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قصر المقر
يقعق�صر املقر �أو ق�صر مدينة النما�ص  ،يف منطقة النما�ص �شمال �أبها ،وميثل قرية تراثية ت�ضم �آالف
املخطوطات والقطع الأثرية ،ويتميز الق�صر بزخارفه الإ�سالمية الرائعة.
تصوير :فواز الشريف
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مقلع طمية
يقع هذا املكان الغرائبي يف قرية حفر ك�شب التابعة ملحافظة الطائف ،على طريق الق�صيم  -مكة ال�سريع.
يقدر عمق الفوهة بحوايل  380مرتًا� ،أما قطرها الدائري فيبلغ  3كم.
تصوير :عبداهلل الطريقي

8

 -نوفمبر 2017

استراحة المهاجر
ر�صدت الكامريا الطائر الأبلق الأبقع يف منطقة ال�شفا بالطائف .وهو طائر مهاجر
يتغذى على البذور واحل�شرات .تبني هذه الطيور �أع�شا�شها يف املناطق ال�صخرية املفتوحة ،وت�ضع الأنثى من
 4بي�ضات �إىل  6بي�ضات يف ال�شقوق ال�صخرية �أو احلفر.
تصوير :فواز الشريف
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ال ال الند
لقطة �ساحرة يف وقت الفجر ملر�صد غريفيث يف مدينة لو�س �أجنلو�س .يزور هذا املكان �أكرث من مليون زائر �سنو ًيا ،حيث
يوفر �إطاللة رائعة على هوليود ،وم�شاهد مذهلة للف�ضاء من خالل قبته ال�سماوية.
Photograph by Rich Reid
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الخروج من الجليد
بطريق من ف�صيلة الإمرباطور ي�ستعد للخروج من املياه اجلليدية لبحر رو�س يف القارة القطبية اجلنوبية� ،إنتاركتيكا.
قدما والبقاء حتت املاء لأكرث من  20دقيقة.
ميكن لهذا الطائر الغو�ص �إىل عمق ي�صل �إىل نحو ً 1٫850
Photograph by Paul Nicklen
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سحابة من البخار
�سائح يقف �أمام �سحابة من بخار يخرج متوات ًرا من حقل �إل تاتيو من داخل جبال الأنديز يف ت�شيلي ،وهو �أكرب حقل ينابيع
�ساخنة يف ن�صف الكرة اجلنوبي.
Photograph by Matthew Williams
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برج طوكيو
سكاي تري

�شجرة

�سماء طوكيو� ،أو برج
طوكيو �سكاي تري يقع
يف منطقة �سوميدا .وميثل حتفة
هند�سية رائعة مزجت مبهارة بني
الأ�صالة واحلداثة ،يف تناغم بديع
بني الت�صميم املعا�صر وجمال العمارة
اليابانية التقليدية .فقد حر�ص
معماريو ت�صميم الربج على دمج
الهند�سة املعمارية اليابانية العريقة
مع �أحدث التقنيات اليابانية ،كي
يواكب �أفق طوكيو الغد.
مت بناء طوكيو �سكاي تري
ليكون الربج الرئي�س للبث التلفازي
والإذاعيً ،
معو�ضا الربج القدمي الذي
مل تعد طاقته قادرة على التغطية
ال�شاملة لبث التلفاز الرقمي .كما
اكت�سب قيمة �إ�ضافية بو�صفه حمو ًرا
حيو ًيا داف ًعا لتنمية التجارة ،وحمفزًا
لتن�شيط الرتفيه ،مبا ي�ضمه من
مطاعم راقية ومن�صات تقدم �إطاللة
بانورامية على املدينة ونهر �سوميدا.
يبلغ ارتفاع الربج  634مرتًا ،وهو
�أعلى مبنى يف اليابان ،والثاين على
م�ستوى العامل ،كما ُيعد �أعلى برج
ات�صاالت قائم بذاته يف العامل.
يزدان الربج ب�أ�ضواء بديعة ت�سطع
حول �شبكة الق�ضبان احلديدية التي
تلف الربج ب�ألوان م�ستوحاة من
التقاليد اليابانية القدمية .فالأزرق
الفاحت �إيكي يرتجم �أ�سلوب �سكان
�إيدو القدمية الأنيق يف احلياة ،ويرمز
�إىل نهر �سوميدا املتدفق باجلوار� .أما
الأرجواين ال�شاحب مييابي ،فيمثل
احل�س اجلمايل الذي يعزز التوجه
اجلديد يف �أفق طوكيو.

14

 -نوفمبر 2017

 24ساعة

 24ساعة
في

دبلن

عاصمة صغيرة لكنها ذائعة
الصيت ،هكذا يمكن وصف
العاصمة األيرلندية دبلن ،التي
تقع عند مصب نهر ليفي
وخليج دبلن .وموقعها المتميز
ّ
أهلها بجدارة لتصبح الميناء
الرئيس أليرلندا .وقد اشتق
اسمها من االسم األيرلندي
 ،Dubhlinnويعني البحيرة
السوداء.

تعود

بدايات تاريخ ت�أ�سي�سها �إىل الفايكنغ،
الذين قاموا باتخاذها عا�صمة
لإمرباطوريتهم ،ثم ما لبثت �أن حتولت �إىل مملكة
دبلن ،و�أ�صبحت ثاين �أكرب مدينة يف الإمرباطورية
مفتوحا يف الهواء
الربيطانية .وتُعد دبلن متحفًا
ً
الطلق ،حيث تتمازج املباين الرتاثية والع�صرية
جن ًبا �إىل جنب لت�شكل متحفًا يعود بك �إىل الع�صور
الو�سطى بقالعها وجمد الإمرباطورية الربيطانية،
ثم ينطلق بك �سري ًعا للحاق بركب التقدم والتطور
اجلاري فيها.

أين تسكن؟
فندق Ballsbridge
ُيعد هذا الفندق �أحد �أف�ضل خيارات ال�سكن يف
دبلن� ،إذ يوفر موقعه كث ًريا من املزايا يف التنقل بني
معامل املدينة .فخالل دقائق ميكن الو�صول �إىل و�سط
املدينة .كما يوفر الفندق كث ًريا من اخلدمات واملرافق
الراقية ،التي ت�ضمن لل�سائح �إقامة متميزة .كما يقدم
مطعم � Raglansأ�شهى امل�أكوالت الأيرلندية� ،إ�ضافة
�إىل القهوة التي ت�شتهر بها �أيرلندا.
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أين تذهب؟
متتزج املعامل ذات التاريخ العريق مع املعامل
الع�صرية لت�شكل منظ ًرا فريدً ا ملدينة دبلن ،حيث
تنتمي معظم معامل دبلن �إىل القرن الثامن ع�شر،
احلقبة التي �شهدت ازدها ًرا كب ًريا ،و�أ�صبحت دبلن
فيها ثاين �أكرب مدينة يف الإمرباطورية الربيطانية
وخام�س �أكرب مدينة �أوروبية .لذا يعد املتحف
الوطني من �أبرز معامل املدينة ،ومن الوجهات
املتميزة للتعرف بني �أروقته على الثقافة الأيرلندية
وح�ضارتها� ،إذ يحتوي املتحف على �أكرث من � 10آالف
قطعة من املنحوتات والقطع الأثرية الرائعة التي
حتكي ق�صة املدينة وعراقتها� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من
 2500لوحة فنية لكبار الفنانني العامليني� ،أمثال:
بيكا�سو ،وفان جوخ ،ومونيه.
كما تعد حديقة احليوان يف دبلن واحدة من
�أف�ضل حدائق احليوان يف العامل ،وهي من الوجهات
املميزة التي ت�ستحق الزيارة ،حيث تقع يف قلب
مدينة دبلن داخل حديقة فينيك�س ،وت�ضم جمموعات
من احليوانات النادرة التي تعي�ش يف بيئات ت�شبه
موطنها الأ�صلي ،مثل الغابة الأفريقية التي حتت�ضن
الزرافات ،واحلمر الوح�شية ،واملها ،والنعام ،وغابة
كازيرانغا موطن الفيلة الآ�سيوية.

ماذا تتسوق؟
ُيعد �شارع غرافتون من �أف�ضل �أماكن الت�سوق
يف العا�صمة الأيرلندية ،الحت�ضانه عالمات
جتارية عاملية ،وحمال ومراكز جتارية عدة،
�إ�ضافة �إىل املطاعم الراقية والتقليدية .كما
مفتوحا يقدم فيه الفنانون
م�سرحا
ُيعد ال�شارع
ً
ً
واملو�سيقيون عرو�ضهم الفنية واملو�سيقية على
مدار اليوم .وي�ستطيع كل َمن يزور �شارع غرافتون
�أن ي�ستمتع بتلك العرو�ض املنت�شرة على جنباته،
ف�ض ًال عن الت�سوق خالله من �أرقى املراكز
واملحال التجارية املنت�شرة على امتداده.

من هنا وهناك

السياحة في المدن المهجورة
مدينة بريامدين  -الرنويج

يبقى

للمدن املهجورة عبق من التاريخ
ينع�ش ذاكرة احلا�ضر ،ويروي
ق�ص�صا عن �أجمادها ،وحكايا َمن َع َمرها
ً
يوما ،فكانت م�ستقرهم وم�ستودعهم ،بني
ً
قالع هنا تق�ص بطوالت من زاد عنها،
ومنازل هناك تنم �أخبا ًرا عن �ساكنيها،
ومنعرجات الطريق التي �أكلت من �أقدام
يوما م�صد ًرا
�سالكيها ،و�أ�سواق كانت هنا ً
للأرزاق ،واليوم �أ�صبحت خاوية على
عرو�شها ،بعد �أن �أفلت عنها �شم�سها ،وغاب
عنها وهجها ،وراح عنها �أهلها ،ملا حاق بهم
�أو �أ َّمل بها ،فبقيت �شواهدها تروي بع�ض
م�شاهدها ،و�أنب�أت �آثارها بع�ض م�آثرها،
و�صارت اليوم وجهة لل�سواح والزوار.
يف قرية ت�شينغ �سي يف ال�صني وعلى
امتداد م�صب نهر يانغ ت�سي ،حت ّول قرابة
 400منزل �إىل لوحة طبيعية خالبة ي�ؤ ّمها

ال�سواح من كل مكان ،بعد �أن هجرها
�سكانها ال�صيادون �إىل م�شارف املدن
الكبرية ،وهاجمتها النباتات املت�سلقة
بكثافة ،فغطت �شوارع القرية ومنازلها
ومعاملها ،فتحولت املدينة �إىل لوحة فنية
طبيعية مده�شة.
�أما مدينة بريامدين بالرنويج فكانت
مركزً ا ال�ستخراج الفحم ،ميلكها االحتاد
ال�سوفيتي منذ عام  ،1927وظلت م�ستوطنة
�سوفيتية متكاملة ت�ضم م�ساكن للعمال،
ومركزً ا ريا�ض ًيا ،ومكتبة عامرة بالكتب
وم�سرحا ،وقاعة مو�سيقية يقبع يف جنباتها
ً
بيانو �ضخم ،ومرافق �أخرى تعج باحلياة.
وبعد ن�ضوب الفحم يف املنطقة ،هجرها
جميع �سكانها يف عام  ،1998وبقيت معامل
املدينة �شاخ�صة كما هي لكن دون �أثر
للحياة فيها.

السياحة في أمريكا الالتينية
�أكابولكو  -املك�سيك
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تتمتع

�صناعة ال�سفر وال�سياحة يف
�أمريكا الالتينية ب�إمكانيات
هائلة� ،ساعدتها على النمو ،عرب توفري
فر�ص العمل ،ومتكني التنمية الإقليمية
امل�ستدامة ،ما جعل عدد الوافدين �إىل
املنطقة يفوق  41مليو ًنا يف ال�سنوات الأخرية.
ي�صنف تقرير التناف�سية يف جمال
ال�سياحة وال�سفر البلدان على �أ�سا�س
جمموعة من املعايري وال�سيا�سات املعمول
بها لتمكني التنمية امل�ستدامة يف هذا
القطاع ،وتعد �أكرب  10اقت�صادات تناف�سية
يف هذا املجال يف �أمريكا الالتينية ،هي:
املك�سيك ،الربازيل ،بنما ،كو�ستاريكا،
�شيلي ،الأرجنتني ،بريو� ،إكوادور،
بربادو�س ،كولومبيا.
حيث �أظهر تقرير التناف�سية �أن
املك�سيك من �أكرث البلدان حت�س ًنا يف هذا
امل�ؤ�شر� ،إذ ت�صدرت قائمة البلدان الأف�ضل
�أداء يف �أمريكا الالتينية ،واحتلت املرتبة
 22عامل ًيا .حيث تويل حكومتها قطاع
ال�سياحة �أهمية كربى ،وت�ستثمر مواردها
الطبيعية والثقافية على �أف�ضل وجه.
جاءت الربازيل يف املركز الثاين بني
دول �أمريكا الالتينية ،ويف املرتبة 27
عامل ًيا ،حيث تنعم البالد برثوة هائلة من
وتنوعا
املوارد الطبيعية هي الأكرث
ات�ساعا ً
ً

على كوكب الأر�ض ،كما متلك ر�صيدً ا متي ًنا
من املوارد الثقافية.
تقدما كب ًريا يف
كما حترز الأرجنتني ً
جمال ال�سياحة ،ح�سب تقرير التناف�سية
العاملي ،فقد تقدمت �سبع درجات يف
الت�صنيف العاملي ،لت�صل �إىل املركز 50
عامل ًيا ،وتتبو�أ املركز ال�ساد�س بني دول
�أمريكا الالتينية� ،إال �أن مبقدورها �أن
ت�ستغل �إمكانياتها على نحو �أف�ضل ،عرب
املزيد من اال�ستثمار يف قطاع ال�سياحة
وال�سفر ،حيث تخ�ص�ص احلكومة �أقل
من  %2.5من ميزانيتها لهذا القطاع ،يف
حني تعد ال�ضرائب والر�سوم املفرو�ضة
على تذاكر الطريان من �أعلى املعدالت يف
العامل .وتغيري هذه ال�سيا�سات ميكن �أن
يكون له ت�أثري �سريع ومبا�شر على تعزيز
�صناعة ال�سياحة فيها.
تتمتع البلدان التي تقدمت يف هذه
القائمة مبوارد طبيعية وثقافية ا�ستثنائية،
ا�ستفادت على نحو كبري من التح�سينات
التي �أدخلتها على البيئة التمكينية يف قطاع
ال�سياحة ،والتي �شملت املرافق واخلدمات
ال�سياحية ،وحت�سني �سوق العمل ،والنظم
الأ�سا�سية لتقنية املعلومات واالت�صاالت،
ما جعلها توفر خدمات �أكرب ،وتتبو�أ مراكز
متقدمة على �صعيد ال�سياحة العاملية.
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من هنا وهناك

بشرى للمسافرين ج ًوا
يفقد

�ستة م�سافرين من كل �ألف م�سافر
�أمتعتهم� ،إن مل ي�ضيعوها للأبد يف
تنقالتهم اجلوية ،فيما يكلف �شركات الطريان
العاملية �أكرث من ملياري دوالر �سنو ًيا ،ويق�ض
م�ضاجع تعي�سي احلظ ممن ميرون بهذه
التجربة املزعجة.
لكن هذه احلوادث غري ال�سعيدة يف طريقها
لالنقرا�ض حاملا يدخل قرار اجلمعية الدولية
رقم  753للنقل اجلوي حيز التنفيذ بحلول يونيو
نظاما �إلزام ًيا
حزيران � .2018سيفر�ض القانون ً
لتعقب احلقائب املنقولة ج ًوا على مراحل �أربع.
مت تطوير نظام التتبع هذا بالتعاون مع اخلطوط
اجلوية الأمريكية .وقد مت االتفاق عليه يف املرة
الأوىل يف عام  2013وهو ينطبق على � 275شركة
طريان من �أع�ضاء اجلمعية ،ما ميثل  %83من
جممل حركة الطريان العاملية.
�ستتمكن �شركات الطريان مبوجب هذا
القرار من تعقب �أمتعة امل�سافرين يف �أثناء
تنقلها من مطار �إىل �آخر وعلى منت الطائرات–

حيث يفقد �أكرث من ن�صفها -بالطريقة ذاتها
التي تتعقب بها �شركات الربيد ال�سريع طرود
املر�سلني .نتيجة لتطبيق هذا الإجراء� ،سيتم
حتميل الأمتعة على منت الطائرات ب�صورة
�أ�سرع ،و�ست�صبح عملية �ضبط تزوير ملكية
احلقائب �أكرث فاعلية .و�إذا ما مت العثور على
احلقائب ال�ضائعة ف�سيتم �إحلاقها مبالكيها على
جناح ال�سرعة.
وقد قامت �شركة هوريازون �ستوديوز ،وهي
�شركة ت�صميم �أملانية مقرها برلني ،ببيع حقائب
�سفر بنظام تعقب  GPSاختياري .حتوي هذه
احلقائب احلديثة � ً
أي�ضا بطاقة حماية تر�سل
�إنذا ًرا يف حال ابتعاد احلقيبة �أو املحفظة عن
مالكها مل�سافة تزيد على  30مرتًا.
كما ت�سمح �شركة تري�س مي «»Trace me
الربيطانية للتطوير والأبحاث للم�سافرين
بت�سجيل �أمتعتهم وتعقبها عرب نظام �سيتا وورلد
تري�سر « ،»SITA World Tracerوهو نظام تتبع
ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف عامل الطريان.

أنت اجتماعي؟ إ ًذا أنت مبذر!
ال

جتد ال�شخ�صيات الباحثة عن القبول
االجتماعي غ�ضا�ضة يف �إنفاق مبالغ كبرية
من املال على �شراء الثياب الفاخرة� ،أو التمتع
مبباهج مرتفة من حني �إىل �آخر .لكن درا�سة
حديثة �أجراها بلني الندي�س وجو غالد�ستون من
كلية كوليدج التابعة جلامعة لندن ،ك�شفت �أن
�أمناط الإنفاق تتنوع � ً
أي�ضا بتنوع الأ�شخا�ص حتى
�إن �سعوا جمي ًعا �إىل تعزيز �صورهم االجتماعية
�أمام رفقائهم وعائالتهم .كما �أ�شارت الدرا�سة
� ً
أي�ضا �إىل �أن �أولئك الذين يتمتعون بدخل متدنٍّ
يكونون �أكرث مي ًال يف املجمل �إىل الإنفاق على �أمور
قد ت�ساهم يف تعزيز �صورة اجتماعية �أغنى مقارنة
ب�أولئك الذين يحظون بدخل متو�سط �أو مرتفع.
قام كل من د .الندي�س ود .غال�ستون يف
�أبحاثهم التي ن�شرت يف جملة Psychological
 Scienceبتحليل ك�شوفات �أكرث من  700بنك يف
بريطانيا لعام  2014قبل �أن ي�صنفوا امل�شرتيات
�إىل فئات ترتاوح من عالية امل�ستوى ،تذاكر �سفر
دولية� ،أدوات كهربائية وما �إىل ذلك� ،إىل متدنية،
كعمليات ال�شراء من حمالت الأثاث امل�ستعمل،
وحمالت التخفي�ضات .كما قام الباحثان بربط
نتائج هذه الك�شوفات بتحليل ال�شخ�صية الذي
خ�ضع له امل�شاركون يف مرحلة �سابقة.
20
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وعلى الرغم من تو�صلهم �إىل نتيجة تفيد بعدم
�إنفاق املجموعتني مبالغ كبرية على امل�شرتيات
املعززة لل�صورة االجتماعية ،ب�ضع مئات من
الدوالرات فقط ،فقد ك�شفت درا�ستهم عن ميل
ال�شخ�صيات االجتماعية �إىل الإنفاق ب�صورة �أكرب
على ال�سلع واخلدمات الفاخرة مقارنة بنظرائهم
من االنطوائيني .وال يعد الأمر م�ستغر ًبا ،يف
�ضوء الأبحاث ال�سابقة والتي �أ�شارت �إىل اهتمام
الأ�شخا�ص املنطلقني اجتماع ًيا ب�صورتهم
املجتمعية �أكرث من غريهم.
يرى د .الندي�س �أنه ال بد لهذه النتائج من �أن
تعر�ض على �صناع القرار االقت�صادي والذين
يقومون يف العادة بو�ضع خطط مالية موحدة
لذوي الدخل املنخف�ض واملتو�سط ،م�شجعني
�إياهم على �إدارة �أموالهم ب�صورة �أف�ضل دون
التفات �إىل خ�صائ�صهم النف�سية واالجتماعية
املتنوعة .وهو يقرتح تطوير ا�سرتاتيجيات مالية
م�ستقلة ت�أخذ يف احل�سبان اخل�صائ�ص النف�سية
واالجتماعية لكل �شخ�ص .لعل هذا الأمر
�سيكون �صعب التحقيق على �أر�ض الواقع ،حيث
�سيكون من امل�ستهجن �أن ي�سمح النا�س ملوظفني
حكوميني بتق�صي حتركاتهم بهدف حتديد درجة
انطالقهم االجتماعي!

ينبع

ينبع
لؤلؤة البحر
مهد الينابيع الجارية التي حوت  3700عين ،وأيقونة
االقتصاد والصناعة السعودية.

خالد الزهراني
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من

املاء ا�شتق ا�سمها ،ويف ح�ضن البحر الأحمر
�سكنت ل�ؤل�ؤته الفريدة ينبع ،بتاريخ موغل
يف القدم ،ترجعه بع�ض امل�صادر التاريخية �إىل
�أكرث من قرنني ون�صف القرن ،حني كانت يف بداية
من�شئها مم ًرا لقوافل التجارة العابرة من اليمن
�إىل م�صر ،وهي حتمل البهارات والبخور والعطور،
وخريات البلدين ،فيكون امل�ستقر حي ًنا يف ينبع،
ملا بها من ينابيع كثرية� ،أعطتها اال�سم والأهمية
التاريخية .فجل امل�صادر التاريخية ال ت�شذ عن ربط
ا�سمها بالينابيع التي ا�شتهرت بها ،على اختالف
فقط يف عدد هذه الينابيع .فهناك من �أرجع اال�سم
لكرثة الينابيع دون �إح�صاء موثق ،وهناك من قال
�إن عددها  3700عني جارية يف ثراها ،وكالهما
متفق على �أن الينابيع م�صدر ال�شتقاق اال�سم.
23
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.3

تبلغ م�ساحة جزيرة النور�س بالواجهة البحرية  23هكتا ًرا.
وتت�ضمن فند ًقا �سياح ًيا ،وناد ًيا ،ومدر�سة للغو�ص ،وحمطة للتنقل
املائي ،و�ألعا ًبا مائية ،ومتحفًا بحر ًيا ،ور�صيف زوارق ،و�شاط ًئا،
عاما .وت�ضاهي �أجمل املناطق العاملية.
ومتنزهً ا ً

2

كانت ينبع في بداية
منشئها مم ًرا لقوافل
التجارة العابرة من اليمن
إلى مصر
�أما على م�ستوى الأحداث التاريخية قد ًميا فقد
لعبت هذه املدينة مبوقعها اال�سرتاتيجي احل�سا�س
دو ًرا كب ًريا يف احلرب العاملية الأوىل ،حيث كانت
مركز التزويد وقاعدة العمليات التي انطلقت منها
هجمات القوات العربية وبريطانيا .ظلت ينبع على
عهدها يف كل احلقب ،مدينة �صغرية ،ت�ؤدي دورها يف
احلياة مبا هو متاح لها ،حتى جاء العهد ال�سعودي،
فعرفت املدينة ازدها ًرا كب ًريا ،وانفتحت براحاتها
لتطور مذهل انتظمت عربه مفا�صل احلياة فيها.
ينبع الجديدة | �أولت القيادة الر�شيدة يف
اململكة العربية ال�سعودية مدينة ينبع اهتما ًما كب ًريا،
م�ستفيدة من موقعها اال�سرتاتيجي على �ساحل
البحر الأحمر ،يف �إقليم تهامة ،مبتعدة عن املدينة
املنورة مب�سافة تقارب  200كيلومرت ،ما جعلها �إحدى
حمافظات طيبة الطيبة .وتبعد ينبع عن مدينة جدة
م�سافة تقدر بنحو  300كيلومرت ،وهي اليوم مبا طر�أ
عليها من م�شروعات وحتديثات يف بنيتها التحتية
ثاين �أكرب مدينة على �ساحل البحر الأحمر بعد جدة.
ويف عام  1975وقع االختيار عليها لت�صبح واحدة من

3
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مم�شى بحديقة الأمري �سعود بن ثنيان التي ت�ست�ضيف �سنو ًيا
مهرجان الزهور واحلدائق �أحد �أكرب املهرجانات.
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ت�صوير� :أمين احل�شا�ش

1

.1

يتزايد �إقبال الزوار واملتنزهني وال�سياح لق�ضاء �أوقات ماتعة
على البحرية ال�صناعية يف ينبع ال�صناعية ،والتي ت�صل م�ساحة
الب�ساط الأخ�ضر بها �إىل  21276مرتًا مرب ًعا� ،إ�ضافة �إىل 4
�شالالت ،و�إ�ضاءة ليلية ،وجل�سات ومالعب ،ومم�شى.

ينبع ثاني أكبر مدينة على ساحل البحر األحمر
بعد جدة بفعل ما طرأ عليها من
توسعات وتحديثات في بنيتها التحتية
		
املدن ال�صناعية ،نظ ًرا لوجود �شركات البرتول فيها،
ف�أ�صبحت املدينة ثالثية الأجزاء:
ينبع النخل | هي املدينة التاريخية القدمية.
وعرفت بهذا اال�سم ن�سبة �إىل كرثة مزارع النخيل
ميا
فيها .وهي م�ؤلفة من قرى عدة ،وكانت قد ً
مركزً ا جتار ًيا ،و�سو ًقا ي�ؤمه النا�س يوم الإثنني
يف قرية «ال�سويق» .ومل يبق من هذه القرى
ب�سوقها القدمي �سوى بع�ض الآثار واملعامل الأثرية
القدمية ،م�شرية �إىل ما كان من ن�شاط زراعي يف
هذه املنطقة ،بعيونها اجلارية املتال�صقة ،حيث
كانت لكل عني من العيون م�ساحتها اخلا�صة بها،
ومالكها الذين ي�ستغلونها يف الن�شاط الزراعي.
وقد برزت �أربع �أعني من بني كل تلك العيون ،هي:
عني ح�سني ،وعني ح�سن ،والفجة ،وعني علي .كما
ا�شتهرت ينبع النخل كونها مركزً ا للحكومة ،وفيها

م�سجد لل�صالة اجلامعة ،وكثري من ال�شواهد
التاريخية واحل�ضارية والأثرية الأخرى الباقية
�شاهدً ا على عراقة املدينة و�أ�صالتها.
ينبع البحر | متثل ينبع البحر اجلزء الأ�سا�سي
والأهم يف منظومة ينبع الثالثية .فهذا اجلزء
ً
اكتظاظا بال�سكان .وتب ًعا
من املدينة يعد الأكرث
لهذا االكتظاظ ال�سكاين تكرث يف املدينة املحالت
التجارية ،واملرافق العامة واملختلفة ،ما جعلها �إحدى
املدن ال�سياحية املهمة يف اململكة العربية ال�سعودية،
عرب ا�ستثمار �شاطئها ال�ستقطاب هواة الغو�ص
وامل�صطافني� ،سواء من الداخل �أو اخلارج ،نظ ًرا
لتمتع هذه املنطقة بال�شعب املرجانية ،واملكنوزات
البحرية فائقة اجلمال ،التي جتتذب هواة الغو�ص
�إليها من كل حدب و�صوب .ومع هذا الرثاء الطبيعي،
كان من البدهي �أن ي�ستثمر ذلك ب�إن�شاء منطقة

«�شرم ينبع» ،يف �شمايل املدينة ،م�شتم ًال على كثري
من املنتجعات ال�سياحية ،ومراكز الغو�ص املحرتفة،
واملعدة بجميع اللوازم ال�ضرورية لذلك ،مبا يحقق
املتعة للمرتادين مع توافر و�سائل الأمان وال�سالمة،
وتي�سري �سبل الو�صول �إىل املنطقة ب ًرا عرب طرق
�سهلة ،وج ًوا عرب املطار الإقليمي يف املدينة ،الذي
ي�ستقبل الرحالت من �أرجاء العامل كافة ،ويعد من
�أجمل املطارات يف املنطقة ،حيث ت�ستفيد منه املدينة
وما جاورها من مدن �أخرى.
ينبع الصناعية | تقع هذه املدينة التي تعرف
� ً
أي�ضا بالهيئة امللكية ،على بعد  350كم �شمال
غربي مدينة جدة ،عرو�س البحر الأحمر ،مبحاذاة
طريق امللك عبدالعزيز ،الذي يربط مدينة جدة
باملناطق الواقعة على �ساحل البحر الأحمر .وقد
عاما ،حيث جرى �إن�شا�ؤها
م�ضى على �إن�شائها ً 42
يف عام  1975حتديدً ا ،وفق ر�ؤى اقت�صادية
وا�سرتاتيجية ملواكبة التطور والتقدم الكبريين
اللذين �شهدتهما اململكة العربية ال�سعودية وما
زالت ت�شهدهما ،حيث حتتوي هذه املدينة على
كربيات ال�شركات يف املجاالت كافة ،ال �سيما
يف جمال البرتول ،ومن �أبرزها� :شركتا �سابك
و�أرامكو املعروفتني بن�شاطهما الوافر يف االقت�صاد
ال�سعودي والعاملي.
يواكب هذا الن�شاط االقت�صادي الكبري ،تطور
ملحوظ يف البنية التحتية للمدينة� ،سواء كان
ذلك على م�ستوى الإن�شاءات املعمارية� ،أو الطرق،
والبنية التحتية ،حيث تغطي �شبكة الطرق مدينة
ينبع ال�صناعية بطول ي�صل �إىل  460كلم من
الطرق املعبدة ،لتوفر حركة مرور �سريعة و�آمنة
ومالئمة ت�سهل االنتقال داخل املدينة .كما يوجد
يف املدينة كثري من املواقع ال�سياحية ،التي جرى
تخطيطها ب�شكل دقيق وعاملي ،بحيث ت�ستوعب
�أكرث من مئتي �ألف ن�سمة يف حدودها اجلغرافية
املعروفة ،مبا يوفر لقاطنيها فر�ص العمل والعي�ش
الكرمي برفاهية عالية ،م�ستفيدين مما تتيحه
لهم املدينة من منتجعات ذات موا�صفات عاملية
مثل منتجع «مر�سى البثنة» ،ف�ض ًال عن البحرية
ال�صناعية الكبرية ،التي متثل وجهة مثالية
لال�ستجمام والراحة لقا�صديها .كما تتمتع املدينة
بعناية �صحية فائقة ،تتمثل يف كثري من امل�ست�شفيات
املعدة بجميع التخ�ص�صات و�أمهر الأطباء ،و�أجود
اخلدمات يف هذا املجال ،ي�ضاف �إليها ما ت�شهده
املدينة من تقدم يف بنية املدار�س والتعليم ،بجميع
مراحله املختلفة ،حيث ت�ضم الهيئة امللكية كليتني
هما :كلية ينبع ال�صناعية ،وكلية ينبع اجلامعية،
وبهما �أف�ضل التخ�ص�صات الأكادميية.
25
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مقر مركز املعلومات ال�سياحية يف ينبع ال�صناعية املعني بتزويد الزوار وامل�صطافني باملعلومات عن اخلدمات ال�سياحية والفندقية ،ودعم
�صناعة ال�سياحة ،وتوزيع اخلرائط ،وتعريف الزوار واملتنزهني باخليارات ال�سياحية.
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تت�سع مدرجات امل�سرح املفتوح بالواجهة البحرية يف ينبع لعدد � 5500شخ�ص ،بينما تت�سع ال�ساحات اخلارجية لعدد � 15ألف
�شخ�ص .وتبلغ امل�ساحة الإجمالية للم�سرح ما يقارب � 28ألف مرت.

في ينبع كثير من المواقع السياحية
				
التي جرى تخطيطها بشكل دقيق وعالمي
		
لتستوعب آالف السياح ضمن حدودها الجغرافية
					
مشروع ينبع  | 2جرى �إن�شاء م�شروع «ينبع ،»2
ا�ستكما ًال للر�ؤية االقت�صادية والتنموية لهذه املدينة
اال�سرتاتيجية ،لت�شكل مدينة رديفة للهيئة امللكية ،ينبع
ال�صناعية ،مبا يواكب زيادة حجم الن�شاط االقت�صادي
وال�صناعي يف هذه املدينة ،حيث ت�ضم املدينة كث ًريا
من ال�شركات الكبرية وامل�صانع ال�ضخمة ،ومن �أبرزها:
م�صفاة لتكرير زيوت الت�شحيم ،وم�صنع لإنتاج مادة
ثاين �أك�سيد التيتانيوم ،و�آخر لإنتاج احلديد ،وم�صنع
لإنتاج الغازات ال�صناعية ،وغريها من امل�صانع
وال�شركات الأخرى .الأمر الذي يقود بال�ضرورة �إىل
التفاعل مع زيادة عدد �سكانها ،وتطور اخلدمات
املختلفة فيها ،مبا يواكب هذا النمو الكبري ،مع توقع
بازدياد فر�ص العمل والوظائف فيها �إىل ما يفوق 20
�ألف وظيفة يف املجاالت املختلفة ،ا�ستثما ًرا للكوادر
ال�سعودية ،وتوطي ًنا ملفهوم ال�سعودة يف كل مرافق
الوطن .وامل�أمول � ً
أي�ضا �أن يزيد حجم اال�ستثمارات
يف هذه املدينة اجلديدة ،ال �سيما �أن جميع ال�شركات
وامل�صانع ال�سابقة تعمل با�ستثمار حملي.
البيئة والمناخ والمكون السكاني | تتعر�ض
مدينة ينبع ب�أجزائها ،كغريها من املدن ال�ساحلية
على البحر الأحمر ،ل�صيف حار ت�صل درجة احلرارة
فيه �إىل  46درجة مئوية يف املتو�سط العام خالل
ف�صل ال�صيف ،م�صحو ًبا يف بع�ض احلاالت مبوجات
من العوا�صف الرملية ،وارتفاع يف معدالت الرطوبة
اجلوية� ،إذ تبلغ الرطوبة �أوجها يف �شهر �سبتمرب،
حيث تقارب حاجز � .%94أما يف ال�شتاء فاجلو مييل

�إىل الربودة قلي ً
ال ،وقد ت�صل درجة احلرارة �إىل 12

التعليم الجامعي في ينبع
تتوافر اخلدمات التعليمية ال�ضرورية
للمراحل التعليمية كافة ،ومن �أهمها كلية ينبع
اجلامعية ،التي ت�شمل:

• جامعة طيبة ،وفيها خم�س كليات ،هي:
الهند�سة ،وعلوم احلا�سب ،والعلوم
والآداب ،والعلوم الطبية للبنات.
• كلية ينبع اجلامعية ،التي �أن�شئت يف عام
 ،2005وت�ضم كلية للبنات و�أخرى للبنني.
• كلية ينبع للتقنية التطبيقية ،وتتبع
للم�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني،
ويدر�س املنت�سب �إليها تخ�ص�صات:
الكهرباء ،وامليكانيكا ،والإلكرتونيات،
برجمة ال�شبكات ،وعلوم االت�صال .وغريها
من التخ�ص�صات الأخرى.
• كلية ينبع ال�صناعية ،التي ت�أ�س�ست يف
عام  1989بهدف �إعداد الكوادر ال�سعودية
امل�ؤهلة لإدارة ال�صناعات وت�شغيلها مبدينة
ينبع ال�صناعية.

درجة مئوية ،م�صحو ًبا ب�أمطار �شديدة طوال هذا
املو�سم مع زوابع رعدية .ويبلغ متو�سط الأمطار يف
ف�صل ال�شتاء نحو  999ملليمرتًا يف العام.
�أما من ناحية ال�سكان ،فقد �شهدت الرتكيبة
ال�سكانية انزياحات كبرية ب�سبب تو�سع الن�شاط
االقت�صادي وال�صناعي للمنطقة ،ونزوح كثري
من ال�سكان �إليها ب�أعداد كبرية طل ًبا للوظائف،
وا�ستثما ًرا لفر�ص اال�ستثمار التي �أتاحتها لهم الهيئة
امللكية وينبع  .2تتوزع املدينة �إىل ما يزيد على �ستني
ح ًيا ،من بينها :حي البثنة ،والأ�ضواء ،والبحرية،
واجلابرية ،واجلامعة العربية ،وغريها من الأحياء
ال�سكنية الأخرى ،التي تتمتع بجميع اخلدمات
ال�ضرورية للعي�ش املرفه والكرمي.
النشاط الفني | تزخر مدينة ينبع بكثري من
الألوان ال�شعبية الرتاثية القدمية ،مثل بقية املدن
ال�سعودية الرتاثية الأ�صيلة� ،إال �إنها عرفت بفن
«الينبعاوي» ،الذي ي�ؤدى على �آلة «ال�سم�سمية» و�آالت
التخت العربي .وهو لون �شعبي ي�شابه يف طريقة
�أدائه الألوان ال�شعبية الأخرى يف ال�ساحل ال�شرقي.
ومن الفنون الأخرى املعروفة يف املنطقة «الرديح»،
و«اخلبيتي» ،و�ألعاب الزير والبدواين .وظلت ينبع
ت�سجل ح�ضورها املميز بهذه الألوان الفنية البديعة
يف كل املوا�سم واملهرجات التي تقام يف اململكة
وخارجها ،ومن ذلك م�شاركاتها يف مهرجان
اجلنادرية ال�سنوي.
27
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موريشيوس
الجزيرة الساحرة

بحيرات زمردية ورمال ملونة وغابات خضراء
سهيل مشوح

موري�شيو�س دولة �أفريقية وادعة و�سط املحيط الهندي ،تبعد عن مدغ�شقر
مالجا�ش بحوايل  860كيلومرتًا .وتُعد العا�صمة بورت لوي�س �أكرب موانئ
موري�شيو�س .وت�ضم موري�شيو�س عددًا من اجلزر ال�صغرية بو�سط املحيط،
مثل جزيرة براندون ،وريونيون ،ورودريغز .وتتفاوت ارتفاعات تلك اجلزر
بني  300م �إىل  800م .تبلغ م�ساحة موري�شيو�س حوايل  2٫500كيلومرت .ومن
�أهم مدنها كيوربيبي ،وماهيبورغ ،وغراند باي.
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ماسكارينس | �أول من عرف موري�شيو�س
الرحالة الربتغايل دون بيدرو ما�سكارينها�س يف عام
 ،1505و�أطلق ا�سم ما�سكارين�س على جمموعة جزر
رودريغز وريونيون املعروفة الآن مبوري�شيو�س .ويف
عام  ،1598ر�سا �أ�سطول هولندي يف غراند بورت
و�أقام �أول م�ستعمرة هولندية على اجلزيرة يف ،1638
و�أدخلوا عليها ق�صب ال�سكر ،واحليوانات الأليفة،
والغزالن ،قبل �أن يرحلوا عنها عام  .1710ثم جاء
من بعدهم الفرن�سيون يف �سنة  ،1715و�أ�س�سوا ميناء
بورت لوي�س ،عا�صمة البالد احلالية ،وهي من اجلزر
الربكانية غري املرتفعة .وقد ا�ستولت عليها بريطانيا
يف �سنة  ،1810وبقيت فيها حتى ا�ستقالل اجلزيرة
يف  12مار�س  ،1968ومت الإعالن عن جمهورية
موري�شيو�س يف  12مار�س .1992
موري�شيو�س جزيرة ذات طبيعة متنوعة ،ففيها
الرمال البي�ضاء ،وال�سال�سل اجلبلية ،والغابات التي
�ساعد على ن�شوئها وفرة الأمطار ،وتقع �شمال غرب
اجلزيرة ،وتدور حولها اجلبال من عدة جهات .كما
ت�شتهر ببحرياتها الزمردية النقية ،و�شواطئ النخيل
اال�ستوائي ،وال�شعاب املرجانية ذات الألوان اجلذابة،
التي جتعل منها جزيرة ال�سحر واخليال .ترتفع
الأر�ض يف موري�شيو�س من ال�سهول ال�ساحلية �إىل
ه�ضبة مركزية ،حيث ي�صل ارتفاعها �إىل  670مرتًا،
و�أعلى قمة يف اجلنوب الغربي ،بيتون دي ال بيتيت
ريفري نوار وي�صل ارتفاعها �إىل  828مرتًا ،و�أعلى قمة
فيها هي اجلبل الأ�سود والتي ي�صل ارتفاعها �إىل 827
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مرتًا� .أما مناخها فهو ا�ستوائي دافئ قليل الأمطار
�شتاء ومعتدل �صي ًفا .و�سكانها من جن�سيات وثقافات
و�أديان متنوعة و�أعراق خمتلفة ،كال�صينيني والتاميل،
ويتحدثون اللغتني الإجنليزية ،والفرن�سية� ،إ�ضافة �إىل
وجود جمموعة من اللغات ال�شرقية الأخرى.
طبيعة خالبة | متعة ال�سياحة يف جزر
موري�شيو�س ،ينعم بها الزوار من خالل ال�سباحة على
ال�شواطئ النقية ،والطبيعة اخلالبة ،واال�سرتخاء
على �شاطئ ترو �أوك�س ،وزيارة بركان املر اخلامد،
وم�شاهدة ماتعة لفوهة الربكان من اجلبال واملناطق
املحيطة بها .ور�ؤية ُّ
ال�شعب املرجانية ،والتجول يف

احلديقة النباتية ال�ساحرة ،والتي ت�ضم كث ًريا من
النباتات ذات الألوان اجلذابة .البد للزائر من ر�ؤية
بحرية غانغا تالو ذات املناظر الرائعة التي متتاز
بهند�ستها املعمارية املميزة .من اجلوالت املده�شة
زيارة جراند باي ،واملتحف الوطني ،وحو�ض ال�سمك،
و�سوق احلرف اليدوية ،واملتنزه الطبيعي ،وغريها
من روائع الطبيعة البكر .فقد ح�صلت موري�شيو�س
على جوائز �سياحية عاملية و�صنفت �أف�ضل جزيرة
�سياحية يف العامل يف عام  ،2012وح�صلت على ذلك
الت�صنيف من بور�صة ال�سياحة العاملية .من املزايا
الأخرى التي ي�ستمتع بها ال�سائح �أنها متتلك ثاين
�أنقى هواء يف العامل.

أصبح من السهل الوصول إلى موريشيوس عبر الجو،
وهذا ما ّ
نشط حركة السياحة وجذب إليها
				
االستثمارات األجنبية من جميع أنحاء العالم
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السباحة على الشواطئ النقية وبين الكائنات البحرية
واالسترخاء على شاطئ ترو أوكس
من أكثر األنشطة التي يمارسها السياح
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السياحة مصدر الدخل القومي | �أ�صبح
من ال�سهل الو�صول �إىل موري�شيو�س عرب اجلو،
وهذا ما ّ
ن�شط حركة ال�سياحة ،و�ساعد على منوها
االقت�صادي ،وجذب �إليها اال�ستثمارات الأجنبية
من جميع �أنحاء العامل .وي�أتي احلفاظ على البيئة
من �أهم �أوليات احلكومة حلماية اجلمال الطبيعي
للجزيرة .وتنق�سم موري�شيو�س �إىل عدة جزر و�إىل
�ضواح �أو مقاطعات ،منها :النهر الأ�سود ،فالك،
ٍ 9
موكا ،بورت لوي�س ،ال�سافانا .ي�ساعد هذا التق�سيم
على �سهولة الرقابة الإدارية ،وتعجيل التنمية
والتطوير يف البالد.
رئي�سا
تعتمد موري�شيو�س على ال�سياحة م�صد ًرا ً
للدخل القومي ،وحرفة توفر �آالف الفر�ص الوظيفية
ملواطنيها ،كما حتقق عائدات مالية �أخرى من
�صادراتها ،ت�ساعدها على �سرعة حتديث ال ُبنى
التحتية ،وتطوير �شبكات االت�صاالت واملوا�صالت،
وترقية اخلدمات البحرية واملنتجعات ال�سياحية
الفاخرة .وميثل ال�سكر �أهم �صادراتها ،وت�صدّر كذلك
ال�شاي ،واحلبوب الغذائية ،والتبغ ،وتغطي مزارع
ق�صب ال�سكر ن�صف م�ساحة اجلزيرة .وتبقى ال�سياحة
هي ال�صناعة الأوىل املثمرة والواعدة يف اجلزيرة.
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حزب ًيا ،واأن الأهداف الدينية تداخلت ً
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خمسة أسباب

النقراض البشر
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

الآن على م�شارف مرحلة االنقرا�ض اجلماعي ال�ساد�سة العظيمة» ,هذه
النتيجة التي تو�صل �إليها الفريق البحثي امل�شكل من ثالث جامعات
�أمريكية هي �ستانفورد ،وبرن�ستون ،وبريكلي يف الدرا�سة املن�شورة يف جملة �ساين�س
�أدفان�س�س ،م�ؤكدين �أن الظروف التي نعي�شها ت�ؤدي �إىل انقرا�ض كثري من �أنواع
الكائنات احلية على كوكب الأر�ض ،ما �ستكون نتيجته دخولنا مرحلة انقرا�ض �شبيهة
بتلك التي ح�صلت قبل  65مليون �سنة و�أدت �إىل انقرا�ض الدينا�صورات واختفائها،
وهو امل�صري نف�سه الذي ينتظرنا نحن الب�شر �إذا مل نتدارك الو�ضع .ولكن ما هي
الأ�سباب التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل انقرا�ضنا نحن الب�شر؟ ت�ستعر�ض ال�سطور التالية
معكم خم�سة �أ�سباب وهي:
أو ًال :التغيرات المناخية :مع التقدم ال�صناعي وازدياد اال�ستهالك الب�شري
للطاقة واملنتجات ترتفع انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،ما يلقي بظالله على
مناخ كوكبنا .ف�إذا ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه فقد ترتفع درجة احلرارة
يف الكوكب خم�س درجات بحلول عام  ،2100ما �سيعني ارتفاع درجة حرارة
املياه وارتفاع ن�سبة احلمو�ضة .وبطبيعة احلال �ستكون النتيجة ذوبان اجلليد يف
القطبني ال�شمايل واجلنوبي ،وارتفاع م�ستوى املياه ما بني مرت �إىل ثالثة �أمتار،
وغرق كثري من املدن ال�ساحلية حتت مياه البحار واملحيطات .ويف الوقت نف�سه
�ستموت النباتات ،وتنح�سر الغابات ،ما �سيقلل كمية الأك�سجني و�سيموت كثري
من احليوانات وتنقر�ض ،ما �سي�ؤدي �إىل نق�ص حاد يف الغذاء املتوافر للب�شر
املتبقني يف ذلك الوقت.
ثانيًا :ارتطام أجرام فضائية بكوكب األرض :ترى بع�ض الدرا�سات �أن ارتطام
جرم ف�ضائي بكوكبنا كان �أحد الأ�سباب التي �أدت �إىل انقرا�ض الدينا�صورات بعد
التغريات املناخية التي ح�صلت .يف عام � 2014أعلن فريق بحثي من جامعة تيني�سي
�أن كويك ًبا ي�سمى  DA 1950قد يرتطم بكوكب الأر�ض يف  16مار�س  .2880ولو
ح�صل ذلك ف�ستكون �سرعة الكويكب عند دخول الغالف اجلوي حوايل � 61ألف
كلم يف ال�ساعة ،و�ست�صل قوة االنفجار بعد الو�صول �إىل املحيط الأطل�سي ما يعادل
حوايل  44٫800ميغا طن من مادة تي �إن تي املتفجرة .ومع ذلك فن�سبة ح�صول هذا
ال�سيناريو ال تتجاوز  %0.3فقط!
ً
ثالثا :أنظمة الذكاء االصطناعي :يف درا�سة �صادرة يف فرباير  2015من معهد
م�ستقبل الإن�سانية والتحديات العاملية بجامعة �أوك�سفورد ،حدد العلماء � 12سب ًبا قد
يت�أتى لها �أن تنهي احل�ضارة الإن�سانية .ورغم وجود عوامل تعذر تقدير احتمالياتها
فقد كان �أكرب عامل �أمكن تقدير ن�سبة خطورته هو الذكاء اال�صطناعي بن�سبة
حدوث قد ت�صل �إىل  .%10نذكر هنا ت�صريح عامل الفيزياء ال�شهري �ستيفن هوكينج
لوكالة بي بي �سي عام  2014ب�أن الذكاء اال�صطناعي الكامل بابتكار �أجهزة متتلك
عقو ًال خا�صة بها ميكن �أن ي�ؤذن بنهاية اجلن�س الب�شري .اللطيف �أن الدرا�سة
تتوقع �أن الروبوتات قد تكون �أكرث قدرة من الب�شر على التعامل مع الكوارث املهولة
املذكورة يف هذه املقالة.
رابعًا :الحروب النووية :تعد احلرب النووية �أحد �أكرب االحتماالت التي ميكن �أن
تت�سبب يف نهاية احلياة الب�شرية على الأر�ض .ويوجد يف العامل حوايل � 15ألف ر�أ�س
نووي ،وحرب عاملية ت�ستخدم فيها القنابل النووية كفيلة بقتل مئات املاليني �إن مل
يكن املليارات من الب�شر .وانت�شار الإ�شعاعات النووية لن يعرف حدودًا جغرافية
�أو �سيا�سية! والحظ �أن هنالك ت�سع دول �أعلنت ر�سم ًيا امتالكها لأ�سلحة نووية وما
خفي كان �أعظم!
خامسا :انفجار الشمس :يتوقع العلماء �أن �أ�شعة ال�شم�س �ستزداد قوتها حوايل
ً
 %10خالل املليار �سنة القادمة .ونتيجة لذلك �سرتتفع درجة احلرارة يف الأر�ض
لتتجاوز  93درجة مئوية� .سيرتتب على ذلك تبخر كثري من البحار ،وتغريات مناخية
متاما بعد  1٫75مليار �سنة عندما تت�ضخم ال�شم�س وقتها.
مهولة ،و�ستموت الأر�ض ً
ولتجاوز هذه الأزمة فاحللول املطروحة هي �صناعة مركبات ف�ضائية عمالقة لتكون
مراكب جناة لكواكب �أخرى مثل املريخ الذي �ستكون امل�سافة بينه وبني ال�شم�س وقتها
مثل امل�سافة احلالية بني الأر�ض وال�شم�س ،ما قد يجعله بيئة قابلة للحياة على الأقل
ملدة �ستة مليارات �سنة قبل �أن تلتهمه ال�شم�س هو � ً
أي�ضا.
متاما من على كوكب
و�أخ ًريا ،ال �أرى ،من وجهة نظري� ،أن الب�شر �سينقر�ضون ً
الأر�ض ،ولكن تظل احتماالت اخل�سائر الهائلة والتناق�ص الكبري يف الأعداد نتيجة
الأ�سباب املذكورة �أو غريها واردة جدً ا ،ما قد ي�صل بنا ،واهلل �أعلم ،لنكون مبرحلة
الكائنات املهددة باالنقرا�ض!
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طريقة أفضل لالنتقال من
األبحاث إلى التطوير
وجود نظام بيئي صحي من الشركات الذكية
ومن تمويل رؤوس أموال المشاريع هو كل ما نحتاج إليه من
أجل التحقق من وجود االبتكار.
إدوارد يونغ •
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معظم االقتصادات قوة لديها
فائض من األفكار التي ال تصل للمستهلكين.
		
ففي الواليات المتحدة األمريكية ،على سبيل المثال،
				
ليس هناك سوى  %5من جميع براءات االختراع النشطة التي حصلت
على الترخيص أو التي وصلت لمرحلة التسويق
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يجتمع قادة الأعمال للتحدث عن
رعاية االبتكار �ضمن �صناعاتهم،
ف�إنهم عاد ًة ما يركزون على مبادرات مثل حت�سني
التمويل احلكومي للأبحاث الرئي�سة ،وتو�سيع نطاق
الو�صول �إىل التعليم العايل ،وبناء مراكز التقنية
الرئي�سة واحلا�ضنات .لكن هناك عن�ص ًرا مه ًما
«لالبتكار» عاد ًة ما يكون غائ ًبا عن تلك املحادثات،
�إنه املنتج النهائي.
مل ي�سقط هذا الغياب �سه ًوا .بل على العك�س،
حيث �إن انعدام املناق�شات التي تركز على املنتجات
ي�شري �إىل م�شكلة �أكرث خطورة تواجه ال�شركات من
جميع الأحجام يف كل �صناعة تقري ًبا .فاملو�ضوع
بكل ب�ساطة يتمثل يف �أنه ال يتم �إعطاء الأولوية يف
ا�سرتاتيجية االبتكار لتطوير املنتجات ب�سبب انقطاع
العالقة املالية بني الت�صور والت�سويق التجاري.
لكي تزدهر االقت�صادات ،حتتاج الأفكار اجليدة
�إىل دفع وم�ساندة من �أجل الو�صول للأ�سواق .وعلى
�أي حال ،ف�إن املنتجات املبتكرة هي التي جتعل احلياة
ومرحا .ولكن هناك �أدلة كثرية
�أكرث �صحة وفعالية ً
على �أن التطوير مل ي�ستطع مواكبة ال�سرعة الكبرية
التي تتقدم بها الأبحاث يف الع�صر احلديث.
حتى �إن معظم االقت�صادات قوة لديها فائ�ض
من الأفكار التي ال ت�صل للم�ستهلكني .ففي الواليات
املتحدة الأمريكية ،على �سبيل املثال ،لي�س هناك
�سوى  %5من جميع براءات االخرتاع الن�شطة التي
ح�صلت على الرتخي�ص �أو التي و�صلت ملرحلة
الت�سويق .ومعظم ال�شركات ت�ستخدم �أقل من ربع
االخرتاعات التي متتلكها .كما �أن نقل التقنية من
امل�ؤ�س�سات الأكادميية لي�س يف و�ضع جيد كذلك.
فعلى الرغم من �إ�صدار �أكرث من � 75ألف براءة
اخرتاع للجامعات الأمريكية منذ �سنة � ،1969إال
�أن الغالبية ال�ساحقة من مكاتب نقل التقنية– وهي
وحدات �إدارية تدير ناجت امللكية الفكرية للم�ؤ�س�سة
الأكادميية -ف�شلت يف جمع الدخل الكايف حتى
لتغطية نفقاتها الت�شغيلية .ولو �أردنا �أن نعك�س م�سار
تلك االجتاهات ونزيد من ناجت االبتكار ب�أق�صى
درجة مباحة ،ف�إننا �سنحتاج �إىل املزيد من الآليات
من �أجل متويل ت�سويق الأفكار الذكية.
ويف الوقت الراهن ،ف�إن ال�شركات النا�شئة
املدعومة بر�أ�س املال هي الآلية القيا�سية لالنتقال
من الأبحاث �إىل التطوير .فقد جرى ت�أ�سي�س هذه
قدما بالأفكار
ال�شركات لغر�ض وحيد هو الدفع ً

اجليدة من خالل مراحل التطوير .ونظ ًرا للتقييمات
املمتازة لبع�ض ال�شركات النا�شئة ،ف�إن من ال�سهل
افرتا�ض �أن وجود نظام بيئي �صحي من ال�شركات
الذكية ومن متويل ر�ؤو�س �أموال امل�شاريع هو كل ما
نحتاج �إليه من �أجل التحقق من وجود االبتكار.
لكن معظم ال�شركات غري قادرة بب�ساطة على
ت�سويق الأفكار اجليدة ،لأنها تفتقر �إىل القدرة
على الو�صول لر�ؤو�س الأموال املخ�ص�صة لالبتكار.
وعاد ًة ما تعاين ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم من �أجل ت�أمني التمويل لبناء البنية التحتية
الالزمة للأبحاث والتطوير .فال�شركات املتعددة
اجلن�سيات ت�ستخدم جز ًءا من الأرباح املبقاة
لتمويل الأبحاث والتطوير .ومبا �أن هذا النهج
قد ي�ؤثر �سل ًبا يف قيمة �أ�سهم ال�شركة ،ف�إن تلك
ال�شركات نف�سها عاد ًة ما تكون متحفظة فيما يتعلق
مب�ساندة الأفكار اجلديدة ومتويلها.
لو قمنا مبقارنة هذا الت�صور بالطريقة التي
متول بها ال�شركات متعددة اجلن�سيات ا�ستثمارات
البنية التحتية ،لوجدنا �أنه لو �أرادت �شركة دوبونت،
على �سبيل املثال ،بناء من�ش�أة ت�صنيعية جديدة ،ف�إن
ب�إمكانها االقرتا�ض من امل�صرف و�سداد الق�سط من
الأرباح الناجتة .لكن لو �أرادت دوبونت احل�صول على
متويل لإنتاج مادة كيماوية جديدة يف م�صنع قائم،
ف�إنه لن يت�أتى لها احل�صول على قر�ض ،لأن امل�صارف
ال تعرف كيف تق ِّيم خماطر املنتجات املبتكرة� ،سوا ًء
يف ال�صناعات الكيماوية �أو يف ال�صناعات الأخرى.
وما مل تكن ال�شركة من ال�شركات العمالقة -مثل
�ألفابيت �أو �آبل �أو تي�سال -ف�إنه لن يكون ب�إمكانها
تربير خماطر برنامج خالق للأبحاث والتطوير
وتكلفته .عل ًما ب�أن �أكرب ال�شركات ،يف هذه الأيام،
يحتمل �أن تعمل على اكت�ساب تقنية جديدة معدة
م�سبقًا بد ًال من تطويرها داخل ال�شركة .وهذا من
�أ�سباب �أن عمليات الدمج واال�ستحواذ �أ�صبحت
�شائعة ب�شكل متزايد (لهذا ال�سبب كذلك ينظر بع�ض
املراقبني �إىل عمليات الدمج واال�ستحواذ على �أنها
عمليات �أبحاث وتطوير جديدة).
غري �أن هذا الو�ضع ال ُيعد مثال ًيا للم�ستثمرين
كذلك .وكما ر�أينا يف حالة �أجهزة بالي�ستي�شن التي
تنتجها �شركة �سوين ،فقد اجتذب تطوير الأجهزة
اهتماما كب ًريا من امل�ستثمرين يف الت�سعينيات .لكن
ً
الطريقة الوحيدة مل�ساندة امل�شروع كانت من خالل
�شراء الأ�سهم يف ال�شركة الأم ،التي �ضمت ن�شاطات

جتارية تتعلق باملو�سيقا ،والأفالم ،و�آالت الت�صوير،
والتلفاز كذلك .وال ُيرى هذا االنعدام يف التوافق فعا ًال
لل�شركات ،كما ال ُيرى فعا ًال للم�ستثمرين .حتى �إنه ال
ُيعد خيا ًرا لل�شركات الأ�صغر ،فبيع الأ�سهم يكون �صع ًبا
عندما تكون ال�شركة �صغرية �أو متو�سطة احلجم.
من الوا�ضح �أن مناذج التمويل احلالية تخنق
خ�صي�صا
االبتكارات واال�ستثمارات التي تتعلق
ً
باملنتجات ،كما تعمل على تهمي�ش ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم .ويهتم م�س�ؤولو احلكومات الذين
اهتماما كب ًريا باملحافظة على �سالمة
�أحتدث �إليهم
ً
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم يف بالدهم
�أكرث من حماية ال�شركات متعددة اجلن�سيات .وذلك
لأ�سباب مقنعة تتمثل يف �أن ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم يف كل مكان متثل ح�صة كبرية
من التوظيف وخلق الوظائف ،ولكن بالرغم من ذلك
ف�إنها ال حت�صل على الفر�ص التمويلية التي ت�ستحقها.
من �أجل تغيري هذا الواقع ،ف�إن ال�شركات
بحاجة �إىل �أن تكون �آليات التمويل مرتبطة بتطوير
املنتجات .و�إحدى الأفكار تتعلق بال�صناديق القائمة
على الد ْين والتي تعر�ض �سندات بعوائد �أكرث
قابلية للتنب�ؤ على �أ�سا�س الإيرادات من املنتجات
اجلديدة .ومن املحتمل هيكلة تلك ال�صناديق من
�أجل تقا�سم املخاطر بني جمموعة متنوعة من
امل�شاريع �أو القطاعات ،والتي قد جتعلها �أكرث جاذبية
للم�ستثمرين الذين يتجنبون متويل امل�شاريع عالية
املخاطر .ومثل هذا النوع من التمويل �سي�ؤدي �إىل
توافق �أف�ضل بني امل�ستثمرين وامل�شاريع االبتكارية.
ٍ
تُعد ال�شركات التي حتظى ب�سجل �إيجابي حافل
ومهارات تقنية وفرق �إدارية تتمتع باخلربة وقنوات
ت�سويقية را�سخة م�صادر لالبتكار ال ت�ستطيع �أي
دولة �أن تقوم بتبديدها .وتعني حمددات نظام
التمويل احلايل �أن الدول ت�ض ّيع الفر�ص .وعلى
الرغم من وجود �آليات قليلة جاهزة من �أجل ت�سويق
املنتجات ،ف�إن ال�شركات العاملية وم�ؤ�س�سات الأبحاث
واجلامعات واملختربات احلكومية ينفقون م ًعا �أكرث
من تريليون دوالر على الأبحاث والتطوير �سنو ًيا .وما
مل يتوافر نهج جديد لتمويل املنتجات ،ف�إن معظم
الذي يكت�شفونه �سيبقى حبي�س الأدراج.
* �إدوارد يونغ كبري امل�صممني �سابقًا يف �شركة
مايكرو�سوفت.
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إدارة متعددة
الثقافات
الخبرة والبصيرة أهم بكثير مما هو
مكتوب في جواز سفرك.
نيرماليا كومار •
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يف

حني �أن كث ًريا من ال�شركات الكربى هي
�شركات متعددة اجلن�سيات� ،إال �أن معظم فرق
الإدارة العليا يف هذه ال�شركات لي�ست كذلك� .إذ
يهيمن عليها مديرون تنفيذيون من البلد الأ�صلي
لل�شركة .وبينما يحظى تنوع الأجنا�س بني العاملني
باالهتمام� ،إال �أنه يتم جتاهل التنوع الثقايف غال ًبا.
يجب علينا �أن نتفق �أو ًال على �أن هناك بع�ض
الفوائد من وجود فرق �إدارية �أحادية الثقافة
(جميعهم من اجلن�سية ذاتها ويتحدثون اللغة
نف�سها) .ومبا �أن الفرق �أحادية الثقافة تتقا�سم
الآراء ووجهات النظر واللغة ،ف�إن التوا�صل بينهم
ي�سرع من عملية
يكون فعا ًال .وهذا من �ش�أنه �أن ِّ
�صنع القرار ،ويقلل من حدوث النزاعات بني
�أع�ضاء الفريق .وكل من عمل يف فِرقٍ متنوعة
ثقاف ًيا واجه م�شاكل على �صعيد هذه اجلبهات.

ال تتجاوز فوائد الفرق متعددة الثقافات العيوب
�إال �إذا كانت املنظمة لها عمليات متعددة اجلن�سيات.
ويف هذا ال�سياق ،تتمتع الفرق متعددة الثقافات
بثالث مزايا رئي�سة:
• نظرة أعمق لألسواق :ت�سفر الألفة احلميمة
مع ثقافة معينة ومع �أمناط ا�ستهالكها عن
ر�ؤى �أعمق للم�ستهلكني .ومن املرجح �أن
يتمتع فريق متنوع ثقاف ًيا مبعرفة وافية عن
اخل�صو�صيات ال�سيا�سية واالجتماعية للأ�سواق
الأجنبية املختلفة .وعندما يكون فريق الإدارة
العليا متنوع الثقافات تكون لديه القدرة على
مراقبة التغيريات يف الأ�سواق الكربى �إذا كان
لديه ممثلون من هذه الأ�سواق ،حيث يظل
النا�س على ات�صال ببلدانهم ،بغ�ض النظر عن
مكان �إقامتهم.

تسفر األلفة الحميمة مع ثقافة
معينة ومع أنماط استهالكها
عن رؤى أعمق للمستهلكين
		
• مصداقية قوية لدى المستفيدين على الصعيد

العالمي :يجب على ال�شركات متعددة اجلن�سيات
�أن جتتاز التوقعات العالية للم�ستفيدين على
ال�صعيد العاملي .وعليهم �أن يتفاو�ضوا ويتو�سطوا
ويتوا�صلوا مع امل�ستفيدين املهمني ،وي�شمل ذلك
القادة احلكوميني ،ور�ؤ�ساء النقابات ،واملنظمات
غري احلكومية ،وكبار امل�ستثمرين املحليني،
وممثلي و�سائل الإعالم .ومن �ش�أن فريق الإدارة
العليا متعدد الثقافات �أن يعزز من النطاق الثقايف
للتعاطي على نحو فعال مع امل�ستفيدين من خمتلف
الدول .ويكون التوا�صل مع امل�ستفيدين يف دولة
معينة �أ�سهل �إذا كان يف الفريق ع�ضو من هذه
الدولة .ويف ظل التنوع الثقايف ،ف�إن فريق الإدارة
العليا بكامله يتمتع مب�صداقية �أكرب عندما ي�سافر
عرب احلدود.

محسنة بين الموظفين :لي�س لدى
• معنويات
َّ
ال�شركات متعددة اجلن�سيات خيار �سوى توظيف
ال�سكان املحليني يف كل دولة يعملون فيها� .أما
متنوعا ثقاف ًيا ُيعد
املوظفون ،ف�إن فريقًا �إدار ًيا ً
رمزًا قو ًيا للكفاءة .ومن خالل جتربتي يف العمل
مع �أكرث من مئتي �شركة متعددة اجلن�سيات،
الحظت �أن تنوع فريق الإدارة العليا يكون له ت�أثري
قوي يف حتفيز املوظفني.
�أذكر �أين كنت املتحدث الرئي�س يف م�ؤمتر عاملي
للقيادة عقدته �شركة نرويجية متعددة اجلن�سيات قبل
خم�سة ع�شر عا ًما .وكانت لل�شركة ب�صمة كبرية يف
ال�شرق الأو�سط ويف جنوب �شرق �آ�سيا .نتيجة لذلك ،كان
ربع القادة احلا�ضرين ،الذين بلغ عددهم نحو خم�س
مئة قائد �أو �أكرث ،من جنوب �آ�سيا .بعد �أن انتهيت من
خطابي ،وجدت �أن نحو مئة من احلا�ضرين ،جميعهم

من �أ�صول جنوب �آ�سيوية ،ا�صطفوا لكي يتحدثوا معي.
وعاد ًة ما كان ي�أتيني عدد قليل من احلا�ضرين بعد
كل خطاب فقط لكي يتحدثوا معي ،لكن ما حدث
�آنذاك كان �أم ًرا غري عادي� .صافحتهم واحدًا واحدًا،
وكنت �أ�شعر باحلرية متا ًما ب�سبب تدفق احلما�س .غري
�أين ح�صلت على اجلواب �أخ ًريا عندما قال يل �أحد
امل�صافحني�« :أ�ستاذ ،عملتُ مع هذه ال�شركة  15عا ًما،
وكنت �أرى طوال هذه الفرتة الرنويجيني وهم يتحدثون
على املن�صة يف مثل هذا امل�ؤمتر ال�سنوي ويقولون
للهنود ما يجب القيام به� .أما الآن ،فهناك هندي يقول
للرنويجيني ما يجب القيام به� ،شك ًرا لك».
* نريماليا كومار� :أ�ستاذ زائر يف كلية لندن للأعمال،
حيث يقوم بتدري�س مادة الت�سويق ،وهو زميل مميز يف
معهد الأ�سواق النا�شئة التابع لإن�سياد.
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إسالميات

مكانة الوطـن
جبلية ،مركوزة في الفطر السوية،
محبة اإلنسان ألرضه وبلده خصلة ِّ
ومقررة في الحياة البشرية.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

تبقى

مكانة الوطن ومنزلته يف نفو�س �أبنائه
عزيزة وغالية .وحني جاء الإ�سالم �أكد
�ضرورة هذا احلب ،وجعل حفظ الوطن والأر�ض
من �أ�سا�سيات هذا الدين ،وعد كل من كاد لوطنه
ومار�س �أفعا ًال تعني �أعداء الوطن على التمكن منه
وب�سط النفوذ عليه ،عد ذلك خيانة عظمى ،وجرمية
كربى ،كما حدث مع �أ�صحاب م�سجد ال�ضرار الذي
كان الهدف الأ�سا�سي منه م�ضارة امل�سلمني ،والكفر
باهلل والتفريق بني امل�سلمني .فهو مبنزلة حلقة من
حلقات الت�آمر والعدوان ،و�ضرب املجتمع من داخله،
وزعزعة وحدته ،لذلك �أمر النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،بهدمه و�إحراقه.
يتعلق الإن�سان بوطنه ،ويلت�صق برتابه ،ويعز عليه
مفارقته ،وال ميكن �أن يخرج الإن�سان من وطنه �إال
�إذا ا�ضطرته �أمور للخروج منه ،كخروج �إبراهيم
ولوط ،عليهما ال�سالم ،قال �سبحانه وتعاىل} :ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ{ (الأنبياء.)71 :68 :

وخروج مو�سى ،عليه ال�سالم ،قال تعاىل:

}ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ُﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓ{ (الق�ص�ص.)21 :20 :

ومثل خروج يعقوب ،عليه ال�سالم ،و�أوالده من
فل�سطني �إىل م�صر لالن�ضمام �إىل يو�سف ،عليه
ال�سالم ،قال تعاىل} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ{

(يو�سف.)99 :
وملا كان اخلروج من الوطن قا�س ًيا على
النف�س� ،صع ًبا عليها فقد كان من ف�ضائل مهاجري
ال�صحابة ،ر�ضي اهلل عنهم� ،أنهم �ضحوا ب�أوطانهم
يف �سبيل اهلل .فللمهاجرين على الأن�صار �أف�ضلية
ترك الوطن ،ما يدل على �أن ترك الوطن لي�س بالأمر
ال�سهل على النف�س ،وقد مدحهم اهلل� ،سبحانه،
على ذلك ،فقال تعاىل} :ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{

(احل�شر.)8 :
فالأ�صل يف الإن�سان �أن يحب وطنه ،ويت�شبث
بالعي�ش فيه ،وال يفارقه رغبة عنه .ف�إن خرج وابتعد
عنه راوده ال�شوق واحلنني �إليه ،قال الأ�صمعي:
«قالت الهند :ثالث خ�صال يف ثالثة �أ�صناف من
احليوان :الإبل حتن �إىل �أوطانها و�إن كان عهدها بها
بعيدا ،والطري �إىل وكره و�أن كان مو�ضعه جمد ًبا،
ً
والإن�سان �إىل وطنه و�إن كان غريه �أكرث نف ًعا».
وحمبة الإن�سان لأر�ضه وبلده خ�صلة جبلية،
مركوزة يف الفطرة ال�سوية ،ومقررة يف احلياة
الب�شرية .فوطن الإن�سان هو م�سقط ر�أ�سه الذي ولد

لما كان الخروج من الوطن قاس ًيا على النفس،
صع ًبا عليها فقد كان من فضائل مهاجري الصحابة،
رضي اهلل عنهم ،أنهم ضحوا بأوطانهم في سبيل اهلل،
فللمهاجرين على األنصار أفضلية ترك الوطن
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فيه ،وترعرع من خريه وخرياته ،وعا�ش حتت ظله
و�سمائه ،فيه مواقف الطفولة و�أخبار ال�صبا ،و�أنباء
احلياة وحوادث الدهر.
فكم يتلذذ الإن�سان بالبقاء يف وطنه! وكم يحن
�إذا غاب عنه! وكم ترخ�ص الأرواح ،وتبذل املهج
لأجله! فحبه وحمبته يجريان يف العروق ،وتخفق
بهما القلوب ،كيف ال ،وقد قرن املوىل� ،سبحانه،
حب الأر�ض بحب النف�س ،قال تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭭ{ (الن�ساء.)66 :

�إن حمبة املكان الذي ولد فيه الإن�سان ون�ش�أ
فيه وترعرع بني �أح�ضانه �أمر فطري ،جمبول عليه
الإن�سان واحليوان ،لأنه يجد فيه الدفء وال�سكون،
والطم�أنينة والأمان ،قال تعاىل} :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{

(النمل)18 :
لقد �ضرب النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،مثا ًال
رائ ًعا يف حمبة الوطن ،وال�شوق �إليه ،واحلنني له.
فقد خرج من مكة املكرمة مهاج ًرا �إىل املدينة
املنورة ،وملا بلغ اجلحفة قري ًبا من رابغ ،ا�شتاق �إىل
مكة مولده ومولد �آبائه ،فنزل عليه قوله تعاىل:

}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{

(الق�ص�ص� )85 :أي �إىل مكة.
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يحب موطنه مكة،
التي ولد بها ون�ش�أ فيها ،لكنه واجه من م�شركي مكة
�أ�شد �أنواع الأذى حني دعاهم �إىل الإ�سالم ،و�صرب
وحتمل .لكن م�ضايقتهم له عظمت وتتابعت ،فخرج
منها مهاج ًرا ،ا�ستجابة لأمر اهلل تعاىل ،وفا�ضت
م�شاعره اجليا�شة حلظة خروجه منها ،وهو يودع
جنباتها ،واحلزن يعت�صر قلبه على مفارقة وطنه،
ونظر �إىل مكة يخاطبها بكلمته ال�شهرية« :ما �أطيبك
من بلد و�أحبك �إيلّ ،ولوال �أن قومي �أخرجوين منك
ما �سكنت غريك» رواه الرتمذي ,وعن عائ�شة،
ر�ضي اهلل عنها ،قالت« :ملا قدم ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،املدينة قال« :اللهم حبب �إلينا

املدينة كحبنا مكة �أو �أ�شد »»...رواه البخاري.
فاملدينة بلد هاجر �إليه ،وا�ستوطنه ،فكان ،عليه
ال�صالة وال�سالم ،يدعو اهلل تعاىل �أن يحببها �إليه،
و�إىل �أ�صحابه املهاجرين الذين تركوا وطنهم مكة،
وكان يكرث الدعاء للمدينة ،ويقول« :اللهم اجعل
باملدينة �ضعفي ما جعلت مبكة من الربكة» متفق
عليه ،ويقول« :اللهم بارك لنا يف ثمرنا ،وبارك لنا
يف مدينتنا ،وبارك لنا يف �صاعنا ،وبارك لنا يف
ُم ِّدنا .اللهم �إن �إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ،و�إين
عبدك ونبيك ،و�إنه دعاك ملكة و�إين �أدعوك للمدينة
مبثل ما دعاك ملكة ومثله معه» رواه م�سلم.
وعن �أن�س بن مالك ،ر�ضي اهلل تعاىل عنه� ،أن
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،إذا قدم من �سفر
ف�أب�صر جدران املدينة� ،أو�ضع ناقته� ،أي �أ�سرع يف
ال�سري ،و�إن كان على دابة حركها ،من حبها.
قال العلماء« :من حبها» يعني :لأنها وطنه ،وفيها
�أهله وولده الذين هم �أحب النا�س �إليه ،وقد جبل اهلل
النفو�س على حب الأوطان واحلنني �إليها ،وفعل ذلك
عليه ال�صالة وال�سالم ،وفيه �أكرم الأ�سوة ،و�أعظم
القدوة ،و�أمر �أمته ب�سرعة الرجوع �إىل �أهلهم عند
انق�ضاء �أ�سفارهم .فعن �أبي هريرة ،ر�ضي اهلل عنه،
عن النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :ال�سفر قطعة
من العذاب ،مينع �أحدكم طعامه ،و�شرابه ،ونومه،
ف�إذا ق�ضى نهمته� ،أي :حاجته ومهمته ،فليعجل �إىل
�أهله» رواه البخاري .ويف هذا داللة على م�شروعية
حب الوطن واحلنني �إليه.
ويف ال�شعر العربي مناذج قدمية وحديثة ،ت�صور
تلك امل�شاهد امل�ؤثرة ،حني جادت قرائح ال�شعراء،
تعرب عن تعلقهم بالأر�ض والأهل والذكريات ،فال
يجد � َأم َّر من �أمل فراق الوطن.
فهذا امل�ؤرخ وال�شاعر خري الدين الزركلي ،تويف
1396هـ ,يعرب بق�صيدة فريدة عن م�شاعره اجليا�شة
جتاه وطنه فيقول:
ني بع َد ِفراقها ال َو َطنا
الع ُ
ال �سا ِكنًا �أ ِل َفتْ وال َ�سكَنا
َر َّيان ٌة بال َّدمع �أقلقَها
�أال حُت َّ�س ك ًرى وال َو َ�سنا
كانت تَرى يف ك ِّل �سانح ٍة
ُح�سنًا وباتَت ال تَرى َح َ�سنا
والقلب لوال �أ َّن ٌة َ�ص ِع َدت
ُ
�أنكَرتُه و�شَ َككتُ فيه �أنا
ليتَ الذينَ �أح ُّبهم ع ِلموا
َ
هنالك ما لقيتُ هنا
وه ُم
أح�س ُبني ُمفار َقهم
ما كنتُ � َ
َ
روحي البدنا
ق
تفار
َّى
ت
ح
َ
ً
ً
ارتباطا قو ًيا باملكان
مرتبطا
هكذا يبقى الإن�سان
الذي ن�ش�أ فيه ،وترعرع يف جنباته ،وال ميكن �أن
يخرج عنه� ،أو يغادره �إىل موطن �آخر� ،إال �إذا �أجربته
الأحوال ،ودفعته عوامل خارجة عن �إرادته.
ال يتعار�ض حب الوطن مع تعاليم الدين
الإ�سالمي ،بل يف الن�صو�ص ال�شرعية ما ي�ؤكد حمبة
الوطن ،وي�ضبط تلك املحبة مبعايري دقيقة ،و�ضوابط
متزنة معتدلة ،بحيث ال تطغى حمبة الوطن� ،أو
ترتفع مرتبته �إىل مرتبة �أعلى فتفوق حمبة اهلل
تعاىل وحمبة ر�سوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم.

ابن رشــد األندلسي

الفقيه الفيلسوف

وصفه معاصروه بأنه بلغ درجة علمية سامقة.

�أبرزت

احل�ضارة الإ�سالمية يف قرونها
املتتابعة كث ًريا من الإ�سهامات
العلمية ،وامل�آثر املنرية التي �أ ْثرت املجاالت
املتنوعة ملختلف الفنون واملعارف ،وعملت ب�شكل
وا�سع على ازدهار كثري من احل�ضارات الأخرى،
ونه�ضة كثري من الأمم وال�شعوب واملجتمعات.
كان للأ�سر العلمية دور مهم وحيوي يف
ن�شر العلوم التي احتوتها تلك النه�ضة العلمية.
فقد �شهد ع�صر نبوغ احل�ضارة الإ�سالمية
وازدهارها ،بروز �أ�سر وعائالت ن�شطة ،عنيت
بالعلم ،واهتمت بن�شر العلوم املتنوعة وتقدمها،
وت�سل�سل الرثاء العلمي بني �أبنائها و�أحفادها
على مر القرون والأعوام .وتعد تلك الأ�سر
العلمية النابغة مما انفردت به احل�ضارة
الإ�سالمية عن غريها من احل�ضارات الأخرى.
وبذلك نالت تلك الأ�سر احرتام عوام النا�س
وخا�صتهم وتقديرهم ،واهتم امل�ؤرخون ب�إبراز
�أدوارهم ،والك�شف عن �إ�سهاماتهم العلمية،
و�أ�شادوا مبا �أ�ضافوه من م�ؤلفات متنوعة
للمكتبة الإ�سالمية.
من �أ�شهر تلك الأ�سر العلمية التي �أثرت
احل�ضارة الإ�سالمية ،وا�شتهرت بكرثة علمائها
وق�ضاتها ،الأ�سرة الأندل�سية التي ذاع �صيتها،
و�شاع خربها ،وانت�شر علمها� ،أ�سرة ابن ر�شد.
فقد نبغ كثري من �أبنائها ،يف كثري من العلوم.
ومن �أ�شهر من برز منها� ،أبو الوليد ،حممد بن
�أبي القا�سم �أحمد ،ابن �شيخ املالكية حممد
ابن ر�شد القرطبي ي�سميه الإفرجن ،Averroes
ويلقب بابن ر�شد احلفيد متييزًا له عن جده
حممد بن �أحمد املتوفى �سنة 520هـ1126 ،م.
ولد ابن ر�شد احلفيد يف العام املذكور الذي
تويف فيه جده قبل موته ب�شهر .وكانت والدته يف
قرطبة ،ولذلك يقال له القرطبي ن�سبة �إليها،
حيث ن�ش�أ وتعلم فيها و�سط �أ�سرة علمية بارزة،
و�أخذ عن كبار فقهائها ،وم�شاهري علمائها.
وكان �شغو ًفا بتلقي خمتلف العلوم التي كانت
متداولة يف زمانه ،ومنها :العقيدة والفقه
والأ�صول ،والتف�سري والطب ،واللغة والآداب،
وحفظ كتاب املوط�أ على �أبيه .وكان وا�سع
الدراية يف احلديث ،ثم ا�شتدت عنايته بدرا�سة
العلوم العقلية والفل�سفية ،ملا وهبه اهلل تعاىل

من مقدرة عقلية ،وذكاء مفرط ،ونبوغ مبكر،
ولذلك ا�شتهر بها ،و�أ�صبح ي�ضرب به املثل يف
هذه العلوم دون غريها ،رغم نبوغه فيها ،ثم
توىل الق�ضاء بقرطبة ،و�سار فيه ب�أح�سن �سرية،
و�أقوم طريقة ،ثم ا�ستعفى عنه ف�أعفي .ا�شتغل
بن�شر كتبه وم�ؤلفاته ،وم�سائله وم�صنفاته،
التي تك�شف عن �شخ�صيته العلمية متعددة
املواهب ،لكونه من �أئمة الفقه ،و�أعالم املذهب
املالكي ،و�سائر املعارف الإ�سالمية ،حتى و�صفه
معا�صروه ب�أنه بلغ درجة علمية �سامقة ،بحيث
�أ�صبح ال ي�ستغنى عنه يف الفقه ،وطلب الفتوى
منه يف النوازل وامل�ستجدات ،وذلك ملا ا�شتهر
عنه من دقة اال�ستنباط ،ور�سوخ العلم ،و�سداد
النظر يف امل�سائل التي تعر�ض عليه.
عند ا�ستعرا�ض قائمة م�ؤلفاته املتنوعة،
جند �أنها جاوزت مئة م�ؤلف يف فنون �شتى ،ما
بني فقهية وفل�سفية ،وطبية وكالمية ،و�أدبية
ولغوية ،وغري ذلك من النتاج العلمي الوفري،
الذي يعطي القارئ ت�صو ًرا عن الإرادة القوية،
والنزعة العلمية العميقة التي كان يتمتع بها.
لعل من �أ�شهر م�ؤلفاته ،كتابه« :بداية
املجتهد ونهاية املقت�صد» يف الفقه ،الذي
نال �شهرة وا�سعة ,وعناية فائقة من العلماء
واملهتمني بال�ش�أن الفقهي ،منذ ع�صر ابن
ر�شد حتى يومنا هذا ،ذلك �أنه عظيم النفع،
كثري الفائدة .ذكر فيه �أ�سباب اخلالف بني
الفقهاء ف�أجاد يف عر�ض ذلك ،و�أتقن �صياغته،
و�أورد �أقوال الفقهاء من ال�صحابة والتابعني،
وجمتهدي الأئمة ،مع �أدلتها من الكتاب وال�سنة
والقيا�س ،والرتجيح بني الأقوال باعتماد ما ثبت
من الن�صو�ص ال�شرعية ،ومل يكن متع�ص ًبا يف
ترجيحاته ،بل يناق�ش اخلالف بحيادية كاملة،
جتعل القارئ ي�شعر باالطمئنان جلميع املذاهب
الفقهية .ومن يقر�أ هذا الكتاب بتمعن وتر ٍّو،
يت�ضح له مدى امللكة الفقهية الوا�سعة والعميقة
التي ميتلكها ابن ر�شد ,و�أنه يتمتع ب�سمات
الفقيه النا�ضج ،ذي النظرة الثاقبة ،والت�صور
الفقهي ال�شامل.
تويف ابن ر�شد ،رحمه اهلل ،يف مدينة
مراك�ش املغربية ،ونقل جثمانه �إىل قرطبة،
ودفن فيها ،عام 595هـ1198 -م.
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صحة

آالم األذن
عند اإلقالع
والهبوط

يمكن معالجة انسداد األذن
أو ألمها المصاحب للطيران
غالبًا عبر خطوات العناية
الذاتية ،أو ما يعرف بإجراءات
التأقلم مع تغيرات الضغط
الجوي في الطائرة.

د .عبداهلل بن عبدالعزيز الجلعود
اختصاصي طب الطيران

ت�شري

الإح�صائيات الطبية �إىل �أن �آالم الأذن
وال�شعور بان�سدادها يف �أثناء الطريان
والناجتة عن تغريات ال�ضغط اجلوي من �أكرث
امل�شكالت ال�صحية التي ي�شكو منها امل�سافرون على
م�ستوى العامل .وتزداد الأمور تعقيدً ا لدى َمنْ يعانون
عوار�ض �صحية يف احللق �أو الأذنني �أ�ص ًال ،والأطفال
هم الأكرث ت�أث ًرا.
تأثير الضغط الجوي في األذن | تعد الأذن
الو�سطى هي الأكرث ت�أث ًرا على نحو �أكرب و�أو�ضح
باختالف ال�ضغط اجلوي ،من بني الأجزاء الثالثة
التي تتكون منها الأذن :الأذن اخلارجية ،والأذن
الو�سطى ،والأذن الداخلية� .إذ �إن الأذن الو�سطى
هي حجرة مغلقة ب�صفة حمكمة ،ولها فتحة واحدة.
وتقع من اجلهة اخلارجية للحجرة طبلة الأذن،
م�شكل ًة جدا ًرا عاز ًال بني الأذن اخلارجية والو�سطى.
وتوجد يف اجلهة الداخلية حلجرة الأذن الو�سطى
قناة طويلة و�ضيقة القطر وذات جدران رخوة ،تدعى
قناة �أ�ستاكيو�س .ونتيج ًة لكون طبلة الأذن رقيقة
جدً ا وقابلة لالهتزاز لنقل موجات الأ�صوات التي
ت�صل �إليها من الأذن اخلارجية ،ف�إنها تت�أثر ب�سهولة
بالتغري فيما بني ال�ضغط اخلارجي والداخلي الواقع
عليها من اجلهتني.
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يعد األطفال أكثر عرضة للتأثر بحاالت الضغط الجوي،
لصغر قناة أستاكيوس لديهم وقصرها
			
وضيق المجرى فيها ،مقارنة بالبالغين
						
من �أجل املحافظة على راحة الراكب يجب �أن
يتكرر فتح قناة �أ�ستاكيو�س �أكرث ،كما يجب �أن يتو�سع
جمراها كي يتم عربها توفري معادلة لل�ضغط داخل
الأذن الو�سطى ،ومن َثم على ال�سطح الداخلي لطبلة
الأذن ،مبا يتنا�سب مع التغريات املطردة واملتتابعة
يف ال�ضغط اجلوي الواقع على ال�سطح اخلارجي
لطبلة الأذن .وعليه حتدث هذه التغريات على نحو
وا�ضح يف �أثناء مرحلتي الإقالع والهبوط ،غري �أن
مرحلة الهبوط ت�صحبها تغريات �أكرب ،كون الركاب
يقرتبون فيها من الأر�ض �أكرث ،حيث مقدار ال�ضغط
اجلوي �أعلى ما ميكن.
ي�ؤثر اختالف ال�ضغط اجلوي هذا على الأذن،
ف�إطالة طبلة الأذن مع عدم حدوث اهتزاز لها ب�شكل
طبيعي ي�ؤدي �إىل عدم القدرة على ال�سمع فيها على
نحو طبيعي .كما ت�سبب �إطالة طبلة الأذن حدوث
الأمل ب�سبب قوة ال�شد احلا�صل فيها�.إذا ما ا�ستمر
عدم توازن ال�ضغط داخل الأذن وخارجها ،ف�إن
ال�سوائل املفرزة من �أن�سجة الأذن الو�سطى قد متلأ
الأذن من �أجل �إعادة التوازن .و�إذا ا�ستمر عدم
توازن ال�ضغط داخل الأذن ملدة �أطول وكان حادًا ك�أن
يكون اختالف ال�ضغط اجلوي كب ًريا يف وقت ق�صري،
ف�إن طبلة الأذن قد تتمزق ،وتتهتك الأوعية الدموية
الدقيقة فيها ،ما ي�ؤدي �إىل حدوث نزيف.
الضغط الجوي ورحلة الطيران | على الرغم
من معادلة ال�ضغط اجلوي داخل الطائرات� ،إال �أن
�ضغط الهواء عند االرتفاع عال ًيا يف اجلو ما زال �أقل
من ذلك ال�ضغط اخلارجي الذي يحيط بالطائرة
على �سطح الأر�ض .وعليه فعندما تقلع الطائرة
وت�صعد �إىل �أعلى ،ف�إن ال�ضغط يف الأذن الو�سطى
يكون �أكرب من ال�ضغط داخل الطائرة .ومن �أجل �أن
يحدث التوازن داخل الأذن وخارجها ال بد �أن مير
الهواء عرب قناة �أ�ستاكيو�س دون �أي عائق� .إال �أن
ال�ضغط اجلوي عند �إقالع الطائرة �أو عند هبوطها
يتغري ب�سرعة ،وال ت�ستطيع قناة �أ�ستاكيو�س �أن
تتكيف وت�ؤدي وظيفتها بال�سرعة نف�سها التي يحدث
فيها تغري ال�ضغط اجلوي� .أما يف �أثناء الطريان
ف�إن ال�ضغط على جانبي طبلة الأذن يت�ساوى غال ًبا
من جديد .وي�صبح ال�ضغط خارج الأذن �أكرب من
ال�ضغط بداخلها يف �أثناء عملية الهبوط ،ومن �أجل
�أن يحدث التوازن مرة �أخرى ال بد �أن يدخل الهواء
داخل قناة �أ�ستاكيو�س .و�أي �سبب يعيق ت�سهيل دخول
الهواء لقناة �أ�ستاكيو�س �سي�سبب عدم القدرة على
معادلة ال�ضغط على طبلة الأذن ،ما ي�ؤدي �إىل �آالم
و�إ�صابات يف الأذن.
إصابة األذن بالضغط الجوي
أعراضها ومضاعفاتها | تنتج �إ�صابة الأذن

التشخيص والفحص السريري
ان�سداد الأذن و�آالمها يف �أثناء ال�سفر ج ًوا
عادة ما يكون حالة ب�سيطة تختفي باتباع
خطوات العناية الذاتية ،وقد حتدث بع�ض
امل�ضاعفات ب�سبب الأعرا�ض احلادة التي
ت�ستمر ملدة طويلة� ،أو �إذا كان هناك �ضمور يف
الأذن الداخلية �أو الو�سطى .من امل�ضاعفات
النادرة التي قد ي�صاب بها ال�شخ�ص :فقدان
دائم لل�سمع ،طنني الأذن .لذا يعتمد الطبيب
يف ت�شخي�ص احلالة على الأعرا�ض والتاريخ
املر�ضي ،مع القيام بفح�ص الأذن بو�ساطة
 Otoscopeالذي قد يظهر بروز طبلة الأذن
للداخل �أو للخارج� ،أو �ضمو ًرا يف �أن�سجة الأذن
�أو جتمع ال�سوائل �أو الدم خلف طبلة الأذن يف
احلاالت الأكرث حدة .و�إذا كان هناك �شعور
بالدوار ،فقد يو�صى الطبيب ب�إجراء اختبار
ال�سمع لتحديد قوة ال�سمع.
بال�ضغط اجلوي ،جراء ال�ضغط الذي تتعر�ض له
طبلة الأذن وغريها من �أن�سجة الأذن الو�سطى،
عندما يغيب التوازن بني ال�ضغط يف الأذن الو�سطى
وبني ال�ضغط اخلارجي يف البيئة .وقد يعاين الإن�سان
االختالف يف هذا التوازن يف بداية الرحلة عند �إقالع
الطائرة و�صعودها لأعلى ،ويف نهاية الرحلة عند
الهبوط .وهذا التغري ال�سريع يف االرتفاع ي�سبب تغ ًريا
يف �ضغط الهواء ما ي�ؤدي �إىل حدوث �آالم يف الأذن
وان�سدادها .وقد ت�صاب �إحدى الأذنني �أو كلتاهما
بالأمل �أو االن�سداد ،ومن تلك الأعرا�ض� :أمل يف الأذن،
عدم ال�شعور بالراحة يف الأذن ،ال�شعور بامتالء
الأذن ،فقدان ب�سيط يف قوة ال�سمع.
�أما يف احلاالت احلادة التي ت�ستمر لأكرث من

�ساعات ،فقد تتمثل الأعرا�ض يف� :أمل حاد� ،ضغط
يف الأذن ،فقدان ال�سمع ما بني متو�سط �إىل حاد،
طنني يف الأذن ،خروج دم من الأذن ،دوار ،حدوث
تقي�ؤ نتيجة الدوار .كما �أن �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
العلوي ،كما يف نزالت الربد والتهابات اجليوب
الأنفية وح�سا�سية الأنف ،ت�ؤدي �إىل ت�ضييق جمرى
قناة �أ�ستاكيو�س ،ما ي�صعب معه دخول الهواء �إىل
الأذن الو�سطى ملعادلة ال�ضغط على جانبي طبلة
الأذن ،فيقوم اجل�سم مبحاولة معاجلة الو�ضع
بطريقة بديلة ،عرب جتميع كمية من ال�سائل ال�شفاف
لبالزما الدم يف داخل الأذن الو�سطى للعمل على
اتزان طبلة الأذن .وهذا ما قد يخفف من ال�شعور
بان�سداد الأذن� ،إال �أن و�ضوح �سماع الأ�صوات يظل
�ضعي ًفا .يعد الأطفال �أكرث عر�ضة للت�أثر يف هذه
احلالة ،ل�صغر قناة �أ�ستاكيو�س لديهم وق�صرها
و�ضيق املجرى يف الأ�صل لديهم ،مقارنة بالبالغني.
التعر�ض املتكرر ملتاعب الأذن يف �أثناء ال�سفر� ،أو
ظهور �أي �أعرا�ض حادة ،قد ي�ؤدي �إىل تلف �أن�سجة
الأذن الداخلية �أو يف قناة �أ�ستاكيو�س ما يزيد من
احتمالية الإ�صابة مبر�ض اختالف ال�ضغط الأذين.
العالج | ميكن معاجلة ان�سداد الأذن �أو �أملها
امل�صاحب للطريان غال ًبا عرب خطوات العناية
الذاتية� ،أو ما يعرف ب�إجراءات الت�أقلم مع تغريات
ال�ضغط اجلوي يف الطائرة� .أما �إذا ا�ستمرت
الأعرا�ض ملدة �أطول فعندها يحتاج امل�سافر �إىل
عالج ملعادلة ال�ضغط داخل الأذن وخارجها،
ولتخفيف الآالم امل�صاحبة لها.
األدوية | قد ي�صف الطبيب م�ضادات االحتقان،
وم�ضادات اله�ستامني.
العناية الذاتية | بجانب الأدوية قد ي�صف الطبيب
القيام بخطوة من العناية الذاتية املعروفة با�سم
 ،Valsalva Maneuverوهي التنف�س املتعمد عك�س
اجتاه ممرات الهواء ،حيث يقوم ال�شخ�ص ب�سد فتحتي
الأنف مع غلق الفم ،و�إجبار الهواء برفق بالرجوع خلف
الأنف ،كما لو كان ال�شخ�ص يقوم بعملية اال�ستنثار
«النفخ يف الأنف» لكن مع �سد الأنف باليد.
الوقاية | ميكن القيام بخطوات عدة لتخفيف
مقدار ال�ضغط على جانبي طبلة الأذن� ،إال �أن
الآليات التي يتحقق عربها هذا التخفيف تظل
مت�شابهة .ومن تلك اخلطوات :التثا�ؤب القوي
ملرات عدة قد ي�سهم يف التخل�ص من ال�شعور
بان�سداد الأذن ،جتنب النوم يف �أثناء الإقالع
والهبوط ،م�ضغ اللبان �أو و�ضع قطعة حلوى �صغرية
يف الفم يف �أثناء الإقالع والهبوط.
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السكر وغذاء اإلنسان

ترشيد االستهالك ضرورة
يوجد السكر في كثير من األطعمة حتى
الخالية من الطعم الحلو ،وكثرة
استهالكه تسبب اإلصابة باألمراض المزمنة،
وتضر بالصحة العامة.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

هل

�أنتم من الأ�شخا�ص الذين يتناولون ال�سكر
يوم ًيا؟ قد تكون الإجابة عن هذا ال�س�ؤال:
خ�صو�صا عند التفكري يف
كال ،للوهلة الأوىل،
ً
حبات ال�سكر البي�ضاء التي ن�ضيفها على امل�شروبات
والأطعمة .فكثري من النا�س يتجنبون حتلية
م�شروباتهم .ولكن �إذا فكرنا يف م�صادر ال�سكر
الأخرى ف�ستكون الإجابة خمتلفة ،لأنه يف ظل
انت�شار الأطعمة امل�ص ّنعة �أ�صبح ال�سكر يف كل مكان.
قد ال تكون ممن يتناول البقالوة� ،أو امل�شروبات
الغازية� ،أو قوالب احللوى ،ولكن هذا ال يعني �أن
ال�سكر غائب عن نظامك الغذائي .فال�سكر موجود
حتى يف الأطعمة التي تخلو من الطعم احللو مثل
اخلبز ،والتوابل ،وال�صل�صات .فكيف نعرف
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م�صادر ال�سكر املخب�أة؟ وهل جميع ال�سكريات
م�ضرة؟ وكيف نتخل�ص من ال�سكر تدريج ًيا؟

الزبادي ،واحلليب املحلى� ،أوعند �إ�ضافة ال�سكريات
امل�ص ّنعة كيميائ ًيا مثل �شراب الذرة عايل الفركتوز.

الفرق بين السكريات الطبيعية والمضافة |
هناك نوعان من ال�سكريات يف وجباتنا الغذائية،
وهي :ال�سكريات الطبيعية ،وال�سكريات امل�ضافة.
حيث توجد ال�سكريات الطبيعية يف الأطعمة مثل
الفاكهة ،الفركتوز ،واحلليب ،الالكتوز ،وهي
�سكريات غري م�ضرة عند تناولها باعتدال .بينما
ت�شمل ال�سكريات امل�ضافة املحليات التي ت�ضاف �إىل
الأطعمة �أو امل�شروبات يف �أثناء املعاجلة �أو التح�ضري،
مثل و�ضع ال�سكر يف القهوة� ،أو يف حبوب الفطور
املحالة� ،أو املخبوزات يف �أثناء ت�صنيعها� ،أو يف

ما الكمية الموصى بها؟ | تو�صي جمعية القلب
الأمريكية با�ستهالك ما ال يزيد على خم�س مالعق
�صغرية من ال�سكر امل�ضافة يوم ًيا للن�ساء (نحو 100
�سعرة حرارية �أو  25غ) و 7مالعق �صغرية للرجال
(نحو � 150سعرة حرارية �أو  36غ) .وما قد ال يعلمه
بع�ضنا �أن معظم النا�س يتناولون �أكرث من �ضعف هذه
الكمية نتيجة الكميات املخب�أة ،ومنط احلياة الذي
يتطلب وجبات �سريعة� .إن اتباع نظام غذائي عايل
ال�سكر يزيد من احتماالت ت�سو�س الأ�سنان ،و�أمرا�ض
القلب ،وال�سكري ،ف�ض ًال عن زيادة الوزن.

 10طرق تساعدك على التخلص من السكر

ال تتبعوا سياسة
المقاطعة النهائية
لي�س واقع ًيا مقاطعة ال�سكر
نهائ ًيا ،بل يجب �أن نكون
منطقيني يف ذلك ،واتخاذ
خطوات للبدء بتخفيفه
تدريج ًيا .فمث ًال �إذا كنتم من
الأ�شخا�ص الذين ي�ضعون
ملعقتي �سكر مع ال�شاي
فابد�ؤوا بو�ضع ملعقة واحدة
ملدة �أ�سبوع ،ومن بعدها ن�صف
ملعقة ،ومن ثم ر�شة �صغرية،
�إىل �أن تعتادوا الطعم دونها
نهائ ًيا� .أو �إذا كنتم حتبون
تناول احلليب مع رقائق
الفطور املحالة �أو ال�شوفان
فب�إمكانكم �شراء نوع غري
حملى و�أ�ضيفوا �إليه الزبيب �أو
الفاكهة كالتوت.

تع ّلموا األسماء
المستعارة للسكر
عندما تبحث يف مكونات
الأطعمة ال حت�صر انتباهك يف
كلمة «�سكر» فقط� ،إذ يتخفى
ال�سكر حتت �أ�سماء م�ستعارة
عدة ،مثل� :شراب الذرة عايل
الفركتوز ،مركزات ع�صري
الفاكهة� ،شراب الق�صب
املجفف ،الدب�س ،ال�سكروز
والدك�سرتوز ،واملالتوز،
والع�سل غال ًبا يكون م�ص ّن ًعا
وغري طبيعي ،و�شراب القيقب.
فكلما احتوت الأطعمة على
عدد �أكرب من هذه الأ�سماء
كانت �أقل �صحة.

تناولوا الحلويات باعتدال
واستبدلوا بها الفاكهة
ال يزال ب�إمكانكم اال�ستمتاع
باحللويات يف بع�ض الأحيان
�إذا جتنبتم �إ�ضاعة ح�صة
ال�سكر اليومية على الأطعمة
الأخرى مثل حبوب الفطور،
والكات�شب ،واخلبز .ولتجنب
الإفراط يف ذلك �ضعوا خطة
مث ًال ب�أن تتناولوا احللويات
يف املطعم عندما تخرجون
يف نزهة� ،أو اجعلوها قطعة
�صغرية بعد الع�شاء ب�ضعة �أيام
يف الأ�سبوع .واعتمدوا على
الفاكهة الطازجة واملجففة
كنوع من التحلية .فالقليل
من التمر �أو الفاكهة املجففة
يغنيكم عن طبق من احللوى.

أضيفوا المزيد من النكهات
إلى األطعمة
ت�ساعد �إ�ضافة النكهات �إىل
الطعام على تقلي�ص احلاجة
�إىل الطعم احللو .فا�ستخدام
الفانيليا ،وبر�ش الربتقال� ،أو
بر�ش احلام�ض� ،أو الكاكاو،
ت�ضيف الطعم احللو للأطعمة
دون احلاجة �إىل ا�ستخدام
ال�سكر ،وهي م�صادر خالية
من ال�سعرات احلرارية.
فيمكن طلب القهوة باحلليب
دون �سكر ،وي�ضاف �إليها
م�سحوق الكاكاو �أو الفانيليا.
�أو تناول ال�شوفان يف ال�صباح
مع ر�شة من القرفة �أو جوزة
الطيب� ،أو الزجنبيل .و�إ�ضافة
القرفة ال يقدم فقط طع ًما
حل ًوا بل فوائد �صحية � ً
أي�ضا
كتنظيم ال�سكر يف الدم.

احذروا السكريات
الصناعية فهي سالح
ذو حدين
عند خف�ض ا�ستهالك ال�سكر،
قد مييل بع�ضنا �إىل التحول
�إىل ال�سكريات اال�صطناعية
للتمتع بالطعم احللو دون
احل�صول على �سعرات
حرارية .وهذه خطوة جيدة
لتقلي�ص ال�سعرات ،ولكن
بع�ض الأ�شخا�ص يفرطون يف
تناول ال�سكريات اال�صطناعية،
فمث ًال ي�شربون  3عبوات من
ال�صودا الدايت ،وهو ما ي�ؤثر
�سل ًبا يف اجل�سم .لذلك ين�صح
بتخفيف اال�ستهالك تدريج ًيا
من  3عبوات �صودا عادية مث ًال
�إىل عبوتني ،ومن ثم عبوة
واحدة� ،إىل �أن تتمكنوا من
�إيقافها نهائ ًيا.

انتبهوا من المشروبات
جت ُّنب ال�صودا فكرة جيدة،
ولكنه لي�س ال�شراب الوحيد
الغني بال�سكر .فحتى بع�ض
امل�شروبات التي تع ّد �صحية
ميكن �أن حتتوي على كمية
كبرية من ال�سكر تتخطى
احلاجة اليومية بكثري .وعلى
�سبيل املثال :ال�شاي املثلج
املعب�أ� ،إذ يحتوي على �أكرث
من ت�سع مالعق �صغرية من
ال�سكر يف كل علبة ،وم�شروبات
الطاقة� ،إذ حتتوي على ما
يقرب من �سبع مالعق �صغرية
من ال�سكر يف كل علبة،
والقهوة املعب�أة يف زجاجات،
لكونها حتتوي على ثماين
مالعق �صغرية من ال�سكر يف
كل زجاجة ،والع�صائر العادية
حتتوي يف الغالب على ما بني 6
مالعق �إىل  12ملعقة �صغرية
من ال�سكر لكل كوب.

اقرؤوا الملصقات الغذائية قلِّلوا من تناول الصلصات
الجاهزة
من املهم قراءة املل�صقات
بالطبع الطماطم جيدة
الغذائية على املنتجات قبل
�شرائها ،حتى الأ�سماء الكبرية ومفيدة ،ولكن لي�س عندما يتم
�إغراقها بال�سكر كما يحدث يف
يف عامل احلمية حتتوي
�صل�صة الطماطم اجلاهزة.
منتجاتها على ال�سكريات.
فمث ًال �صل�صة املكرونة
فب�إمكانكم بب�ساطة االنتباه
�إىل كمية ال�سكر امل�ضافة التي حتتوي على  8غرامات �إىل
عادة تكون يف اجلزء الأخري  10غرامات من ال�سكر يف
ن�صف كوب ،وهي كمية عالية.
من املربع.
كما �أن ال�صل�صات الآ�سيوية
و�صل�صات ال�سلطات تعد
م�صد ًرا عال ًيا لل�سكر � ً
أي�ضا،
فحاولوا جتنبها وا�ستبدلوا بها
ال�صل�صات املح�ضرة منزل ًيا.

اختاروا األطعمة غير المحالة
وقت �أن تعرف �أين ُيخفى
ال�سكر ،ميكنك البدء يف
�إجراء تغيريات ا�سرتاتيجية
يف نوعية طعامك .فمث ًال
هناك يف الأ�سواق كثري من
الأطعمة املكتوب عليها «خال
من ال�سكر امل�ضاف» �أو «غري
حملى» ،والتي ب�شرائها تخفف
من ا�ستهالكك لل�سكر ،ال
�سيما زبدة الفول ال�سوداين،
وال�شوفان ،والفاكهة املعلبة،
ولكن يجب �أن تكون معب�أة
يف ع�صري ولي�س �شرا ًبا،
والزبادي غري املحلى.

اعتمدوا على البروتين
والدهون الجيدة في
أطباقكم
عند تناول ال�سكريات ال�سريعة
ترتفع ن�سبة ال�سكر يف الدم
ب�سرعة ،وتنخف�ض ب�سرعة
بعدها � ً
أي�ضا ،ما يجعل اجل�سم
يطلب املزيد من الطعام،
فت�شعر باجلوع جمددًا يف وقت
ق�صري� .إن �إ�ضافة الربوتني
والدهون ال�صحية على
الوجبات ي�ساعد على تقليل
هذا االرتفاع واالنخفا�ض
ال�سريع ،لأنها تبطئ عملية
امت�صا�ص ال�سكر يف اجل�سم
وتبقيها ملدة �أطول .فمث ًال
�أ�ضيفوا املك�سرات النيئة
�إىل �إفطاركم� ،أو البي�ض
والأفوكادو على ال�سلطة،
وا�ستخدموا الزيوت ال�صحية
مثل زيت الزيتون على
احلم�ص� ،أو البابا غنوج.

توجد السكريات الطبيعية في الفواكه والحليب،
وهي سكريات غير مضرة عند تناولها باعتدال		 ،
بخالف السكريات المضافة
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طفولة رقمية
ابني يريد إنشاء قناة
يوتيوب
تشكل الوسائل االجتماعية تحديًا تربويًا ونفسيًا
كبيرًا لألطفال الصغار.

فهد بن فيصل الحجي
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هل

ي�شاهد ابنك اليوتيوب بكرثة؟
هل �أ�صبح ابنك ال�صغري يحمل جوالك
وي�صور بالكامريا ب�شكل م�ضحك وبريء ،وهو يحكي
بطريقة خمتلفة� ،أو بالإجنليزية ،وت�ضحك حينما يختم
ت�صويره بقوله« :اليك و�شري و�سب�سكرايب»؟ وت�صوره
وتر�سل ذلك يف جمموعة العائلة على الوات�ساب؟
هل ابنك �أ�صبح يقوم بتحديات غريبة مع �إخوته
و�أ�صدقائه؟ وترى ذلك مات ًعا �أحيا ًنا و�سخي ًفا يف
�أحيان �أخرى؟
�إن كان الو�ضع كذلك فهل �أنت جاهز حينما
ي�أتيك ابنك ال�صغري ويقول لك« :بابا� .أريد �أن �أن�شئ
قناة يوتيوب»؟
هذا طب ًعا من الأ�سئلة ال�صعبة واملحرية ،لأن
مو�ضوع اليوتيوب ،و�إن�شاء �أطفال قنوات عليه� ،أمر
متاما على جمتمعاتنا وعلى العامل ب�أ�سره.
جديد ً
لقد ع�شنا نحن طفولتنا ب�أحوالها وظروفها ومل

يكن فيها �أي �شيء ي�شابه ذلك .قد يكون �أقرب ما
قمنا به م�شاركتنا يف م�سرح املدر�سة� ،أو يف الإذاعة
ال�صباحية! طب ًعا ال يقارن كل ذلك مبوقع يبث
الفيديو �إىل العامل وينت�شر بطريقة غري مدرو�سة وال
حم�سوبة وال ميكن التحكم فيها.
إ ًذا ..ما العمل؟
حاول تأجيل ذلك حتى يكبر | ح�سب قوانني
اليوتيوب و�شركة جوجل املالكة له ،ي�شرتط ملن يريد
�أن ين�شئ ح�سا ًبا على الإنرتنت �أن يكون عمره 13
عاما على الأقل ،والذي دفعهم لذلك قوانني الواليات
ً
املتحدة الأمريكية التي متنع تعري�ض الطفل لأي
�شيء ي�ضر بخ�صو�صيته قبل هذه ال�سن .كما �أن
عاما ي�صبح �أكرث �إدرا ًكا
الطفل حينما يبلغ عمر ً 13
ملفهوم العالقات املت�شعبة واملتنوعة التي قد يتعر�ض
لها يف ا�ستخدامه لو�سائل التوا�صل االجتماعية.

لكن ،يتبقى � ً
أي�ضا مو�ضوع �إقناع الطفل بقرار
الوالدين� .إذ يعرت�ض بع�ض الأطفال على قرار والديه
بعدم �إن�شاء قناة يوتيوب له حتى بلوغه الثالثة ع�شرة
من عمره ،وي�ست�شهد ب�أطفال م�شاهري على اليوتيوب.
ولذلك من و�سائل الإقناع الناجعة هنا هي �شرح
عاما ،للطفل ،و�إن ا�ستدعى
نظام هذا العمرً 13 ،
الأمر ميكن اجللو�س معه على �شا�شة احلا�سوب
وحماولة فتح ح�ساب للطفل با�سمه وعمره احلقيقي،
حينها �سريف�ض موقع اليوتيوب نف�سه �إن�شاء احل�ساب
ويذكر �أن �سبب ذلك �أن على امل�ستخدم �أن يكون
«�ضمن العمر امل�سموح به».
وطب ًعا ،من املرفو�ض تربو ًيا �أن يتم و�ضع تاريخ
ميالد غري �صحيح لالبن ليبدو �أكرب من عمره
وين�شئ احل�ساب ،ففي هذا تعويد لالبن الكذب،
وا�ست�سهال له.
عاما ال يعد قانو ًنا
حتديد العمر بثالثة ع�شر ً

ملزما للجميع .فال�صحيح �أن كل �أب و�أم يحددان
ً
العمر املنا�سب البنهما ح�سب معرفتهما به ،ومبيوله،
ومدى قدرته على التعامل مع برامج الو�سائل
عاما
االجتماعية .هناك من ي�صل لعمر �أربعة ع�شر ً
وال يزال تفكريه و�إدراكه وم�ستوى ذكائه االجتماعي
كم�ستوى طفل يف العا�شرة ،وهناك من هو يف عمر
احلادية ع�شرة �أو الثانية ع�شرة ولكن �إدراكه وا�سع
وذكا�ؤه االجتماعي مرتفع.
هذا كله لتو�ضيح �أن امل�س�ؤولية الأوىل والأخرية
يف دخول الطفل لليوتيوب والو�سائل االجتماعية تقع
على عاتق الوالدين ،وهما من عليهما �أن يفكرا مل ًيا
يف ذلك ويقررا الأ�صلح البنهما.
إ ًذا ..ماذا أفعل؟ | هناك حل فعال و�سهل
حلماية طفلك من هذه املخاطر ،وهو �أن تكون �أنت
�صاحب احل�ساب ال هو.
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ً
محتاطا
بأسا في قناة يوتيوب البنك؟ ممكن ،لكن كن
ال ترى ً

هناك كثير من المخاطر التي قد تحدث بسبب إنشاء الطفل لقناة يوتيوب ،ولكن أشهرها نوعان من المخاطر:
النوع الأول :هو ما يتعلق باخل�صو�صية ،وال
نتحدث هنا عن خ�صو�صية الطفل فقط ،بل
متاما
خ�صو�صية العائلة ككل .فالطفل ال مييز ً
اخلطوط احلمراء يف اخل�صو�صية .فمث ًال قد
يقوم بت�صوير فيديو يف املنزل ،ومن �ضمن
لقطات الفيديو تظهر �أمه وهي بلبا�س البيت
وهي غري مدركة �أن ابنها يقوم بت�صويرها،
وهو ال يعري ذلك �أي اهتمام ،وال يدرك حجم
خ�صو�صا �إن كانت العائلة من و�سط
امل�شكلة،
ً
حمافظ ،ثم يقوم الطفل برفع هذا الفيديو
على اليوتيوب ،لينت�شر ،ويتناقله النا�س،
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وي�صبح من ال�صعب ال�سيطرة عليه .وقد يقوم
الطفل بت�صوير فيديو لنف�سه يف �أو�ضاع خمجلة
وهو يعتقد �أنها م�ضحكة ،لأن قدوته هنا هو
ما يراه على اليوتيوب ،بكل ما فيه من �أمور
غريبة وعجيبة وبعيدة عن ثقافاتنا وعاداتنا
وتقاليدنا .قد ي�صور نف�سه عار ًيا� ،أو يقوم
بت�صرفات �سيئة� ،أو يتلفظ ب�ألفاظ بذيئة ،ثم
يقوم برفع الفيديو على اليوتيوب ،ليطري يف
ف�ضاء الإنرتنت بال عودة.
وبع�ض الأطفال قد يقوم باحلديث ب�إ�سهاب عن
�أ�سرار عائلته ،عن م�شاكل �أبيه مع �أمه ،عن �أحوال

مالية ،و�أ�سرار اجتماعية ،و�أخطاء قام بها �أحد
�أفراد الأ�سرة وتعمل الأ�سرة على احتوائها ،وغري
ذلك ،يتكلم عنها بكل براءة ،ويعر�ضها للعامل.
النوع الآخر من خماطر �إن�شاء الطفل لقناة
اليوتيوب هو :تعر�ض الطفل للعامل ،مبا فيه من
�أ�شخا�ص ال ُيعرف حالهم وطريقة تفكريهم،
�سيظهر له يف التعليقات من يتن ّمر عليه ،ي�سبه،
وي�شتمه� .سيظهر من يكتب عنه كال ًما بذي ًئا،
�أو من يحاول �أن يتحر�ش به� .سيحاول بع�ضهم
التوا�صل معه ال�ستدراجه وا�ستغالله ،وغري ذلك
من و�سائل انتهاك هذه الطفولة الربيئة.

• قم ب�إن�شاء ح�ساب با�سمك ،خا�ص بابنك،
واحتفظ �أنت ،ال هو ،بكلمة ال�سر.
• اتفق مع ابنك ،على �أن تقوم با�ستعرا�ض �أي
فيديو يقوم بت�صويره قبل الن�شر ،حيث �ستقوم
�أنت هنا بدور الرقابة� .ست�ستعر�ض الفيديو وترى
�إن كان فيه �أي �شيء يخل بخ�صو�صية طفلك
وعائلتك .ومن ثم �إن كان الفيديو �سلي ًما فقم �أنت
بن�شره يف القناة.
• قم بتعديل خا�صية ن�شر التعليقات ،لت�شرتط
املوافقة عليها �أو ًال قبل الن�شر ،ثم قم با�ستعرا�ض
التعليقات ،واملوافقة على ما ينا�سب منها،
ورف�ض ما ال ينا�سب .وتكمن �أهمية التحكم يف
التعليقات بهذه الطريقة �أنه ميكن للطفل �أن
ي�ستعر�ض قناته من �أي جهاز �آخر يف املنزل �أو
عند �أ�صدقائه كم�ستعر�ض عادي لليوتيوب ،ويرى
بنف�سه ما هو مكتوب .وحتكمك يف التعليقات بهذه
الطريقة حتميه من خماطر التن ّمر ،والتحر�ش،
واال�ستدراج ،واال�ستغالل التي تكلمنا عنها.
هل هناك أي فوائد إلنشاء ابني لقناة

يوتيوب؟ | �إن كنت وال بد �ست�سمح البنك ب�إن�شاء
قناة يوتيوب ،فحاول ا�ستغالل ذلك لي�ستفيد ابنك
من هذا املو�ضوع قدر الإمكان.
�إن�شاء ابنك للقناة �سيك�سبه تلقائ ًيا كث ًريا من
املهارات� ،سيك�سبه مهارة التحدث مع اجلمهور،
وال�شجاعة ،والطالقة ،كما �سيدفع طفلك لتعلم
كثري من تقنيات الت�صوير ،والإ�ضاءة ،وال�صوت.
هذا �إ�ضافة �إىل املعرفة التقنية باحلا�سب الآيل،
وبرامج املعاجلة واملونتاج .ثم �إنه ميكنك ت�شجيع
ابنك ليخ�ص�ص قناته يف �شيء مفيد� ،أو تنمية
مهارة معينة ،ك�أن تكون قناته لتعليم الر�سم� ،أو
ا�ستعرا�ض الكتب التي يقر�ؤها� ،أو يف الأعمال
الفنية ،وهكذا� .ستكون قناة اليوتيوب املحفز له
لتنمية مهاراته ومعارفه.
تحكم في أحالم ابنك | من الوا�ضح �أن
الظروف والأحوال التي متر بها املجتمعات
ت�شكل على نحو متعاظم �أحالم الأجيال القادمة
وتوقعاتها .فيما م�ضى كان الأعلى �أج ًرا هو من
يتعلم ويح�صل على ال�شهادات .ولذلك ن�ش�أ جيل

مهتم بالتعليم ،ثم ظهرت برامج املواهب ،و�شاهد
النا�س كيف ميكن ل�شخ�ص �أن يحقق النجاح والغنى
والرثاء فقط لأن لديه موهبة ،فانت�شر يف كثري من
املجتمعات االهتمام باملواهب ،التي غال ًبا ما تكون
ا�ستعرا�ضية كالغناء والعزف والرق�ص ،و�إعطا�ؤها
�أهمية �أكرب من التعليم� .أما الآن ،فرنى كث ًريا
ممن حقق ال�شهرة والرثاء عرب اليوتيوب والو�سائل
االجتماعية ،ولذلك نرى الظهور يف هذه الو�سائل
وحماولة ح�صد الإعجابات واملتابعني ب�أي ثمن.
�أ�صبح حلم كثري من الأطفال واملراهقني �أن يكون
لهم قناة ناجحة على اليوتيوب� ،أو ح�ساب م�شهور
على ال�سناب �شات مث ًال.
هل ميكن �أن �أحتكم يف �أحالم ابني؟ نعم ،وذلك
بالتحكم قدر الإمكان يف حميط ابنك ،ومبا يعي�شه
كل يوم .ق ِّلل من تعر�ض ابنك للأجهزة ،وباملقابل،
�أ ْكثرِ من تعر�ض ابنك للأمور املفيدة الأخرى،
كالكتب والقراءة واملجالت� ،أو الأن�شطة الثقافية� ،أو
امل�شاركة يف �أن�شطة ريا�ضية.
فما يعي�شه الطفل كل يوم �سيكون له �أكرب الأثر يف
تكوين كيفية تفكريه يف �شكل م�ستقبله.
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فخامة رياضية
تطرح

دار بريتلينغ لل�ساعات ال�سوي�سرية ،احتفاء ب�أحدث ابتكارات ال�صانع
الربيطاين الذي ا�شتهر ب�أ�سطوله من ال�سيارات الأ�شد فخامة� ،ساعة
الكرونوغراف  Bentley GT «Dark Sapphire» Editionيف �إ�صدار حمدود ي�ستلهم
تفا�صيل �سيارة كونتيننتال جي تي التي ك�شفت عنها �شركة بنتلي م�ؤخ ًرا .يقت�صر
�إنتاج �ساعة الكرونوغراف اجلديدة على  500منوذج �أ�سكنتها الدار علبة خمددة
ال�شكل �صيغت من مادة بريتاليت احل�صرية وعالية التقنية التي طورتها بريتلينغ
مبا ي�ضمن قد ًرا بالغًا من املقاومة للخدو�ش واالحتكاك والتلف ،ف�ض ًال عن الثبات
احلراري ومقاومة ت�أثريات احلقول املغناطي�سية .وقد �أثرت الدار اللون الأ�سود للعلبة
بانعكا�سات زرقاء تذكر بلون ال�صفري الداكن املميز لبنتلي .وباملثل ،ا�ستعارت بريتلينغ
مليناء ال�ساعة الت�صميم الأملا�سي املتكرر الذي تزهو به مق�صورة �سيارة كونتيننتال
جي تي ولوحة القيادة اخلا�صة بها� .أما �آلية احلركة التي ينب�ض بها قلب ال�ساعة،
فيميزها نظام كرونوغراف ي�شتمل على عقرب و�سطي يتم دورة كاملة من حول امليناء
يف غ�ضون  30ثانية ،ما ي�ضمن دقة فائقة يف قراءة الوقت .ويكمل ال�ساعة حمدودة
الإ�صدار رباط مطاطي ي�ستلهم الت�صميم الأملا�سي نف�سه املميز للميناء.
www.breitlingforbentley.com

إيحاءات فنية
تك�شف

ا�ستتباعا لتلك
مون بالن اليوم،
ً
اللغة اجلمالية الفنية التي اعتمدتها
�سنة  2015مع طرحها قلم  Montblanc Mللمرة
الأوىل ،عن �إ�صدار جديد من القلم الذي ي�ستلهم
الأ�سلوب الفني املميز لإبداعات امل�صمم مارك
نيو�سون� .صاغت الدار ،ب�إيحاء من الأ�شكال الفنية
االن�سيابية التي تطبع �أعمال نيو�سون ،تفا�صيل
قلم  Montblanc M Ultra Blackيف تركيبة
ت�صميمية تزاوج بني مقاربة مارك نيو�سون التي
ت�ستلهم الأ�شكال الطبيعية والع�ضوية والعنا�صر
املتجذرة يف �إرث مون بالن .هذا التناغم تعك�سه
يف تفا�صيل القلم الأ�سطوانة امل�شغولة من الراتينج
الأ�سود يف خطوط ان�سيابية نقية جمردة من املعامل
احلادة زادها برو ًزا الطالء غري الالمع ،وباملثل
احللقة الربتقالية التي ت�شكل �إ�شادة باللون الذي
يحمل داللة خا�صة لنيو�سون� .أما �شعار مون بالن
امل�صنوع من الراتينج باللون الأبي�ض ،فقد ُث ّبت
بتقنية اللحام باملوجات فوق ال�صوتية على اجلزء
�سطحا م�ستو ًيا مثال ًيا ،يف
العلوي البارز لي�شكل ً
حني جرى تعليق امل�شبك امل�صقول بالبالتني على
نحو خفي يف الغطاء كي ال يتداخل مع ان�سيابية
الت�صميم .اعتمدت مون بالن ،ارتقاء بتجربة
الكتابة ،يف القلم طر ًفا ذهب ًيا م�صقو ًال بطبقة من
الروديوم و�أخرى من الروثينيوم.
www.montblanc.com
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طيب العود

ك�أنه

دعوة لالرحتال �إىل
ف�ضاءات ق�صية تتمدد
من ُعمان �إىل فيتنام ،مرو ًرا بالهند
والو�س وكامبوديا .هكذا يبدو ذاك
العبق الذي يت�ضوع به عطر Oud
 Essentielاجلديد من جريالن
إح�سا�سا مات ًعا
لي�شيع يف احلوا�س � ً
بالتيه يف عوامل ال�شرق .فهو هذا
ال�شرق اختزله �صانع العطور لدى
الدار تيريي وا�سر برتكيبة �إبداعية
توائم بني طيب العود ونفحات من
رائحة الزعفران ونبتة �إبرة الراعي
ورائحة خ�شب الأرز و�شذا الورد،
فيما تزيدها دف ًئا وثراء رائحة
اجللود واللبان.
www.guerlain.com

ك�شفت

أصالة حرفية

دار زينيا ،يف �سياق الدورة ال�سابعة وال�ستني من معر�ض فرانكفورت للدويل لل�سيارات ،والتي انعقدت �أن�شطتها يف �شهر �سبتمرب �أيلول الفائت ،عن �آخر
ثمار تعاونها مع مازيراتي عرب طرحها ابتكارات جديدة �ضمن جملة  Maserati Capsule Collectionالتي ا�ستهلتها يف ربيع عام  ،2014موثقة بها التزام
ال�صانعني باحلفاظ على �أرقى معايري الأ�صالة احلرفية .من وحي تلك اخلامات الفاخرة التي ت�ستخدم يف تطعيم مق�صورة �سيارة  GranLussoلدى مازيراتي ،ابتكرت
�إرمينيجيلدو زينيا جمموعة من الألب�سة والكماليات واملنتجات اجللدية الفاخرة التي يزاوج بع�ضها بني اجللد واحلرير احل�صري .ت�شمل املجموعة حقيبتني للظهر
�إحداهما م�شغولة من اجللد ذي احلبيبات ،فيما الأخرى جتمع يف ن�سيجها بني اجللد والقما�ش املزدان باخلطوط الطولية.
www.zegna.co
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مفاتن الحلي
�صاغت

لو�سيا �سيلف�سرتي ،مديرة ق�سم الإبداع الفني يف دار بولغري ،ب�إيحاء من متعة
عي�ش �إيطايل تغلب عليها �أفراح و�أعياد ال تنق�ضي موا�سمها� ،أحدث ابتكاراتها
مهرجا ًنا يحتفي ببهجة احلياة على طريقة الإيطاليني .ففي جمموعة  ،Festaحولت موهبة
�سيلف�سرتي نفائ�س املعادن واحلجارة الكرمية �إىل لوحات احتفالية تارة ت�ستح�ضر �سباقات
اخليل الرتاثية ببلدة �سيينا يف تو�سكانا ،وطو ًرا تعيد �إىل الأذهان م�شاهد من حفالت الأمريات
يف ق�صور روما� .أما الت�صاميم التي ت�ستلهم كرنفاالت الطفولة �أو ،Festa Dell’ Infanzia
فترُ جع �صدى ذكريات من عمر ال�صغر تهم�س بها الألوان والرتاكيب الهند�سية جلواهر �شكلها
حرفيو الدار يف هيئة علب الهدايا وكعكات احلفالت ،حتى قطع ال�سكاكر كما هو احلال يف
عقد  Rasberry Caramelleالذي �صيغ من الذهب الوردي ور�صع بالعقيق الأ�سود والأملا�س
الأبي�ض ،ف�ض ًال عن �ستة حجارة من التورمالني الياقوتي والزهري.
www.bulgari.com

عبق آسر

ت�صوغ

دار �سلفاتوري فرياغامو،
ب�إيحاء من �أم�سيات فلورن�سة
املتلألئة ب�ضياء النجوم ،نفحات الإ�صدار
املحدود من عطر Signorina Misteriosa
عبقًا �آ�س ًرا يحاكي غمو�ض الأنوثة الأحلى.
فداخل قارورة تتدثر هذه املرة بك�سوة
�سوداء مو�شاة بالذهب كحال ال�شريط املميز
البتكارات الدار والذي يحيط بالغطاء
الذهبي ،متتزج رائحة التوت الربي وزهر
الربتقال بطيب نبتة م�سك الروم فوق
نفحات قاعدية تغلب عليها رائحة الفانيال
ال�سوداء والبات�شويل.
www.ferragamo.com
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تقنية

الساعات الذكية
في السفر
يمكن من خالل الساعات الذكية مسح
بطاقة صعودك إلى الطائرة وفتح
غرفتك في الفندق ،والحصول على
اإلرشادات في أثناء التنقل.

خلدون غسان سعيد

تقدم

ال�ساعات الذكية كث ًريا من الفوائد يف
�أثناء ال�سفر ،حيث ميكن من خاللها م�سح
بطاقة �صعودك �إىل الطائرة ،وفتح غرفتك يف الفندق،
واحل�صول على الإر�شادات يف �أثناء التنقل ،وغريها.
�سن�ستعر�ض يف هذا املو�ضوع جمموعة من املزايا
املريحة لل�ساعات الذكية اخلا�صة بال�سفر والرحالت.
من �أوىل املزايا املفيدة القدرة على معاينة
تفا�صيل حجوزاتك يف الفنادق ور�صيد نقاطك يف
برنامج الوالء التابع للفندق.
وميكنك بعد ذلك فتح قفل غرفتك يف الفنادق
التي تدعم هذه التقنية مبجرد مترير ال�ساعة بالقرب
من القفل الذكي ،و�إزالة احلاجة �إىل الذهاب �إىل
موظفي اال�ستقبال لطلب مفتاح جديد يف حال ن�سي
امل�ستخدم مفتاحه يف مكان ما .وتقدم بع�ض الفنادق
تطبيقات تقوم بالرتجمة بني  12لغة خمتلفة مل�ساعدة
امل�سافرين على التوا�صل ب�سهولة مع طاقم العمل� ،أو
يف �أي مكان يف املدينة التي يزورها امل�سافر ،مع توفري
بع�ض �شركات حجز املركبات للتنقل القدرة على
طلب املركبة من �ساعتهم مبا�شرة ً
عو�ضا عن ت�شغيل
التطبيق من هاتفهم اجلوال.
كما ت�ستطيع ال�ساعة عر�ض بيانات بطاقة
�صعودك �إىل الطائرة بنظرة �سريعة �إليها ،ومترير
ال�ساعة فوق �آلة م�سح الرموز ال�شريطية للمرور
عرب بوابات املغادرة مبجرد حتريك ر�سغك فوق
�آلة امل�سح ال�ضوئي .كما ت�ستطيع من خالل ال�ساعة
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الذكية عر�ض بيانات تذكرة ال�صعود �إىل الطائرة
�أمام طاقم الأمن يف املطار ً
عو�ضا عن حمل ورقة
�إىل جانب حقيبة اليد وجواز ال�سفر وقارورة املياه،
الأمر الذي من �ش�أنه ت�سهيل �إمتام �إجراءات ال�سفر
ب�سهولة �أكرب .وميكن ع ّد ال�ساعات الذكية و�سيلة
فعالة للح�صول على معلومات مهمة حول تغيري
بوابات املغادرة ،وخ�صومات الدخول �إىل قاعات
االنتظار يف املطارات التي تدعم �إر�سال التنبيهات
�إىل امل�ستخدمني.
كما ت�ستطيع بع�ض ال�ساعات حتديد املوقع
اجلغرايف للم�ستخدم و�إر�سال هذه البيانات �إىل
ال�شركات املختلفة مل�شاركة عرو�ض خا�صة يف املدينة
التي يزورها امل�ستخدم ،مثل عر�ض الفندق لتخفي�ض
لدى مرور امل�ستخدم بالقرب من املنتجع ال�صحي
يف الفندق� ،أو م�شاركة �سعر وجبة ع�شاء خا�صة لدى
مرور امل�ستخدم بالقرب من مطعم يف املدينة التي
يزورها.
نظ ًرا لأن بع�ض ال�ساعات الذكية احلديثة
ت�ستطيع حتديد املوقع اجلغرايف للم�ستخدم ،ف�إنه
ي�ستطيع حتديد وجهته املرغوبة على اخلرائط
الرقمية ومتابعة تقدمه بنظرة خاطفة �إىل ر�سغه
ومعرفة االجتاه التايل الذي يجب عليه �أن ي�سلكه،
الأمر املفيد يف �أثناء ال�سفر ،وقيادة �سيارة يف مدينة
جديدة .كما ميكن اال�ستفادة من هذه امليزة يف
تطبيقات املطارات املختلفة ليعرف امل�ستخدم الوجهة

اخلا�صة �إىل بوابة املغادرة ،الأمر بالغ الأهمية يف
املطارات اجلديدة على امل�ستخدم �أو لدى االنتقال
من طائرة لأخرى للرحالت املوا�صلة والتي ال يكون
لدى امل�ستخدم فيها مت�سع من الوقت الكت�شاف وجهته
�أو �س�ؤال الآخرين ،و�إزالة احتمال الذهاب يف طريق
خاطئ �إىل البوابة و�إ�ضاعة الوقت ،وعدم القدرة على
ال�صعود �إىل الطائرة ب�سبب ت�أخره يف الو�صول �إىل
البوابة ال�صحيحة.
ت�سمح ال�ساعات التي ت�ستطيع قيا�س العالمات
احليوية للم�ستخدم ل�شركات الطريان مبراقبة
معدل نب�ضات قلب كابنت الطائرة وم�ساعده وطاقم
برج املراقبة ،بهدف �ضمان �أمان الركاب وا�ستباق
احلاالت ال�صحية التي قد ت�ؤثر يف �أداء املوظفني.
وي�ستطيع امل�ستخدم كذلك ا�ستخدام ال�ساعات الذكية
لدفع قيمة امل�شرتيات� ،أو الوجبات مبجرد مترير
ال�ساعة فوق �أجهزة الدفع الرقمية التي تدعم هذه
التقنية ،الأمر الذي من �ش�أنه حماية بيانات البطاقة
االئتمانية للم�ستخدم من ال�سرقة عرب �أجهزة ن�سخ
البطاقات االئتمانية �أو �أعني املتطفلني ،ذلك �أن
كث ًريا من ال�ساعات تدعم حفظ بيانات البطاقات
االئتمانية داخلها وحمايته من ال�سرقة.
نذكر جمموعة من ال�ساعات الذكية املتقدمة التي
من �ش�أنها تقدمي فائدة للم�سافرين ،مث ًال �ساعات
 Pebbleو Fitbitو ،Fossilو�ساعات هواوي ،و�إل جي،
و�سام�سونغ ،و�آبل ،و�سوين ،و�أ�سو�س.

منصة شحن السلكي
تصميم أنيق وشحن باستخدام  5فولط

ت�ستطيع �شحن هاتفي �آيفون  ،8و�آي فون  10ال�سلك ًيا ب�سهولة من خالل من�صة
�إيفولو�س  3كي  ،EVOLUS 3 Qiوالتي توفر القدرة على �شحن �ساعة �آبل وجهاز
�آي باد � ً
أي�ضا .ت�صميم املن�صة �أنيق وجميل ،وهي ت�شحن الأجهزة با�ستخدام
 7٫5واط و 5فولط و� 1٫5أمبري يف ال�ساعة .وميكن و�ضع الأجهزة عمود ًيا على
املن�صة ملراقبة املعلومات على ال�شا�شة� ،أو قراءة ال�صفحات يف �أثناء ال�شحن دون
الإم�ساك بالأجهزة .يبلغ �سعر املن�صة  149دوال ًرا .وميكن احل�صول على املزيد من
املعلومات حولها من موقع ال�شركة www.us.enbluetec.com

تطبيقات مختارة

جليس
ي�سمح لك تطبيق جلي�س العربي املجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظامي الت�شغيل �آندرويد ،و�آي
�أو �إ�س ببيع الكتب اجلديدة �أو امل�ستعملة و�شرائها
دون �أي عموالت ليكون ً
و�سيطا بني امل�ستخدمني
لن�شر املعرفة بني �أكرب عدد ممكن .ت�صميم التطبيق
مبني على تبويبات متثل الأق�سام التي يقدمها،
مثل اللغة ،والتاريخ ،والفل�سفة ،والقانون ،والآداب،
والروايات ،والكتب اجلامعية مبختلف التخ�ص�صات،
وغريها .ويقدم التطبيق كذلك تبوي ًبا ي�شمل الأدوات

الرئي�سة التي ي�ستخدمها ،والتي ت�شمل الدرد�شة
مع الآخرين ،وامللف ال�شخ�صي ،والبحث عن الكتب
وال�شا�شة الرئي�سة .وميكن البحث عن كتاب حمدد
ومن ثم الدرد�شة مع �صاحب الكتاب من خالل
تبويب الدرد�شة ملعرفة املزيد من املعلومات ،مع
�إي�صال التطبيق لإ�شعارات لدى وجود تعليق جديد
يف املحادثة .وا�شتق مطور التطبيق اال�سم من مقولة
كتاب» .وميكن
املتنبي «وخ ُري ٍ
جلي�س يف الزمان ُ
حتميل التطبيق من متجري غوغل بالي ،و�آي تيونز
الإلكرتونيني.
ت�ستطيع حتميل عرو�ض الفيديو من خالل
هاتفك الذكي با�ستخدام تطبيق حتميل t7mel
العربي املجاين على الأجهزة التي تعمل بنظامي
الت�شغيل �آندرويد ،و�آي �أو �إ�س ،حيث ي�سمح
للم�ستخدم بتحميل عرو�ض الفيديو التي تعجبه من
يوتيوب وفي�سبوك وتويرت بكل �سهولة ،ومبا�شرة من
هاتفه اجلوال .ويكفي و�ضع رابط الفيديو يف �صندوق
خا�ص يف التطبيق وال�ضغط على زر الإدخال للبدء
بتحميله ،مع تقدمي تبويب خا�ص بالعرو�ض التي مت
حتميلها على هاتف امل�ستخدم ،وتوفري القدرة على
تغيري �إعدادات التطبيق من خالل تبويب خا�ص.
كما ميكن �إ�ضافة كلمة �سر ملنع ا�ستخدام التطبيق
�إال بعد �إدخالها ،وذلك بهدف حماية العرو�ض التي
مت حتميلها من �أعني املتطفلني .التعامل مع التطبيق
�سهل و�سل�س وال يتطلب �أي دراية تقنية م�سبقة،
مع توفري القدرة على اختيار دقة الفيديو املرغوب
حتميله فيها .يذكر �أن امل�ستخدم لن ي�ستطيع �إيقاف
التطبيق �أو اخلروج منه �إال بعد االنتهاء من حتميل
العرو�ض ،مع عدم توافر القدرة على م�شاهدة
العرو�ض التي مت حتميلها من داخل التطبيق نف�سه،
بل يجب ا�ستخدام م�شغل عرو�ض فيديو منف�صل
للقيام بذلك .وميكن حتميل التطبيق من متجري
غوغل بالي ،و�آي تيونز الإلكرتونيني.

السكرتير
يقدم لك تطبيق ال�سكرتري العربي
املجاين على الأجهزة التي تعمل بنظامي
الت�شغيل �آندرويد ،و�آي �أو �إ�س  7حا�سبات
مفيدة ،مثل حا�سبة العمر ،والوزن،
والزكاة ،وال�ضرائب ،وعداد لال�ستغفار
والت�سبيح ،وغريها .ت�ساعد حا�سبة العمر
على احت�ساب عمر امل�ستخدم بال�سنوات
والأ�شهر والأيام ،بينما ت�ستطيع حا�سبة
الوزن حتديد الوزن املثايل للم�ستخدم
ووزنه دون ال�شحوم وم�ساحة �سطح ج�سمه،
ون�سبة وزنه مقارنة باجل�سم ،وتقييم
وزنه احلايل� .أما حا�سبة الزكاة فتقدم
معلومات للم�ستخدم حول مقدار ا�ستخراج
الزكاة ،مع تقدمي حا�سبة العمالت �سهولة
معرفة ن�سب التحويل بني العمالت الدولية
املختلفة .وتقدم حا�سبة التخفي�ضات
قيمة املنتجات التي يرغب امل�ستخدم يف
احل�صول عليها بعد احت�ساب ن�سبة خ�صم
حمددة ،مع تقدمي حا�سبة ال�ضرائب
طريقة �سل�سة ملعرفة �أ�سعار املنتجات بعد
احت�ساب �ضرائب املبيعات عليها.
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شذرات

آللئ من بحور الشعر

لغتنا
قال

الإمام �أبو من�صور الثعالبي يف فقه اللغة
و�أ�سرار العربية:
�إذا كان الرج ُل حا َّد الل�سان قاد ًرا على الكالم فهو
َذر ُِب الل�سان ،وفَتيقُ الل�سان.
ف�إذا كان جيِّدَ الل�سان فهو ِل�سنٌ  .ف�إذا كان ي�ض ُع
ل�سا َنه حيث �أراد فهو َذ ِليقٌ .ف�إذا كان
ف�صيحا بينِّ َ
ً
ذاقي .ف�إذا كان مع حدَّة ل�سانه بليغاً
اللهجة فهو ُح ٌّ
ُ
تعرت�ض ل�سا َنه ُعقدَ ٌة ،وال
م�سال ٌق .ف�إذا كان ال
فهو ِ ْ
ٌ
َ
َيت ََح َّي ُف بيانه ُع ْج َمة فهو ِم ْ�ص َق ٌع .ف�إذا كان ل�سانَ
واملتكلم عنهم فهو ِمدْ َر ٌة.
القوم
َ
ِ

قال ب�شار بن برد:

�أخ����وك ال���ذي �إنْ ِر ْب��� َت���ه ق���ال �إمن��ا
�إذا ك��ن َ��ت يف ك ِّ���ل الأم�����ور معات ًبا
فع�ش واح���دً ا �أو ْ
ْ
�صل �أخ���اك ف�إنه
أنت لمَ ْ ْ
رب ِمرا ًرا على ال َق َذى
�إذا � َ
ت�ش ْ
َومنْ ذا الذي ُت ْر َ�ضى �سجاياه ُكلُّها

المصباح

وذهب مث ًال

لبدر الدين بن مالك (ت686هـ)

ُس ِق َط في َي ِد ِه

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
ُي ْ�ض َرب هذا املثل ملن َندِ َم .وقال الأخف�ش:
يقال ُ�س ِقط يف يده �أي َندِ م .وقر�أ بع�ضهم } َولمَ َّا
ُ�س ِق َط فيِ �أَيْدِ يهِ ْم{ ،ك�أنه �أ�ضمر الندم ،وجوز
� ْأ�س ِقط يف يده .وقال �أبو عمرو :ال يقال � ْأ�س ِق َط
بالألف على ما مل ُي َ�س َّم فاعله ،وكذلك قال ثعلب.
وقال الف َّراء والز ََّّجاج :يقال ُ�س ِق َط و� ْأ�س ِق َط يف يده،
و�س ِق َط �أكرث و�أجود .وقال �أبو
�أي َندِ َم .قال الف َّراء ُ
القا�سم الز ََّّجاجي�ُ :س ِق َط يف �أيديهم َن ْظ ٌم مل ُي ْ�س َمع
قبل القر�آن ،وال عرفته العرب ،ومل يوجد ذلك
يف �أ�شعارهم .والذي يدل على ذلك �أنَّ �شعراء
الإ�سالم ملا �سمعوا هذا النظم وا�ستعملوه يف
كالمهم خفي عليهم وج ُه اال�ستعمال لأنَّ عاداتهم
مل تجَ ْ ِر به .و�أما ذك ُر اليد فلأنَّ النادم ُّ
يع�ض على
يديه ،وي�ضرب �إحداهما بالأخرى تحَ َ ُّ�س ًرا ،كما قال
تعاىلَ } :و َي ْو َم َي َع ُّ�ض َّ
الظالمِ ُ َع َلى يَدَ ْي ِه{ ،وقال:
َ
} َف�أَ ْ�ص َب َح ُي َق ِّل ُب َك َّف ْي ِه َع َلى َما �أنفَقَ ِفي َها{ فلهذا
�أ�ضيف �سقوط الندم �إىل اليد.
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�أ َر ْب�������تُ و�إنْ ال َي��� ْن��� َت���ه النَ ج��ان�� ُب��ه
�صدي َق َك لمَ ْ تَ�� ْل��قَ ال��ذي ال تُعات ُبه
م���ق ُ
������ب َم������ َّر ًة ومجُ��ان�� ُب��ه
���ارف َذ ْن ٍ
ظمئت و� ُّأي النا�س ت�صفو م�شار ُبه
َ
ك��ف��ى امل����ر َء ن��ب ً
�لا �أن تُ�� َع�� َّد معاي ُبه

م�ؤ ِّلف

هذا الكتاب هو بدر الدين بن
مالك ،ال�شهري بابن الناظم� .شرح
�ألفية والده املعروفة باخلال�صة َّ
وخط�أه يف بع�ض
املوا�ضع .قال عنه ال�صفدي يف الوايف بالوفيات:
«ال�شيخ بدر الدين بن مالك الإمام البليغ
النحوي ،كان �إما ًما يف املعاين والبيان والبديع
والعرو�ض واملنطق ،ج ِّيد امل�شاركة يف الفقه
والأ�صول� ،أخذ عن والده».
�أما هذا الكتاب فهو اخت�صار للجزء الثاين
ال�س ّكاكي يف املعاين
من كتاب املفتاح لأبي يعقوب ّ
والبيان والبديع .وقد �أراد بدر الدين �أن ي�ضع
خمت�ص ًرا لكتاب ال�سكاكي ،وهو خمت�صر �أخاله

من تعقيداته املنطقية والكالمية والفل�سفية التي
�أودعها مقدمات الأق�سام والف�صول و�أدخل فيه
تعديالت .ومن ذلك �أنه نقل مبحث البالغة
والف�صاحة من ذيل البيان �إىل فاحتة املخت�صر،
وظ َّل على ر�أي ال�سكاكي يف �أن علمي املعاين
والبيان هما مرجع البالغة ،و�أن مرجع املح�سنات
البديعية الف�صاحة� ،إال �أنه مع اعرتافه ب�أنها
توابع لعلمي املعاين والبيان جعلها عل ًما م�ستق ًال
بنف�سه �سماه علم البديع ،وبذلك هي�أ لأن ت�صبح
البالغة مت�ضمنة ثالثة علوم .ورمبا كان �أهم
�شيء �أ�ضافه �إىل خمت�صره �أنه تو�سع يف ذكر
املح�سنات البديعية� ،إذ ذكر �أربعة وخم�سني لو ًنا
منها ،بينما ذكر ال�سكاكي �ستة وع�شرين لو ًنا.
�إنَّ امل�صدر الأ�سا�سي لهذا الكتاب هو مفتاح
العلوم ،وعلى الرغم من ذلك جند امل�ؤلف يتو�سع
يف اال�ست�شهاد بال�شعر تو�س ًعا يفوق ال�سكاكي ،كما
جنده ي�ستخدم �شواهد مل ي�ستخدمها ال�سكاكي.
ويظهر ت�أثر امل�ؤلف بقدامة بن جعفر يف كتابه نقد
ال�شعر ،وبابن ر�شيق القريواين يف كتاب العمدة
يف نقد ال�شعر ،وبالع�سكري يف كتاب ال�صناعتني،
وبابن الأثري يف كتابه املثل ال�سائر.
وميتاز هذا الكتاب ب�سمة الإيجاز والو�ضوح،
وكرثة ال�شواهد وح�سن اختيارها ،كما ميتاز
� ً
يق�سم النوع
أي�ضا بح�سن التبويب والتق�سيم� ،إذ ِّ
�إىل �ضروب وال�ضرب �إىل �أق�سام ،وهو يف كل
ذلك بعيد عن التعقيد الذي غرق فيه كثري
من البالغيني ،و�إن كان ي�ستخدم امل�صطلحات
املنطقية يف بع�ض املوا�ضع .ولهذا الكتاب قيمة
علمية كما �أن ل�صاحبه مكانة عند العلماء.
إعداد :محمد التجاني رملي
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معرض الخليج للتعليم والتدريب ،جيتكس  -دبي
يستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض
معرض الخليج للتعليم والتدريب ،جيتكس ،لمدة
ثالثة أيام .ويقام المعرض تحت رعاية وزارة التربية
والتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يمثل المعرض منصة تفاعلية للمختصين في التدريب
المهني والمؤسسات التعليمية ،ومصدرًا ق ّيمًا لتبادل
المعارف والخدمات.

المعرض السعودي الدولي لتجهيزات
وتكنولوجيا الفنادق -الرياض
بمشاركة أكثر من  100عارض من داخل المملكة
وخارجها ينطلق معرض تجهيزات وتكنولوجيا الفنادق
 2017في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
يجمع المعرض مستثمري قطاع الفندقة ومورّدي
التقنية مع القطاعات الحكومية وشركات التصميم
الداخلي ،وخدمات الفنادق ،والتجهيزات الحديثة.

الملتقى األول آلثار المملكة  -الرياض
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الملتقى
األول آلثار المملكة بقاعة مكتبة الملك عبدالعزيز
ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي .يهدف الملتقى إلى
تعريف النشء بآثار بالدهم ،وتعزيز وعي المواطنين
بما تحويه المملكة من إرث حضاري عريق ،وتوثيق
جهود الدولة في العناية باآلثار والتعريف بها محليًا،
وإقليميًا ،وعالميًا.

 18-14نوفمبر

 21-20نوفمبر

 25-21نوفمبر

معرض دبي الدولي للسيارات  - 2017دبي
يقام معرض دبي الدولي للسيارات ،أكبر حدث
للسيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،على أرض مركز دبي التجاري العالمي.
ويستقطب المعرض في كل عام كبرى الشركات
المصنعة للسيارات ،وأكبر الموزعين والمتخصصين
في القطاع ،إضافة إلى الوكالء الرئيسين ،وعشاق
السيارات من جميع أنحاء العالم.

القمة السعودية لتكنولوجيا الموارد
البشرية  -الرياض
تجمع القمة السعودية لتقنية الموارد البشرية
خبراء الموارد البشرية وقادة ثورة التحول
الرقمي في المملكة ،ومزودي حلول التقنية من
جميع أنحاء العالم ،لمناقشة القضايا المهمة
التي تواجهها المنظمات في مكان العمل
الرقمي ،واالستفادة من أحدث االبتكارات التقنية
في إعادة تشكيل بيئة العمل ،ورفع كفاءة
المنظمات وإنتاجيتها.

معرض المجوهرات  - 2017المنامة
يُعد معرض المجوهرات العربي من أكبر معارض
الجواهر وأعرقها في الشرق األوسط ،ويمثل فرصة
مميزة لجميع عشاق الجواهر الثمينة وأشهر دور
الجواهر العريقة ومص ّنعي الساعات الفاخرة واألحجار
الكريمة ،وكبار المصممين من جميع أنحاء العالم ،لطرح
آخر مجموعاتهم ،والقطع الفريدة والحصرية لهواة
جمع القطع الثمينة والنادرة في الشرق األوسط .يقام
المعرض في العاصمة البحرينية المنامة ،ويستضيفه
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

 29-26نوفمبر

 29-27نوفمبر

 29-27نوفمبر

قمة التميز في البناء  - 2017دبي
قمة «الخمسة الكبار» أو قمة التميز في البناء،
التي تعد أكبر حدث يهتم بالبناء في الشرق
األوسط .وتنعقد هذه القمة في هذا العام على
مدى أربعة أيام ،من  26إلى  29نوفمبر ،في مركز
دبي التجاري العالمي.

هوريكا السعودية  - 2017الرياض
ينطلق هوريكا السعودية في نسخته
السابعة بمركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات .المعرض مصنف أحد أكبر
المعارض السنوية للضيافة .تتضمن أنشطته
ً
عروضا لفنون الطهي ،إضافة إلى
هذا العام
كثير من األنشطة األخرى.

منتدى الرياض االقتصادي  - 2017الرياض
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض منتدى
الرياض االقتصادي ،الذي يعد مرك ًزا بحثيًا للتفكير
االستراتيجي ،يدعم اتخاذ القرار االقتصادي
والتنموي عبر استشراف المستقبل ،وتشخيص
القضايا االقتصادية والتنموية ومناقشتها ،وإعداد
الدراسات وصياغة التوصيات التي تدعم برنامج
التحول الوطني ورؤية المملكة .2030
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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:

دب  -حر  -مع  -قم  -فم  -رد -
ود  -ال.

أ
ف

 ٣أحرف:

حرس  -أهل  -برق  -رفس  -نجل -
اثر  -أمل  -طحل  -جسم  -ثقة  -دار -
ملح  -بدر  -ثقب  -أسد  -حنا  -أرق.

ل
ا

 ٤أحرف:

جهاد  -امان  -رفقة  -هاجم -
يرتب  -سميح.

م

 ٥أحرف:

دوالب  -امايس  -رمسيس  -االحد -
اسعاف  -أفالم  -سقراط  -سالسل.

 ٧أحرف:

الصافات  -الصنارة.

أشكال مسلية

لألذكياء 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؟

94
87
117
58
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4
3
5

12
9
؟

72
54
90
إعداد :نور الرشدان

Ground
Handling

Aircraft
Charter

Your Aircraft is the Center
of our Attention

Your SPA in the SKY

Aircraft
Maintenance

Our professional certified and qualified engineers
will keep your aircraft airworthiness all the time

Aircraft
Management
Maximizing the assets of your aircraft
operating without trouble

Integrated
Private
Aviation
Services
Integrated
Services
Integrated
Integrated
Services
Integrated
Services
Services

Integrated Services

Integrated Services

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

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٤١٣ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٨٣ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٨١ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ ::ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٥١ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٣٠٥ :ﻣﻘﺎﻋﺪ ٢٤ :ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٥ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٢٩٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٢:ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٥٩ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٧٨٫٨٦ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢١٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٤٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٣ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٣ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(
اﳌﺪى ٧٩٣٠ :ﻣﻴ ًﻼ ) ١٤٫٦٨٥ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً ٢٤ ،ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٨ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٧٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٤١ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٢٧ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢٠٠ :ﻗﺪم ) ٦٠٫٩٤ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٣ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩٠٥ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٢٤٠ :ﻣﻴﻞ ٩٫٧٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٦ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٦٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٢٨٨ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٦ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٥٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٣٣٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٠٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٨ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫٣٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٧٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٣٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٧١ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٨٥٠ :ﻣﻴﻞ ١٠٫٨٣٠) ،ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ١١٦ :ﻣﻘﻌﺪاً  ٢٠ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٩٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً  ١٢ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٢٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٢٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٩٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ١٤٤ :ﻣﻘﻌﺪاً.
ﻣﻘﻌﺪاً ١٢ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٣٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٧ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٥٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٥١٥ :ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٩ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤١٫٠٠٠ – ٣٩٫١٠٠ :ﻗﺪم ) ١٢٫٥٠٠ – ١١٫٩٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٣٠٠ :ﻣﻴﻞ ) ٦٫١٠٠ﻛﻢ(.

FLEET
Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class
C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class
B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class
)Length: 209 ft (63.73 m
)Wingspan: 200 ft (60.94 m
)Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 5,240 nautical miles (9,700 km

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

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

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

Airbus A320
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

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats
12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km

معلومات مفيدة
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

اإلذاعة والتلفاز
ت�شرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برامج �إذاعية بعدة لغات ،ف�ض ًال عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر���س��ال التلفازي عرب ت�سع قنوات هي :القنـاة الأول��ـ��ى ،القنـاة
الثانيـة ،ال��ق��ن��اة الريا�ضية ،ال��ق��ن��اة الإخ��ب��اري��ة ،ق��ن��اة �أج��ي��ال ،قناة
االقت�صادية ال�سعودية ،قناة القر�آن الكرمي ،قناة ال�سنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي �إر�سالها �أنحاء اململكة كافة ،ومعظم �أنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�سبوعية� ،إال �أن مرافق الدولة تغلق يوم ال�سبت كذلك.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك عطلتان ر�سميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�ضحى.
العملة السعودية
الوحدة النقدية ال�سعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دوالر الأمريكي حوايل  3٫75ري��ال .وتوجد �أوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�سة رياالت ،ع�شرة رياالت ،خم�سني ريا ًال ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال� .أما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�شر
هلالت ،خم�س وع�شرين هللة ،خم�سني هللة ،مئة هللة.
الخدمات المالية والمصرفية
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
�إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة ،ومرخ�ص لها ،كما توجد
ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات ،م�شرتكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�سديد امل�شرتيات العامة ،بالإ�ضافة �إىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة.
خدمات االتصاالت
مركز العناية بعمالء STC
        900
تتوافر يف اململكة العربية ال�سعودية �أحدث نظم االت�صاالت العاملية ففي
جمال االت�صاالت الهاتفية ميكن االت�صال مبا�شرة ب�أكرث من  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عايل ال�سرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهاتف.
• خدمة الرقم املوحد (.)9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة �إر�سال الربقية التلك�سية عرب
الهاتف مبا�شرة يف �أي وقت ،ولأي مكان عن طريق االت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ( )969للر�سائل العربية ،وعلى الرقم
( )968للر�سائل الإجنليزية.
• خدمة االت�صال املجاين ( ،)800وهي خدمة تقدم للجهات وال�شركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من االت�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�سائلة ،والهالمية ،وامل�ضغوطة �ضمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق َبل الركاب ال�ضيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�شمل ذلك
ال�سوائل كافة املعب�أة يف عبوات زجاجية� ،أو بال�ستيكية،
�أو معدنية التي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10
مللرت ،وحتتوى مواد �سائلة �أو غازية م�ضغوطة كاملياه،
وامل�شروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت ب�أنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�ستح�ضرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�شامبو ،ومعجون الأ�سنان،
بالإ�ضاف ًة �إىل العبوات امل�ضغوطة املعدة لال�ستخدام يف
�شكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما �أنه لن يتم رف�ض هذه ال�سوائل،
و�إمنا �سيتم �شحنها �ضمن العف�ش املوزون.
ا�ستعالمات الدليل
�شركة زين  -مركز خدمة ال�ضيوف
ال�ساعة الناطقة
�شركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�ضيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

وسائل النقل والترحال في المملكة

املطارات الداخلية
النقل اجلوي هو �أف�ضل و�أن�سب
و�سيلة للرتحال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�ساحات ال�شا�سعة ،لهذا
�سخرت «ال�سعودية» �شبكة �شاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�ضها ،ف�أ�صبحت
مدينة «الريا�ض» ال تبعد عن
«جدة» �سوى �ساعة ونيف ،بينما
�أ�ضحى الو�صول �إىل �ساحل
اخلليج منها عند مدينة «الدمام»
ال ي�ستغرق �سوى  45دقيقة .ويبلغ
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�سبعة وع�شرين مطارًا.

املطارات الدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة،
ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض،
ومطار امللك فهد الدويل بالدمام،
و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز
الدويل باملدينة املنورة.
وت�ستوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية� ،إىل جانب
اخلطوط ال�سعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات «الليموزين»
ال�ستئجارها �إىل داخل املدن.

احلافالت
�أدخ��ل��ت ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�ض املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية ب�شبكة �شاملة
من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها
املرتامية الأطراف ،وتعد هذه ال�شبكة من
�أحدث �شبكات الطرق و�أرقاها يف العامل.
خدمات القطار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�ض ،والدمام على �شاطئ اخلليج ،وبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

ت�أجري �سيارات
وتوجد �سيارات للإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�ستخدام الرخ�صة الدولية �أو التي
ا�ستخرجها من موطنه.

رقم الطوارئ الموحد في
المملكة العربية السعودية
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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.

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.

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

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

Although more than 75,000 patents have been issued

to American universities since 1969, the vast majority of technology
transfer offices are failing to generate enough revenue
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even to cover their operating costs

in nearly every industry. Simply put,
product development takes a back seat
in innovation strategy because the
financial link between ideation and
commercialization is broken.
For economies to prosper, good
ideas need a nudge getting to market.
Innovative products are, after all, what
makes life healthier, more efficient, and
more fun. But there’s ample evidence
to suggest that development – the “D”
in R&D – has not kept pace with the
blistering speed of “R” – modern-day
research.
Even the most robust economies
have a surplus of ideas that never reach
consumers. In the US, for example,
just 5% of all active patents are ever
licensed or commercialized. Most
companies use less than a quarter of
the inventions they own. Technology
transfers from academia aren’t going so
well, either. Although more than 75,000
patents have been issued to American
universities since 1969, the vast
majority of technology transfer offices
– administrative units that manage a
school’s intellectual-property output –
are failing to generate enough revenue
even to cover their operating costs.
If we want to reverse these trends
and maximize innovation output, we
need more mechanisms for funding the
commercialization of smart ideas.
At the moment, venture capitalbacked startups are the standard
mechanism for moving from “R” to “D.”
These companies are formed for the sole
purpose of pushing good ideas through
the development pipeline. And, given the
stellar valuations of some startups, it’s
easy to assume that a healthy ecosystem
of savvy companies and venture capital
funding is all that is needed to ensure
innovation.
But most companies are simply
unable to take good ideas to market,

because they lack access to pools of
capital earmarked for innovation.
Small- and medium-size enterprises
(SMEs) often struggle to secure
financing to build R&D infrastructure.
Multinational corporations use retained
earnings to finance R&D, but because
this approach can adversely affect a
company’s stock valuation, even they
tend to be conservative in pushing new
ideas forward.
Compare that scenario with the
way that multinationals finance
infrastructure investments. Let’s say,
for example, that DuPont wanted to
build a new manufacturing facility. It
could borrow money from a bank and
repay it from resulting profits. But if
DuPont needed capital to produce a new
chemical in an existing plant, it couldn’t
get a loan, because banks don’t know
how to assess the risks of innovative
products (in the chemical industry or
any other).
Unless you’re a giant like Alphabet,
Apple, or Tesla, you can’t justify the risk
and expense of a blue-sky R&D program.
These days even the biggest companies
are more likely to acquire a new, prepackaged technology than to develop
it in-house. That’s one reason why
mergers and acquisitions are increasingly
common (and why some observers see
M&As as the new R&D).
This situation isn’t ideal for investors,
either. Consider the case of Sony’s
PlayStation gaming console. Development
of the PlayStation attracted considerable
attention from investors in the 1990s. But
the only way to back the project was to
buy shares in the parent company—which
encompassed music, film, camera, and
television businesses as well. This sort
of misalignment is just as inefficient for
companies as it is for investors. And it’s
not even an option for smaller companies;
selling equity is hard when you’re an SME.

Clearly, current funding models
stifle product-specific innovation and
investment, and all but freeze out
SMEs. The government officials with
whom I speak are more concerned
with maintaining the health of their
countries’ SMEs than protecting
multinational corporations, for good
reason: SMEs everywhere account for an
overwhelming share of employment and
job creation. Yet they aren’t getting the
financing opportunities they deserve.
To turn things around, businesses
need financing vehicles tied to
product development. One idea is
debt-based funds offering bonds with
more predictable returns based on
revenue from new products. These
funds could be structured to distribute
risk among a variety of projects or
sectors, which might make them more
attractive to investors who avoid highstakes venture financing. This kind
of funding would also enable much
closer alignment between investors and
innovative projects.
Companies with proven track
records, technical skills, experienced
management teams, and established
sales channels are sources of
innovation that no country can afford
to squander. The limitations of the
current financing regime mean that
countries are letting opportunity pass
them by. Despite few ready avenues for
product commercialization, the world’s
companies, research institutes, and
university and government laboratories
together spend more than a trillion
dollars on R&D annually. Without a
new approach to product financing,
most of what they discover will remain
on the shelf.

* Edward Jung, former Chief Architect

at Microsoft, is Founder and Chief
Technology Officer at Intellectual Ventures.
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people talk about nurturing
innovation, they typically
focus on government funding for basic
research, expanding access to higher
education, building tech hubs and
incubators, and so on. But a crucial
element of innovation is often absent
from these discussions: the final product.
When business leaders get together
to talk about innovating their industries,
they typically focus on initiatives like
improving government funding for basic
research, or building technology hubs
and incubators. But a crucial element of
“innovation” is often absent from these
discussions: the final products.
That’s no oversight. On the contrary,
the lack of product-focused discussion
is symptomatic of a far more serious
problem facing businesses of all sizes

When

has greater credibility when travelling
across borders.

3. Improved morale among
employees | Multinationals have little

choice but to employ locals in every
country they operate in. For the employees,
a culturally diverse TMT is a powerful
symbol of meritocracy. In my experience
working with over 200 multinationals,
I have observed TMT diversity to be
powerful in motivating employees.
I recall being the keynote speaker at
a global leadership conference held 15
years ago by a Norwegian multinational
company. The firm had a large footprint
in the Middle East, as well as in South
and Southeast Asia. As a result, of the
500 or so leaders gathered, a quarter of
the audience was of South Asian origin.

As I descended from the podium after
my address, about 100 people, all of
South Asian heritage, lined up to talk
to me. Usually, a few people come up
after a speech, but this was an unusually
long line. I shook hands one by one,
feeling quite puzzled by the outpouring
of enthusiasm. I finally got the answer
when the 15th person greeted me and
said: “Professor, I have been with this
company for 15 years. For 15 years I have
seen the Norwegians on the podium at
this annual conference telling us Indians
what to do. Now, at long last, there was
an Indian telling the Norwegians what to
do. Thank you.”

A note of caution

| I want to end

on a note of caution with respect to
culturally diverse TMTs. First, as

already mentioned, the benefits only
apply if the enterprise is multinational.
In a single-market company, these
advantages would become drawbacks.
Second, it is critical not to assess cultural
diversity by simply counting passports.
More important is the international
experience of the TMT members − for
instance, how long have they lived in
different countries − because that is what
delivers some of the advantage. Third, all
companies evolve in their journey to be
more multinational. It begins with sales
and supply chains; culturally diverse
TMTs are the last stage.

* Nirmalya Kumar, is a Visiting Professor of

Marketing at London Business School and
Distinguished Fellow at INSEAD Emerging
Markets Institute.
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many large companies
are multinational, most
of the top management teams (TMTs)
in these companies are not. They tend
to be dominated by executives with a
connection to the home country of the
company. Attention is paid to gender
diversity, but cultural diversity is often
ignored.
One must first agree that there are
some benefits to having mono-cultural
TMTs (all coming from the same
nationality and speaking the same
language). Since mono-cultural teams
share assumptions, world views and
language, communication between
them is efficient. This speeds up decision
making and reduces conflict among team
members. Anyone who has participated

While
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in culturally diverse teams has
encountered problems on these fronts.
Benefits of cross-cultural teams
surpass drawbacks only when the
organisation has multinational
operations. In this context, cross-cultural
teams have three crucial advantages:

1. Greater insight into markets

|

Intimate familiarity with a given culture
and its consumption patterns yields
deeper consumer insights. A culturally
diverse team is more likely to have
superior knowledge of the political
and social idiosyncrasies of different
foreign markets. A diverse TMT is also
better able to monitor changes in major
markets if it has representatives from
those markets, since people, no matter

where they live, stay connected to their
home country.

2. Enhanced credibility with
global stakeholders | Multinational

companies must navigate the heightened
expectations of their global stakeholders.
They have to negotiate, mediate
and communicate with important
stakeholders, including government
leaders, union bosses, NGOs, big local
investors and media representatives.
A diverse TMT enhances the cultural
bandwidth to effectively interact with
stakeholders from different countries.
Connecting with stakeholders in a
particular country is easier if there is a
person from that culture on the team.
With cultural diversity, the entire TMT

Golden Horde became one of the welloff states. As Buharaev states (2007), it
is obvious that the Volga Bulgars, as the
most enterprising and educated part of
population, played a key role in such a
change. However, in the second half of the
fourteenth century, with the death of khan
Janibek, the Golden Horde lost its power.
The fall of central government was
supplemented by the separatism of the
Golden Horde uluses (principalities)
and, as a result, in the middle of fifteenth
century the Kazan khanate emerged
managing all the former lands Volga
Bulgaria. The last stage of the independent
statehood of Kazan Tatars lasted until
1532, when it was subdued by the
Muscovite army of Ivan Terrible. From
this period, the Kazan Tatars officially
went with the way of one Russian
state. Nonetheless, as Buharaev (2008)
highlights: ‘Kazan Tatars have learnt the
painful lessons of history by heart – the
memory of sovereign statehood and the
experience of national survival, which
has, with the passage of time, turned
into variable political wisdom, is in their
blood’. Moreover, highlighting the legacy
of Volga Bulgaria today, Buharaev (2008)
very accurately states: ‘Those thousandyear-old traditions of the Volga Bulgaria
which created, on the Volga, not only a
still-living commercial, industrial and
agrarian civilization, but also its art of
peace and coexistence with different
people’. Indeed, as the home of Islam and
Christianity, accommodating in harmony
with more than 100 nationalities, our land
is unique and special. Symbols of this
coexistence between East and West lay
in all the lands of our republic: whether
in the heart of Tatarstan’s capital, Kazan
Kremlin, where we can view the Mosque
Qol Sharif and Annunciation Cathedral;
at the reconstructed Bolgar city, which is
so important for Islamic civilization; or
Sviyazhsk Island, which holds immense
significance for the Christian community.
The wisdom of the nation is saved by
preserving its heritage and uniqueness,
which in our republic’s case, is the
peaceful coexistence of Kazan (Volga)
Tatars with many different peoples – this
is the story of my Tatarstan.

*

Diana Galeeva is a PhD candidate at the
School of Government and International
Affairs at Durham University, UK.
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and to the world, in general

The majestic Palace of Farmers in Kazan, Tatarstan.
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National Library in Kazan.

is directly linked with the culture of Volga
Bulgaria, known in the history of Islam
under the title of Imam al-Haramein –
‘The Imam of the two sacred cities’, Mecca
and Medina. The Andalusian traveler Abu
Khamid al-Gharnati, describing the story
of how the Bulgar Tsar accepted Islam,
stated that the Muslim merchant cured
him of heavy illness, said:
“And they call any learned person by
the title of balar, therefore this country
is also named ‘Balar’, and the meaning of
this word is a ‘learned person’, and they
Arabized it, and began to pronounce it as
‘Bulgar’. I read about this in the ‘History
of Bulgaria’, which was copied by a Bulgar
Qadi, one of the students of Abu -l Ma’ali
Juvaini, may Allah have mercy on him.”
Peaceful coexistence with other
nationalities of Kazan Tatars goes beyond
the 21st century; it is a tradition that has
endured since the 10th.
Bulgars’ domestic prosperity

contributed to their development to the
world civilization. The capital of Volga
Bulgars is Bilyar city, referred to by
historians as ‘Great City’; archeologist F.
Huzin says the following about the place:
“No city in Western Europe could be
compared to Bilyar-Bolgar: the largest of
them had an area of 200 to 500 hectares:
Paris 439 hectares (the beginning of 14th
century), Milan 234 hectares, Naples and
London were each 200 hectares. Only
Constantinople (1600 hectares), Baghdad
(750 hectares, 4800 with suburbs), and
some other cities surpassed Bilyar-Bolgar
in respect of their territory and number
of inhabitants.”
Moreover, analyzing the Bulgar
civilization of 11th and 12th centuries,
Usmanov described it as ‘open societies
which were not only trading, but
exchanging knowledge with the world.
Bulgar scholars outshined in medicine
and pharmacology; scientists were

engaged in chemistry, the metallurgical
process used in smithing, jewellery
making, and glass manufacture. The
growth of knowledge and development
of practical sciences were possible
only by cultural exchange between the
lands of Northern Islam and medieval
Muslim East (Buharaev, 2005). In other
words, the Bulgars had a significant role
in contributing to Islamic civilization
specifically, and to the world, in general.
Sadly, due to further historical events,
Volga Bulgars’ success changed when,
in the 1236 Mongol invasion, the great
Volga Bulgarian city, Bilyar was destroyed.
The commercial state of Volga Bulgars
had fallen, and this marked the end of
the first completely independent stage of
Volga Bulgaria development. It became
a part of a new empire – the Golden
Horde. The state started as a pagan
nomad polity ruled by primitive power,
however, after converting to Islam, the
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The Qol Sharif Mosque in Kazan.

was a historical event for the Bulgars
because it led to the establishment of an
alliance with the Baghdadi Caliphate,
and the official acceptance of Islam by
the state of Volga Bulgaria. It was an
event that significantly influenced the
future of Volga Bulgars. After the fall
of the Empire of Khazars, the Volga
Bulgaria, having traded with Muslim
states (Khwarezm, the Bukharan lands of
Samanids), started to take advantage of
the existing geographical, religious and
political advantage, and by the end of 10th
century had contributed to the spiritual
and economic prosperity of the state. The
classical Russian historian, S. Solovyev,
has described the Bulgars at this time as
the earliest developed Islamic nation:
“In times long ago, Asia, and that is
to say Muslim Asia, had established its
foothold here, not in the context of some
nomad hordes, but in the context of a
settled civilization. Long ago the Bulgars
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– a trading and industrial nation – had
established themselves on these lands; at
a time when the Russian Slavs had not
yet begun to build Christian churches on
the Oka river, and had not yet occupied
these places in the name of European
civilization, the Bulgars already listened
to the Quran on the banks of the Volga
and Kama rivers. Its acceptance of Islam
became the key to the Bulgars’ spiritual,
cultural and economic development.”
Meanwhile, Volga Bulgars had peaceful
relations with its neighbors, Kievan Rus.
Gumiliev (1988) wrote that:
“One thousand years ago two of the
largest states of Eastern Europe – Kievan
Russia and Volga Bulgaria – concluded
a peace treaty, which in spite of the fact
that Slavs had accepted Christianity, and
Turks [refers to Volga Bolgars] still revered
Islam, most beneficently affected relations
between the two nations for almost 250
years, down to the conquest by Batu khan.”

Moreover, they did not only have
diplomatic relations but, as the Arabian
geographer, al-Idrisi (1100-65) emphasizes,
that Christians also lived in the cities
of Bulgars and that shows the origins
of peaceful coexistence and harmony
of different nations: ‘Bolgar is the name
of the city inhabited by Christians and
Muslims; the latter have a big mosque’. As
this suggests, Bulgars also contributed to
the development of Islamic civilization.
Mosques were built in Bulgar cities, and
people were educated to Islam. Volga
Bulgarian cities adopted the ‘madrasa’
type of educational institution, and in
one of madrasas of the Bulgar capital
foreign students studied – Shakirds from
Baghdad and other cities of Iraq. With the
establishment of Islamic culture, the earlier
Turkic Runic was replaced by the Arab
script. Scholars also contributed to the
Islamic civilisation. Medieval scholar Abu-l
Ma’ali ‘Abd al-Malik al-Juvaini (1028-85),

up with a huge
Having grown
sense of pride, and

with love for my Republic of Tatarstan,
the challenge of writing about my home,
and of finding a story to represent it, feels
like a huge responsibility. I considered
discussing the legacy of the place where
my mother tongue, Tatar language,
opened the gates for other Oriental and
Middle Eastern languages and cultures,
while the republic’s other official language,
Russian, did so for Slavic societies. I
might also have told a story of the place
where I learned to read the poetry of
famous Tatar poets such as Tukai, Dzhalil
and Kutuy, who were inspired by the
beauty of our land and language. Where,
during my school days, I empathised
with heroes, one of the most prominent
Russian writers and greatest authors of
the world, Leo Tolstoy, who studied at

Kazan University, in Tatarstan’s capital. My
focus might also have been the dynamic
economic prosperity of Tatarstan, whose
natural resources have, through strategic
leadership and the people’s hard work,
fuelled the petrochemical industry,
automotive construction, aviation,
agriculture, power engineering, and wood
processing industries that are the pride of
our nation. Finally, I thought of the variety
of cultures and traditions that have been
carefully preserved by the inhabitants
of the land for several generations. In
particular, festivals such as Sabantuy,
Karavon, Republic Day, the Feodor
Chaliapin International Opera Festival,
the Rudolf Nuriev International Classical
Ballet Festival, and the Rashit Vagapov
Tatar Song Festival, all demonstrate the
souls of the nations that have peacefully
coexisted here for over a thousand years.

There are many stories to be told about
my home, however today’s story is about
the roots of its uniqueness; the historical
origins of Kazan (Volga) Tatars, and how
they were able to balance relations with
the East and the West while contributing
to Islamic civilization. It is about how a
place of harmony was created, the strength
of which is its diversity and the religious
tolerance which runs in the nation’s blood.
The rich history of Kazan (Volga)
Tatars deserves a thousand volumes,
and cannot be summarised here. But
to provide a sense of the origins of its
uniqueness, it is important to focus on
the period of the 10th to 12th century.
The Volga Bulgaria was acknowledged
by Arabs even in the 10th century when
the secretary of the Baghdad embassy,
Ahmad bin Fadlan, personally visited
Volga Bulgaria in 922 AD. The visit
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some of the plateaus and hilly tracts
rise to an altitude reaching 1500m.
Topography is more or less similar to
the Central Najd and consists of wadis,
hills and open plains. It is in these
aforementioned wadis that the true
beauty of Tabuk can be found.
Not far from Tabuk city, Wadi Dissa
is one of the most famous and beautiful
wadis of the region. It is cleaved between
majestic pillars rock, is abundant in
water, and makes – at many points - for
a perfect place to stop by, set up a camp,
and picnic amidst the palm trees and
running waters of this part of Tabuk.
Setting up camp usually means
gathering firewood, and setting up
embers on which to make the Arabic
coffee Saudi Arabia is known for. With
the scent of cardamom filling in the air,
as it is crushed, the scenery becomes
even more magical as you carry out
the same rituals other travelers have
experienced for hundreds of years.
Indeed, the main draw of Tabuk is
the nature in which it sits. The great
outdoors, and the majestic scenery
and views, make it one of the most
scenic places to visit in Saudi Arabia.
Getting out of the city and into Tabuk
is practically a mandatory affair, and as
noted previously, it offers a scenery of
great variety and beauty.
Within Tabuk, you might also find
the remains of previous civilizations
that called the region home. The most
famous inhabitants of the region, prior
to the advent of Islam, are most likely
the Nabateans. They built the sister cities
of Petra and Mada’in Saleh, one located
in Jordan and the other near the town
of al-Ula in Saudi Arabia. They were
also active in the Tabuk region, with
vestiges of their civilization, mainly
funereal monuments as well as carved
inscriptions and symbol, still remaining
in Al Bida’a. All in all, a fascinating and
mesmerizing way to find out more about
the history of the region.
Tabuk might not immediately leap out
as a possible destination for a traveller
to Saudi Arabia. After all, its isolation
and the distance you have to travel to
reach it make it a remote location to visit.
However, those that do make it there will
find a city replete with history, natural
beauty, and great charm.

*

Leah Schmidt and William Bauer are
travel writers and photographers.
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Not far from Tabuk city, cleaved between
majestic pillars rock, Wadi Dissa makes for a perfect place
to stop by, set up a camp, and picnic
				 amidst the palm trees.
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The main draw of Tabuk is the nature
in which it sits. The great outdoors, and the
		majestic scenery and views, make it one of the most
			
scenic places to visit in Saudi Arabia
region in the Arabian Peninsula. The
famous geographer and cartographer
Muhammad al-Idrisi (d. 560 AH) wrote
that: “It is a six-day journey overland
from Madina to Tabuk, which lies
between al-Hijr and the border of Syria, at
a four-day’ journey from the latter, which
is halfway. It has a fortress, a spring of
babbling water from which its inhabitants
drink, and numerous date palms.”
Tabuk was a vital stopping point on
the Cairo to Makkah pilgrimage route,
and constituted a strategic location for
the gathering of victuals for caravans
heading onwards to the Holy Cities of
Islam. Critically, it is the association of
Tabuk with water, and sustenance, that
made it the vital stopping point. Writing
in 726 AH, the famous explorer Ibn
Battuta (d. 770 AH) said: “The great
caravan (of pilgrims) encamps near the
spring in Tabuk, from where everyone
drinks. They stay there for four days, in
order to rest, provide their camels with
water, and to store a supply of water for
the frightful wasteland between al-Ula
and Tabuk.”
Tabuk nowadays is a busy bustling
city, but one with interesting and

important historical sites for the traveller
to visit. The three main ones, within the
city limits, are the Prophet’s Mosque,
the Ottoman fortress built to guard the
city from attack, and the Hijaz railway
station that once connected Tabuk to the
Damascus and Madinah al-Munawarah
railway line. All these sites are close to
one another, and provide an opportunity
to fully appreciate the depth of Tabuk’s
connection to history, as well as its place
at the crossroads of it.
The Prophet’s Mosque is so named
because it is where Prophet Mohammed
(peace be upon him) offered prayers
when he visited the region in 8 AH. The
mosque was originally built in mud and
roofed with palm tree trunks. Today,
it exists with more modern finishing,
having been restored and renewed by the
late King Faisal.
Also of interest is the well-maintained
fort of Tabuk, which comprises exhibits
documenting effectively the history of
Tabuk. Although the fortress of which
al-Idrisi wrote no longer exists in the
form he described, the one that still
stands today in Tabuk was built during
Ottoman times, in the reign of Suleiman

the Lawgiver. For the Ottomans,
Tabuk’s fort retained a critical strategic
importance, controlling trade and
access to the Arabian Peninsula from
its dominant position. However, its key
aim was ensuring that the city’s strategic
importance as a watering point was
maintained for the Ottoman empire of
that period. With its typical Ottoman
defensive architecture, the fort is a must
visit for anyone interested in finding out
more about the history of the area.
Driving out of Tabuk, and into the
surrounding countryside, one will to
be mesmerized by the majesty of the
landscape. The western side of the
region is bordered by a series of hilly
and mountainous areas, particularly the
Jabal Lauz of Northern Hijaz Mountains,
whereas the eastern and southeastern
sides are bounded by the Great Nafud.
This accounts for a great diversity of
landscapes inherent to Tabuk.
Typical rangelands can be found
on the northern and southern sides
of the Tabuk Province. The altitude
of the region varies from 750 to
1000m in most of the areas except in
parts of the northern region where
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1. Inscriptions on the rock walls inside the
beginning of Wadi Dissa.
2. Due to the large amounts of
water in the wadi, huge reeds
grow all year round.
3. Interior view of Tabuk Fort.

1

2

Situated approximately
twelve-hundred

kilometers north of Saudi Arabia’s capital
Riyadh, the city of Tabuk is located
in a region of great natural beauty
and historical significance. It is also
considered a hub of tradition and culture.
The city, which gives its name to the
province it is set in, currently hosts just
over half a million inhabitants, and has
had a rich imprint in history for many
hundreds of years.
Of the origin of the name “Tabuk”, the
historian Abdullah al-Bakri (d. 487 AH)
wrote that: “Tabuk was the furthest point
reached by the Messenger of God (peace
be upon him). Al-Qutbi mentioned
that the Messenger of God (peace be
upon him) came here during the Battle
of Tabuk, and they were stirring up the
spring with their arrows, and he said
to them: “Are you still stirring it up
(tabukunaha)?” So it was called “Tabuk”.”
Additionally, Tabuk’s placing and
geographic location are on such key
trade and travel routes that the city
was always an important crossing
point for travellers attempting to
reach the southern cities of the Hijaz

3
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A virtual visit to a remote city,
yet replete with a charming natural beauty
as well as a rich history.

Photograph By Badr Alanazi

By Leah Schmidt and William Bauer *
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SKYPRIORITY.
THE ONLY WORD YOU NEED TO KNOW FOR SEAMLESS TRAVEL.
SkyTeam’s iconic red SkyPriority signs guide you through airports across the globe with speed
and ease. From priority check-in, boarding and baggage handling to priority lanes at ticket
offices, transfer desks, security and immigration – it’s all seamless. And it’s all automatic for
SkyTeam Elite Plus, First and Business Class travelers. Find out exactly what’s on offer for your
next trip with the SkyPriority Finder on our app or skyteam.com

SkyTeam

Make SkyTeam’s New Vancouver Lounge
Your Next Destination
There’s

now another reason
to stop in Vancouver:
SkyTeam’s latest airport lounge. It’s
our first in the Americas and the
seventh in our growing network
of branded airport lounges. Step
inside and you’ll experience a warm
welcome infused with the Pacific
Northwest vibe that makes this city
one of the world’s coolest destinations.
Here are some highlights:

Design in the detail |

An elevator
transports you to an oasis of calm
where glass walls offer panoramic views
of the mountains and the runway. The
lounge is set across two separate wings,
with spectacular views from every seat
in the house.
There’s plenty of spaces for work or
just to unwind. Connect from anywhere
in the lounge or for additional privacy
try out the dedicated work space, kick
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back and relax in a chaise longue, or
freshen up with a pre-flight shower.

Local flavors |

We love Vancouver’s
vibrant foodie scene so much, we’ve
brought it airside. SkyTeam has
worked with local suppliers to source
an abundance of fresh, seasonal
ingredients to ensure a different flavor
every time you pass through the lounge.
A selection of the country’s best
wild Pacific smoked salmon products
will be available, for a true taste of
Canada. Meanwhile, an in-house
chef is on hand at our noodle bar to
create freshly cooked-to-order meals
throughout the day.

Location, location, location |

The
lounge is located in the airport’s newest
spot - Concourse D’s brand-new retail
development. Situated close to Gate 53,
it is close to luxury designer outlets – so

you can combine retail therapy with
pre-flight relaxation.
If you’re an Elite or Elite Plus
member, why not take advantage of the
extra baggage allowance available across
all SkyTeam members?
SkyTeam now offers more branded
lounges around the world than any
other alliance. In addition to Vancouver,
we’ve lounges in Beijing, Dubai, Hong
Kong, Istanbul, London Heathrow
and Sydney, all featuring SkyTeam’s
signature sleek design that makes our
lounges a home from home wherever
you are. Plus, First, Business and Elite
Plus customers have access to more
than 600 member and partner lounges
across our global network.
We’re so excited to add Vancouver to our
growing network of SkyTeam lounges. We
look forward to welcoming you soon.

Four-Legged Scrum
Zebras in a holding pen in
Botswana. Every year, several
thousand zebras travel 300 miles
between Namibia and Botswana,
the longest migration of a major
mammal group in Africa.
Photograph By Frans Lanting
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Duck Tales
A mandarin drake swims
along the surface of a
body of water in Arvada,
Colorado. This type of
perching duck is considered
to be a symbol of conjugal
affection and fidelity in
Chinese culture.

Blue is the
Warmest Color
Colonies of hydrozoan polyps
attached to a disclike float form
the body of a Porpita
porpita in Hawaii. This marine
organism, also known as a blue
button, resembles a
jellyfish in aspect.
Photograph By David Liittschwager
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Photograph By C. Robert Smith

Land of the Dragons
The sky at sunset reflects in the sea by the Komodo Resort in Sebayur
Island, Indonesia. The area, located in the Lesser Sunda region,
is known for its large population of Komodo dragons,
an unusually large type of lizard.

© 2017 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph By Michael S. Nolan
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