining 7 days
a week, 365 days of the year is available.
A Middle Eastern lunch menu includes a mouthwatering array of fattoush,
lamb kibbeh, hummus, moutabal, labneh
and more. Next, a Southeast Asian menu
lists curry Laksa, a Chinese menu offers
Szechuan –style sweet and sour soup.
The European menu includes Dorset
crab with mango, cucumber, tomato and
passion fruit followed by lamb loin with
organic mushrooms and green apple. For
pudding – as the English call dessert –
there are mouthwatering griotte cherries
with pistachios and vanilla ice cream. One
of my favourite dining places in London!
Housed in an old fire station in
Marylebone is Andre Balzac’s Chiltern
Firehouse. Here the restaurant serves
Modern American cuisine with
panache. Think crab stuffed donuts, fillets of squab with grains, chicory and redcurrants and frozen apple panna cotta with
herb granita and meringue for dessert.
Take a seat by the open kitchen to
observe the culinary action as an army of
chefs toss, float and flame. One one side
the wall is mirrored and another is open
to the quiet street – perfect in summer.
And the floor is richly tiled and carpeted
with Persian rugs. In addition the music
is relaxing and at a comfortable level.

A pianist played – at first alone – later
joined by violinists. And on Fridays and
Saturdays there is a live orchestra. The
restaurant has a considerable reputation
and is one of the most asked about places
in London. Diners at Berners at the new
Edition hotel in Fitzrovia just north of
Oxford Street will find the setting spectacular. A grand high-ceilinged dining
room seeks to evoke New York’s Grand
Central station. Two large custom bronze
chandeliers scale down the original 18ft
ceiling and walls are hung with goldframed landscapes and still life paintings
in the manner of a private collection.

Lighting is subtle and the mood buzzing.
The Modern British menu at this
fashionable Ian Schrager hotel featured
dressed Colchester crab with apple and
coriander, then roast shoulder of Romney
Marsh Lamb with kent carrots and garlic
plus Dover sole with roast ratte potatoes,
burnt butter and capers. Pudding was
pistachio rice pudding with a peach and
raspberry basil sorbet.
A great place for the young crowd
is STK at the new ME London. This
vibrant US dining experience has been
brought to the British capital by New
York operators The ONE Group. With an

edgy aesthetic, lounge like surroundings,
purple lighting, white leather booths and
DJs on Fridays and Saturdays this is the
place for an American steakhouse grillstyle menu. Specialities are British and
USDA steaks, wagyu burgers and mixed
veal grill served with tobacco onions
and meatpackers’ sauce. An appetising
salad to start with is medjool date and
baby spinach with mandarin dressing,
parmesan and roast almonds. And a fresh
raw selection includes scallop cerviche
with pickled radish, compressed apple
and horseradish along with swordfish
sashimi served with squid ink aioli and
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LondonsTOP
Restaurants
London

Multiple Michelin stars, many
traditional and ethnic cuisines
and a passion for food have
combined to make London the
European – and perhaps the
worlds – restaurant capital. It is a
different story from 30 years ago
when English cooking was
considered something of a joke.
How times change!
Veronica Maria Garbutt

views of the British
For spectacular
capital head up to Galvin at Windows on the 28th floor of the Hilton Park
Lane. Here the atmosphere is tranquil and
civilized as the venue is music-free. And
charming staff at this Michelin-starred
place think of every detail, anticipating
guests every need. Diners can choose
from the 8 course Degustation menu or
the menu du jour at lunchtime and a la
carte in the evening.
We were served an amuse bouche of
truffle potato cream to whet the appetite.
There followed a mouthwatering fillet of
Cumbrian beef accompanied by pureed
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potatoes along with courgettes, cabbage
and mushrooms served in small copper
pots. Other mains include Kentish lamb
or Cornish cod with all the trimmings.
And the delicious desserts sampled were
mille- feuille of black fig with almond with
fig ice cream and vanilla cheesecake with
pineapple and an unusual fennel granita.
With an opulent gilded ceiling, marble
walls, deep carpeting, soft lighting and
plush pink upholsterd Louis IV chairs,
dining does not come more elegant than
at the Ritz Restaurant. Overlooking the
leafiness of Green Park the private alfresco
terrace is a great place to dine in summer.

Dining is in grand palatial style. Upon
our table were classic white linen tablecloth
and napkins, gleaming silverware and glasses, candles and fresh flowers. Diners are
offered a choice of breads and melba toast,
the latter reassuringly old-fashioned. A
delectable tasting menu started with lobster
accompanied by beetroot, crème fraiche,
oscietra caviar and seaweed. There followed
a terrine of goose liver with figs, cobnuts
and jelly. Then a small dish composed of a
hen’s egg with a surprise sauce and girolles
(mushrooms). The fish dish was turbot with
celeriac and leek. And the main course was
veal with truffle mash potatoes.

		
Markets in Saudi Arabia,
remain valuable indicators
of the country’s place as a strategic importer of goods, and
reminders of the rich, valuable tapestry of

				Saudi Arabian craftsmanship

to their area. The products for sale
are usually reflective of the culinary
heritage of the region: local honey,
livestock, seasonal vegetables or fruits,
and handmade crafts.
Critically, though, it is also in
these markets that communities come
together. They are places where people
exchange news and pass the time with
other members of their community.
In some places, such as Najran, markets
also serve to reinforce local culture.
Najran is highly proud of its reputation as
a producer of Janbiyas - curved daggers and has a market dedicated to these. There,
as sellers and buyers rub shoulders, it is
possible to see craftsmen making the items
by using the timeless skills handed down
through the ages and generations.
Visiting these Southern markets
is an opportunity to understand
how, especially in the challenging
conditions of Southern Arabia,
communities have worked together
to maximise resources and provide
sustenance. They offer a window
into understanding how community
support has enabled generations of
people in this part of Saudi Arabia to
continue living in this region.
Further to the East of Saudi Arabia,
the oasis town of Hofuf in the region of
al-Ahsa, provides a different example
of how commerce has affected Saudi
Arabia. Although not a port city, Hofuf
was a key link in the trade link between

the Arabian Peninsula and the rest of
the Middle East. Merchants and camel
caravans would pass through here on
their way to other parts of the region. In
its markets goods were exchanged, and
people passed through. It was, with its
dates palms and water supply, an integral
link in the merchants’ route.
Hofuf, with its handsome old souk
known as the Qaisariah, grew wealthy
from trade. Its merchants prospered
and its people grew comfortable
trading with outsiders. Although the
camel caravans of old have long ago
ceased to exist, the city continues to
attract people from across the region
with its markets and handicrafts.
Finally, one last example of Saudi
Arabia’s incredible diversity of markets
is to be found in the city of Ta’if, about
200 kilometres East from Jeddah.
In Ta’if, markets are filled with the
rose water eponymous with the area.
Used in perfumes, colognes, and
other products, the rose water is both
precious and world famous. Its delicate
and fragrant scent instantly conjures
up the fresh roses from which it is
distilled. The area famed for its quality
production process, as well as the acres
of rose fields that are grown there in the
mild, mountainous climate.
Visiting the markets of Ta’if gives
a sense of an industry, product, and
tradition of artisanal creativity that
all date back hundreds of years. It is

a connection to the past that remains
contemporary, and which can be
experienced through a simple visit to a
local market.
It may seem unusual to recommend
visiting markets in Saudi Arabia as a
means of understanding Saudi Arabia.
After all, there are sights in Riyadh
that are indubitably linked with
the country’s history and economic
future. The Eastern province offers an
insight into the oil industry that lies
at the heart of contemporary Saudi
prosperity, and a visit to Southern
Saudi Arabia yields beautiful,
mesmerising landscapes.
Yet, without visiting the markets
of Saudi Arabia it is not possible to
connect with the local flavours and
tastes of a diverse country. Markets give
us an insight into how Saudi Arabia
has, in spite of challenging climate
and environmental conditions, striven
to survive and prosper through the
ages. They are reflective of traditions,
history, and cultures unique to each
of the regions of this unique country.
They represent Saudi Arabia’s past, its
present, and can also give an insight into
its future. As such, markets present a
wonderful opportunity to further gain
knowledge of this unique country.

*

Leah Schmidt is travel photographer
based in Saudi Arabia.
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Markets

1.

Jeddah became the
main hub of sea-based
economic activity,
with goods from
across the region
processed there.

2.

Markets in Ta’if are
filled with the rose
water eponymous
with the area.

1
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as a strategic importer of goods, and
reminders of the rich, valuable tapestry
of Saudi Arabian craftsmanship.
In large urban centres such as
Riyadh, Jeddah, and Dammam,
markets are as much a reflection of the
diversity of contemporary global trade,
as they are a reflection of local culture.
Riyadh, with its vast market districts
of al-Batha or al-Deira, both home to
hundreds of stalls and small shops, is
archetypical example of the large-scale
markets of Saudi Arabia.
Hosting large expatriate populations
from many foreign countries, these big
cities have markets that are truly global
in outlook. There you can easily find
exotic fruits or foodstuffs, products from
all over the world, and a cross culture of
Saudi Arabia’s foreign worker diaspora
both selling and buying. The markets
in Jeddah and Riyadh, therefore, serve
to satisfy all tastes, giving them an
international outlook and a distinct
flavour unique to these big cities.
If you leave the large, cosmopolitan
urban centres, and head out to the
Southern parts of Saudi Arabia, you will
be struck by how markets swiftly turn
from global bazaars of varying hues
of products into local, neighbourhood
entities of great social importance.
In the cities and villages of provinces
such as ‘Asir, Najran, or al-Baha,
markets serve to provide local people
with the products and foodstuff unique

The renowned for trade. For in the

country had, however, become

centuries before Saudi Arabia became
the largest global exporter of oil, it
relied mostly on trade routes. Trade had
become suffused into the country’s DNA,
with merchants crisscrossing the Arabian
Peninsula, bringing exotic goods, foods,
and riches back with them.
Strategically situated between
Europe, Asia, and Africa, Saudi Arabia
is a fertile place for cross-border trade.
Yet, these are not just imports, but also
handcrafted items in Saudi Arabia, items
whose place of provenance guarantees
their very quality.
In Saudi Arabia, Jeddah quickly
became the main hub of sea-based
economic activity, with goods from
across the region processed there. Its
proximity to the Holy Cities of Islam,
and the ensuing flow of pilgrims, was
also of great importance in helping
generate trade opportunities. Until
the discovery and exploitation of oil,
Jeddah’s commercial activity remained
a keystone component in Saudi Arabia’s
economic activity.
Saudi Arabia’s trading history was
not just limited to the sea. Inland,
there was also substantial economic
activity generated not by dhows
but by caravan trains of camels and
merchants plying established routes
through the desert sands.
As such, a visit to any market in
Saudi Arabia is to be struck by the wide
variety of local, domestic produce, as
well as by the diversity of handmade
crafts and objects. As such markets
in Saudi Arabia, in spite of the age of
the wooden dhow docking in Jeddah
or the camel caravan passing through
an oasis town being long past, remain
valuable indicators of the country’s place

Old souk known
as the Qaisariah in
Hofuf city.
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Saudi Arabia’s
Markets:

Rich Legacy
of Trade
They are reflective of
traditions, history, and cultures
unique to each of the regions of
this unique country.

Photograph by: Mohammed Al Fahedi

Leah Schmidt *
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SkyTeam

First SkyTeam Lounge

At a Chinese Hub Opens Its Doors in Beijing
an eye out this month at Beijing Capital
International Airport for the opening of the latest
SkyTeam Lounge. In this luxurious new space, SkyTeam Elite
Plus, First and Business Class travelers can leave the busy
terminal behind and unwind in a level of comfort which is new
to this airport – and on a par with lounges around the world.

Keep

SkyTeam is Your #1 Airline Alliance in Greater China

It is our pleasure to serve you on your travels to and from
China, a country with a rich culture and a buzzing business
environment. With a far-reaching domestic network and five
convenient international hubs, 15 SkyTeam member airlines
take you where you want to go. Join us in the new SkyTeam
Lounge next time you are in Beijing.

Sunlight in the Spotlight

SkyTeam’s signature curved lines are on display throughout
the Beijing lounge, where specially-designed showcase
windows bathe the Beijing lounge in natural light. This
heightens the warmth of the wood and brings a sense of
elegance and comfort to our guests. With more than 60 species
of plants to bring the outdoors in, you can count on SkyTeam’s
iconic living wall to add a breath of fresh air to your travels.

Cuisine for the International Crowd

As a global alliance, we cater to the diversity of our
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customers. This is why the hot-and-cold buffet offers delicious
international meals. To quench your thirst, you can choose
from a large selection of top-shelf beverages.

A Spacious 800 Square Meters of Comfort

With seating for 160 guests, SkyTeam’s Beijing Lounge
provides everything you need. Complimentary Wi-Fi
connectivity and computer stations help you touch base with
colleagues or the home front. Catch up on unfinished business
in the VIP room, be entertained in the TV room, or have a
shower to freshen up before your flight.

Welcome to the SkyTeam Lounge in Beijing

Like our lounges in Dubai, Hong Kong, Istanbul, London
Heathrow and Sydney, the SkyTeam Lounge in Beijing is just
one more way SkyTeam is making travel more seamless for
customers. With new SkyTeam Lounges opening regularly,
there’s never been a better time to travel and connect with us.

Not Going to Beijing?

No problem! Use the Lounge Finder on skyteam.com
and discover which of our more than 670 lounges all
over the world will welcome you on your next trip.

Around the World

Leap of Faith
A BASE jumper diving from
Fisher Towers in Utah. Named
for the places you can leap
from — buildings, antennas,
spans (bridges) or earth
(cliffs) — BASE jumping is not
for the faint of heart.

An Aquatic Bodyguard
A school of fish follows a whale shark in
Ningaloo Marine Park off the coast of Western
Australia. Whale sharks may not be whales,
but they are the biggest fish in the ocean,
growing up to 40 feet in length.
Photograph by Jason Edwards
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© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by Keith Ladzinski

Niagara Falls
A majestic scene of the most famous
and most wonderful waterfalls
in North America that straddle the borders
between Ontario in Canada and New York
in the United States of America.
Photographed by: Mahmoud Al Omar
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