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فورموال إي الدرعية
المنافسة في موطن التاريخ
تستضيف المملكة العربية السعودية هذا 

السباق ألول مرة في منطقة الشرق 
األوسط، ليجمع الجمهور بين شغف 

السباقات الحماسية وتجربة السياحة في 
الدرعية التاريخية.
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تأسر األلباب، وهوية فريدة تمزج بين 
الثقافتين السويسرية واإليطالية.
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ماذا يهدد العلم؟

ن  البد من طرائق جديدة  تمكِّ
العلماء من النهوض بالعلم 

وخدمة البشرية.

طول الجلوس 
يضر الدماغ

يمكن أن تستعيد جولة 
مشي كل  30 دقيقة تدفق 

الدم إلى الدماغ إذا كنت جالًسا 
لساعات عدة.

العصائر والمشروبات

حقائق صحية
يعتقد بعض المستهلكين أن 
مشروباتهم المفضلة صحية، 

بينما في الواقع قد تحتوي على 
سعرات حرارية مرتفعة، وتُمثّل 

خياًرا غير صحي للجسم.
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حول السعوديةحول السعودية
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ذهب على ذهب

م�شهد طبيعي لرمال ذهبية من 

كثبان حمافظة بدر، املدينة املنورة، 

بينما ال�شم�س تلقي باأ�شعتها على 

ذهب الرمل. من بني هذه الكثبان 

َمّر تاريخ وقوافل و�شهدت اأوىل 

الغزوات الإ�شالمية.

تصوير: صخر عبداهلل
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حول السعودية

بيوت الرياح

بالقرب من بلدة العال القدمية، غرب 

اململكة العربية ال�شعودية، تتجلى 

الت�شاري�س وعوامل التعرية يف اأبهى 

�شورها. تظهر ت�شكيالت �شخرية 

منحوتة يف اجلبال بفعل الرياح التي 

ت�شكنها ثم مت�شي.

تصوير: محسن الدعجاني
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جمال التراث

اجلمال ل يحده مكان ول زمن. 

يف �شرق منطقة ع�شري، حمافظة 

طريب، تظهر ق�شور اآل ناجع 

�شاهًدا على العمران املتقن و�شط 

ن لوحة من  النخيل البا�شق لتكوِّ

جمال فريد.

تصوير: أحمد سعيد آل مالح



حول العالم
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سحر الطبيعة

م�شهد خريفي لبحرية موين فولز ال�شغرية يف ولية فريمونت �شمال �شرق الوليات املتحدة الأمريكية. ت�شتهر هذه الولية اجلميلة بطبيعتها 

ال�شاحرة، اإذ تغطي الغابات اجلزء الأكرب من م�شاحتها. 

Photograph By: Guy Edwardes
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حول العالم

شالل األخدود العظيم

تت�شلل املياه بني ال�شخور لتنهمر 

بقوة نحو القاع، م�شكلة �شالًل جمياًل 

يقع يف وادي ماتكاتاميبا، اأحد اأودية 

الأخدود العظيم يف ولية اأريزونا 

الأمريكية. ميثل الأخدود العظيم 

املمتد لنحو 349 كيلومرًتا بكامل 

تفا�شيله و�شاللته اأحد اأروع امل�شاهد 

الطبيعية يف العامل.

Photograph By: Ralph Lee Hopkins



Photograph By: Cory Richards
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جمال الخيول

جتتمع الفر�س الربية املنغولية 

مع ُمهرها ال�شغري يف بركة 

مياه تقع يف حممية غان غلوت 

الطبيعية بالعا�شمة املنغولية 

اأولن باتور.

Photograph By: Jonathan Irish
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مركز التجارة العالمي
 في البحرين

معالم

على 
الواجهة البحرية للعا�شمة 

البحرينية املنامة ُيِطلُّ مركز 

التجارة العاملي، الذي ُيعد بت�شميمه 

الالفت من اأبرز املعامل الرئي�شة 

واحلديثة يف مملكة البحرين. جرى 

افتتاحه عام 2008 بتكلفة بلغت نحو 

150 مليون دولر.
يرتاءى املركز من بعيد عماًل 

هند�شًيا يجمع بني الفن والروؤى 

ّمما على  امل�شتقبلية. ُبني يف برجني �شُ

�شكل �شراعني، يبلغ ارتفاعهما 250 

مرًتا، يربطهما ثالثة ج�شور معّلقة، 

يف و�شط كل ج�شر مروحة هوائية 

جتمع طاقة الرياح القادمة من اخلليج 

العربي، لتبثه طاقة كهربائية للربجني 

ما يوفر  11% اإىل 15 % من اإجمايل 

الطاقة امل�شتهلكة.

املركز معلم ح�شاري واقت�شادي 

مهم، وهو مثال حي على الت�شاميم 

امل�شتدامة يف ا�شتهالك الطاقة، ب�شبب 

ن كلُّ برج  تلك التوربينات الهوائية. يتكوَّ

من 44 طابًقا، وي�شم فندق �شرياتون، 

ومركًزا جتارًيا فاخًرا يحتوي على 

150 عالمة جتارية، اإ�شافة اإىل كربى 
املوؤ�ش�شات وال�شركات الإقليمية والدولية 

ا لها.  التي تتخذ من الربجني مقرًّ
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
تتنوع مراكز الت�شوق يف تريفاندروم بالإ�شافة اإىل 

ال�شوارع التجارية الكربى. ومن املراكز الكربى 

التي تعر�س العالمات التجارية املتميزة مركز 

ترافانكور التجاري، ومرز �شتايل بل�س، ومركز 

فوكا�س التجاري.

من اأهم الهدايا التذكارية التي ميكن ابتياعها 

من تريفاندروم اللوحات اجلدارية، والأ�شغال 

اليدوية التي ُت�شنع من خ�شب ال�شندل، ومنتجات 

جوز الهند، واجلواهر الرتاثية اخلا�شة بكريل، 

والأدوات الربونزية، وال�شلع اليدوية، والتوابل 

وال�شاي، وامل�شابيح النحا�شية، واملالب�س اليدوية 

املطرزة واملن�شوجات. 

أين تذهب؟
طبيعة املدينة ال�شاحرة وتاللها اخل�شراء التي 

حتت�شن مزارع ال�شاي ُتعد مزارات جميلة لل�شياح، 

حيث تطل هذه القمم على ال�شواطئ الرملية املمتدة 

التي حتت�شن اأ�شجار جوز الهند. من اأجمل ال�شواطئ 

�شاطئ فركال، الذي ُيعد اأحد اأكرث املنتجعات 

ال�شياحية �شعبية يف ولية كريل. من ال�شواطئ 

الأخرى �شاطئ كوفالم، و�شاطئ بوفار، و�شاطئ 

فيلي. وتكتمل اللوحة اجلميلة عرب تدفق املياه العذبة 

على اأر�س املدينة يف �شورة جمموعة من املمرات 

املائية التي تتنوع بني الأنهار والبحريات، وغابات 

اأغاثيامال، وحممية نيار للحياة الربية. 

بالإ�شافة اإىل املقا�شد الطبيعية هناك متاحف 

حتت�شن قطًعا اأثرية نادرة من ع�شور خمتلفة. من 

بني هذه املتاحف متحف نابري، وهو متحف الفن 

والتاريخ الطبيعي، الذي يقع على بعد دقائق من 

املدينة. اأما متحف ال�شاي فُيعد من اأهم املتاحف 

باملنطقة. ومن الق�شور امل�شهورة بالولية ق�شر 

بوجلاتيو، اأحد اأقدم الق�شور الهولندية خارج 

هولندا، وق�شر كاناكاكونو الذي ُيعد واحًدا من 

الآثار املعمارية ال�شاهدة على احلقبة ال�شتعمارية 

التي تعر�شت لها كريل. من املعامل البارزة يف املدينة 

ا حديقة حيوان تريفاندروم التي غدت من اأقدم  اأي�شً

حدائق احليوان يف الهند واآ�شيا.

أين تسكن؟
Vivanta By Taj- Trivandrum 

يقع الفندق و�شط املدينة يف قلب منطقة تريفاندروم 

لالأعمال والرتفيه، على بعد نحو 1.5 كيلومرت من 

حمطة قطار تريفاندروم، وعلى م�شافة 9 كيلومرتات 

من مطار املدينة.

ي�شم الفندق عدًدا من املطاعم املتميزة، منها 

مطعم The Fifth Element الذي يقدم جمموعة 

متنوعة من املاأكولت الأوروبية والإيطالية والهندية، 

 China اإر�شاًء ملختلف اأذواق النزلء. اأما مطعم

Polis فيقدم اأطباًقا خا�شة وانتقائية وفًقا لرغبة كل 
نزيل. ميكن ترتيب خيارات تناول الطعام يف اأجواء 

خا�شة وبجانب امل�شبح. هذا بالإ�شافة اإىل ما يحتويه 

الفندق من مرافق اأخرى كمركز اللياقة البدنية، 

وقاعات الحتفالت واملوؤمترات.

24 ساعة
في

تريفاندروم

سهول خضراء تنسكب على أرض 
كيرال من األعلى إلى األسفل، وتالل 

ساحلية منخفضة االرتفاع، وتضاريس 
متموجة ُتشبع العين جمااًل وإعجاًبا 
بخضرتها ونضارتها، إلى جانب غابات 

استوائية تزيد من جمالها وفتنها. 
هذه هي والية كيرال الهندية، 

وعاصمتها تريفاندروم التي ترتمي 
في أحضان الطبيعة، وتملك شواطئ 

فيروزية جميلة جاذبة للسياح على 
سواحل المحيط الهندي.
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طائرات لزراعة األشجار

الذكاء الصناعي واألمراض القلبية

الب�شر حول العامل بقطع نحو 15 مليار يقوم 

�شجرة �شنوًيا وزرع حوايل 9 مليارات 

�شجرة يف املقابل. وبذلك ت�شبح هناك خ�شارة تقدر 

بنحو 6 مليارات �شجرة �شنوًيا. ُتعد زراعة الأ�شجار 

يدوًيا بطيئة ومكلفة. ومن هنا باتت احلاجة ملحة 

حلل عملي ي�شرع تلك املهمة. على �شبيل املثال، 

ميكن لطائرة واحدة من طائرات الدرون، زراعة ما 

ي�شل اإىل 100 األف �شجرة يف اليوم. هذا ما تو�شلت 

اإليه �شركة BioCarbon Engineering، وهي �شركة 

مقرها اململكة املتحدة ومدعومة من �شركة باروت 

لت�شنيع الطائرات دون طيار. اإذ ابتكرت طريقة 

لزراعة الأ�شجار ب�شرعة فائقة وبتكلفة منخف�شة. 

ا�شتعر�س موقع املنتدى القت�شادي العاملي هذه 

الطريقة التي تتلخ�س يف اإر�شال طائرة دون طيار 

تقوم بتكوين خريطة ثالثية الأبعاد، ثم يجري 

ح�شاب منط الزراعة الأكرث كفاءة لهذه املنطقة عرب 

ا�شتخدام خوارزميات حمددة، تنطلق بعدها الطائرة 

لتنرث البذور على الأر�س مبعدل يقرتب من 100 األف 

بذرة يف اليوم. ومب�شاعفة عدد الطائرات العاملة اإىل 

نحو 60 طائرة ميكن اأن تتم زراعة نحو مليار �شجرة 

�شنوًيا. هذه الطريقة تعد اأ�شرع ع�شر مرات من 

الطريقة التقليدية واأقل منها تكلفة بنحو %80.

قد 
تكون العني هي النافذة املثالية لر�شد اأمرا�س 

القلب. هذا ما توؤكده درا�شة ن�شرت موؤخًرا يف 

 Nature Biomedical جملة هند�شة الطب احليوي

Engineering Journal، اإذ اإن خوارزمية للذكاء 
 ،Verily و�شركة Google ال�شناعي اأن�شاأتها �شركة

وهي �شركة رائدة يف جمال التطبيقات الطبية، 

ميكنها التنبوؤ مبا اإذا كان املري�س �شيعاين، على 

الأرجح، اأزمة قلبية كبرية، مثل الذبحة ال�شدرية، اأو 

ال�شكتة الدماغية يف غ�شون ال�شنوات اخلم�س الآتية، 

بناء على �شورة �شبكية العني. حقيقة اأن املر�س 

ميكن ر�شده يف �شبكية العني لي�س مفاجاأة، فكثرًيا ما 

يكت�شف الأطباء احلالت املر�شية مبا يف ذلك مر�س 

ال�شكري، وارتفاع �شغط الدم ال�شديد، وارتفاع ن�شبة 

الكول�شرتول يف الدم، وبع�س اأنواع ال�شرطان عن 

طريق فح�س العني. وقام الباحثون باإن�شاء برنامج 

ذكاء �شناعي لتحديد املخاطر القلبية الوعائية من 

خالل القيام بتحليل �شور ال�شبكية والبيانات ال�شحية 

لآلف املر�شى، والتدقيق يف �شور قاع العني التي 

تظهر الأوعية الدموية. وا�شتناًدا اإىل هذا الفح�س 

املبتكر، متكنت اخلوارزمية من التنبوؤ بعمر ال�شخ�س، 

واإذا ما كان مدخًنا، وحالة �شغط دمه، واأثبتت فاعلية 

غري م�شبوقة يف تقييم العوامل املتعلقة باملخاطر 

املحدقة بكل �شخ�س يخ�شع للتجربة. 

من هنا وهناك



رة عالمًيا أكبر الدول الُمَصدِّ

موقع howmuch.net الأمريكي ر�شد 

املتخ�ش�س يف الدرا�شات املالية قائمة 

الدول الأكرث ت�شديًرا على م�شتوى العامل، م�شتنًدا 

اإىل البيانات الر�شمية ال�شادرة عن منظمة 

التجارة العاملية للعام ال�شابق. حلت ال�شني على 

راأ�س القائمة ب�شادرات بلغت 2.26 تريليون دولر، 

ثم الوليات املتحدة الأمريكية ب�شادرات بلغت 

قيمتها 1.55 تريليون دولر. اأما اأملانيا فقد حلت 

يف املركز الثالث ب�شادرات بلغت قيمتها 1.45 

تريليون دولر. ويف املرتبة الرابعة حلت دولة 

اليابان بحجم �شادرات بلغت قيمتها 698 مليار 

دولر، وتبعتها يف القائمة هولندا بحجم �شادرات 

بلغت قيمتها 652 مليار دولر.

يف املركز ال�شاد�س حلت دولة كوريا اجلنوبية بحجم 

�شادرات بلغت قيمتها 574 مليار دولر، ثم هونغ كونغ 

التي بلغت قيمة �شادراتها 550 مليار دولر. اأما فرن�شا 

فجاءت يف املرتبة الثامنة ب�شادرات بلغت قيمتها 535 

مليار دولر، ثم اإيطاليا ب�شادرات بلغت قيمتها 506 

مليار دولر، ويف املركز العا�شر حلت اململكة املتحدة 

بحجم �شادرات بلغت قيمتها 445 مليار دولر.

أسباب نهضة التعليم الفنلندي

فلندا اأداًء جيًدا على الدوام يف اختبارات حتقق 

 ،PISA الربنامج الدويل لتقييم الطالب

الذي ُيعد معياًرا دولًيا لقيا�س جودة الأنظمة التعليمية 

يف البلدان املختلفة. ن�شر موقع Big Think الإخباري 

تقريًرا عن النتائج التي اأظهرت متيز فنلندا عرب نيل 

طالبها املراكز الأوىل يف الت�شنيف، الأمر الذي لفت 

كثرًيا من ال�شروح العلمية لدرا�شة التجربة التعليمية يف 

فنلندا. واأورد املوقع الأ�شباب الع�شرة لهذا التميز، وهي:

قوي. تعليمي  تاأ�شي�س  على  الأطفال  ح�شول  	•
الكفاءة. من  عالية  درجة  على  معلمون  	•
املعلم. ا�شتقاللية  من  عالية  م�شتويات  	•

ال�شعفاء  الطالب  مل�شاعدة  واملال  الوقت  بذل  	•
للحاق بركب زمالئهم الأف�شل.

يف  النجاح  اأجل  من  الطلبة  يعلِّمون  ل  املعلمون  	•
المتحان، لأنه ل يوجد امتحان اأ�شاًل ل�شيما يف 

املراحل الأوىل.

حتى  املدر�شة  اإىل  يذهبون  ل  فنلندا  يف  الأطفال  	•
�شن ال�شابعة.

يف  املنهج  من  مهم  جزء  هما  واللعب  الفرح  	•
الثقافة الفنلندية.

العام. التعليم  اإثراء  يف  امل�شاركة  �شخ�س  كل  ي�شتطيع  	•
مواهب  لتلبية  خا�س  نحو  على  م�شمم  التعليم  	•

الطلبة وم�شاحلهم.

حتيز. اأدنى  دون  املدار�س  بني  امل�شاواة  	•
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فورموال إي

  -  نوفمبر 182018



19

فورموال إي الدرعية

المنافسة في موطن 
التاريخ

تستضيف المملكة العربية السعودية
هذا السباق ألول مرة في منطقة الشرق األوسط، 

ليجمع الجمهور بين شغف 
السباقات الحماسية وتجربة السياحة في 

الدرعية التاريخية.

19

ع�شاق ريا�شة �شباق ال�شيارات �شيكون 

على موعد جديد لتجربة 

مميزة تنعقد للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط، تتمثل يف �شباق فورمول اإي لل�شيارات 

الكهربائية،الذي ت�شت�شيفه الدرعية التاريخية 

�شمال غرب العا�شمة ال�شعودية الريا�س، ليجمع 

اجلمهور بني �شغف ال�شباقات احلما�شية وجتربة 

ال�شياحة يف هذا املكان الفريد،الذي ُيعد اأحد 

مواقع الرتاث العاملي ملنظمة اليون�شكو.

ع اأن يح�شره  ياأتي ال�شباق الذي من املتوقَّ

نحو 40 األف م�شجع ثمرَة �شراكة بني الهيئة 

العامة للريا�شة وفورمول اإي، وميثل حدًثا 

ريا�شًيا فريًدا على اأجندة الريا�شة ال�شعودية 

واأحداثها ال�شياحية، التي ت�شمل ا�شت�شافة 

املناف�شات الكربى مثل �شباق فورمول اإي، الذي 

ي�شهد م�شاركة وا�شعة من خمتلف اأنحاء العامل، 

ويح�شره �شخ�شيات بارزة.



  -  نوفمبر 202018

فورموال إي

�شيت�شمن هذا احلدث الريا�شي اجلولة 

الفتتاحية ل�شباق »اإيه بي بي فورمول اإي« التي 

ينظمها الحتاد الدويل لل�شيارات، اإ�شافة اإىل اأن�شطة 

م�شاحبة ومنوعة، يقدمها جنوم العامل يف جمال 

ال�شيارات. من املقرر اأن تبداأ اأن�شطة هذا احلدث من 

13 اإىل 15 دي�شمرب، لتمثل بذلك حدًثا جماهريًيا.
يرى رئي�س الحتاد ال�شعودي لل�شيارات 

والدراجات النارية، الأمري خالد بن �شلطان بن 

عبداهلل الفي�شل اأنه يجري النظر ل�شغار ال�شن 

الذين �شيتابعون هذا ال�شباق الأول من نوعه، على 

اأنهم هم من �شيعملون على تنمية هذه ال�شناعة يف 

امل�شتقبل القريب، واأنهم �شي�شابقون فيه وميثلون 

اململكة العربية ال�شعودية على حلباته، لفًتا اإىل اأن 

التثقيف حول هذا النوع من الفر�س �شينمو كثرًيا 

عرب البذرة التي يجري زرعها الآن يف الدرعية. 

جاء ذلك يف ت�شريحات �شموه على هام�س و�شع 

حجر اأ�شا�س �شباق »الدرعية اإي بري« الذي اأقيم 

يف الدرعية التاريخية موؤخًرا.

اأما املوؤ�ش�س والرئي�س التنفيذي لبطولة فورمول 

م  اإي، األيخاندرو اأجاج، فقال: »اإن فورمول اإي �شُتنظِّ

يف اململكة للمرة الأوىل �شباقات ال�شيارات الدولية 
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بو�شفها جزًءا من اتفاقية متتد 10 �شنوات مع 

الهيئة العامة للريا�شة والحتاد ال�شعودي لل�شيارات 

والدراجات النارية. اإذ حتتل ال�شعودية موقًعا مثالًيا 

لإطالق اأحدث ف�شل من �شل�شلة �شباقات ال�شيارات 

ا عن فخره باختيار ال�شعودية  ً الكهربائية«، معربِّ

ل�شباق فورمول اإي يف ظل الرتكيز على تطوير 

التقنيات احلديثة والطاقة املتجددة واملركبات 

الكهربائية.

مضمار خاص   |   يف خ�شم ال�شتعدادات ل�شباق 
فورمول اإي قام م�شوؤولو التنظيم بالتعاون مع 

اليون�شكو بت�شييد م�شمار ال�شباق يف �شوارع الدرعية 

التاريخية، عرب ال�شتفادة من طبيعة �شيارات 

فورمول اإي ذات الطاقة النظيفة، وجتنب اأي م�شدر 

من م�شادر التلوث ال�شو�شائي، الأمر الذي األهم 

مبزيد من الأفكار حول ال�شتثمار يف البنية التحتية، 

مع احلفاظ على الدرعية التاريخية، كاأحد مواقع 

الرتاث العاملي.

من املنتظر اأن ي�شهد هذا امل�شمار، اإىل جانب 

ا�شت�شافة �شباقات ال�شيارات الكهربائية بالكامل، 

الظهور التناف�شي الأول ل�شيارات اجليل املقبل، 

وذلك للمرة الأوىل يف الريا�س. اإذ ت�شري الأخبار اإىل 

بداية حقبة جديدة من �شباقات فورمول اإي مع هذا 

النطالقة اجلديدة. 

       يتضمن الحدث الرياضي الجولة االفتتاحية 
لسباق ABB Formula E، ونشاطات 

    مصاحبة يقدمها نجوم عالم السيارات  

»السعودية« 
ناقل رسمي ومنصة إلكترونية 

للتأشيرات والحجز

اأعلنت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية، عن 

رعايتها بطولة فورمول اإي، وت�شميتها طرياًنا 

ر�شمًيا للمو�شم اخلام�س، واإ�شافة ال�شم 

التجاري »ال�شعودية« ل�شم اجلولة الأوىل يف 

الدرعية. كانت اململكة العربية ال�شعودية قد 

فتحت اأبواب احل�شور للجماهري من كل اأنحاء 

العامل للمرة الأوىل، عرب اإطالقها من�شة 

اإلكرتونية لل�شياح الريا�شيني حول العامل. اإذ 

�شتتاح لهم فر�شة ا�شتخراج تاأ�شرية مرتبطة 

بتذكرة ال�شباق عرب من�شة »�شارك«، باإجراءات 

اإلكرتونية مي�شرة وب�شيطة.

ميكن اإجراء احلجز عن طريق زيارة املوقع 

www.sharek.sa :الإلكرتوين للمن�شة
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سدود الطائف

سدود الطائف األثرية
إرث حضاري

بيئة الطائف بجبالها الشاهقة 
عت  وأجوائها الماطرة وأوديتها الخصبة شجَّ

على بناء السدود لحجز مياه األمطار، 
واستغاللها للزراعة، على مدى أكثر من

 ألفي عام.

عبدالعزيز محمد العريفي

تصوير: فواز الشريف
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اإن�شاء ال�شدود اإحدى الدللت على ح�شارة الأمم، ل�شيما تلك التي تخ�شع ملعايري هند�شية مُيّثل 

حمكمة. وقد كان للعرب وامل�شلمني دوٌر رائٌد يف اإن�شاء ال�شدود عرب الأزمنة، ك�شدِّ ماأرب 

ذائع ال�شيت، و�شدِّ جفينة، و�شدِّ اخلانق وغريها. ومل تكن حمافظة الطائف مبناأى عن هذه الهند�شة 

املعمارية العظيمة يف غابر زمانها وحديثه، حيث تكرث فيها ال�شدود التي اأ�شهمت اإىل حدٍّ كبري يف جعل 

الطائف من اأهم املناطق الزراعية يف اململكة العربية ال�شعودية.

أهم سدود الطائف التاريخية   |   احت�شنت الطائف على اأر�شها كثرًيا من احل�شارات عرب التاريخ. 
فجبالها واأوديتها تعج بكثري من املعامل الأثرية املهمة. ويف اأوديتها اأن�شئ عدد من ال�شدود املهمة التي 

بنيت يف ع�شور خمتلفة يف الإ�شالم وما قبله، اكت�شف كثري منها بني قائم ومتهدم. يقول حماد ال�شاملي 

الباحث واملوؤرخ يف كتابه »املعجم اجلغرايف ملحافظة الطائف«: »اإن �شدود الطائف هي امتدادات معمارية 

�شكنت اأرجاء املكان لفرتات زمنية متعاقبة. وما زالت مكت�شفات ال�شدود القدمية تتواىل، حيث بلغ عدد 

ال�شدود الأثرية املكت�شفة املوجودة باملحافظة تقريًبا نحو 70 �شًدا«. وقد توالت البعثات الأثرية الدولية منذ 

بداية خم�شينيات القرن الع�شرين ل�شتك�شاف تلك ال�شدود ودرا�شتها، وغالبها �ُشيدت من اأحجار م�شغولة 

بارتفاعات ت�شل اإىل ع�شرة اأمتار، وباأطوال قد تتجاوز مئة مرت. ومن اأهم تلك ال�شدود الأثرية:
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سدُّ السملقي

يقع �شدُّ ال�شملقي يف وادي ثمالة جنوب غرب 

الطائف، وُيعد الأ�شخم من بني ال�شدود الأثرية. 

يرجع بناوؤه اإىل الع�شر الأموي، ويبلغ طوله 212 

مرًتا، وارتفاعه 25 مرًتا، وعر�شه عند القمة 10 

ر بنحو 500 األف مرت  اأمتار، بطاقة تخزينية تقدَّ

مكعب. ُبنَي ال�شدُّ بالأ�شلوب نف�شه الذي ُبنيت به اأغلب 

ال�شدود الأثرية الأخرى يف الطائف، والتي تعتمد 

اجلدارين املتوازيني، وردم ما بينهما باحلجارة 

واجلب�س، ولكن العجيب يف هذا ال�شد �شخامة 

الأحجار التي �ُشيد بها. يزخر ال�شدُّ بالكتابات العربية 

الكوفية املنقو�شة على اأحجاره، ول يزال حمافًظا 

على هيكله حتى الآن، ومُيّثل منوذًجا معمارًيا بديًعا، 

و�شاهًدا على مهارة العرب وبراعتهم يف البناء 

والت�شييد. ويخدم ال�شدُّ الوادَي ال�شاحر مبزارعه 

واأ�شجاره الوارفة كال�شدر والطلح. كما حظي ال�شدُّ 

بزيارة نخبة من الرحالة، منهم الرحالة حممد 

ح�شني هيكل الذي كتب عنه.
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سدود الطائف

سدُّ عكرمة

يقع هذا ال�شدُّ يف قرية الوهط، جوار متنزه الوهط الربي، وُين�شب اإىل ال�شحابي 

عكرمة موىل عبداهلل بن عبا�س، ر�شي اهلل عنهما. وقد اأمر امللك عبدالعزيز اآل 

�شعود، طيب اهلل ثراه، يف عام 1372هـ باإن�شاء �شد عكرمة يف موقع ال�شدِّ القدمي. وقام 

امللك �شعود بن عبدالعزيز، يرحمه اهلل، بتنفيذ رغبة والده امللك عبدالعزيز، واأن�شاأ 

ال�شد الذي افتتح عام 1375هـ. يبلغ طول ال�شدِّ 290 مرًتا تقريًبا، وارتفاعه 11 مرًتا، 

بطاقة تخزينية تتجاوز 500 األف مرت مكعب.
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سدُّ ثلبة

يقع �شدُّ ثلبة يف اجلهة 

الغربية ملدينة الطائف، 

على خط الَهدى 

ال�شريع، قريًبا من 

منطقة حباحب. ويرجع 

تاريخ بناء �شدِّ ثلبة اإىل 

العهد الأموي الأو�شط. 

ن ال�شدُّ من جدار  ويتكوَّ

�شميك ميتد من ال�شمال 

ال�شرقي اإىل اجلنوب 

الغربي بعر�س الوادي، 

بطول نحو 80 مرًتا، 

وعر�س يرتاوح بني 

�شبعة اأمتار اإىل ع�شرة 

اأمتار، بارتفاع ت�شعة 

اأمتار. ول يزال يف حالة 

جيدة ن�شبًيا على الرغم 

من تهدم بع�س اأجزائه.
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سدود الطائف

سدُّ معاوية )سيسد(

يقع �شدُّ معاوية �شرق الطائف يف وادي �شي�شد، و�شط 

مزيج رائع من اجلبال والطبيعة اخل�شراء، على 

بعد 12 كيلومرًتا منها، وُيعد من اأ�شهر ال�شدود التي 

يرجع تاريخها اإىل الع�شر الأموي. اأن�شئ هذا ال�شدُّ 

يف عهد اخلليفة معاوية بن اأبي �شفيان، ر�شي اهلل 

عنه، عام 58هـ. ويدلُّ على ذلك ن�سٌّ موؤرخ، ُنق�س 

على �شخرة كبرية اأمام واجهة ال�شد، بخط غري 

منقط، يتكون من �شتة اأ�شطر:

هذا ال�شد لعبداهلل معاوية

اأمري املوؤمنني بناه عبداهلل بن �شخر

باإذن اهلل ل�شنة ثمان وخم�شني

اللهم اغفر لعبداهلل معاوية

اأمري املوؤمنني ذنبه وان�شره ومتع

املوؤمنني به. كتبه عمرو بن حباب.

ُيعد هذا النق�س من اأوائل الألواح التاأ�شي�شية 

للم�شروعات التنموية يف اجلزيرة العربية. 

ُبنَي ال�شدُّ من ال�شخور الغرانيتية الكبرية 

م�شتطيلة ال�شكل، ويبلغ طول اجلزء املتبقي منه 58 

مرًتا، بارتفاع يتجاوز ع�شرة اأمتار، وعر�س اأربعة 

اأمتار تقريًبا.
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سدُّ وادي السنح

يقع هذا ال�شدُّ يف وادي ال�شنح يف اجلهة ال�شمالية 

ال�شرقية، ويبعد عن الطائف 18 كيلومرًتا. يرجع 

تاريخه اإىل الع�شر العبا�شي يف عام 187هـ املوافق 

803م، وذلك ح�شب الن�س املنقو�س على �شخرة ثابتة 
يف اجلزء الأي�شر من جدار ال�شد. يبلغ ارتفاع ال�شد 9 

اأمتار، بينما ي�شل طول جداره اإىل 70 مرًتا، و�شمكه 

ن ال�شدُّ من جدارين حجريني ُملئ  ثالثة اأمتار. ويتكوَّ

ما بينهما باحلجارة. يف بحث قام به الباحث نا�شر بن 

علي احلارثي ن�شر يف جملة الدارة يف عددها الثاين 

ح فيه اأن بناء  لل�شنة الرابعة والع�شرين »1419هـ«، رجَّ

ال�شدِّ كان يف ع�شر اخلليفة العبا�شي هارون الر�شيد، 

يف اأيام وايل الطائف عبداهلل بن قثم. وعّلق الباحث 

على اأ�شكال حروف النق�س، وانتهى اإىل اأن تلك 

الأ�شكال مل تخرج عن مثيالتها يف النقو�س الإ�شالمية 

يف تلك احلقبة، �شواء يف احلجاز، اأو خارجه. 
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تيتشينو

تيتشينو
درة الجنوب السويسري

تقع المقاطعة على الحدود
 اإليطالية فوق قمم جبال األلب، ما 
منحها طبيعة ساحرة تأسر األلباب، 

وهوية فريدة تمزج بين الثقافتين 
السويسرية واإليطالية.
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مقاطعة تيت�شينو على قمم جبال الألب ترتبع 

يف اجلنوب ال�شوي�شري متاخمة للحدود 

الإيطالية، الأمر الذي انعك�س على ثقافة املنطقة 

وعاداتها املجتمعية، اإذ تعد اللغة الإيطالية اللغة 

الرئي�شة يف املقاطعة، ومعروف اأن �شوي�شرا 

ت�شتهر بالتعدد الثقايف الكبري. فعلى الرغم من 

�شغر م�شاحتها اإل اأنها ت�شرتك حدودًيا مع اأربع 

دول اأوروبية كربى هي اأملانيا، وفرن�شا، والنم�شا، 

واإيطاليا.

تاأ�شر الزائر الطبيعة ال�شاحرة وامل�شاهد 

املذهلة يف تيت�شينو، حيث ترت�شم لوحة من امل�شاهد 

الأوروبية البديعة ت�شم وديان جبال الألب املثرية، 

واله�شاب اخل�شراء التي تنمو فيها اأ�شجار الزيتون 

والعنب، اإ�شافة اإىل النباتات الفريدة التي حتت�شنها 

احلدائق على �شفاف بحرية لوغانو، لتمتزج كل 

هذه امل�شاهد مع تاريخ املناطق الإيطالية املجاورة، 

ما يخلق اأجواًء �شاحرة من منط عي�س ميزج بني 

الثقافتني الإيطالية وال�شوي�شرية.

29
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2

3

1

وجهة كل الزوار   |   لكل زائر يق�شد تيت�شينو 
وقته املف�شل، فهناك من يف�شلها يف ف�شلي الربيع 

وال�شيف، لعتدال مناخها وجمال طبيعتها اخل�شراء 

ونباتاتها املزهرة. وهناك من يف�شلها يف ال�شتاء، 

حيث اجلمال الفريد وامل�شاهد اخلالبة للتالل التي 

تك�شوها الثلوج. ويف احلالتني فاإنها تظل موقًعا مثالًيا 

للرحالت الهادئة التي يبحث فيها الأزواج اجلدد 

عن ال�شكينة والن�شاطات املتميزة، كما اأنها تعد 

وجهة منا�شبة لالأطفال رفقة عائالتهم حيث تتوافر 

ن�شاطات تالئم الكبار وال�شغار.

لوغانو   |   تعد مدينة لوغانو اأكرب مدن اإقليم 
تيت�شينو، وحتتل موقًعا طبيعًيا متميًزا ت�شرف من 

خالله على بحرية لوغانو اجلميلة، اإ�شافة اإىل ما 

حتتويه من حدائق الزهور املتنوعة. وب�شبب حراكها 

املتنامي تعد املدينة مركًزا مهًما للن�شاط القت�شادي 

يف اإقليم تيت�شينو.

.1

.3

.4

.2

يعد القطار اإحدى و�شائل النقل الأ�شا�شية يف 

تيت�شينو، وي�شتمتع خالله الركاب مب�شاهد 

بانورامية �شاحرة  يف رحالتهم.

يف�شل كثري من ال�شياح زيارة تيت�شينو يف ف�شل 

ال�شتاء لال�شتمتاع بطبيعتها اجلميلة والتالل 

التي تغطيها الثلوج خالل هذا الف�شل.

متنح بحرية لوغانو مدينتها اإطاللة متميزة 

على مياهها الفريوزية التي متتد حول املدينة 

لة �شبه جزيرة. من اأكرث من جانب م�شكِّ

ت�شم قلعة كا�شتيل غراندي ثالث �شاحات 

ف�شيحة، وممرات حتت الأر�س. وقد جرى 

بناوؤها يف القرن الرابع ع�شر.
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ي�شهل الو�شول اإىل لوغانو عرب القطار، اإذ ت�شتغرق 

الرحلة �شاعة واحدة من مدينة ميالنو الإيطالية. 

وميكن للم�شافر على منت اخلطوط ال�شعودية الو�شول 

اإليها عرب ال�شفر اإىل ميالنو التي تعد اأقرب وجهة 

للو�شول اإىل لوغانو، اأو اختيار التنقل بني املدن 

ال�شوي�شرية للو�شول اإىل املدينة عرب رحلة اخلطوط 

ال�شعودية اإىل جنيف.

تعد لوغانو وجهة مميزة لق�شاء العطالت العائلية، 

اإذ مُيكن لالأطفال اأن يختاروا بني كثري من الن�شاطات 

املاتعة، مثل التنزه يف حديقة �شوي�س مينياتور التي 

تبعد 10 دقائق فقط عن مركز البلدة عرب القطار اأو 

القارب، حيث ميكن اأن ميار�س فيها الأطفال اأدوار 

املهن امل�شتقبلية التي يرغبون فيها. كما يتعرف فيها 

ا على اأ�شهر معامل �شوي�شرا التي توجد  الزوار اأي�شً

باحلديقة على هيئة مناذج م�شغرة للقالع واملعامل 

الأثرية، وم�شارات ال�شكك احلديدية والقطارات.

ا متنزه �شان جراتو الذي يقع  ت�شم لوغانو اأي�شً

على ارتفاع �شاهق ويحتل م�شاحة كبرية، وي�شم اأنواًعا 

   تعد مدينة لوغانو أكبر مدن إقليم تيتشينو، وتشتهر 
ببحيرتها الجميلة، إضافة إلى حدائق الزهور وعلى رأسها    

حديقة سويس مينياتور     

4
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كثرية من الزهور. بينما يقع متنزه �شياين و�شط 

املدينة، وهو ي�شتهر بكرثة نباتاته النادرة. وتعد قمة 

مونتي بري اجلبلية اإحدى اأ�شهر القمم التي ميكن من 

خاللها م�شاهدة جمال مدينة لوغانو من ارتفاع كبري.

تبقى زيارة م�شنع ال�شوكولته ال�شوي�شرية 

األربو�س يف لوغانو جتربة مثرية ملحبي ال�شوكولته، 

حيث يّطلع الزائر على مراحل ت�شنيع ال�شوكولته، 

اإ�شافة اإىل جولة يف املتحف اخلا�س بامل�شنع، 

والذي ي�شم جمموعة من املج�شمات اجلميلة 

امل�شنوعة من ال�شوكولته.

بلينزونا   |   ع�شاق التاريخ على موعد لل�شفر اإىل 
املا�شي يف مدينة بلينزونا التي تقع اإىل ال�شمال من 

مدينة لوغانو على بعد نحو 40 كيلومرًتا. هناك تقع 

ثالث قالع تاريخية ترجع اإىل الع�شور الو�شطى. 

تنت�شب كل قلعة على اإحدى القمم اجلبلية. تعد 

قلعة �شا�شو كوربارو اأعلى القالع الثالث، وقد جرى 

ترميمها وتاأهيل املوقع املجاور لها، لإظهار اجلمال 

احلقيقي للموقع بالكامل.

القلعة الثانية هي قلعة مونتيبيلو وتقع على تل 

�شخري، ويرجع تاريخ بنائها اإىل اأواخر القرن الثالث 

ا با�شم القلعة الو�شطى. ت�شم هذه  ع�شر، وتعرف اأي�شً

القلعة متحًفا وطنًيا يق�شده كثري من الزوار، ويعر�س 

جمموعة من التحف الأثرية الفريدة يف منطقة 

تيت�شينو. اأما قلعة كا�شتيل غراندي اأو الق�شر الكبري 

فتقع على القمة الثالثة، وتنق�شم من الداخل اإىل ثالث 

باحات ف�شيحة، و�شور �شخم ممتد، كما ت�شم ممرات 

حتت الأر�س. وقد جرى بناوؤها يف القرن الرابع ع�شر.

متعة التسّوق   |   تتميز منطقة امل�شاة يف 
لوغانو ب�شارع الت�شوق الراقي فيا نا�شا، حيث ت�شفي 
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املمرات التقليدية وواجهات املباين امل�شتوحاة من 

اإقليم لومباردي الإيطايل املتاخم لتيت�شينو على 

الطراز املعماري لل�شارع مل�شًة مميزة. ي�شم هذا 

ال�شارع متاجر راقية لأهم العالمات التجارية 

العاملية، اإ�شافة اإىل املتاجر املتخ�ش�شة يف بيع 

ال�شاعات ال�شوي�شرية. اأما مركز فوك�س تاون 

التجاري فيقع على ُبعد 20 دقيقة فقط من لوغانو 

ا اأغلب العالمات التجارية  بالقطار. وهو ي�شم اأي�شً

التي يبحث عنها املت�شوق حتت �شقف واحد، ف�شاًل 

عن توافر املطاعم واملقاهي. 

    تقع مدينة بلينزونا إلى الشمال من مدينة 
لوغانو، وتضم ثالث قالع تاريخية ترجع إلى 

العصور الوسطى، هي ساسو كوربارو، ومونتيبيلو،    
وكاستيل غراندي       

تقع مدينة بلينزونا على بعد 40 

كيلومرًتا من مدينة لوغانو،  وتتميز 

مبوقعها ال�شرتاتيجي يف اأحد الأودية 

التي متثل مدخاًل ملمرات جبال الألب 

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

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

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

كما هو عليه احلال اليوم.

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

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

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

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

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050
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شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

11 مار�س 2011 �شرب منطقة �شرق اليابان زلزال عنيف بقوة ت�شع يف 
درجات، وكان رابع اأقوى زلزال جرى توثيقه يف التاريخ الب�شري املعا�شر. 

رافق تلك الهزات اأمواج ت�شونامي العاتية و�شلت اإىل نحو 30 مرًتا فوق �شطح 

البحر، ما نتج عنه اإغراق �شامل للمباين، و�شلل تام للبنية التحتية. يف ذلك 

الوقت الع�شيب قام طالب املدر�شتني املتو�شطة والبتدائية، يف مدينة �شغرية 

ت�شمى كاماي�شي مب�شاعدة اأطفال مرحلة الرو�شة والتمهيدي، حتى كبار ال�شن 

على الهروب اإىل اأماكن مرتفعة يف اجلبال بعيًدا عن م�شتوى البحر، ما اأ�شهم يف 

جناة جميع النا�س هناك من خطر هذه الأمواج العاتية. واأطلق اليابانيون على 

تلك احلادثة ا�شم »معجزة كاماي�شي« وبطبيعة احلال فما كان ذلك ليتحقق دون 

ا�شتعداد وتدريب م�شبق، وتاأهيل لأطفال املدار�س البتدائية واملتو�شطة يف هذه 

املدينة على الإجالء وم�شاعدة الآخرين. والأمر نف�شه يجري تطبيقه على م�شتوى 

اجلامعات، وال�شركات، واملوؤ�ش�شات احلكومية، حتى املجمعات ال�شكنية يف اليابان.

يف ال�شطور الآتية نحاول اأن نفكر مًعا كيف ميكن ا�شتن�شاخ معجزة كاماي�شي يف 

عاملنا العربي؟

�شاأنطلق معكم من ال�شوؤال نف�شه الذي تبداأ به حما�شرات التوعية �شد الكوارث 

ر اهلل، فما هو اأول �شيء  يف اليابان: لنفر�س اأن الأر�س زلزلت حتت قدميك، ل قدَّ

يجب فعله من �شمن اخليارات الثالثة اأدناه:

1- امل�شارعة باإطفاء م�شدر النار والغاز منًعا للحرائق؟
2- امل�شارعة ملكان الأطفال وحماولة طماأنتهم؟

3- امل�شارعة بالختباء حتت اأقرب طاولة وحماية النف�س؟
يف الواقع اإن كثرًيا من املحا�شرات التي تعقدها املوؤ�ش�شات احلكومية اليابانية 

لتثقيف املواطنني والرعايا الأجانب باإجراءات الوقاية للحماية، وتخفيف اأ�شرار 

الكوارث والأزمات تبداأ بهذا ال�شوؤال. من اأول الأ�شياء التي يجري تعليمها اأن 

هنالك ثالثة م�شتويات للم�شوؤولية للم�شاعدة والدعم وقت الكوارث كالزلزل 

وال�شيول. تبداأ بامل�شوؤولية الذاتية اأوًل، حيث اإن كل اإن�شان م�شوؤول عن حماية نف�شه 

واحلفاظ عليها. وبعدها تاأتي يف املرتبة الثانية امل�شوؤولية الجتماعية، مب�شاعدة 

اأفراد العائلة واجلريان واأهل احلي يف البيئة املحيطة. ويف املرتبة الثالثة، تاأتي 

امل�شوؤولية احلكومية، التي تتمثل يف تقدمي الدعم وامل�شاعدة على امل�شتوى الوطني 

للمنكوبني، وتاأتي بعد املرحلتني ال�شابقتني.

على ذلك، وكما يجري تدري�شه يف اليابان، على الإن�شان اأن يجّهز نف�شه ليتمكن 

من البقاء حيًّا �شليًما مب�شيئة اهلل اإىل اأن ت�شل امل�شاعدة احلكومية، التي ت�شتغرق 

عادة مدة من الزمن قد تطول اأو تق�شر. وتكون اإًذا اإجابة ال�شوؤال اأعاله: باأن 

اأول �شيء يجب عمله هو حماية نف�شك، لتتمكن بعدها من م�شاعدة الآخرين من 

حولك، وتقوم بواجبك جتاه الأ�شرة واملجتمع والوطن وقت الكوارث والأزمات. 

والأمر �شبيه متاًما بتعليمات ال�شالمة يف الطائرة التي توؤكد اأن عليك و�شع قناع 

التنف�س على اأنفك اأوًل ثم م�شاعدة الآخرين.

يف زلزال اأواجي يف اليابان عام 1995 كان ما ن�شبته 80% من النا�س جرى 

اإنقاذهم ب�شبب عامل م�شاعدة اجلريان والبيئة املحيطة، ولي�س ب�شبب امل�شاعدة 

احلكومية الر�شمية.

يظل لالإعالم دوره الكبري يف اإدارة الأزمات والكوارث، من حيث طماأنة 

الأهايل، ونقل املعلومات ال�شحيحة، وا�شت�شافة اخلرباء الواعني، ومنع ن�شر 

ال�شائعات واملعلومات امل�شللة. فعند وقوع زلزال، يقوم التلفاز الياباين الر�شمي 

بقطع الربامج وبث نقل مبا�شر من ال�شتوديو عن مركز الزلزال، وقوته، والأماكن 

املت�شررة، وعن مدى وجود اأخطار ت�شونامي، يقدمها املذيعون الذين جرى 

تاأهيلهم واإعدادهم ملثل هذه املهام احل�شا�شة واحليوية. كما يطبق ذلك يف حالت 

الأعا�شري، وال�شيول، والفي�شانات.

لعل من التجارب اليابانية التي يجدر ال�شتفادة منها تفعيل التقنية يف التنبوؤ 

باملخاطر، حيث ترتبط اأنظمة الت�شالت يف الهواتف وتطبيقاتها مبراكز وطنية 

تبعث ر�شائل حتذيرية عن هزات اأر�شية قبل وقوعها بخم�س ثوان اإىل ع�شر ثوان، 

تعد كافية ليتمكن املرء من التحوط والختباء، اأو النتقال اإىل مكان اأكرث اأمًنا.

اإن ا�شتن�شاخ معجزة كاماي�شي لي�س م�شتحياًل. ولكي نفعل ذلك فاإننا نحتاج اإىل 

اإعداد الأفراد، واملوؤ�ش�شات، والإعالم، واملوؤ�ش�شات احلكومية، ل�شناعة جمتمعات 

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

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

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

كما هو عليه احلال اليوم.

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

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

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

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

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050



  -  نوفمبر 362018

تعليم

املعرفة العلمية والبتكار التقني، بح�شب ما ُتعد 

يوؤكد يوفال نوح هراري يف كتابه »النا�س: 

تاريخ موجز للب�شرية«، من بني الدوافع الرئي�شة 

للتقدم القت�شادي. مع ذلك، ل يوجد �شوى قدر 

�شئيل من التفكري حول مكانة العلم اليوم، على الرغم 

من التحديات الكبرية، املتاأ�شلة يف العوملة، والتحول 

الرقمي للمعرفة، والعدد املتزايد من العلماء.

يبدو، من الوهلة الأوىل، اأن كل هذه الجتاهات 

اإيجابية. فالعوملة تربط بني العلماء يف اأنحاء 

العامل كافة، ما ميكنهم من جتنب الزدواجية، 

وت�شهيل تطوير املعايري العاملية، وتبني اأف�شل 

املمار�شات. اإن اإن�شاء قواعد البيانات الرقمية 

ي�شمح بالتنقيب املنظم عن املخرجات العلمية، 

ويوفر اأ�شا�ًشا اأو�شع لإجراء بحوث جديدة. كما 

اأن العدد املتزايد من العلماء يعني مزيًدا من 

الأبحاث العلمية، ما ي�شرع وترية التقدم.

لكن هذه الجتاهات لها جوانب مت�شاربة. 

اإنه ينبغي للمرء، لفهم ال�شبب، اأن يدرك اأوًل اأن 

العلم مبنزلة نظام متكامل. اإنه يت�شم، مثل اأي 

نظام اآخر، بال�شد واجلذب بني اجلهات املتناف�شة. 

فاجلامعات تتناف�س لرتفع من ت�شنيفها على 

امل�شتوى البحثي. وتتناف�س املجالت العلمية لن�شر 

اأهم الأوراق البحثية. ويتناف�س منظمو املوؤمترات 

من اأجل الفوز باأبرز املتحدثني. ويتناف�س 

ال�شحفيون للح�شول على ال�شبق الإخباري على 

اأهم الأخبار. كما يتناف�س املانحون على حتديد 

الأبحاث التي �شت�شفر عن حتقيق الإجنازات 

الأكرث اأهمية ودعمها، من حيث جدواها 
جيريمي ج. بومبيرغ  • 

البد من طرائق جديدة 
ن العلماء من النهوض بالعلم  تمكِّ

وخدمة البشرية.

ماذا يهدد 
العلم؟
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     كما أن الموضوعات »الرائجة« في وسائل اإلعالم    
يمكن أن تسيطر على اهتمام الرأي العام،    

فإن مجاالت البحث الرائجة       
تجتذب الغالبية العظمى من التمويل        

 

الجتماعية اأو الأمنية اأو فائدتها التجارية.

كما هو احلال يف العامل الطبيعي، فاإن هذه 

ن من اإنتاج كل من »ال�شلع« و  املناف�شة املعقدة مُتكِّ

»اخلدمات« يف النظام املتكامل. اإذ تنتج اأنظمتنا 

الطبيعية �شلًعا يف �شكل مواد خام وخدمات مثل 

املحافظة على الأك�شجني يف الغالف اجلوي، وتلقيح 

النباتات، وتنظيف الهواء واملاء، حتى تزويدنا 

باجلمال والإلهام.

اإن �شلعنا يف النظام العلمي املتكامل هي املعرفة 

امل�شتقلة واملدققة واملراجعة من قبل الزمالء، 

والتي تدفع جمتمعاتنا واقت�شاداتنا اإىل الأمام. 

اأما خدماته فت�شتمل على فهم اأف�شل لعاملنا 

ولالأطر التي تدعم التقدم ب�شكل اأف�شل، ما 

ميكننا من البتكار وحل امل�شاكل.

ا بطرق  اإن النظام العلمي املتكامل يخدمنا اأي�شً

ي�شعب تو�شيحها. اإنه يغر�س فينا تقديًرا جلمال 

الريا�شيات، واإمياًنا بالقيم املتاأ�شلة يف التعليم، 

وثقة يف القيمة الأ�شا�شية للمجتمعات الفكرية عرب 

الأوطان، واهتماًما باملناق�شات العلمية. لكن، مع 

ذلك، فاإن املانحني واحلكومات قللوا من اأهمية 

هذه اخلدمات الأ�شا�شية للنظام املتكامل. كما اأن 

الجتاهات الثالثة املذكورة اأعاله، العوملة والتحول 

الرقمي للمعرفة والعدد املتزايد من العلماء، تفاقم 

ا من هذه امل�شكلة. اأي�شً

بينما تعمل العوملة على اإذكاء حدة املناف�شة، 

ا من بع�س الق�ش�س، مثل تلك  فاإنها تعزز اأي�شً

التي حتدد اأي املجالت البحثية التي ت�شتحق 

اأكرب قدر من التمويل. ولقد راأيت هذا الأمر على 

نحو مبا�شر يف لقاءاتي مع امل�شوؤولني احلكوميني 

يف جميع اأنحاء العامل. اإنهم يكررون اأهمية 

العلم مل�شتقبل بلدانهم، ثم يحددون املجالت 

التي يقودونها على نحو »متفرد«. وعادة ما تكون 

املجالت هي نف�شها.

كما اأن املو�شوعات »الرائجة« يف و�شائل الإعالم 

ميكن اأن ت�شيطر على اهتمام الراأي العام، فاإن 

جمالت البحث الرائجة جتتذب الغالبية العظمى 

من التمويل. اإن دعم البحوث املوازية يف املجالت 

نف�شها اإمنا يقلل من جدوى كل ا�شتثمار، وقد 

يوؤدي مثل هذا ال�شلوك اجلماعي هذا الذي 

تنتهجه اجلهات املانحة اإىل منع حدوث بع�س اأهم 

الإجنازات، والتي تاأتي غالًبا نتيجة للدمج بني نتائج 

اأبحاث غري ذات �شلة.

عزز التحول الرقمي للمعرفة من هذه الآثار. اإن 

تداول العلم هو القتبا�س، اأي عندما ي�شت�شهد اأحد 

العلماء مبادة عامل اآخر جرى ن�شرها �شابًقا بت�شجيل 

جميع املن�شورات العلمية رقمًيا، ميكن احت�شاب هذه 

القتبا�شات على الفور، ما ي�شمح برتتيب منزلة 

العلماء وفًقا لذلك.

يحاول »موؤ�شر-هـ«، على �شبيل املثال، قيا�س 

اإنتاجية عامِل معني وتاأثريه با�شتخدام قاعدة بيانات 

القتبا�شات، وقد اأ�شبح ذلك نوًعا من التداول. اإذا 

كان »موؤ�شر-هـ« اخلا�س بالعامِل هو مبنزلة عملته 

الرقمية، القابلة للتحويل اإىل رواتب ومنح بحثية، 

فاإن القتبا�شات اإمنا هي ال�شجل الرقمي التي تعتمد 

عليها. وهكذا، مرة اأخرى، ُيكافاأ الباحثون اأنف�شهم 

الذين ينتجون النوع نف�شه من الأبحاث، بنحو غري 

متنا�شب، ما يرتك جماًل اأقل ملن لديهم خمزون اأقل 

من هذه احلظوة التي يتاأتى قيا�شها.

يتفاقم هذا الجتاه اأكرث ب�شبب زيادة عدد 

العلماء. ا�شاأل غرفة مليئة بالكيميائيني عن عدد 

زمالئهم يف العامل، ولن يعرف اأحد اجلواب. ا�شاأل 

عن عدد الكيميائيني الذين نحن يف حاجة اإليهم، 

ف�شتجدهم وقد اأ�شابتهم احلرية. الأمر املعروف 

هو اأن عدد العلماء يتزايد مبعدل اأ�شرع من �شكان 

العامل يف جممله.

اإن مزيًدا من العلماء ل يعني مزيًدا من 

الكت�شافات. فما �شيت�شببون فيه، من طريق تعزيز 

املناف�شة داخل النظام املتكامل، اإمنا هو ت�شخم 

موؤ�شر-هـ، كما اأن طباعة املزيد من الأموال ميكن اأن 

ت�شبب متاًما ت�شخًما يف الأ�شعار.

بالنظر اإىل هذه الجتاهات، �شعر العلماء يف 

العقود الأخرية باأنهم م�شطرون اإىل بيع اأبحاثهم 

اأكرث فاأكرث. ولي�س من ال�شهل، يف النظام املعقد 

واملت�شابك، اإيجاد حل. لكن هناك بع�س الآليات 

اجلديرة بال�شتك�شاف.

من اأهم تلك الآليات اأن ت�شجيع التنوع يف 

املوؤ�ش�شات واآليات التمويل ومناهج البحث، لهو اأمر 

حيوي ملنع الت�شابه الذي يوؤدي اإىل قتل البتكار. 

والنظم تتطلب دوًما تنوًعا من اأجل املرونة. ل 

ميكن اأن ياأتي مثل هذا التغيري فقط من عمالقة 

التقنية اجلدد ذوي املوارد املالية الوفرية، لكن 

ا من خالل ال�شتعانة مب�شادر خارجية، ومن  اأي�شً

املتربعني ذوي القاعدة التقنية الرثية.

ميكننا، دعًما لذلك اجلهد، اأن ن�شجع جياًل 

جديًدا من القيمني على العلوم، ل�شتك�شاف طبيعة 

املعرفة العلمية على نحو اأكرث منهجية، والبحث يف 

مو�شوعات جديدة لتحديد الروابط غري املتوقعة 

والواعدة بني الأبحاث، وكذلك النظر يف النتائج 

املت�شاربة التي ت�شتحق مزيًدا من التحقق.

اأخرًيا، يجب ا�شتكمال مقيا�س القتبا�س اأحادي 

البعد مبوؤ�شرات اإ�شافية توفر تقييًما اأكرث �شموًل 

ومتعدد الأوجه للعمل العلمي. عندئذ فقط، ميكن 

اأن ي�شاهم العدد الهائل من العقول اجلديدة التي 

تن�شم اإىل �شفوف الباحثني العلميني يف العامل 

�شنوًيا اإ�شهاًما جمدًيا يف النهو�س بالعلم، ومن ثم، 

يف تقدم الب�شرية. 

جريميي ج. بومبريغ Jeremy J. Baumberg: عامل   *
يف تقنية النانو يف جامعة كامربدج، وموؤلف كتاب 
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قيادة ومنظمات

ُعد ديريك منوذًجا مثالًيا للتنفيذي لطاملا 

الناجح. فقد كان طالًبا متفوًقا يف 

املدر�شة الثانوية، ومن بعدها انتقل ب�شهولة اإىل 

اإحدى اجلامعات املتميزة. التقى خالل درا�شته 

َمن �شارت لحًقا زوجته، حيث تزوجا مبا�شرة بعد 

التخرج. قرر ديريك احل�شول على �شهادة املاج�شتري 

يف اإدارة الأعمال من اإحدى كليات الأعمال ال�شهرية. 

ان�شم بعد ذلك اإىل م�شرف ا�شتثماري �شهري يف وول 

�شرتيت، حيث اأ�شبح �شريًكا يف غ�شون وقت ق�شري. 

على مدى �شنوات م�شريته املهنية الناجحة، اأ�شبح اأًبا 

يفتخر باإجناب ثالث بنات.

ا ذا تركيز  بدا ديريك خالل مراحل حياته �شخ�شً

عاٍل، �شواء يف العمل اأو يف املنزل. كان هدفه يف 

احلياة اأن ي�شبح رب اأ�شرة ممتاًزا، على الرغم 

من عدم اإف�شاحه عن ذلك ب�شكل وا�شح. تغريت 

الأحوال عندما غادرت ابنته ال�شغرى والتحقت 

باجلامعة، اإذ �شعر بالفراغ وبعدم وجود هدف 

يعي�س من اأجله. ت�شاءل عّما حل بثقته الأ�شيلة يف 

نف�شه، وعن معنى احلياة. اأ�شابه اإحباط �شديد، 

و�شعر بعدم وجود هدف يعي�س لأجله. اأدرك، عندما 

ا�شرتجع ما�شيه، اأنه مل يق�س الوقت الكايف مع بناته 

ا بعيًدا عن  كونه كان منغم�ًشا يف العمل، كما كان اأي�شً

زوجته. باخت�شار، وجد ديريك نف�شه متخبًطا بعد 

ا�شتيفاء ما كان يعي�س من اأجله.

لي�س ديريك هو ال�شخ�س الوحيد الذي يكافح 

لإيجاد معنى للحياة، فهذه م�شاألة تثري بواعث قلق 

كثري من النا�س يف مراحل لحقة من احلياة. يحتاج 

الذين يعي�شون مبعزل عن ذويهم اإىل اأن يعيدوا 

النظر يف حياتهم، مبا يف ذلك حياتهم الزوجية، 

ولن يروق لهم دوًما ما يرونه. فال عجب اأن تزيد 

معدلت الطالق عند الأ�شخا�س الذين جتاوزوا 

اخلم�شني من العمر.

التقدم في العمر يتطلب منا البحث عن 
معنى جديد للحياة   |   انتهى الر�شام الفرن�شي 

بول غوغان يف عام 1897، عندما كان يبلغ من العمر 

مانفريد كيتس دي فريس •

وماذا بعد؟
أين نبحث عن إجابات لألسئلة الوجودية التي يعاني كثير من الناس 

في سبيل الحصول على إجابات لها؟
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49 عاًما، من اإبداع لوحته التي حتمل عنوان »من اأين 
اأتينا؟ َمن نحن؟ اإىل اأين نحن ذاهبون؟ وما ن�شتطيع 

اأن نفهمه من ر�شالته، اأن اللوحة جت�شد تاأمالت يف 

الولدة واحلياة واملوت، وهي م�شتوحاة من الأ�شاطري 

التاهيتية. تعاطت اللوحة مع ت�شاوؤلت اأ�شا�شية حول 

جذور الإن�شان ومعنى الوجود الإن�شاين. عدَّ غوغان 

لوحته، التي اأبدعها يف مرحلة عانى فيها �شائقة 

�شخ�شية ع�شيبة، مبنزلة حتفة فنية.

مثلما كتب فيودور دو�شتويف�شكي: »ل يكمن �شر 

الوجود الإن�شاين فقط يف البقاء على قيد احلياة، 

لكن يف اإيجاد �شيء نعي�س من اأجله«. مبعنى اآخر، 

فاإن الهدف من احلياة هو العي�س يف �شبيل هدف. 

فاإذا كنا نعرف ملاذا نحن هنا، اإذا كان هناك �شبب 

لوجودنا، ف�شن�شعر باأننا اأكرث ارتباًطا، و�شناأن�س 

باحلياة اأكرث.

يرتبط الهدف الأعظم بوجود نظرة اأكرث 

اإيجابية يف احلياة، ويف البحث عن قدر اأكرب من 

ال�شعادة، والر�شا، واحرتام الذات. قد توؤثر حالتنا 

ا يف قدرتنا على مقاومة الأمرا�س.  النف�شية اأي�شً

كما اأن �شعورنا بوجود هدف يف احلياة، قد يكون 

مانًعا اأمام طغيان �شروف العمر. اإذ اإن كبار ال�شن 

الذين يعي�شون من اأجل حتقيق اأهداف ذات مغزى، 

�شيكربون على نحو اأف�شل. على العك�س من ذلك، 

فاإن عدم وجود هدف يف احلياة يجعلنا عر�شة 

لالكتئاب والقلق والإدمان، حتى اإنه قد يعكر �شفو 

احلياة الزوجية. على هذا، فاإن من املهم اأن ن�شاأل 

اأنف�شنا على نحو م�شتمر: من اأنا؟ وملاذا اأنا هنا؟ 

وما هدف احلياة؟ وما املغزى من حياتي؟ بالتاأكيد، 

يواجه معظمنا حلظات )غري مطلوبة اأو من خالل 

نية مق�شودة( عندما ن�شعى لإيجاد اإجابات عن تلك 

الأ�شئلة، ون�شعر باأنه يتعني علينا فهم اأ�شباب وجودنا.

ما وراء االحتياجات البيولوجية؟   |   اإن 
الهدف الرئي�س للحياة، من وجهة نظر تطورية، هو 

ال�شتمرار يف احلياة. يوؤكد برنامج بيولوجي من اأجل 

البقاء والتكاثر دورات احلياة املعقدة، التي ُيعد املوت 

فيها نقطة التعادل الكبرية. لكن بعد انتقال جيناتنا 

اإىل اجليل التايل، �شيطفو على ال�شطح ال�شوؤال 

الوجودي: ماذا بعد؟

ميكن القول اإن هذا ال�شوؤال يطاردنا اأكرث من 

اأي وقت م�شى، حيث بتنا نعي�س اليوم حياة اأطول. 

نحن ل ن�شبه اأ�شماك ال�شلمون يف املحيط الهادي 

التي ت�شبح عك�س التيار لتبي�س، ثم متوت بعد ذلك 

مبا�شرة. كما يو�شح مثال ديريك، فاإن حياة الب�شر 

اأقل و�شوًحا بكثري. اإن طول فرتة احلياة �شاهم يف 

تو�شيع جمال فراغنا الوجودي.

يرى اأر�شطو، يف كتابه الأخالق النيقوماخية، اأننا 

بحاجة اإىل التمييز بني اللذة احل�شية والقيم اخلريية 

من اأجل احل�شول على القدر الأكرب من ال�شعادة. 

ُتعزى اللذة احل�شية اإىل الحتياجات الذاتية التي 

توؤدي تلبيتها اإىل ال�شعور مبتعة موؤقتة. بينما على 

النقي�س من ذلك، فاإن القيم اخلريية ُتعد حالة اأكرث 

مو�شوعية لل�شعادة، مبا يعني اأن نهناأ يف حياتنا. 

فال�شعادة، وفًقا لأر�شطو، هي اأكرث من ملذات موؤقتة 

فقط. نحن بحاجة اإىل اإدراك قدراتنا، والتاأكد 

من اأن حياتنا ت�شتحق العناء، من اأجل الو�شول اإىل 

ال�شعادة احلقيقية. يبداأ معنى احلياة عندما نعي َمن 

نحن وكيف ن�شتطيع اأن نتاأقلم مع عاملنا.

تحمل مسؤولية حياتنا   |   لحظ فيكتور 
فرانكل، طبيب الأمرا�س النف�شية واأحد الناجني 

من الهولوكو�شت، من خالل جتربته ال�شخ�شية 

�شجيًنا يف مع�شكر اعتقال، اأن ال�شجناء الذين لديهم 

فر�شة اأكرب يف النجاة لي�شوا ممن يتمتعون بلياقة 

بدنية اأكرب، بل اأولئك الذين يتمتعون باإميان اأقوى. 

كما لحظ اأنه عندما يفقد ال�شجني الأمل، ي�شبح 

حمكوًما عليه بالإخفاق. كانت قدرتهم على اإيجاد 

معنى للحياة هي التي �شاندت اأولئك الذين جنوا. 

يقول فرانكل يف كتابه »اإرادة املعنى«: »اإنه ل معنى 

للحياة اإل اإذا ا�شتحدثنا هدًفا وجودًيا«. وهكذا، فاإنه 

بغ�س النظر عن مقت�شياتنا البيولوجية، فاإن دافعنا 

الأ�شا�شي يف احلياة هو اكت�شاف ما جند �شخ�شًيا اأنه 

ذو معنى، وال�شعي لتحقيقه.

من وجهة نظر وجودية، فاإن ردود الفعل امل�شببة 

لالإحباط والتي هيمنت على ديريك، ل جتعله 

ا  اأكرث اإدراًكا لأفول جنمه فح�شب، بل تتحداه اأي�شً

للتخل�س من قيوده التي طاملا فر�شها على نف�شه. 

كان عليه اأن يدرك اأننا ل�شنا منتًجا لعامل الوراثة 

والبيئة فقط، بل لدينا القدرة على اتخاذ القرارات، 

وحتمل م�شوؤولية حياتنا.

بات على ديريك، الآن، اأن يعيد اكت�شاف ما مينحه 

ال�شعور بقيمة حياته ويوفر له الإح�شا�س مبعنى 

ا م�شتقلني.  احلياة، بعد اأن اأ�شبح اأطفاله اأ�شخا�شً

ينبغي له اأن يتاأمل يف املا�شي ويعول على احلا�شر 

وامل�شتقبل. واأن ي�شعى جاهًدا للبحث عما يحرك ذاته 

الداخلية. بعد ذلك، اإذا مل يدرك ماهيته، فلن يعرث 

اأبًدا على اإجابات.

يحتاج ديريك، للم�شي قدًما، اإىل اأن يركز على 

ما ي�شتح�شنه، واأن يطور معارفه ومهاراته مل�شلحة 

ما يجعله ي�شعر بوجوده على املدى الطويل. مع ذلك، 

ينبغي لديريك، بعيًدا عن القيم اخلريية، التي 

ت�شكل بواعث قلق اإزاء حياة طيبة، األ ين�شى اأن يويل 

اهتماًما للذة احل�شية من خالل ا�شتحداث جتارب 

وحلظات �شعيدة.

توسيع بحثنا عن معنى لحياتنا   |   ي�شكل 
الهدف، لأر�شطو وفرانكل، الأمر الأكرث اأهمية يف 

احلياة. اإذ ت�شبح احلاجة اإليه اأكرث واقعية اإبان 

التقاعد، عندما ل ن�شتطيع العتماد على وظيفة 

اعتيادية تنظم اأمور حياتنا اليومية. اإذا مل ن�شتطع 

العثور على الهدف، ف�شتبقى حياتنا �شطحية وفارغة، 

على الرغم من توافر املوارد.

اإن الأفراد الذين ي�شتحوذون اإح�شا�ًشا عالًيا 

بالهدف، والذين ميكنهم العثور على طرق جديدة 

لإيجاد معنى حلياتهم، لديهم و�شفة لعي�س حياة 

ناجحة بعد التقاعد. ياأتي ذلك اإىل جانب عن�شر 

رئي�س، وهو اأن الهدف من احلياة هو العي�س يف �شبيل 

الآخرين. فالتوا�شل مع العامل، ون�شيان ماهية اأنف�شنا، 

قد يبعث �شعوًرا كبرًيا بالر�شا. بناء على ذلك، جند 

اأمًرا بالغ الأهمية، اإنه العالقة التكافلية بني ال�شعادة 

ال�شخ�شية وال�شعادة اجلماعية للب�شرية والكون.

عند القيام بذلك واحل�شول على كل �شيء، يحني 

الوقت لأن ن�شاأل اأنف�شنا عن كيفية مواءمة العوامل التي 

تعزز من �شعادتنا ال�شخ�شية مع الذين يعملون يف �شبيل 

تي�شري �شبل ال�شعادة على امل�شتوى اجلماعي اأو العاملي. 

كما قال دي�شموند توتو، النا�شط احلقوقي اجلنوب 

اأفريقي، احلائز جائزة نوبل لل�شالم: »اإن�شانيتي مرتبطة 

باإن�شانيتك، بذلك ميكن اأن نكون ب�شًرا مًعا«. 

 

 :Manfred Kets de Vries مانفريد كيت�س دي فري�س  *
اأ�شتاذ مميز للتطوير القيادي والتغيري املوؤ�ش�شي يف 

معهد اإن�شياد. وهو موؤ�ش�س مركز القيادة العاملي يف 

املعهد، ومدير برنامج حتديات القيادة الذي ُيعد اأحد 

اأهم الربامج يف املعهد. وقد �شدر له عدد من الكتب 

حول ق�شايا التطوير القيادي واإدارة الأعمال.

     يقول فرانكل في كتابه »إرادة المعنى«:
    »إنه ال معنى للحياة إال إذا استحدثنا هدًفا وجودًيا«. 

وهكذا، فإنه بغض النظر عن مقتضياتنا البيولوجية، 
فإن دافعنا األساسي في الحياة هو اكتشاف ما نجد شخصًيا     

أنه ذو معنى، والسعي لتحقيقه       



إسالميات

مميزات الدين الإ�شالمي، اأنه دين �شامل من 

متكامل، و�شريعة متوازنة، فهو و�شط ميزج 

بني م�شالح الإن�شان البدنية والروحية، ومقا�شده 

الدينية والدنيوية. فكما اأنه و�شع الأ�ش�س التي 

حتقق للنف�س حياة ال�شعادة وال�شتقرار، والراحة 

والطمئنان، �شرع لها ما يحميها من ال�شرور 

والأخطار، ويدراأ عنها املخاطر والأ�شرار، ويحقق 

لها الطمئنان والهناء وال�شعادة.

فالإ�شالم يدعو اإىل ابتغاء الدار الآخرة با�شتيفاء 

النف�س حظوظها من احلياة الدنيا يف حدود ما 

اأباحه اهلل تعاىل واأذن به، وعدم اإهمال مطالب 

النف�س واجل�شد من لذات احلياة الدنيا املباحة. 

فال�شريعة الإ�شالمية �شريعة الفطرة، جاءت موافقًة 

لطبيعة النف�س الإن�شانية، ومما ُفطرْت عليه حمبُتها 

للي�شر والرفق، والتخفيف وال�شماحة، ونفوُرها من 

ال�شدة والإعنات، واحلرج وامل�شقة، والتعنت والغلظة، 

فهي ل حتتمل كل ما يوؤدي اإىل الإثقال عليها، ول 

ت�شرب عليه، ولو حتمل ذلك بع�شنا فلم ي�شرب عليه 

عامُة النا�س. وال�شريعة خاطبت النا�س كلهم. لذا 

كان لل�شماحة والعتدال اأثٌر بالغ يف �شيوع الإ�شالم 

وانت�شاره، وتقّبل الأمم وال�شعوب لأحكامه.

اإن املتاأمل يف اآيات القراآن الكرمي يجدها نوًرا 

ي�شيء للم�شلم طريق ال�شعادة، ويحفظه باإذن 

اخلالق، جل وعز، من النكو�س والنحراف. فقد 

ت�شمن هذا الكتاب العزيز كل جمالت ال�شتقامة، 

�شواء كانت يف العقائد اأو العبادات، اأو ال�شلوك اأو 

املعامالت، اأو القت�شاد اأو العالقات، اأو الأموال 

اأو �شائر تنظيمات احلياة. فمن اأراد ال�شري على 

املنهج احلق ولزومه والثبات عليه فليت�شبث 

باملنهج القراآين، وي�شتم�شك به: {ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ} )الإ�شراء: 9(.

اإن التوازن والعتدال من خ�شائ�س الت�شريع 

الإ�شالمي، والو�شطية من اأبرز مزاياه، فال جفاء ول 

غلو فيه، قال تعاىل: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

گ گ گ گ ڳ} )هود: 112(.
فالإ�شالم يرف�س كل اجتاه يهدف اإىل الغلو 

يف الدين، وينكر املبالغة يف التق�شف مبالغًة تقود 

اإىل التنطع وجتاوز اخلطوط املحددة، حيث ح�س 

على العتدال، وحث على التوفيق بني حق العبادة 

وحق النف�س يف احلياة. فالغلو والتنطع يتعار�شان 

مع ت�شريعات الإ�شالم الداعية اإىل التي�شري، ورفع 

احلرج، والبعد على امل�شقة. واملتتبع ملا وجد من 

انحرافاٍت عقديٍة اأو عمليٍة من بع�س الأفراد 

والطوائف عرب الع�شور، وما اأفرزته تلك املعتقدات 

املخالفة ملنهج احلق من اأثر �شيئ على الأمة، ونكبات 

اأ�شيبت بها، يدرك اأن ذلك ح�شل ب�شبب الغلو يف 

الدين، وجتاوز احلدود، والفهم ال�شيئ لن�شو�س 

ال�شريعة الإ�شالمية، ما اأدى اإىل اإحداث الفنت بني 

امل�شلمني عرب الع�شور، وزرع بذور الفرقة وال�شقاق.

اإن دعوة الإ�شالم اإىل الو�شطية والعتدال من 

اأهم ما يجب اأن ُيعنى باإبرازه العلماُء واملثقفون. 

فالدعاة واأئمة امل�شاجد وخطباء اجلوامع واأ�شاتذة 

اجلامعات والإعالميون والُكتَّاُب عليهم م�شوؤولية 

كربى يف اإبراز العتدال والتوازن، والك�شف عن 

و�شطية الإ�شالم الوا�شحة يف �شائر ت�شريعاته، 

واأن على جميع اأفراد املجتمع اأن ي�شت�شعروا منهج 

الإ�شالم الر�شني يف دعوته اإىل التو�شط والبعد 

عن احلرج والتطرف. والواقع ي�شهد اأن املغالني 

واملتنطعني اأ�شيق النا�س �شدًرا، واأ�شدهم قلًقا 

وا�شطراًبا، واأكرثهم غ�شًبا وغلياًنا، ورمبا 

عمدوا اإىل ا�شتخدام القوة حلمل الآخرين على 

موافقتهم يف اآرائهم، و�شلوك منهجهم، واأطلقوا 

لأل�شنتهم العنان يف احلكم على الآخرين مبا 

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة

إن لزوم منهج الوسط الذي بنيت عليه الشريعة اإلسالمية، 
هو طريق السعادة الحقة، وأصحابه هم أهل العدل 

والرحمة، والرفق والتيسير، وأحرصهم على تحقيق األمن 
واالطمئنان، ونشر االستقرار والسالم.

مظاهر الوسطية في اإلسالم

  -  نوفمبر 402018

      اإلسالم يرفض كل اتجاه يهدف إلى 
الغلو في الدين، وينكر المبالغة في التقشف مبالغة 

تقود إلى التنطع وتجاوز الخطوط المحددة، 
حيث حض على االعتدال، وحث على    

التوفيق بين حق العبادة وحق النفس في الحياة.
فالغلو والتنطع يتعارضان مع تشريعات      

اإلسالم الداعية إلى التيسير،    
والبعد على المشقة       



اأ�شهر علماء اللغة العربية من 

الذي قدم للقراء كثرًيا من 

املوؤلفات اللغوية، العالمة اللغوي 

الأديب حممد بن حممد بن حممد 

بن عبدالرزاق احل�شيني، اأبو 

الفي�س، مرت�شى الزبيدي، اأحد 

اأبرز اأئمة النحو واللغة. ولد �شنة 

1145هـ/ 1732م يف الهند، ون�شاأ 
بها، وطلب العلم على م�شاهري 

علمائها. ثم رحل اإىل اليمن، 

وبقي يف مدينة زبيد �شنوات عدة، 

فا�شتهر بن�شبته اإليها. و�شافر اإىل 

مكة، واأدى فري�شة احلج �شنة 

1164هـ، ثم انتقل اإىل املدينة 
املنورة واأخذ عن علماء احلرمني 

ال�شريفني، ثم �شافر اإىل م�شر 

وا�شتقر به املقام يف القاهرة. وكان 

ذلك �شنة 1167هـ، حيث در�س اللغة 

واحلديث والتف�شري على يد كبار 

علماء م�شر، وتنقل بني عدد من 

املدن واملراكز العلمية فيها.

وقد ُعرف بنبوغه وتفوقه 

العلمي، وظهر ذلك جلًيا عرب 

مداخالته ومدار�شاته، حيث 

ان�شرف بعد ذلك للتدري�س، وعقد 

كثرًيا من احللقات العلمية يف 

اجلامع الأزهر. وق�شده الطالب 

من كل مكان، حيث كان يلقي درو�ًشا 

متتابعًة متنوعة يف �شتى العلوم 

واملعارف. وكان الزبيدي مع ذلك 

كله يق�شي كثرًيا من اأوقاته يف 

التاأليف والكتابة، حيث �شنف كثرًيا 

من الر�شائل واملوؤلفات يف الأدب، 

واللغة، واحلديث، وغريها.

لعل اأ�شهر موؤلفاته على الإطالق 

معجمه ال�شهري، الذي �شماه »تاج 

العرو�س من جواهر القامو�س« الذي 

ك�شف عن عبقريته النادرة، وذكائه 

املفرط يف اللغة واحلديث. فقد 

مكث يف كتابته اأكرث من اأربعة ع�شر 

عاًما. وقد ا�شتهر كتابه هذا قدمًيا 

وحديًثا، حتى اأ�شبح واحًدا من 

اأهم املعاجم اللغوية التي ل ي�شتغني 

الباحثون يف اللغة عن الرجوع اإليه.

ومن موؤلفاته الأخرى كتابه: 

اإحتاُف ال�شادة املتقني ب�شرح اأ�شرار 

اإحياء علوم الدين، ولْقُط الالآلئ 

املتناثرة يف الأحاديث املتواترة، 

والعقد املنظم يف اأمهات النبي، 

�شلى اهلل عليه و�شلم، وعقوُد 

اجلواهر املنيفة يف اأدلة مذهب 

الإمام اأبي حنيفة، وعقد اجلمان يف 

بيان �ُشعب الإميان.

يف ال�شاد�س من �شهر �شعبان 

عام 1205هـ املوافق 1791/4/9م 

تويف الزبيدي يف القاهرة، عن 

ُعمر ناهز �شتني عاًما، رحمه اهلل 

وغفر لنا وله. 

يرونه، واإخراجهم عن دائرة الإ�شالم اعتماًدا على 

الأقاويل وال�شائعات، وال�شكوك والظنون، والأخبار 

الكاذبة، وامل�شادر الواهية. وقد حذر اهلل تعاىل 

من �شوء الظن بامل�شلمني، فقال جل وعز: {ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ} )احلجرات: 12(.
اإن لزوم منهج الو�شط الذي ُبنيت عليه ال�شريعة 

الإ�شالمية، هو طريق ال�شعادة احلقة، واأ�شحابه 

هم اأهل العدل والرحمة، والرفق والتي�شري، 

والت�شامح والتعاون، واأحر�شهم على حتقيق الأمن 

والطمئنان، ون�شر ال�شتقرار وال�شالم، واأبعُدهم 

عن اإثارة الفنت والفرقة، وهم اأهل القراآن 

وخا�شته، الأمة الو�شط، ال�شهداء على النا�س، قال 

تعاىل: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ کک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ} )البقرة: 143(، وهم اأهل القراآن ومن 

�شرح اهلل �شدره لهذا الدين، قال تعاىل: {ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ} )الزمر: 22(.

فاأهُم ما يلزم امل�شلم يف حياته التفقه يف الدين 

على منهج الأئمة املجتهدين، الذين تلقوا ال�شريعة 

املطهرة من الكتاب وال�شنة، والبعد عن طريق الغلو 

ومنهج التطرف، البعيد كل البعد عن منهج �شلف 

الأمة، الذي يت�شح عرب جراأة هوؤلء املنحرفني 

على تكفري امل�شلمني، وا�شتباحة دماء الأبرياء 

من امل�شلمني واملع�شومني، ون�شر الرعب واخلوف 

يف �شفوف الآمنني. وما اأجمل ال�شري على منهاج 

النبوة، املت�شف بالعتدال والو�شطية! حيث التزم 

بها ر�شوُل اهلل، �شلى اهلل عليه و�شلم، يف دعوته 

لالأمة، وحر�س على هدايتها باحلكمة واللطف، وقد 

و�شفه رُبنا جل وعز بقوله: {ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ} )التوبة: 128(.

محمد ُمرتضى الزبيدي 

اللغوي األديب
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صحة

يمكن أن تستعيد جولة مشي كل
 30 دقيقة تدفق الدم إلى الدماغ إذا كنت 

جالًسا لساعات عدة.

طول الجلوس 
يضر الدماغ

غريتشن رينولدز
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درا�شة حتذيرية جديدة عن املوظفني تقول 

العاملني يف املكاتب: اإن اجللو�س ل�شاعات 

عدة دون حركة ميكن اأن يخف�س من تدفق الدم 

اإىل اأدمغتنا، وهو ما يت�شبب يف عواقب على �شحة 

الدماغ على املدى الطويل. لكن يبدو اأن النهو�س من 

املقعد والتجول ملدة دقيقتني فقط كل ن�شف �شاعة 

يحول دون حدوث هذا النخفا�س يف تدفق الدم يف 

الدماغ، بل قد يزيده.

ُيعد نقل الدم اإىل اأدمغتنا اإحدى تلك العمليات 

التلقائية التي نادًرا ما يفكر فيها معظمنا على 

الرغم من اأنها �شرورية للحياة والإدراك املعريف. 

حتتاج خاليا الدماغ اإىل الأك�شجني واملواد املغذية 

التي يحتوي عليها الدم، وتقوم �شرايني كبرية عدة 

بتو�شيل الدم بانتظام اإىل جماجمنا.

ينظم الدماغ تدفق الدم على نحو حمكم لأن 

هذا التدفق �شروري للغاية متتبًعا جمموعة متنوعة 

من الإ�شارات الفيزيولوجية، مبا فيها م�شتويات 

ثاين اأك�شيد الكربون يف الدم، للمحافظة على معدل 

التدفق �شمن نطاق �شيق للغاية.

لكن ثمة تقلبات �شغرية تقع، �شواء على نحو 

مفاجئ اأم متقطع، قد يكون لها تبعات. ت�شري 

درا�شات �شابقة اأجريت على النا�س واحليوانات اإىل 

اأن النخفا�س الطفيف ق�شري الأمد يف تدفق الدم 

اإىل الدماغ ميكن اأن ي�شو�س على التفكري والذاكرة 

موؤقًتا، يف حني يرتبط النخفا�س على املدى 

الطويل بارتفاع خماطر بع�س الأمرا�س الع�شبية 

التنك�شية، مبا فيها اخلرف.

اأظهرت اأبحاث اأخرى اأن اجللو�س املتوا�شل 

يثبط من تدفق الدم يف اأجزاء خمتلفة من 

اجل�شم. اهتمت معظم هذه الدرا�شات بال�شاقني، 

اإذ تتاأثر اأكرث من و�شعية جلو�شنا، هل هي و�شعية 

م�شتقيمة اأم ل؟ ذلك لأن اجللو�س �شاعات عدة 

ميكن اأن يوؤدي اإىل اإبطاء تدفق الدم يف الأوعية 

الدموية يف ال�شاقني. لكن مل ُيعرف ما اإن كان 

انخفا�س مماثل قد يحدث يف الأوعية التي حتمل 

الدم اإىل اأدمغتنا اأم ل؟

لذلك، فيما يتعلق بالدرا�شة اجلديدة، التي 

 Journal of ُن�شرت يف �شهر يونيو حزيران يف جملة

Applied Physiology، جمع الباحثون يف جامعة 
ليفربول جون مور�س يف اإجنلرتا 15 موظًفا من 

موظفي املكاتب الأ�شحاء، رجاًل ون�شاًء.

اأراد العلماء اإجراء درا�شتهم على موظفني 

اعتادوا ق�شاء اأوقات يف املكاتب، لأن اجللو�س �شاعات 

طويلة �شيكون اأمًرا طبيعًيا لهم. طلب الباحثون من 

هوؤلء املوظفني، الرجال والن�شاء، زيارة خمترب 

الأداء يف اجلامعة يف ثالث منا�شبات منف�شلة. اإذ 

يجري، خالل كل واحدة منها، تثبيت ع�شابات راأ�س 

خم�ش�شة حتتوي على جم�شات فوق �شوتية تتعقب 

تدفق الدم يف �شرايني اأدمغتهم الو�شطى، وهي واحدة 

من الأوعية الرئي�شة التي متد الدماغ بالدم.

ا لفرتة وجيزة يف اأقنعة  تنف�س املوظفون اأي�شً

تقي�س م�شتويات ثاين اأك�شيد الكربون عند بداية 

التجربة، حتى يتمكن العلماء من معرفة ما اإذا 

كانت م�شتويات هذا الغاز قد تكون ال�شبب يف 

اإحداث تغيريات يف تدفق الدم اإىل الدماغ. فقد 

تختلف م�شتويات ثاين اأك�شيد الكربون يف الدم 

من خالل تغيريات يف التنف�س، من بني كثري من 

العوامل الأخرى.

اأم�شى الرجال والن�شاء بعد ذلك اأربع �شاعات 

يف جل�شات حماكاة لأوقات جلو�شهم يف مكاتبهم، 

حيث جل�شوا اإىل مكاتب يقروؤون اأو يعملون على 

حا�شوب. يف اأثناء واحدة من هذه اجلل�شات، مل 

يقوموا اأبًدا اإل اإذا كانوا يريدون الذهاب اإىل 

احلمام، الذي كان قريًبا منهم.

يف اأثناء زيارة ثانية، جرى توجيههم اإىل النهو�س 

من مقاعدهم كل ثالثني دقيقة، وامل�شي على جهاز 

م�شي موجود على مقربة من املكاتب. وكانوا مي�شون 

على اجلهاز ملدة دقيقتني باأي طريقة مريحة لهم، 

وب�شرعة مالئمة تبلغ نحو 2 ميل/ ال�شاعة.

يف جل�شة اأخرية، مل ينه�س املوظفون من 

مقاعدهم اإل بعد �شاعتني، لكنهم م�شوا بعد ذلك 

على جهاز امل�شي 8 دقائق بال�شرعة املالئمة نف�شها.

تعقب العلماء تدفق الدم يف اأدمغة املوظفني 

قبيل كل جولة م�شي ويف اأثنائها، وكذلك بعد 

انق�شاء ال�شاعات الأربع مبا�شرة. كما فح�شوا 

ا م�شتويات ثاين اأك�شيد الكربون لدى املوظفني  اأي�شً

يف تلك الأوقات مرة اأخرى. مثلما توقعوا، انخف�س 

تدفق الدم يف الدماغ عندما جل�س املوظفون اأربع 

�شاعات متوا�شلة. كان النخفا�س قلياًل، لكنه كان 

ملحوًظا عند نهاية اجلل�شة. كان ذلك وا�شًحا 

ا بالقدر نف�شه عندما نه�س املوظفون من  اأي�شً

جلو�شهم بعد �شاعتني، على الرغم من اأن تدفق 

الدم ارتفع خالل جولة امل�شي الفعلية. لكن �شرعان 

ما انخف�س مرة ثانية، كما اأظهرت حتقيقات 

املوجات فوق ال�شوتية، وكان اأقل يف نهاية تلك 

الدورة من بدايتها. لكن العلماء وجدوا اأن تدفق 

الدم يف الدماغ ارتفع قلياًل عندما تخللت فرتات 

اجللو�س ذات ال�شاعات الأربع، جولت م�شي 

متكررة مدة كل منها دقيقتان.

ا  من املثري لالهتمام، اأن العلماء خل�شوا اأي�شً

اإىل اأن اأًيا من هذه التغيريات يف تدفق الدم يف 

ِلها تغيريات يف م�شتويات التنف�س وثاين  الدماغ مل مُتْ

اأك�شيد الكربون. اإذ بقيت م�شتويات ثاين اأك�شيد 

الكربون ثابتة قبل كل جل�شة وبعدها.

اإًذا، ثمة �شيء اآخر ب�شاأن اجللو�س واحلركة كان 

يوؤثر يف حركة الدم اإىل الدماغ.

كانت هذه الدرا�شة، بالطبع، �شغرية وق�شرية 

الأجل. مل تتطرق اإىل ما اإن كانت النخفا�شات 

القليلة يف تدفق الدم لأدمغة النا�س يف اأثناء جلو�شهم 

اأدت اإىل اإ�شعاف قدراتهم على التفكري.

مل تخربنا الدرا�شة كذلك ما اإن كان من 

املمكن، مبرور الوقت، اأن ترتاكم اأي تاأثريات على 

الدماغ ناجمة عن اجللو�س ل�شاعات عدة، اأو ما اإن 

كانت موؤقتة وتنتهي مبجرد نهو�شنا من املقاعد 

عند نهاية العمل اليومي.

لكن �شويف كارتر، طالبة الدكتوراه يف جامعة 

ليفربول جون مور�س، والتي تراأ�شت الدرا�شة، تقول 

اإن النتائج توفر حًقا �شبًبا اآخر لتجنب اجللو�س مدًدا 

طويلة وغري متقطعة من الوقت.

ا معلومات مفيدة ت�شري  تقدم النتائج اأي�شً

اإىل اأن جولت امل�شي ميكن اأن تكون ق�شرية لكن 

ينبغي اأن تكون متكررة.

تقول كارتر: »لي�س هناك ما يوقف حدوث 

انخفا�س يف تدفق الدم يف الدماغ ب�شكل عام �شوى 

جولت امل�شي املتكررة ملدة دقيقتني«.

لذلك، تقرتح كارتر اأن ت�شع يف ح�شبانك �شبط 

حا�شوبك اأو هاتفك لكي ينبهك كل ن�شف �شاعة 

حتى تنه�س من مقعدك. جتول يف املكان، اذهب اإىل 

احلمام يف الدور العلوي اأو ال�شفلي، اأو قم ببع�س 

جولت م�شي مريحة حول مكتبك.

قد يثني عليك دماغك بعد �شنوات عدة من 

الآن، عندما ل تكون م�شطًرا اإىل اجللو�س على 

مقعد هذا املكتب. 

    تشير دراسات سابقة أجريت على الناس والحيوانات 
إلى أن االنخفاض الطفيف قصير األمد في

 تدفق الدم في الدماغ يمكن أن يشوش على التفكير والذاكرة مؤقًتا، 
في حين يرتبط االنخفاض على المدى الطويل بارتفاع مخاطر بعض

 األمراض العصبية التنكسية، بما فيها الخرف  
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غذاء

العصائر والمشروبات

حقائق صحية
يعتقد بعض المستهلكين أن 
مشروباتهم المفضلة صحية، 

بينما في الواقع قد تحتوي على 
سعرات حرارية مرتفعة، وُتمّثل 

خياًرا غير صحي للجسم.

أماني الددا

ال�شعور باجلوع اأو العط�س ين�شب ُجّل عند 

الهتمام على انتقاء الأطعمة، دون 

النتباه اإىل امل�شروبات املرافقة، اإذ يفكر كثري 

من النا�س يف الطعم اللذيذ، اأو عدد ال�شعرات 

احلرارية يف الطعام فقط، ويغفلون عن التفكري 

يف امل�شروبات ومكوناتها اإن كانت �شحية اأو م�شرة 

للج�شم. وتقدم املطاعم واملقاهي جمموعة كبرية 

من امل�شروبات مع اإ�شافات ل ح�شر لها، ما يطرح 

�شوؤاًل مهًما وهو: كيف ميكن اختيار امل�شروبات، 

ومتييز ال�شحي منها عن ال�شار؟

عصائر الفاكهة
ُتعد الع�شائر اجلاهزة واملحالة اأ�شواأ اأنواع 

الع�شائر، لأنها حتتوي على كمية كبرية من ال�شكر، 

اإذ ي�شم كوًبا من ع�شري الفاكهة املعلبة نحو 

٣٠ غراًما من ال�شكر، ما يعطي نحو ١٢٠ �شعرة 

اإىل ١٥٠ �شعرة حرارية للعبوة الواحدة. كما اأن 

الع�شائر اجلاهزة التي ت�شع �شعار ١٠٠٪ فاكهة 

غالًبا ما تكون م�شنوعة من ُمرّكز الع�شري، وتتكون 

فعلًيا من املياه وال�شكر. اأما الع�شائر الطازجة 

رة منزلًيا فهي اأف�شل اأنواع الع�شائر،  املح�شَّ

ولكن يبقى اأن ت�شتبدل الفاكهة بها اأكرث نفًعا، لأن 

الع�شري يفقد الألياف وبع�س الفيتامينات واملعادن 

من الفاكهة، ومن ثم ل ي�شعر ال�شخ�س بال�شبع اإل 

اإذا تناول ثمرة الفاكهة كاملة.

مشروبات غير صحية ينبغي تجنبها
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 مشروبات الطاقة
اأ�شبح من الرائج تناول م�شروبات الطاقة لي�س 

ا.  فقط عند الريا�شيني، بل عند املراهقني اأي�شً

وتناول هذه امل�شروبات بكمية كبرية يوؤدي اإىل 

حدوث م�شكالت �شحية عدة، كازدياد معدل 

دقات القلب، وذلك لحتوائها على ن�شب عالية 

من الكافيني. ويف درا�شة ن�شرت يف جملة اجلمعية 

الطبية الأمريكية تبنّي اأن تناول اأحد اأنواع 

م�شروبات الطاقة يوؤدي اإىل ارتفاع �شغط الدم، 

وهرمون التوتر. لذلك ل ينبغي اأن ينخدع امل�شتهلك 

بال�شعارات اخلا�شة بهذه امل�شروبات، اأو اأنها غنية 

بفيتامني ب مثاًل، اأو غريه، فكل هذا لن يقلل خطر 

الكمية الهائلة من الكافيني املوجودة بكل عبوة، ما 

ي�شكل خطًرا على املراهقني.

 مشروبات القهوة مع الكريمة
قد ت�شل م�شروبات القهوة املثلجة اأو مع الكرمية 

اإىل 600 �شعرة حرارية ب�شبب كمية ال�شكر الكبرية 

امل�شافة، هذا اإىل جانب الإ�شافات الأخرى 

كال�شوكولته والكرمية املخفوقة. وقد ي�شتهلك 

بع�شنا اأكرث من كوب يومًيا. لذا ين�شح بالتقليل 

من �شعراتها الزائدة، باختيار احلليب خايل 

الد�شم، والبتعاد عن الكرمية، وحماولة �شراء 

القهوة املثلجة العادية، اأو القهوة باحلليب قليل 

الد�شم كالالتيه. واإذا كنتم ممن يحبون النكهة 

املحالة فجربوا اإ�شافة القرفة، اأو القليل من ال�شكر 

باأنف�شكم، بدًل من طلبها حمالة جاهزة.

 المشروبات الغازية
اأ�شبح تناول امل�شروبات الغازية اإدماًنا عند بع�س 

النا�س، الذين ي�شل ا�شتهالكهم اإىل اأكرث من عبوة مع 

كل وجبة ويف اأي وقت. ويوؤدي تناول امل�شروبات الغازية 

اإىل زيادة الوزن، ويزيد من خطر الإ�شابة بال�شكري، 

ومتالزمة ال�شتقالب، ويوؤذي الأ�شنان والعظام 

لحتوائه على كمية عالية من حم�س الفو�شفور، 

اإ�شافة اإىل ت�شببه يف م�شكالت عدة اأخرى. كما اأن 

تناول امل�شروبات الغازية واملنبهة الغنية بالكافيني 

يحدُّ من كفاءة اله�شم، وميالأ املعدة بالغازات 

املزعجة يف اأثناء النوم. وُين�شح كلُّ املُْفِرطني يف 

تناول ال�شودا بالبدء يف تخفيف ا�شتهالكها تدريجًيا، 

عرب التخفيف منها، وتقلي�س الكمية يومًيا، دون 

اإيقافها فجاأة، ل�شمان عدم العودة اإليها لحًقا.

 الشاي المثلج المحلى
يحتوي ال�شاي املثلج املحلى على كمية كبرية من 

ال�شكر، قد ترتاوح بني ٣٠ غراًما اإىل ٥٠ غراًما، 

وهذا ما يجعله خياًرا غري �شحي، على الرغم من 

اخل�شائ�س امل�شادة لالأك�شدة لل�شاي الأخ�شر 

اأو الأ�شود. ومن الأف�شل �شرب ال�شاي املثلج 

غري املحلى، اأو ال�شاي ال�شاخن التقليدي، ولكن 

باعتدال لأنه يحتوي على الكافيني.

 

مياه جوز الهند الُمنكهة
اأ�شبح �شرب مياه جوز الهند من اخليارات 

الرائجة بعدما بداأت برتويجه ال�شركات على اأنه 

�شراب �شحي ومفيد لحتوائه على كمية عالية من 

املعادن ل�شيما البوتا�شيوم، وغالًبا ما يجري تناوله 

من قبل بع�شهم بعد اأداء التمارين الريا�شية، اأو 

يف اأجواء احلر ال�شديد، لتعوي�س ال�شوائل واملعادن. 

لكن امل�شكلة يف هذا امل�شروب هي كمية ال�شكريات 

واملنكهات امل�شافة اإليه. فكوب واحد من مياه جوز 

الهند املنكهة باملاجنو قد يحتوي على ١٥ غراًما 

اإىل ٣٠ غراًما من ال�شكر. لذا يجب انتقاء الأنواع 

اخلالية من ال�شكر والإ�شافات، وذلك عرب قراءة 

املل�شقات الغذائية جيًدا.

رة منزلًيا هي أفضل أنواع العصائر،         العصائر الطازجة المحضَّ
   ولكن أن يستبدل بها ثمرة فاكهة كاملة 

ُيعد أكثر نفًعا من تناولها عصيًرا، بسبب احتوائها    
على األلياف التي ُتشعر الشخص بالشبع     

مشروبات صحية 
قليلة السعرات الحرارية

الماء: اإنه امل�شروب الأول واخليار الأف�شل 
يف كل الأوقات، لأن اجل�شم يحتاج اإىل املاء 

لتاأدية وظائفه اليومية، ولي�س لل�شودا.

مشروب البابونج: اأظهرت درا�شة يف جامعة 
ا  ولية بن�شلفانيا اأجريت على نحو 57 �شخ�شً

يعانون القلق والتوتر، وبتناول �شاي البابوجن 

ملدة 8 اأ�شابيع تقل�شت اأعرا�س القلق عندهم.

الشاي األخضر: يحتوي على مادة 
البوليفينول التي ُتعد من م�شادات الأك�شدة 

القوية، وحتفز الدوبامني الذي ي�شبب حالة 

مزاجية اإيجابية.

مشروب الزنجبيل: ي�شاعد على حت�شني 
ا على  املزاج وال�شرتخاء، لحتوائه اأي�شً

م�شادات الأك�شدة التي تخفف من التوتر.  

مشروبات غير صحية ينبغي تجنبها
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تقنية

انت�شرت 
 Virtual تقنية الواقع الفرتا�شي

Reality VR بنظاراتها التي ت�شع 
امل�شتخدم داخل عامل خيايل، كما بداأت تقنية 

 Augmented Reality AR اأخرى هي الواقع املعزز

ا يف الآونة الأخرية، وهي تقنية  يف النت�شار اأي�شً

ت�شيف عنا�شر خيالية اإىل العنا�شر احلقيقية من 

حول امل�شتخدم. ولكن هناك تقنية اأخرى ا�شمها 

 Mixed Reality / Hybrid Reality الواقع الهجني

تقع بني الواقعني املذكورين، بحيث متتزج البيئة 

حول امل�شتخدم مع حتركاته وال�شورة التي تر�شمها 

الدارات الإلكرتونية.

وكمثال على ذلك، ميكن حتويل اجلدران 

والأثاث احلقيقي حول امل�شتخدم اإىل �شورة 

رقمية وعر�س عنا�شر خيالية اإ�شافية اإليها، 

لي�شتطيع امل�شتخدم التحرك يف البيئة من حوله 

دون ال�شطدام بها، ولكنه ل يرى البيئة من حوله 

يف احلقيقة، ذلك اأنها �شتكون افرتا�شية. وبناًء 

على ذلك، فاإن الواقع الهجني ي�شمل الواقع املعزز 

والفرتا�شي، ولكنه اأكرب بكثري، واأكرث ُعمًقا منهما.

ونظًرا لطبيعة هذه التقنية، فاإنه من ال�شروري 

ارتداء نظارات خا�شة بها للدخول اإىل هذا الواقع 

اجلديد، الذي ميكن التفاعل معه بطرق متعددة، 

عرب اأداة حتكم خا�شة ميكن ا�شت�شعار ميالنها يف 

الهواء لتعك�س اأثر ذلك داخل البيئة الهجينة اأمام 

عيني امل�شتخدم. و�شيحتاج امل�شتخدم اإىل ما ُيعرف 

بنظارات النغما�س Immersive التي ت�شتطيع 

التعرف اإىل البيئة حول امل�شتخدم، وت�شتبدل بها 

اأخرى رقمية. وقد تكون هذه النظارات مت�شلة 

بحا�شب اأو جهاز اآخر، �شلكًيا اأو ل�شلكًيا، اأو 

منف�شلة عنه، وتعمل دون اأي ات�شال بجهاز اآخر، 

حيث اإن ترابطها بجهاز قريب ل ُيغري طبيعة 

عملها، ولكنه ي�شهل جتربة ال�شتخدام على نحو 

كبري. يذكر اأن نظام الت�شغيل ويندوز 10 يدعم 

هذه التقنية بالكامل.

ميكن، مثاًل، القيام بجولة يف متحف فارغ يف 

احلقيقة، ولكن النظارات �شتتعرف على مواقع 

اجلدران والأبواب وامل�شاعد، وتعر�س اللوحات 

الفنية والآثار رقمًيا وفًقا ملوقع امل�شتخدم، دون اأن 

ي�شاهد امل�شتخدم اأي �شيء يف احلقيقة، ولكنه لن 

ي�شطدم باأي عائق اأمامه، ذلك اأن التقنية �شتعر�س 

العوائق ب�شيغة رقمية. كما ميكن ا�شتخدامها يف 

ال�شناعات املختلفة بحيث ي�شتطيع املهند�س املرور 

داخل مكونات ج�شر اأو مبنى ما، والتعرف اإىل ترابط 

الألواح الفولذية بع�شها ببع�س عن كثب، اإىل جانب 

ال�شتخدامات املتعددة يف قطاع التعليم املدر�شي 

واجلامعي لتطوير جتربة الدرا�شة وحتويلها من 

ال�شيغة الن�شية اإىل التفاعلية بالكامل.

يجب النتباه اإىل فئة النظارات الرقمية قبل 

�شرائها حتى تتوافق مع رغبات امل�شتخدم، ويجب 

التمييز بينها وبني تقنيتي الواقعني الفرتا�شي 

واملعزز. وعلى نحو عام، فاإن تقنية الواقع الفرتا�شي 

قد انت�شرت بنحو اأكرب يف قطاع الرتفيه، بينما رّكز 

قطاع الأعمال على تقنية الواقع املعزز، مع بدء 

ال�شركات املطورة العمل على تقنية الواقع الهجني.

خلدون غسان سعيد

الواقع الهجين
رؤية تقنية 
أكثر تقدًما

تمزج هذه التقنية بين الواقعين 
االفتراضي والمعزز، لتضفي مزيًدا من 

العمق على تجربة المستخدم عبر 
نظارات خاصة تقود إلى عالم يربط 

الخيال بالواقع دون معوقات.



47

تطبيقات منوعة

Omni Screen Recorder 
يوفر هذا التطبيق املجاين على الأجهزة 

التي تعمل بنظام الت�شغيل اآندرويد القدرة 

على ت�شجيل ما يحدث على ال�شا�شة، وبثها 

مبا�شرة عرب الإنرتنت اإىل الآخرين. وي�شمح 

التطبيق بق�س اأجزاء من ال�شا�شة وحترير 

الفيديو الذي قمت بت�شجيله واإ�شافة 

�شوتك بو�شاطة ميكروفون الهاتف اأو 

اإزالته، بالإ�شافة اإىل �شهولة �شناعة ال�شور 

املتحركة بامتداد GIF من ت�شجيالتك، 

وم�شاركتها بكل �شهولة عرب تطبيقات 

الدرد�شة الن�شية مع الآخرين. 

Assistant Shortcuts 
اإن كنت ترغب يف تخ�شي�س وظيفة زر 

ت�شغيل الهاتف بحيث يقوم بت�شغيل تطبيق 

ما لدى ال�شغط عليه ملدة مطولة اأو اأي 

وظيفة اأخرى ترغب فيها، ف�شيعجبك هذا 

التطبيق املجاين على الأجهزة التي تعمل 

بنظام الت�شغيل اآندرويد، وهو منا�شب ملن 

لديه اإعاقة حركية متنعه من التفاعل مع 

ال�شا�شة باللم�س. يوفر التطبيق اإمكانية 

النتقال اإىل اآخر تطبيق جرى ا�شتخدامه 

وعر�شه يف �شا�شة جانبية، وال�شتفادة 

من و�شع تق�شيم ال�شا�شة لت�شغيل اأكرث من 

تطبيق يف اآن واحد، لنقل املعلومات بينهما 

اأو م�شاهدة عر�س فيديو يف اأثناء كتابة 

ر�شالة ما، اأو ت�شفح الإنرتنت.

يقدم 
كثري من ال�شركات املتخ�ش�شة 

يف عامل ال�شماعات ن�شًخا خا�شة 

مبمار�شة الريا�شة، تاأتي مقاومة للماء، 

وبخ�شائ�س مالئمة للريا�شيني. من هذه 

اخليارات �شماعات Treblab X5 التي ُتعد 

مقاومة للبلل والتعرق، وُتلغي ال�شجيج حول 

امل�شتخدم، وقد جرى ت�شميمها لُتو�شع براحة 

تامة داخل الأذن، وتعمل مطوًل دون اإزعاج، 

مع تقدمي 3 ت�شاميم خمتلفة احلجم للمادة 

ال�شليكونية املحيطة بال�شماعة تتوافق مع 

اأحجام قناة اأذن امل�شتخدم. كما حتتوي على 

ميكروفون مدمج لإجراء املكاملات الهاتفية بعد 

الرتباط بهاتف امل�شتخدم ل�شلكًيا. وحتتوي كل 

�شماعة على بطارية مدجمة تكفيها للعمل لنحو 

6 �شاعات من ال�شتخدام املتوا�شل، مع توفري 
600 مللي اأمبري اإ�شافية يف احلافظة اخلا�شة 
بال�شماعات تكفي ملعاودة �شحنها 4 مرات دون 

احلاجة اإىل ا�شتخدام �شاحن كهربائي.

 Master & Dynamic MW07 اأما �شماعات

True Wireless Earphones فتقّدم جودة 
�شوتية مرتفعة ب�شبب ا�شتخدام تقنيات ل�شلكية 

ح�شرية لنقل املو�شيقا من الهاتف اجلوال باأعلى 

دقة ممكنة، من م�شافة ت�شل اإىل اأكرث من 

20 مرًتا، وا�شتخدام دارات اإلكرتونية داخلية 
فائقة اجلودة. وت�شت�شعر ال�شماعات حلظة 

خروجها من اأذن امل�شتخدم فتتوقف عن العمل 

تلقائًيا لتوفري البطارية. ويبلغ وزن ال�شماعات 

9 غرامات فقط، وهي مقاومة للماء والتعرق، 
وحتتوي على ميكروفون مدمج لإجراء املكاملات 

الهاتفية ل�شلكًيا. وت�شتطيع ال�شماعات العمل 

لنحو 3 �شاعات ون�شف يف ال�شحنة الكهربائية 

الواحدة، مع قدرة احلافظة على معاودة �شحنها 

3 مرات اإ�شافية لت�شبح املدة الكاملة لل�شماعات 
امل�شحونة مع بطارية احلافظة 14 �شاعة. 

سماعات رياضية
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أسرة

الثناء يؤتي ثماره، والعقاب ال فائدة منه.

ستيفن مارش  *

ال تصرخ!
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ا�شتخدام ال�شفع لتهذيب الأطفال انح�شر 

منذ خم�شني عاًما. لكن ماذا عن 

ال�شراخ؟ اإن كل �شخ�س تقريًبا ل يزال ي�شرخ 

على اأطفاله اأحياًنا، حتى الآباء الذين يعرفون اأنه 

ل فائدة منه. قد يكون ال�شراخ هو ال�شلوك الأبوي 

الأكرث حماقة انت�شاًرا اليوم.

يعرتي، عادة، اأطفال الأ�شر التي ُتبتلى بحوادث 

�شراخ منتظمة، حالة من �شعف العتزاز بالنف�س 

وارتفاع يف معدلت الكتئاب. ك�شفت درا�شة ن�شرتها 

 The Journal of Child( جملة تطور الطفل

Development( عام 2014 اأن ال�شراخ على 

الأطفال يوؤدي اإىل نتائج مماثلة للعقاب البدين، اأي 

تنامي م�شتويات القلق والتوتر والكتئاب مبوازاة 

زيادة امل�شاكل ال�شلوكية.

كم مرة راجعت فيها نف�شك على مدى حياتك 

الأبوية، بعد ال�شراخ على اأطفالك وقلت: »ح�شًنا، 

كان ذلك قراًرا ح�شيًفا...؟«.

اإن ال�شراخ ل يجعلك تبدو جديًرا بالثقة. اإنه 

يجعلك تبدو خارج نطاق ال�شيطرة جتاه اأطفالك. 

اإنه يجعلك تبدو �شعيًفا. اأنت ت�شرخ، دعنا نكن 

�شريحني، لأنك �شعيف. فال�شراخ، الذي قد يكون 

اأ�شد من ال�شفع، هو رد فعل من جانب �شخ�س ل 

يدري ماذا يفعل غري ذلك. لكن معظم الآباء، مَبن 

فيهم اأنا نف�شي، يجدون من ال�شعب تخّيل كيف ميكن 

اأن ينق�شي اليوم دون �شراخ. تقدم الدرا�شة اجلديدة 

حول ال�شراخ لالآباء م�شكلتني متالزمتني: ماذا اأفعل 

بدًل من ذلك؟ وكيف اأتوقف؟

اإننا ل نتحدث هنا عن ال�شراخ ملنع اأطفالك من 

الرك�س يف طريق مزدحم بال�شيارات. اإننا نتحدث 

عن ال�شراخ بو�شفه �شكاًل من اأ�شكال الت�شويب. 

اإن ال�شراخ من اأجل الت�شويب اأمر غري فعال 

بو�شفه اأداة، ول يطبع �شوى عادة ال�شراخ يف اأذهان 

الأطفال. اإننا ن�شرخ على اأطفالنا على الأ�شياء 
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ال�شراخ ل يجعلك تبدو جديًرا بالثقة. اإنه يجعلك تبدو خارج نطاق ال�شيطرة جتاه اأطفالك. اإنه 

يجعلك تبدو �شعيًفا. اأنت ت�شرخ، دعنا نكن �شريحني، لأنك �شعيف.
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أسرة

نف�شها كل يوم، ونكيل لهم مزيًدا من ال�شراخ، لأن 

ال�شراخ الأول مل يوؤِت ثماره. رتب مالب�شك! تعال 

لتناول طعام الع�شاء! امتنع عن �شرب اأخيك!

يقول اآلن كازدين، اأ�شتاذ علم النف�س والطب 

النف�شي لالأطفال يف جامعة ييل: »اإن جمرد العلم 

باأن ال�شراخ اأمر �شيئ، بحد ذاته، لن يفيد. ال�شراخ 

لي�س ا�شرتاتيجية، اإنه تنفي�س«.

يقول كازدين: »اإذا كان هدف الوالد هو التنفي�س، 

واأنني اأريد اأن اأخرج هذا الأمر من نظامي واأظهر لك 

مقدار غ�شبي، فاإن ال�شراخ على الأرجح اأمر مثايل. 

اأما اإذا كان الهدف هنا هو تغيري �شيء ما يف الطفل 

اأو تطوير عادة اإيجابية فيه، فاإن ال�شراخ لي�س هو 

ال�شبيل لذلك«. هناك ا�شرتاتيجيات اأخرى، وهي ل 

تت�شمن �شراًخا مثل �شراخ املهوو�س.

يفرت�س كثريون اأن الإيجابية �شكل من اأ�شكال 

الك�شل، كما لو اأن الآباء الإيجابيني ل ي�شبطون اأطفالهم. 

لكن عدم ال�شراخ يتطلب تخطيًطا م�شبًقا وان�شباًطا من 

الآباء والأمهات، وهو ما ل ين�شحب على ال�شراخ.

يروج كازدين لربنامج ُي�شمى ABCs، والذي 

ترمز الأحرف الأوىل منه اإىل ال�شوابق وال�شلوكيات 

والعواقب. ت�شكل ال�شوابق مرحلة التمهيد، وهي 

اإخبار الطفل على وجه التحديد، ماذا تريد منه اأن 

يفعل قبل اأن تريد منه اأن يفعله. اأما ال�شلوكيات من 

حيث يجري تعريف ال�شلوك وت�شكيله، فهي ما يقدم 

منوذجه الأب اأو الأم. والعواقب تت�شمن تعبرًيا عن 

ال�شتح�شان عندما يوؤدى ذلك ال�شلوك، على اأن يكون 

هذا التعبري املت�شمن مدًحا ب�شوت مرتفع مبوازاة 

اإمياءة ج�شدية م�شاحبة دلياًل على ال�شتح�شان.

لذلك، بدًل من ال�شراخ على طفلك كل ليلة 

ب�شبب احلذاء امللقى على الأر�س، اطلب منه يف 

ال�شباح اإن كان ي�شتطيع و�شع حذائه يف املكان 

املخ�ش�س عندما يعود للمنزل. تاأكد عندما تعود اإىل 

املنزل اأنك ت�شع حذاءك يف املكان املخ�ش�س. واإذا 

و�شع طفلك حذاءه يف املكان املخ�ش�س، اأو قريًبا 

منه، فاأخربه باأنه قام بعمل رائع ثم احت�شنه.

ُتعد طريقة ABC للثناء اأ�شلوًبا حمدًدا للغاية. 

ينبغي لك اأن تكون متدفق امل�شاعر، لذلك عليك اأن 

تطبع ابت�شامة كبرية على وجهك، حتى اإنه لينبغي 

لك اأن تلوح بيديك يف الهواء. الأمر التايل هو اأنه 

يتعني عليك اأن تو�شح بال�شبط، ب�شوت مرتفع 

ومبتهج جًدا، الأمر الذي تثني عليه. الأمر الثالث هو 

اأنه يتعني عليك اأن تربت على كتف الطفل، وتقدم 

له بع�س الإ�شادة غري اللفظية. اإن ال�شخف ميزة، 

ولي�س علة. اإنه يجعل الطفل يالحظ الثناء الذي 

ي�شاحب ال�شلوك ال�شحيح. وهذا هو الهدف. يقول 



كازدين: »نريد اأن نغر�س عادات. فاملمار�شة يف الواقع 

تغري الدماغ. ويف �شياق ذلك، يختفي ال�شلوك الذي 

تريد التخل�س منه، وكذلك جميع نوبات الغ�شب 

وامل�شاحنات«. اإ�شافة اإىل ذلك، لحظ كازدين »اأنه 

من الآثار اجلانبية عندما تفعل هذه الأمور، �شوف 

يقل يف احلقيقة الكتئاب والإجهاد لدى الآباء، كاأثر 

جانبي، و�شوف تتعزز العالقات الأ�شرية«.

اإذا ما ت�شرف اأطفالنا بطريقة اأف�شل، فاإننا لن 

ن�شعر برغبة يف ال�شراخ. واإذا مل ن�شرخ، ف�شوف 

يت�شرف اأطفالنا بطريقة اأف�شل.

تتمثل روعة اأن يكون لديك نظام يف اأنه بدًل 

من اأن يكون لك رد فعل عندما يرتكب اأطفالك 

اأمًرا �شيًئا، وبدًل من اأن تنتظرهم حتى يعبثوا ثم 

تغ�شب، �شتكون لديك خطة واعية. لكن التخطيط 

يتطلب ان�شباًطا من جانب الآباء، وهذا اأمر �شعب. 

يقول كازدين: »نعرف اأن الب�شر لديهم ما ي�شمى 

النحياز ال�شلبي. امل�شطلح التقني لذلك يف علم 

النف�س هو »طبيعي«. اإنه �شيء ما يف الدماغ، اإذ 

اإننا نتاأثر من خالل التطور بح�شا�شية �شديدة اإزاء 

الأمور ال�شلبية يف البيئة«.

اإن ال�شراخ متاأ�شل فينا. اإنه غريزة بقاء تطورية 

انقلبت �شد اأولئك الذين من املفرت�س اأن حتميهم. 

من ال�شعب التخلي عن ال�شراخ، لأنه يعطينا 

انطباًعا باأننا نربي الأبناء.

يف ال�شتينيات من القرن املا�شي، ا�شتخدم 

94% من الآباء يف الوليات املتحدة العقاب البدين. 
ولقد ك�شف ا�شتطالع جرى يف عام 2010 اأن العدد 

انخف�س اإىل 22%. هناك على الأرجح اأ�شباب 

كثرية، من بينها تاأثري عدد من املربني يف جمال 

تطور الطفولة. لكن من املوؤكد اأن اأحد الأ�شباب هو 

اأن ال�شبب الذي يدعوك ل�شفع اأطفالك يتال�شى اإذا 

كانت هناك طريقة اأكرث فعالية لتغيري �شلوكهم ل 

تت�شمن العنف. ملاذا ال�شفع اإذا مل يحقق جناًحا؟ 

الأمر نف�شه ينطبق على ال�شراخ: ملاذا ت�شرخ؟ اإنه 

لي�س من م�شلحة الأطفال.

يف نهاية املطاف، يجب اأن تكون اأ�شاليب 

الن�شباط متعلقة بالفعالية، واأن تكون قائمة على 

مدار اليوم يف الوقت الذي حتاول فيه اأن جتعل 

اأطفالك يفعلون ما تريد ول يفعلون ما ل تريد. الثناء 

يوؤتي ثماره، اأما العقاب فال فائدة منه. 

*  �شتيفن مار�س Stephen Marche: روائي وكاتب مقالت 
ومعلق على ال�شوؤون الثقافية. ن�شر مقالت راأي يف جملة 

نيويوركر، و�شحيفة نيويورك تاميز، وجملة اأتالنتيك.

  كشفت دراسة نشرتها مجلة 
تطور الطفل عام 2014     

أن الصراخ في وجوه األطفال يؤدي إلى نتائج   
مماثلة للعقاب البدني،    

أي تنامي مستويات القلق والتوتر واالكتئاب بموازاة  
            زيادة المشاكل السلوكية   
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عالم الرجل

Montblanc 

رجل عملي
كعادة دار مون بالن، تقدم الدار للرجل العملي ما يبحث 

عنه من اأدوات تعينه على اأداء مهامه باأي�شر ال�شبل. هنا تتيح 

الدار حقيبة الظهر امل�شنوعة من اجللد الأ�شود من�شجًما 

مع جلد التم�شاح الذي ا�شتخدم يف بع�س تفا�شيل �شياغة 

احلقيبة ذات املظهر الكال�شيكي الذي بدا جلًيا يف م�شبكي 

الغلق على واجهة احلقيبة. يف الداخل يكمن مزيد من 

ا  التفا�شيل التي ل يتخلى عنها الرجل، فيجد مو�شًعا خا�شً

حلا�شوبه املحمول، واآخر لهاتفه النقال، اإىل جانب م�شاحات 

تخزين اإ�شافية ت�شاعده على حمل وثائقه املهمة.

الأبعاد: 31×44×10 �شم

www.montblanc.com    

Roger Dubuis 

تفرد االختيار
تاألقت دار ال�شاعات ال�شوي�شرية روجيه دوبوي من خالل 

اإ�شدار اأك�شكاليبور كواتور الأنيق، اإذ قدمت مفارقات 

لفتة ناجمة عن تعقيدات �شّباقة ومواد متطّورة، تبلغ 

بها م�شتويات جديدة من التحولت الإبداعية يف فئة 

ال�شاعات فائقة الأداء. تتوافر �شاعة اأك�شكاليبور كواتور 

بالكربون باللون الأ�شود، وجت�شد تبايًنا ُمطلًقا بني نظام 

حركة ثقيل الوزن و�شاعة يف غاية اخلفة واحلداثة.

تقدم الدار اليوم فكًرا متجدًدا مع اإ�شافة مادة الكربون 

متعددة الطبقات اإىل ال�شاعة، ليتميز الت�شميم اجلريء 

لكل علبة يف هذا الإ�شدار املحدود من ثماين قطع 

بالطريقة التي جرى بها ق�ّس مادة الكربون التي جعلت 

من هذه ال�شاعة اأخف بن�شبة 60% من الن�شخة الذهبية، 

وذلك ب�شبب هند�شتها املتميزة.

جاءت ال�شاعة بعلبة قيا�شها 48 ملم، مع حزام من جلد 

التم�شاح، وتعمل باآلية حركة ميكانيكية يدوية التعبئة. 

ياأتي امليناء من الكربون الأ�شود مع عقارب من الذهب 

الأبي�س زنة 18 قرياًطا. كما اأن ال�شاعة مقاومة للماء 

حتى عمق 30 مرًتا.

www.rogerdubuis.com    
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Ralph Lauren

احتفاء بالتاريخ
يف العام اجلاري 2018 اأمتت دار الأزياء الأمريكية رالف لورين 50 

عاًما على طرح اأول جمموعة اأزياء رجالية يف عام 1968. هذا التاريخ 

الذي �شكل موعًدا فارًقا يف عامل الأناقة الرجالية للدار، اأبت اأن مير 

اإل باإ�شدار احتفايل مبجموعة تتكون من 83 قطعة ت�شمل ت�شاميم من 

 Polo Ralph ثالث عالمات �شهرية تن�شوي حتت راية رالف لورين هي

Lauren و Ralph Lauren Purple Label و RRL. ت�شتمد املجموعات 
اإلهامها من اأر�شيف الدار الرثي على مدى خم�شني عاًما.

اأكرث قطع الت�شكيلة اجلديدة كانت ملجموعة بولو التي تهتم باملالب�س 

ذات الأ�شلوب الريا�شي، فجاءت منها 48 قطعة ت�شم كنزات بولو 

الكال�شيكية واملقلمة، والقم�شان املطرزة، وقم�شان الرغبي ذات 

الأكمام الطويلة، وال�شرتات. اأما عالمة بريبل املرموقة فت�شم 19 

قطعة جديدة م�شتوحاة من اخلياطة الفاخرة والت�شاميم التي تطغى 

عليها الأقم�شة الفاخرة واحلرفية الراقية، وت�شمل قطًعا مميزة مثل 

ال�شرتات الر�شمية، واملالب�س املحبوكة من الك�شمري واأحذية الت�شلق 

امل�شممة من اجللد، واملعطف الع�شكري الأخ�شر املزود ب�شفني 

من الأزرار. اأما جمموعة RRL فتتكون من 16 قطعة من املالب�س 

الكال�شيكية امل�شتوحاة من الغرب الأمريكي ومالب�س العمل يف مطلع 

القرن الثامن ع�شر. اأبرز ما تقدمه جمموعة RRL معاطف ال�شريلينغ 

الفاخرة، واجلينز الباهت، والقم�شان املزينة بنق�شة مربعة، اإ�شافة 

اإىل الكماليات التي حتمل توقيع العالمة التجارية.

www.ralphlauren.com    

Ralph Lauren Purple Label Polo Ralph LaurenRRL
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Corum 

تحف فنية

قطع ن�شائية فاخرة من ال�شاعات تقدمها دار كوروم يف جمموعة 

اإليغانزا الفريدة، التي جتمع بني جمال الت�شميم واجلودة العالية. 

اعتمدت الدار �شكاًل م�شتديًرا مينح توازًنا جمالًيا لل�شاعات، بينما 

جاء اختيار الأحجار الكرمية ال�شلبة من التنزانيت، والزبرجد، 

والتورمالني، واجلم�شت، بالإ�شافة اإىل الأملا�س والزفري لتزيني اإطارات 

علب ال�شاعات، ما اأ�شفى ثراًء على املجموعة الثمينة.

تلتقط علب ال�شاعات هذا التوجه الفني الرثي فتاأتي اأول ثالث قطع 

بعلبة ف�شية، اأما املجموعة الثانية املكونة من اأربع قطع فتاأتي بعلبة من 

الذهب الوردي زنة 18 قرياًطا. ويف كال الت�شميمني يبلغ قطر العلبة 

40 مللم، وي�شتمالن على ميناء يتطابق مع تر�شيع جواهر الإطار. 
تعمل �شاعة اإليغانزا بحركة منظم اأوتوماتيك. كما تعر�س ال�شاعة 

الوقت بثالثة عدادات منف�شلة: عداد ال�شاعات، وعداد الدقائق، 

وعداد الثواين. لذلك، ل توجد عقارب مركزية. تاأتي العدادات الثالثة 

م�شفوفة ما ينتج طريقة عمودية لإخبار الوقت بطريقة ي�شرية.

www.corum-watches.com    

عالم المرأة
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Gucci

أناقة على الظهر
�شممت دار غوت�شي حقيبة ظهر �شمن جمموعة ما 

قبل اخلريف 2018، من اجللد احلبيبي الطبيعي 

املرن مع مل�شات نهائية معّتقة.

ولقد عززت فيها اأ�شلوب امل�شافر الع�شري 

امل�شتوحى من ت�شميم احلقائب متعددة اجليوب. 

ت�شتمل احلقيبة على جيبني جانبيني، وجيب داخلي 

مزود ب�شحاب، وجيبني خم�ش�شني للهواتف 

الذكية. يبلغ ارتفاع هذه احلقيبة 47 �شم، وعر�شها 

49 �شم، بينما يبلغ عمقها 17 �شم.
تتوافر هذه احلقيبة من جلد باللون الأحمر 

الكرزي، وباللون الأ�شود، مع مل�شات من معدن 

النحا�س. بينما �شنع الظهر من �شبك اأ�شود اللون، 

والبطانة الداخلية من الألياف الدقيقة مع مل�شات 

نهائية �شبيهة باجللد.

www.gucci.com    

 Fendi

اثنان في واحد
هذا الزمن يحتم علينا اخت�شار التفا�شيل، ل�شيما 

بع�س القطع يف اأزيائنا. �شممت دار فندي حذاء 

ريا�شًيا مميًزا من املطاط املتما�شك، ومزيًنا 

ب�شعار FF بنمط اجلاكار على طول احلذاء. 

اجلزء العلوي منه ي�شبه اجلورب مع حافة م�شلعة 

وخطوط ريا�شية متباينة. هذا احلذاء الريا�شي، 

ال�شبيه باجلورب الطويل الأنيق، ذو نعل مطاطي 

مثايل للم�شي الطويل.

www.fendi.com   

عالم المرأة
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شذرات

إعداد: د. عماد ريحاوي

وذهب مثاًل

لغتنا

الَعاِئُل

»عول« و»عيل« ولها معاٍن عدة يف اللغة، من 

منها:

 العائل: الفقري، وجمعه العيل، والَعْيلة: 

الفقر، ومنه قوله تعاىل: {گ گ گ 

گ})ال�شحى:8(. و{ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ} )التوبة: من الآية 
28(. ومنه احلديث: »فما العائُل فيكم؟ قالوا: 

الذي ل ماَل له، قال: العائُل الذي َيْقدم على 

م عماًل �شاحًلا«.  والعائل  ه عزَّ وجلَّ ومل يقدِّ ربِّ

من عال اأ�شرًة، اإذا َكِفلها وقام مبا حتتاج اإليه 

ْن   مِبَ
ْ
من طعام وِك�شاء، ومنه احلديث: »َواْبَداأ

َتُعوُل«. ومنه: العائل النبات الذي يعتمد عليه 

نباٌت اآخر، وي�شتمّد منه غذاَءه.

 والعائل: الرجل اإذا جار اأو مال، ومنه: 

{ں ں ڻ ڻ ڻ} )الن�شاء: من الآية 3(، 

وقيل: ذلك اأدنى األ يكرث عيالكم.

 العائل: املتكرب املتبخرت، ومنه عال الفر�س: 

اأي تكفاأ يف م�شيته، وذلك لكرمه، وكذلك 

الرجل اإذا تبخرت يف م�شيته ومتايل، وامراأة 

عيالة: متبخرتة.

آللئ من بحور الشعر

قال اأبو العتاهية:

ـــِه ـــمـــاِئ ــــــــوَن َظـــل ـــو َل ـــجـــل الـــــنـــــوُر َي

ـــــن مـــاِئـــِه ــــُر الأكــــــمــــــاُم ِم ــــِم ــــث وُت

ــِه ـــ ــاِئ ـــ ــاأعــب ـــ ـــ ـــ ــــَل الـــَهـــــــمَّ ب ـــــ ــــمَّ حَتَ

ُهــــْم ِمــــنــــُه ِبــَحــْلــواِئـــــــــــــــــِه َيــــُغــــرُّ

ـــِه ــــ ــــ ـــاِئ ــــ ـــاآبــــ ــــــــَن ِب وُيـــــــــلــــِحــــُق الب

ــــــْدُعــــــوُه بـــاأ�ـــشـــمـــاِئـــِه كـــالـــ�ـــشـــيء َت

ــا ــه هــِل
َ
ـــَب احِلـــكـــَمـــِة ِمـــن اأ يـــا طـــاِل

والأ�ــــشــــُل َيــ�ــشــــــــقــي اأَبـــــــدًا َفـــرَعـــُه

ــِهــْم ــَس عــلــى مــاِل ــا� ــن ــَد ال ــشَ ــ� َمـــن َح

ــِه ـــ ـــ ـــ ــاِئ ـــ ـــ ــن ــاأب ب َرّواٌغ  ـــدهـــُر  ــــ ــــ وال

ــْم ــِه ــاِئ ـــ ـــ ـــ ــن ــاأب ــاًء ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــُق اآب ــِح ــل ـــ ـــ ُي

اأهـــِلـــِه اإِىل  َمـــنـــ�ـــشـــوٌب  والـــِفـــعـــُل 

ماَت َحْتَف أْنِفِه

َمع الأمثال: ويروى قال  امليداين يف جَمْ

»َحْتَف اأْنِفَيه« و»َحْتَف ِفْيِه« اأي: 

مات ومل ُيْقتل، واأ�شُلُه اأن ميوت الرجل 

على فرا�شه فتخرج نف�شه من اأنفه وفمه، 

َقاَل خالد بن الوليد عند موته: لقد لقيُت 

كذا وكذا َزْحَفًا، وما يف ج�شدي مو�شُع 

�ِشرْبٍ اإَل وفيه �شربة اأو طعنه اأو َرْمَية، 

 ، وهاأنذا اأموُت َحْتَف اأْنِفي كما ميوت الَعرْيُ

فاَل ناَمْت اأْعنُيُ اجُلَبَناء.

احُلِب ما قتل« عبارة تخت�شر م�شمون »ِمن 

اق« الذي حوى بني  كتاب »م�شارع الُع�شَّ

دفته نحو 430 �شفحة يف طبعته الأوىل، خّطها 

العامل احلافظ الأديب الثبت الثقة اأبو حممد 

راج البغدادي »417-500هـ« الذي  جعفر ال�شَّ

ُيفتخر بروؤيته ورواياته، لديانته ودرايته، كما 

قال عنه عارفوه.

َعرْب عمره املديد الذي جتاوز الثمانني عاًما 

اأم�شاها بني العلم والأدب يف حا�شرة ال�شرق 

اآنئذ بغداد، وعرب اأ�شفاره الكثرية، جمع ال�شراج 

ع  حكايات كتابه عن الع�شق العفيف الذي ترفَّ

اأ�شحابه عن الرذائل والغرائز، حتى اأحرق 

الع�شق جواهم، واأودى بهم حتف اأنوفهم، دون 

اأن يقربوا احلرام، فغدا الكتاب ر�شالًة يف اإبراز 

كتاب مصارع العشاق

العفة والف�شيلة اإىل جانب املتعة والفائدة.

ق�ّشم املوؤلف كتابه اإىل 22 جزًءا، وقّدم 

لكل جزء منها بثالثة اأبيات من �شعر رائق من 

نظمه، ُتعربِّ عن م�شمون اجلزء، واأ�شند كل 

رواية فيه اإىل قائلها، تربئة لذمته، وتوثيًقا 

لروايته، وجتاوز فيه مفهوَم الع�شق بني املراأة 

والرجل، لي�شمل الع�شق الإلهي الذي عربَّ عنه 

بلفظ »حمبة اهلل عز وجل«، واأفرد له ثالثة 

اأبواب يف اجلزء 6، و9، و13.

مل يجعل املوؤلف مقدمًة لكتابه بل افتتحه بخرب 

ّهد فيه لأجزاء الكتاب واأبوابه، فقال:  لطيف مُيَ

�شاأل اأمري املوؤمنني املاأمون يحيى بن اأكثم عن 

الع�شق ما هو؟ فقال: هو �شوانح ت�شنح للمرء، 

فيهتم بها قلبه، وتوؤثرها نف�شه.

قال: فقال له ثمامة: ا�شكت يا يحيى! اإمنا 

 �شاد 
ٍ
ِرم عليك اأن جتيب يف م�شاألِة طالق، اأو حُمْ

ظبًيا، اأو قتَل منلًة، فاأما هذه فم�شائلنا نحن.

فقال له املاأمون: قل يا ثمامُة، ما الع�شق؟

فقال ثمامة: الع�شُق جلي�ٌس ممتع، واأليٌف 

موؤن�س، و�شاحُب ملك، م�شالُكُه لطيفة، 

ومذاهُبُه غام�شة، واأحكاُمُه جائزة، ملَك 

الأبداَن واأرواَحها، والقلوَب وخواطَرها، والعيوَن 

ونواظَرها، والعقوَل واآراَءها، واأعطي عناَن 

طاعِتها، وَقوَد ت�شرِفها، توارى عن الأب�شاِر 

مدخُلُه، وَعمي يف القلوِب م�شلُكه.

فقال له املاأمون: اأح�شنت واهلل يا ثمامة! 

واأمر له باألف دينار. 

راج البغدادي )ت 500هـ( جعفر ال�شَّ
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األجندة

نوفمبر 2018

أكتوبر 2018 – 31 يناير 2019 
صدى القوافل.. مراكز حضارية من المملكة

 العربية السعودية - الشارقة
يضم المعرض مجموعة نادرة من القطع األثرية 

المكتشفة عن حقبة ما قبل اإلسالم في أهم المراكز 
التجارية القديمة في المملكة. كما ُيسلِّط الضوء عبر 

مقتنياته الفريدة- التي ُيعرض أكثرها ألول مرة خارج 
المملكة- على أبرز ما تميزت به هذه المراكز من تطور 

عمراني وحضاري.

1-23 نوفمبر
كنوز الصين- الرياض

يستضيف المتحف الوطني في الرياض مئتي قطعة 
أثرية تمثل نماذج من تراث الحضارة الصينية، التي 

تعرض للمرة األولى خارج أسوار الصين، ومن بينها 
إحدى أشهر عجائب الحضارة الصينية، وهي جيش 

محاربي التيراكوتا المصنوع من الطين. ويشتمل 
المعرض على خمسة أقسام، تمّثل المراحل الزمنية 

التاريخية التي مرت بها الصين.

4-6 نوفمبر
المعرض السعودي الدولي لألمن الوطني والوقاية 

من المخاطر- الرياض
تحت شعار صياغة مستقبل األمن الوطني والوقاية من 
المخاطر، تقيم وزارة الداخلية المعرض بهدف تسهيل 

التواصل التجاري بين قادة الصناعة المحلية والدولية 
والحكومة السعودية. ويشتمل المعرض على كثير 
من االبتكارات الحديثة، وُيعد فرصًة للتعاون بين رواد 

األعمال المشاركين في المعرض.

12-15 نوفمبر
فوديكس السعودية- جدة

ُيعد فوديكس السعودية من أكبر المعارض الدولية 
المتخصصة في قطاع األغذية والمشروبات. لذا يحرص 

على المشاركة فيه المهتمون بقطاع التوزيع وتجارة 
التجزئة وقطاع الضيافة من أكثر من 35 بلًدا حول 

العالم، لعقد الصفقات وتبادل الخبرات. يستضيف 
المعرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

www.foodexsaudi.com 

15-16 نوفمبر
معرض ُصناع السعودية- الرياض

ُيجسد هذا الحدث فضاًء رحًبا لجميع المهتمين باإلبداع 
في شتى المجاالت، وأصحاب المهارات واالبتكارات 
المختلفة في كلٍّ من مجاالت الهندسة، والصناعة، 

والبرمجة، والتقنية، والطباعة، والتدوير وإعادة التصنيع. 
يقام الحدث في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض، وتنظمه شركة سابك.

19-21 نوفمبر
المعرض السعودي الدولي للصيدلة – الرياض

يقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمعارض 
والمؤتمرات. ويقدم فرصة لالنتشار داخل سوق الدواء 

السعودية واألسواق العالمية بتوفير نقطة التقاء مع 
الزبائن، واستكشاف نقاط وجود جديدة في المملكة 

العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي.
www.saudipharmaexpo.com

27 نوفمبر
معرض رحالت السعودية 3 – بريدة

يهتم المعرض بالمواهب الشابة التي تقوم بابتكارات 
خاصة في مجاالت السفر والصيد والرحالت. وهو 

معرض محلي ودولي يجمع بين المنّظم والهاوي 
والُمصّنع والمحب لهذه الرحالت بجميع أنواعها تحت 

سقف واحد، في زمن مدته خمسة أيام. يقام المعرض 
في مركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض.

gassimexpo.com 

27-29 نوفمبر
هوريكا السعودية- الرياض

ُيعد هذا المعرض من أكبر المعارض السنوية 
المتخصصة في مجال الضيافة. ويشهد تنظيم ورش 

عمل وعروًضا لفنون الطهي، باإلضافة إلى كثير من 
األنشطة األخرى. يجذب المعرض صانعي القرار في 

مجال الضيافة، إضافة إلى العارضين والزائرين.
www.saudihoreca.com 

6-9 نوفمبر 
طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار 

المملكة العربية السعودية عبر العصور - أبو ظبي
ينظم هذا المعرض متحف اللوفر أبو ظبي، وُيطلع  

الزائر على تاريخ الجزيرة العربية من خالل قطع من 
تراث المملكة العربية السعودية وثقافتها، إضافة إلى 

مجموعة مختارة من القطع النادرة من دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.



صالة المسافر وصومه

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

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

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

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

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

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

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

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

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

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

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

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

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

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

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

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

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

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

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

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

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

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

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

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

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

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

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

مرات.

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

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

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

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

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

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

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

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

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

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

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

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

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

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

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

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

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

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

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

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

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •

ب •

ج •
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

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

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

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

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

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

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

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

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

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

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:

920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

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

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

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

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

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

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•

 

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 

ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�صعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين







FLEET األسطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

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

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

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

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

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

بوينج 777 - 368
املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 381 مقعداً:: 30 لدرجة األعمال، 351 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: 290 مقعداً:12  للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 242 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

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

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
املجموعة األولى: 232 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 38 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

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) 

إيرباص 300 - 330
املجموعة األولى: 298 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 288 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 252 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 330 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 300 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

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)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

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

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

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

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

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)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صرتكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صرتيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�صيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإمنا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. •	خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  خدمة  وهي  الهاتفية:  الربقية  •	خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   )969( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�صائل الإجنليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�صادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  •	�صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  •	احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  •	بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  •	معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة  •	الإف�صاح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على  •	حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �صاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة ونيف، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         
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T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

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

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

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

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

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

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

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

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

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

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

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 
IN SAUDI ARABIA
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  It doesn’t make you look authoritative. 
   It makes you look out of control to 
your kids. It makes you look weak. 
  And you’re yelling, let’s be honest,   
    because you are weak  

life have you thought to yourself, after 
yelling at your kids, “Well, that was a 
good decision ... ”?

It doesn’t make you look 
authoritative. It makes you look out 
of control to your kids. It makes you 
look weak. And you’re yelling, let’s be 
honest, because you are weak. Yelling, 
even more than spanking, is the 
response of a person who doesn’t know 
what else to do.

But most parents — myself included 
— find it hard to imagine how to 
get through the day without yelling. 
The new research on yelling presents 
parents with twin problems: What do I 
do instead? And how do I stop?

Yelling to stop your kids from 
running into traffic is not what we’re 
talking about here. We’re talking 
about yelling as a form of correction. 
Yelling for correction is ineffective as 
a tool and merely imprints the habit 
of yelling onto the children. We yell 
at our kids over the same stuff every 
day, and we yell at them some more 
because the original yelling doesn’t 
work. Put your clothes away. Come 
down for dinner. Don’t ride the dog. 
Stop hitting your brother.

The mere knowledge that yelling 
is bad, in itself, won’t help, said Alan 
Kazdin, a professor of psychology and 
child psychiatry at Yale University. 
Yelling is not a strategy, it’s a release.

“If the goal of the parent is catharsis, 
I want to get this out of my system 
and show you how mad I am, well, 
yelling is probably perfect,” Kazdin 
said. “If the goal here is to change 
something in the child or develop 
a positive habit in the child, yelling 
is not the way to do that.” There are 
other strategies, and they don’t involve 
screaming like a maniac.

Many think of positivity as a form of 
laziness, as if parents who are positive 
aren’t disciplining their children. But 
not yelling requires advance planning 

and discipline for the parents, which 
yelling doesn’t.

Kazdin promotes a program 
called the ABCs, which stands 
for antecedents, behaviors and 
consequences. The antecedent is the 
setup, telling a child, specifically, what 
you want them to do before you want 
them to do it. Behaviors are where 
the behavior is defined and shaped, 
modeled by the parent. And the 
consequence involves an expression 
of approval when that behavior is 
performed, an over-the-top Broadway-
style belt-it-to-the-back-row expression 
of praise with an accompanying 
physical gesture of approval.

So instead of yelling at your kid every 
night for the shoes strewn across the 
floor, ask him in the morning if he can 
put his shoes away when he comes 
home. Make sure when you come home 
that you put your own shoes away. And 
if your child puts his shoes away, or 
even puts them closer to where they’re 
supposed to be, tell him that he did a 
great job and then hug him.

The ABC method of praise is a highly 
specific technique. You have to be 
effusive, so you actually have to put a 
big dumb smile on your face and even 
wave your hands in the air. Next thing is 
you have to say, in a very high, cheerful 
voice, exactly what you’re praising. 
And then the third part is you have 
to touch the child and give him some 
kind of nonverbal praise. The silliness 
is a feature, not a bug. It makes the 
kid notice the praise that accompanies 
correct behavior. And that’s the point.

“We want to build habits,” Kazdin 
said. “The practice actually changes 
the brain, and in the process of that, 
the behaviors that you want to get 
rid of, having all kinds of temper 
tantrums and all the fights, all that 
just disappears.” Furthermore, he 
noted, “as a side effect, when you do 
these things, the parents’ depression 

and stress in fact go down and family 
relations pick up.”

If our kids behave better, then we 
won’t feel like yelling. And if we don’t 
yell, our kids will behave better.

The beauty of having a system is 
that instead of reacting after your kids 
do something bad, instead of waiting 
for them to mess up and then getting 
angry, you have a conscious plan. But 
planning requires discipline on the 
part of the parent, and it’s tough. “We 
know that humans have what’s called 
a negativity bias,” Kazdin says. “The 
technical term for that in psychology is 
‘normal.’ This is something in the brain, 
in which through evolution we are very 
much sensitive to negative things in the 
environment.”

We are hard-wired to yell. It’s an 
evolutionary survival instinct that 
has turned on those it was meant to 
protect. It’s hard to abandon yelling, 
because it gives us the impression that 
we’re parenting.

In the 1960s, 94% of parents used 
physical punishment. A poll in 2010 
found the number had declined to 
22%. There are probably many reasons, 
including the influence of a number 
of childhood development educators. 
But surely one reason has to be that the 
reason to spank your kids evaporates if 
there’s a more effective way to change 
their behavior that doesn’t involve 
violence. Why spank if it doesn’t work? 
The same applies to yelling: Why are 
you yelling? It isn’t for the kids’ sake.

Ultimately, techniques of discipline 
have to be about effectiveness, about 
getting through the day while trying 
to get your kids to do what you want 
and not do what you don’t want. Praise 
works. Punishment doesn’t. 

* Stephen Marche is a novelist and the 
host of a parenting podcast available 
on Audible.©
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Praise works. 
Punishment doesn’t

It doesn’t make you look authoritative. 
It makes you look out of control to your 

kids. It makes you look weak.

Stephen Marche *

The use of spanking to discipline 
children has been in decline 

for 50 years. But yelling? Almost 
everybody still yells at their kids 
sometimes, even the parents who 
know it doesn’t work. Yelling may be 
the most widespread parental stupidity 
around today.

Households with regular shouting 
incidents tend to have children 
with lower self-esteem and higher 
rates of depression. A 2014 study in 
The Journal of Child Development 
demonstrated that yelling produces 
results similar to physical punishment 
in children: increased levels of anxiety, 
stress and depression along with an 
increase in behavioral problems.

How many times in your parenting 

Why You Should 
Stop Yelling at Your Kids?
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  Researchers have found that 
  certain health behaviors appear to be 
contagious and that our social networks — in 
  person and online — can influence obesity,   
   anxiety and overall happiness  

Surgeon General Vivek Murthy, to create 
“moai’s” in two dozen cities around the 
country. He recently spent time in Fort 
Worth, Texas, where several residents have 
formed walking moai’s — groups of people 
who meet regularly to walk and socialize.

“We’re finding that in some of these 
cities, you can just put people together 
who want to change health behaviors and 
organize them around walking or a plant-
based potluck,” he said. “We nudge them 
into hanging out together for 10 weeks. 
We have created moai’s that are now 
several years old, and they are still exerting 
a healthy influence on members’ lives.”

The key to building a successful moai 
is to start with people who have similar 
interests, passions and values. The Blue 
Zone team tries to group people based on 
geography and work and family schedules 
to start. Then they ask them a series of 
questions to find common interests. Is your 
perfect vacation, a cruise or a backpacking 
trip? Do you like rock ‘n’ roll or classical 
music? Do you subscribe to The New York 
Times or The Wall Street Journal?

“You stack the deck in favor of a long-
term relationship,” said Buettner.

One of my fellow travelers, Carol 

Auerbach of New York City, noted that 
surrounding herself with positive people 
has helped her cope with the loss of 
two husbands over the years. Auerbach 
was widowed at 30, when her children 
were just 2 and 5. With the support of 
her family and friends, and her own 
tenacity, she was able to support her 
family, and she eventually remarried. 
And then in 1992, her second husband 
died unexpectedly. To cope the second 
time, she focused on volunteer work and 
contributing to her community.

Auerbach said she believes that she 
learned to have a positive outlook from 
her mother, a Holocaust survivor who 
left Germany at the age of 19 and never 
saw her parents again.

“When I was growing up, we were 
not affluent, and the four of us lived in a 
one-bedroom apartment, and my parents 
slept on a pullout sofa,” she said. “My 
mother never complained. I think she 
quietly knew that difficult things happen, 
but you feel very appreciative of the life 
you do have, and you feel a responsibility 
to make the most of it.”

Auerbach eventually found love 
again and has been married to her third 

husband for 14 years. “Life is too short to 
be around negative people,” she said. “I 
need people around me who care about 
me and are appreciative, and see the 
world as a glass half full, not half empty.”

The Blue Zone team has created a 
quiz to help people assess the positive 
impact of their own social network. 
The quiz asks questions about your 
friends and the state of their health, 
how much they eat and exercise, as 
well as their outlook. The goal of the 
quiz is not to dump your less healthy 
friends, but to identify the people in 
your life who score the highest and to 
spend more time with them.

“I argue that the most powerful thing 
you can do to add healthy years is to 
curate your immediate social network,” 
said Buettner, who advises people to 
focus on three to five real-world friends 
rather than distant Facebook friends. “In 
general, you want friends with whom 
you can have a meaningful conversation,” 
he said. “You can call them on a bad day 
and they will care. Your group of friends 
are better than any drug or anti-aging 
supplement, and will do more for you 
than just about anything.” 
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Living Well

The Power of 
Positive People

Are your friendships 
giving you a boost or bringing 

you down?

Are you spending time with the 
right people for your health 

and happiness?
While many of us focus primarily on 

diet and exercise to achieve better health, 
science suggests that our well-being also 
is influenced by the company we keep. 
Researchers have found that certain 
health behaviors appear to be contagious 
and that our social networks — in person 
and online — can influence obesity, 
anxiety and overall happiness. A recent 
report found that a person’s exercise 
routine was strongly influenced by his or 
her social network.

I was reminded recently of the power 
of the crowd during a wellness cruise 
sponsored by The New York Times 
Journeys. The event attracted a group 
of like-minded travelers who, despite 
experiencing various levels of adversity 
in their lives, including cancer, vision 
loss and the recent loss of a loved one, 

were remarkably optimistic and upbeat. 
The group ranged in age from 17 to 90 
years. One inspiring man, in his 80s, 
had adopted a vegan lifestyle and strict 
exercise routine to control his diabetes. 
Another new friend, a woman in her 50s 
who had survived lung cancer, cheered 
me on and kept me going during a 
particularly difficult workout.

After the trip, we all promised to keep 
in touch. Buoyed by the experience, 
I returned home with a renewed 
commitment not only to exercise and 
healthful living, but to simply step up my 
social life and spend more time hanging 
out with happy people.

Dan Buettner, a National Geographic 
fellow and author, has studied the health 
habits of people who live in so-called 
“blue zones” — regions of the world where 
people live far longer than the average. 
He noted that positive friendships are a 
common theme in the blue zones.

“Friends can exert a measurable 
and ongoing influence on your health 
behaviors in a way that a diet never can,” 
said Buettner.

In Okinawa, Japan, a place where the 
average life expectancy for women is 
around 90, the oldest in the world, people 
form social networks called a “moai” — a 
group of five friends who offer social, 
logistic, emotional and even financial 
support for a lifetime.

“It’s a very powerful idea,” says 
Buettner. “Traditionally, their parents put 
them into moai’s when they are born, and 
they take a lifelong journey together.”

In a moai, the group benefits when 
things go well, such as sharing a bountiful 
crop, and the group’s families support each 
other when a child gets sick or someone 
dies. They also appear to influence each 
other’s lifelong health behaviors.

Buettner is working with federal and 
state health officials, including U.S. 

Tara Parker-Pope
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  Most fundamental, encouraging 
  diversity – of institutions, funding mechanisms, 
and research approaches – is vital to prevent 
    innovation-killing conformity  
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avoid duplication and facilitating the 
development of universal standards and 
best practices. The creation of digital 
databases allows for systematic mining 
of scientific output and offers a broader 
foundation for new investigations. And 
the rising number of scientists means 
that more science is being conducted, 
accelerating progress.

But these trends are Janus-faced. To 
understand why, one must recognize, 
first, that science is an ecosystem. Just like 
any other ecosystem, it is characterized 
by the push and pull among competing 
actors. Universities compete to ascend 
the research rankings. Scientific journals 
compete to publish the most relevant 
papers. Conference organizers compete 
for the most distinguished speakers. 
Journalists compete for scoops on the most 
important breakthroughs. Funders compete 
to identify and support the research that 
will produce the most significant advances 
in terms of social impact, security, or 
commercial profitability.

Like in the natural world, this complex 
competition enables the production of 
both ecosystem “goods” and “services.” 
Our natural ecosystems produce goods 
in the form of raw materials and services 
such as maintaining oxygen in the 
atmosphere, pollinating plants, cleaning 
air and water, and even providing us with 
beauty and inspiration.

Our scientific ecosystem’s goods are 
the independent, distilled, peer-reviewed 
knowledge that drives our societies and 
economies forward. Its services include an 
improved understanding of our world and 
the frameworks that best support progress, 
enabling us to innovate and solve problems.

The scientific ecosystem also serves 
us in ways that are harder to articulate. 
It instills in us an appreciation for the 
beauty of mathematics, a belief in the 
inherent values of education, trust in 
the intrinsic worth of transnational 
intellectual communities, and interest in 
scholarly discussions.

Yet funders and governments have 
undervalued these essential ecosystem 

services. And the three trends mentioned 
above – globalization, digitization of 
knowledge, and the expanding ranks of 
scientists – are exacerbating the problem.

As globalization increases competition, 
it also reinforces certain narratives – 
such as those dictating which research 
areas deserve the most funding. In my 
meetings with government officials 
around the world, I have seen this 
firsthand. They trumpet the importance 
of science to their countries’ futures 
and then identify the areas that they 
“uniquely” are spearheading. The areas 
are usually the same.

Just as “trending” topics in the media 
can come to dominate public attention, 
trending research areas attract the vast 
majority of funding. Support for parallel 
research in the same areas reduces the 
efficiency of each investment, and such 
herding behavior by donors may even 
preclude some of the most significant 
advances, which often come as a result 
of combining the results of seemingly 
unrelated research.

The digitization of knowledge has 
intensified these effects. The currency 
of science is the citation – when one 
scientist refers to another’s previously 
published work. With all scientific 
publications recorded digitally, citations 
can be counted instantly, allowing 
scientists to be ranked accordingly.

The “h-index,” for example, attempts to 
measure the productivity and impact of a

particular scientist using citation data 
– and it has become a kind of currency. 
If a scientist’s h-index is their bitcoin – 
convertible through salaries and research 
grants – then citations are the blockchain 
on which it depends. Now, again, the 
same researchers producing the same 
types of research are being rewarded 
disproportionately, leaving less room for 
those with less of this quantifiable esteem.

This trend is exacerbated further by 
the rise in the number of scientists. 
Ask a room full of chemists how many 
colleagues they have in the world, and 
no one will know. Ask how many are 

needed, and they will look at their 
shoes. What is known is that the 
population of scientists is increasing at 
a faster rate than the human population 
as a whole.

More scientists do not mean more 
discoveries. What they can cause – 
through intensifying competition 
within the ecosystem – is h-index 
inflation, just as printing more money 
can cause price inflation.

Given these trends, scientists in recent 
decades have felt increasingly compelled 
to oversell their research. And in the 
complex and interconnected scientific 
ecosystem, a solution is not easy to find. 
But there are some dynamics that are 
worth exploring.

Most fundamental, encouraging 
diversity – of institutions, funding 
mechanisms, and research approaches 
– is vital to prevent innovation-killing 
conformity. Ecosystems always require 
diversity for resilience. Such disruption can 
come not only from the new mega-rich 
tech giants, but also from crowdsourcing, 
and tech-wealthy benefactors.

To support this effort, we could 
encourage a new breed of science 
curators to explore the terrain of scientific 
knowledge more systematically, looking 
beyond trending topics to identify 
surprising but promising linkages 
between research, as well as conflicting 
results that merit further inquiry.

Finally, the one-dimensional citation 
metric should be complemented by 
additional indices that provide a more 
comprehensive, multifaceted assessment 
of scientific work. Only then can the huge 
number of new minds that join the ranks 
of the world’s scientific researchers each 
year actually contribute meaningfully to 
the advancement of science and, in turn, 
the progress of humankind.  

* Jeremy J. Baumberg, a nano-scientist 
at the University of Cambridge, is the 
author of The Secret Life of Science: How 
Science Really Works and Why it Matters.



- November 201877

Science

Scientific knowledge and 
technological 

innovation, as Yuval Noah Harari 
emphasizes in his book Sapiens: A 
Brief History of Humankind, are 
among the key drivers of economic 
progress. Yet there is remarkably little 
reflection taking place about the state 
of science today, despite significant 
challenges, rooted in globalization, 
the digitization of knowledge, and the 
growing number of scientists.

At first glance, all of these seem to be 
positive trends. Globalization connects 
scientists worldwide, enabling them to 

What Is 
Threatening 

Science?

Jeremy J. Baumberg *

Scientists in recent decades 
have felt increasingly 

compelled to
oversell their research.
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that troubles many people at later stages 
of life. Empty nesters need to take a 
fresh look at their lives – including their 
marriage – and they don’t always like 
what they see. No wonder those over 50 
experience a peak in divorce rates.

Longer lives require us to find new 
meaning   |   In 1897, Paul Gauguin 
was 49 years old when he finished a 
painting which he called Where Do We 
Come From? What Are We? Where Are 
We Going? From what we can under-
stand from his letters, the painting is a 
meditation on birth, life and death, using 
themes from Tahitian mythology. It 
tackles fundamental questions about the 
roots and meaning of the human exis-
tence. Gauguin considered this paint-
ing, created at a time of a great personal 
distress, to be his masterpiece.

As Fyodor Dostoyevsky wrote, “The 
mystery of human existence lies not in 
just staying alive, but in finding some-
thing to live for.” In other words, the pur-
pose of life is a life of purpose. If we know 
why we are here; if we have a reason for 
our existence – we feel more connected, 
more alive. Greater purpose has been 
linked to a more positive outlook on life, 
greater happiness, more satisfaction and 
greater self-esteem. Our psychological 
state may also influence our ability to 
fight disease. A sense of purpose may also 
serve as a buffer against age vicissitudes. 
Older people who work towards mean-
ingful goals may age better.

Conversely, a lack of purpose may 
leave us vulnerable to depression, anxi-
ety and substance abuse. It may even 
lead to a marital crisis. Therefore, it’s 
important to constantly ask ourselves: 
Who am I? Why am I here? What is 
life all about? What’s the meaning of 
my life? True enough, most of us have 
moments (unbidden or through con-
scious intent) when we seek answers 
to these questions and feel we should 
account for our existence.

Beyond biological imperatives   |   
From an evolutionary point of view, the 
primary purpose of life is the continua-
tion of life. A biological programme for 
survival and reproduction underwrites 
the complex cycles of life, in which 
death is the great equalizer. But after we 
have passed on our genes to the next 
generation, the existential question 
emerges: What’s next?  

It could be said that this question 

haunts us more than ever as we now live 
much longer. We are not like the Pacific 
salmon which swim upstream to spawn, 
only to die immediately afterwards. As 
Derek’s example illustrates, the life of 
Homo sapiens is far less straightforward. 
The extension of life expectancy has 
expanded our existential vacuum.

In his Nicomachean Ethics, Aristotle 
argued that for optimal well-being, we 
need to make a distinction between he-
donia and eudaimonia. Hedonia refers 
to those subjective needs whose satis-
faction leads to momentary pleasure. 
Eudaimonia, by contrast, is a more 
objective state of well-being, standing for 
a life well-lived. According to Aristotle, 
wellbeing consists of more than momen-
tary pleasures. To attain true happiness 
and wellness, we need to actualize our 
potential and ensure that our life has 
been worthwhile. Meaningfulness starts 
with the understanding of who we are 
and how we fit into our world.

Taking responsibility for our lives   |   
In the past, many people found meaning 
and comfort in religion. But as its role in 
contemporary society has been decreas-
ing, it has become more difficult to find 
in religion existential answers to why 
we are here. This doesn’t mean that we 
should avoid the question of existence.

Psychiatrist and Holocaust survivor 
Viktor Frankl noted, through his own 
experience in a concentration camp, 
that the prisoners with the great-
est chance of survival were not the 
most physically fit, but those with the 
strongest belief system. He observed 
that once a prisoner lost hope, he or she 
was doomed. It was their ability to find 
meaning that sustained those who sur-
vived. In his book The Will to Meaning, 
Frankl argues that life has no meaning 
unless we actively create an existential 
purpose. Thus, apart from our biologi-
cal imperative, our primary drive in life 
is the discovery and pursuit of what we 
personally find meaningful.

From an existential point of view, 
Derek’s depressive reactions not only 
make him more aware of his mortality, 
but also challenge him to break out of a 
self-imposed straight jacket. He needs to 
realise that we are not simply the product 
of heredity and environment. We also 
possess the ability to make decisions to 
take responsibility for our own lives.

Now that his children are indepen-
dent, Derek must rediscover a sense of 

worth and purpose. He would do well 
to reflect on the past, the present and 
the future. And actively seek out what 
it is that moves his inner self. After all, 
if he doesn’t know who he is, he will 
never find answers. Looking forward, 
he needs to focus on what he loves. He 
needs to develop knowledge and skills 
in the service of that which will make 
him feel alive in the long run. However, 
apart from eudaimonia – concerns 
about a life well lived – Derek should 
not forget to pay attention to hedonia 
through creating happy experiences 
and moments.

Broadening our quest for meaning    |   
For Aristotle and Frankl, what matters 
most in life is purpose. And this need 
for purpose becomes even more relevant 
when retirement looms – when we can 
no longer rely upon regular work to 
give us daily structure. If the question of 
purpose is unanswered, life will remain 
superficial and empty, despite an over-
flow of material abundance. 

Individuals with a high sense of 
purpose, who can find new ways of 
achieving meaning, have the recipe for 
successful ageing. This comes with a 
key insight: The purpose of life is to live 
for others. Communing with the world, 
losing ourselves in what is not us, can 
create a great sense of satisfaction. Build-
ing on this, we find another concern of 
the greatest importance – the symbiotic 
relationship between personal well-being 
and the collective wellness of humanity 
and that of the planet.

Thus, once we have done it all and had 
it all, it is time to ask ourselves how to 
align the factors that foster our individual 
well-being with those that facilitate well-
ness at a collective or global level. As the 
South African rights activist and Nobel 
Peace Prize winner Desmond Tutu once 
said, “My humanity is bound up in yours, 
for we only can be human together.” 

*  Manfred Kets de Vries is the Distinguished 
Clinical Professor of Leadership 
Development & Organisational Change 
at INSEAD and the Raoul de Vitry 
d’Avaucourt Chaired Professor of Leadership 
Development, Emeritus. He is the Founder 
of INSEAD’s Global Leadership Centre and 
the Programme Director of The Challenge of 
Leadership, one of INSEAD’s top Executive 
Education programmes.
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Manfred Kets de Vries *

Once You Have 
It All, 

What’s Next?
Where to look for 

answers to the existential 
questions many of us 

grapple with.

Derek had always been a poster 
child for executive suc-

cess. An excellent student in high school, 
he moved effortlessly to an Ivy League 
school. During his studies, he met his 
future wife and married soon after 
graduation. Having worked a few years at 
a premier consulting firm, Derek decided 
to do an MBA in a top business school. 
He then joined a major investment 
bank on Wall Street, where he became a 
partner in record time. While climbing 
the corporate ladder, he also became the 
proud father of three daughters.

Derek always seemed to be very 
focused, both at work and at home. 
Although he did not clearly articulate it, 

being an excellent provider was his main 
purpose in life. Things changed, how-
ever, when his youngest daughter left for 
college. He became troubled by feelings 
of emptiness and a sense of aimlessness. 
He wondered what had happened to his 
past confidence and sense of purpose. 
Deep down, he felt that he had very little 
to live for. Looking back, he realized 
that he had not fully savored the time 
with his children as work had been too 
time-consuming. He also found himself 
disconnected from his wife. In short, 
having fulfilled his biological destiny, 
Derek found himself adrift.

Derek is not the only one struggling 
with questions of meaning. It’s a theme 

Leadership & Organisations
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the house. This helped the people to 
spend hot summer days comfortably in 
these houses without any need for ad-
ditional cooling. The whole construction 
indeed symbolizes a rare harmony of 
stone and wood.

The village is further characterized 
by the presence of a defensive fortifi-
cation surrounded by mountains on 
three sides. It also has a steep escarp-
ment road, running into tunnels on 
the way up and downside. The village 
has been famous for its fruits, espe-
cially bananas and dates, which still 
grow there. When one looks up the 
mountains, his or her eyes are daz-

zled by the beautiful landscape. The 
terraces of some of the mountains 
even today explain the exempla-
ry know-how and brilliant entrepre-
neurship of the people inhabiting that 
old village.

 Dhi Ayn is known as ‘Marble Vil-
lage’ because the whole village stands 
on Marble Hill with a stream flow-
ing below the hill. The stream 
helps the green vegetation around the 
village, especially at the foothills, where 
a large number of date palms and ba-
nana trees can be seen.

 The village is further characterized 
by the well-carved out streets leading to 

the village, which are impressive fitted 
with stones and decorated in different 
patterns. Today, the village has 49 houses 
including nine single-floor houses, 19 
two-storey buildings and 10 four-storey 
houses. These houses are supported by 
load bearing walls, which are between 
0.7 to 0.9 meters. The lower floors of 
the houses, it seems, were used for 
reception, while the upper floors were 
used for taking rest and sleeping.

 Some of the buildings are still intact, 
some are a bit damaged and many of 
them have been completely demolished 
and destroyed. But, the village as a whole 
is a major tourist attraction. 



- November 201881

Dhi Ayn
A

hm
ed

 S
ul

im
an



82

A
bd

ul
az

iz
 A

lo
ra

ify

  Dhi Ayn is also known as ‘Marble Village’,    
  because of its archaeology, 
    the use of stone, and its 
  style of construction   
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Dhi Ayn

as it is also called ‘Marble Village’ has 
been constructed by shale slabs, slates 
and marble pieces besides other materials 
used during those times.

 The village has its own architectural 
characteristics. In fact, almost all prov-
inces and regions of the Kingdom have 
their own architectural characteristics, 
which make the country a very distinct 
destination for historians and archae-
ologists to visit. The very construction 
of the settlements at Dhi Ayn is no 
doubt a marvelous art of creation and 
an example of architecture of Arabian 
Peninsula at large.

 In terms of architecture, the village is 
rich with its houses using stone lintels 
for doors and windows. In fact, a serious 
renovation of the village was under-
taken by the Saudi government agen-
cies as parts of the settlements were di-
lapidated and partially damaged. Those 
visiting Dhi Ayn today will come across 
the off-white marble hill and grayish 
black stone structures, which provide a 
high contrasting image during the early 
morning hours and also during the time 
when sun sets in.

 In the walls and in the roof, materi-
als from wood with excellent insulat-
ing characteristics have been used 
to increase the thermal stability of 

  Dhi Ayn is also known as ‘Marble Village’,    
  because of its archaeology, 
    the use of stone, and its 
  style of construction   
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which is surrounded by hundreds 
of palm groves, banana, and herbal plan-
tations besides a permanent stream in-
cessantly flowing in a criss-cross manner.

 The village has houses with wooden 
doors and windows as well as mud, 
vividly explaining the archaeology, 
the rich culture and the age-old tradi-
tion of the village. Some houses are still 
standing intact separately, while some of 
them have been demolished. To the eye, 
the village looks thrillingly precarious, 
which makes it all the more amazing 
and astonishing that these houses have 
survived so many years and centuries 
despite harsh climatic conditions.

Even more amazing are the facts that 
the wooden doors and shutters are still 
intact, not yet carried away by villag-
ers, archaeological poachers or museum 
owners. A large portion of the wood in 
the houses is carved, but very few of the 
stones is engraved or inscribed. All these 
characteristics make the village one of 
the must-see places in Saudi Arabia. 

 It is very pleasant to drive from 
Al-Baha city towards Dhi Ayn village 
because of the natural charm and the 
tunnels around and along the roads. To-
day, Dhi Ayn is among the most impor-
tant traditional and historical villages not 
only in Al-Baha region, but rather in the 
whole of Gulf region. The village was 
built on a mountain top featuring a 
unique urban heritage with about 312 
houses and a mosque for offering prayers. 

 The village, which speaks vol-
umes about the life and settlement of 
people in olden days of Saudi Ara-
bia, also includes a number of small 
houses and facilities. There is also a 
small park besides a waterfall be-
hind the village, where visitors can 
spend some time peacefully. As far as 
the location of this ancient village is 
concerned, it is easily accessible by road, 
some 78 kilometers from the Al Muzay-
lif exit in Al-Baha region.

 The village is a UNESCO Heri-
tage Site, whose gates are open 
for anyone paying a small entrance 
fee of Saudi Riyals 10 per person. The 
whole village area is developed beauti-
fully with green parks, playing areas for 
children and restaurants. The old-
structured houses of the village are most-
ly closed from inside, and the 
doors are also sealed from outside to 
avoid misuse of this rare historical site. 

 The village offers a fascinating history, 
and a story to tell to everyone. The village 
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      In the walls and in the roof, 
 materials from wood with excellent insulating     
  characteristics have been used to 
    increase the thermal stability of the house 
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Kingdom of Saudi Ara-
bia offers an in-

credibly diverse array of adventures and 
attractions for those who enjoy travel 
off the beaten track. There are modern 
multi-lane roads and hundreds of high-
rise world-class buildings dotting the 
skyline of the Kingdom on the one 
hand. On the other, there are fascinat-
ing tourism destinations, rare rock 
inscriptions, sand dunes, amazing 

ancient villages, and above all remnants 
of the glorious Arabian history and 
heritage across the Kingdom.

One such fascinating tourism destina-
tion is the 400-year old Dhi Ayn village, 
nestled between a few mountains in 
Al-Baha region of the Kingdom. The 
village still has intact old stone houses, 
which sheds new light on the history of 
Al-Baha region. Dhi Ayn, whose setting 
is dramatic with natural vegetation all 

around, is 1005 kilometers southwest 
of Riyadh and 265 kms southeast of the 
holy city of Makkah. This old aban-
doned stone settlement built atop a 
marble hill is 24 km south of Al-Baha 
along Al-Aqabah Road.

 Dhi Ayn is also known as ‘Marble Vil-
lage’, because of its archeology, the mas-
sive use of stones in the building of its 
houses, and their style of construction. 
The village offers a dramatic landscape, 
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A 400-year old 
village of slatehouses built on 

a marble outcrop.

 
By Ghazanfar Ali Khan

Splendors 
of 

Dhi Ayn

Dhi Ayn
A

hm
ed

 S
ul

im
an



88

As of September 15, SAUDIA has 
introduced a ‘social media plan’ which 
includes free access to iMessage, 
Facebook messenger and WhatsApp. 
SAUDIA is the first airline in Europe, the 
Middle East, Africa and Asia regions to 
introduce a complimentary social media 
messaging plan onboard all of its WiFi 
enabled aircraft.

Most flights feature SAUDIA’s latest 
state-of-the-art inflight entertainment 
system, and features onboard WiFi and 
more than 4000 hours of Hollywood 
premiere and latest television shows, 
box sets, music, multi-language, inter-
national and children’s programming, 
as well as digital and audio books, and 
much more. 
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SAUDIA’s Airline Offices 
Abroad Marked the Occasion 

with Special Events.

Celebrates the 
National Day 

all around the 
World

National Day

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) 
the national flag carrier of 

the Kingdom of Saudi Arabia celebrated 
its national day all around the world, with 
the airline’s offices in international desti-
nations hosting events on the special day.

This year marks the 88th year of Saudi 
Arabia’s national day.

The airline is in its 73rd year of opera-
tions, and flies to more than 90 destina-
tions across four continents. 

Stations all across the airlines’ network 
– from Germany, to France, to the United 
Kingdom, the United States, Kuwait, the 
United Arab Emirates, China, Bangla-
desh, Singapore, Sudan, Pakistan, India, 
the Republic of the Maldives, Lebanon 
and many other counties.

Commenting on the events taking place 
at SAUDIA’s global stations, Director 
General of Saudi Arabian Airlines – His 
Excellency Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser 
said: “The airline and our many proud 
team members in the Kingdom and in 
our international stations, are welcoming 
our guests on this auspicious occasion, to 
mark the national day. We are pleased to 
celebrate the Kingdom of Saudi Arabia’s 
national day together in unity.”

In the last two years SAUDIA has 
experienced double-digit growth in 
passenger numbers, and overall has 
increased its operations – both domestic 
and international traffic.

SAUDIA has also deployed more 
capacity and increased seat availability 

on existing routes, by adding new aircraft 
types. The airline currently has 155 air-
craft in its fleet.

Saudi Arabia’s national flag carrier flies 
to more than 90 destinations worldwide, 
with a modern, mixed fleet of 155 nar-
row and widebody Airbus and Boeing 
aircraft. The fleet is set to grow to more 
than 200 aircraft by 2020. 

The airline’s growing route network 
and double-digit growth has resulted in 
highest-ever passenger numbers – fly-
ing more than 22 million guests from 
the beginning of the year until end of 
July this year.

New products and services continue to 
be added onboard, providing a new and 
innovative guest experience.

Saudi Arabian Airlines 
(SAUDIA)
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Somewhere Over the Rainbow

A tulip field by the Keukenhof park, one of the largest flower gardens in the world, creates a rainbow 
of color. Keukenhof is located in Lisse, Netherlands. 

Photograph by: Sisse Brimberg
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Around the World

Layers of Marbles

Layers of marble and calcium silicate flow around rock 
formations near the ice front of the Engabreen glacier, 
in Norway. Engabreen is one of the outlet glaciers that 

drain northern Norway’s Svartisen ice cap. 

Photograph by: Erlend Haarberg
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Foliage Galore

An autumnal landscape of 
Villnöß, also known as Val 
di Funes, in South Tyrol, 

an autonomous province in 
northern Italy. 

Photograph by: Roberto Moiola
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