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د�شنت

اخلطوط ال�سعودية ،الناقل الوطني
للمملكة ،يوم اخلمي�س  23من ذي
احلجة 1438هـ املوافق  14من �سبتمرب 2017م
رحالتها املبا�شرة واملنتظمة �إىل جمهورية
موري�شيو�س .وغادرت الرحلة رقم ( )SV481مطار
امللك خالد الدويل بالريا�ض يف اخلام�سة من فجر
ذلك اليوم وعلى متنها وفد ر�سمي يتقدمه مدير
عام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية املهند�س
�صالح بن نا�صر اجلا�سر ،و�سفري موري�شيو�س لدى
اململكة حممد �إقبال التونا ،وعدد من وكالء ال�سفر
املتميزين� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من � 200ضيف م�سافر
من اململكة وكثري من دول املنطقة .وبعد توقف
ا�ستغرق  50دقيقة مبطار امللك عبدالعزيز الدويل
بجدة وان�ضمام عدد من ال�ضيوف �إىل الرحلة
ا�ست�أنفت طائرة  ،B787درمياليرن ،رحلتها �إىل
موري�شيو�س وو�صلت �إىل مطار �سري �سيو�ساغور عند

ال�ساعة الرابعة ع�ص ًرا بتوقيت موري�شيو�س ،حيث مت
الرتحيب بالطائرة بقو�س املياه ،وهو التحية التقليدية
يف مثل هذه املنا�سبات.
�أقيمت ب�صالة املطار مرا�سم ا�ستقبال ر�سمي
و�شعبي كبري �شارك فيه وزراء وم�س�ؤولون وفرق
الفلكلور ال�شعبي .وتقدم امل�ستقبلني نائب رئي�س
وزراء موري�شيو�س وزير الإ�سكان والأرا�ضي� ،شوكت
�سودهون ،ووزير ال�سياحة �أنيل غايان ،ومدير
الطريان املدين والرئي�س التنفيذي للمطار ،ورئي�س

هيئة موري�شيو�س لت�شجيع ال�سياحة .وت�ضمنت
املرا�سم كلمات وهدايا متبادلة.
�أكد مدير عام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر يف كلمة بهذه
املنا�سبة �أن ت�شغيل الرحالت املبا�شرة بني اململكة
وموري�شيو�س �سوف ي�سهم يف تعزيز العالقات
فر�صا ا�ستثمارية
الوثيقة بني البلدين ،ويوفر ً
وبرامج �سياحية ،ويخدم احلركة االقت�صادية
وال�سياحية بني اململكة وموري�شيو�س ،بالإ�ضافة �إىل

الجاسر :تشغيل الرحالت المباشرة سيخدم الحركة
االقتصادية والسياحية بين البلدين

خدمة �شرائح متعددة من ال�ضيوف� ،سواء ال�سياح،
�أو احلجاج واملعتمرين ،وكذلك رجال الأعمال مع
توفري اخليارات املنا�سبة للتوقيت ليتوافق مع رحالت
«ال�سعودية» لل�ضيوف املوا�صلني �إىل جميع الوجهات
الدولية التي ت�صل �إليها ،وكذلك رحالت �أع�ضاء
حتالف «�سكاي تيم» الدويل الذي ي�ضم ع�شرين
�شركة طريان حول العامل.
قال اجلا�سر« :ت�شغيل رحالت مبا�شرة ومنتظمة
�إىل موري�شيو�س ي�أتي �ضمن مبادرات برنامج التحول
املطور واخلطة اال�سرتاتيجية ( )SV2020التي
تت�ضمن حتديث الأ�سطول وم�ضاعفته وكذلك عدد
الرحالت ،و�أعداد امل�سافرين ،وتطوير اخلدمات
واملنتجات ،ورفع الكفاءة الت�شغيلية ،وكذلك تو�سيع
�شبكة الرحالت الدولية ،وتعزيز املوقع التناف�سي
لـ«ال�سعودية» على القطاع الدويل عرب الت�شغيل �إىل
وجهات جديدة وفق درا�سات ت�سويقية وت�شغيلية،
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ويف �سياق اال�ستخدام الأمثل للطائرات اجلديدة
تباعا �إىل الأ�سطول .وقد مت خالل العام
التي تن�ضم ً
املا�ضي الت�شغيل �إىل �أربع وجهات دولية جديدة هي
املالديف ،وميونخ ،واجلزائر ،و�أنقرة ،والت�شغيل �إىل
كل من ملطان ،وبورت�سودان هذا العام .و�سوف توا�صل
«ال�سعودية» تنفيذ خططها املتعلقة بالتو�سع يف الت�شغيل
الدويل وفق خطط ت�سويقية وت�شغيلية �شاملة».
من جانب �آخر عرب نائب رئي�س الوزراء ،وزير
الإ�سكان والأرا�ضي يف جمهورية موري�شيو�س �شوكت
�سودهون عن �سعادته بو�صول �أوىل رحالت اخلطوط
ال�سعودية املبا�شرة واملنتظمة �إىل موري�شيو�س،
م�ؤكدً ا �أن تد�شني هذه الرحالت نتيجة طبيعية
لتطور العالقات بني اململكة وموري�شيو�س ،و�سوف
ي�سهم يف تطويرها وتنميتها وتوثيق �أوا�صرها مبا
يخدم البلدين و�شعبيهما ،وقال�« :أنا ممنت للخطوط
ال�سعودية ،الناقل الوطني للمملكة ،الختيارها
موري�شيو�س وجهة جديدة �ضمن وجهاتها الدولية يف
�إطار تو�سع ال�شركة ومنوها .و�ست�ؤدي هذه الرحالت
املبا�شرة واملنتظمة �إىل توثيق العالقات بني البلدين،
و�إتاحة فر�ص لال�ستثمار وال�سياحة والرتفيه .ونحن يف
موري�شيو�س ،نرحب بجميع ال�ضيوف الذين يف�ضلون
بالدنا وجهة �سياحية �أو جتارية .و�أنا على ثقة ب�أن
العالقات بني اململكة وموري�شيو�س �سوف تنمو وتتطور
بعد تد�شني الرحالت املبا�شرة للخطوط ال�سعودية،

والتي �ستوفر خيا ًرا مثال ًيا للم�سافرين بني موري�شيو�س
وكثري من دول العامل».

واملنا�سب جلميع �شرائح ال�ضيوف ،مع توافر خدمات
االت�صال والإنرتنت ،واي فاي ،على منت الطائرة.

 3رحالت أسبوعيًا | قررت اخلطوط ال�سعودية
ت�شغيل ثالث رحالت �أ�سبوع ًيا بني كل من الريا�ض
وجدة وبني وجهتها الدولية اجلديدة موري�شيو�س
�أيام الثالثاء ،واخلمي�س ،وال�سبت من كل �أ�سبوع.
ويف التوقيت ذاته ،حيث تغادر رحلة الذهاب برقم
( )SV481مطار امللك خالد الدويل ال�ساعة اخلام�سة
فج ًرا مرو ًرا مبطار امللك عبدالعزيز لتغادره ال�ساعة
07:40
�صباحا .وي�ستغرق زمن الرحلة بني جدة
ً
وموري�شيو�س �سبع �ساعات وع�شرين دقيقة تقري ًبا
لت�صل مب�شيئة اهلل ال�ساعة  16:00ع�ص ًرا بالتوقيت
املحلي .وتغادر رحلة الإياب موري�شيو�س بالرقم
( )SV482ال�ساعة  17:35ع�ص ًرا لت�صل �إىل مطار
امللك عبدالعزيز الدويل بجدة  23:55لي ًال ،وتوا�صل
رحلتها �إىل مطار امللك خالد بالريا�ض ال�ساعة .02:20
�سيتم ت�شغيل جميع الرحالت بطائرات بوينج
( )B787-9درمياليرن احلديثة ب�سعة مقدارها 298
مقعدً ا 24 ،منها لدرجة الأعمال ،و 274مقعدً ا لدرجة
ال�ضيافة .وهي جمهزة لتوفر �أف�ضل م�ستويات الراحة
والرفاهية لل�ضيوف� ،إىل جانب اخلدمة اجلوية
املميزة ،و�أكرث من ثالثة �آالف �ساعة من الربامج
التلفازية ،والأفالم ،والألعاب ،والرتفيه املنوع

رئيس الوزراء التقى مدير عام الخطوط
السعودية | ا�ستقبل رئي�س الوزراء يف جمهورية
موري�شيو�س برافند جوغناوث مبقر رئا�سة جمل�س
الوزراء بالعا�صمة بورت لوي�س مدير عام اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية املهند�س �صالح بن نا�صر
اجلا�سر الذي يقوم بزيارة ملوري�شيو�س لتد�شني رحالت
اخلطوط ال�سعودية املبا�شرة واملنتظمة بينها وبني
اململكة .رحب رئي�س الوزراء خالل اللقاء مبدير عام
اخلطوط ال�سعودية ،متمن ًيا له �إقامة طيبة ،و�أكد تطور
العالقات الثنائية بني موري�شيو�س واململكة يف خمتلف
املجاالت ،معر ًبا عن �سعادته بتد�شني الرحالت
املبا�شرة بني البلدين عرب الناقل الوطني للمملكة ،وهو
ما ي�ؤكد احلر�ص على تطوير العالقات وتنميتها.
من جانب �آخر وجه املهند�س �صالح اجلا�سر �شكره
لفخامة رئي�س الوزراء وحكومة موري�شيو�س حل�سن
اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،معر ًبا عن تقديره للدعم
والتعاون اللذين مت تقدميهما لت�شغيل رحالت اخلطوط
ال�سعودية املبا�شرة بني اململكة وموري�شيو�س ،قائ ًال:
«�أ�شكر فخامة رئي�س الوزراء على ح�سن ا�ستقباله
وترحيبه باخلطوط ال�سعودية يف موري�شيو�س وت�أكيده
�أن ت�شغيل الرحالت املبا�شرة بني اململكة وموري�شيو�س
�سوف ي�سهم يف تعزيز العالقات الوثيقة بني البلدين.
وقد بحثت مع فخامته �سبل تعزيز اال�ستفادة من
فر�صا ا�ستثمارية وبرامج
هذه الرحالت مبا يوفر ً
�سياحية ،بالإ�ضافة �إىل خدمة احلجاج ،واملعتمرين،
وال�سياح ،ورجال الأعمال ،وكذلك امل�سافرون
املوا�صلون �إىل وجهات �أخرى ت�صل �إليها رحالت
«ال�سعودية» حول العامل».

سودهون :ممتنون للخطوط السعودية الختيارها
بالدنا وجهة جديدة ونتطلع لفوائدها
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أسماك زينة
جمموعة �أ�سماك �شبيهة ب�أ�سماك كوي اليابانية ،والتي مت تهجينها مع عدد من الأ�سماك لتتميز ب�ألوانها الزاهية .يعد هذا النوع من �أهم �أ�سماك الزينة
يف العامل ،ولقد وجدت يف �سد الدهناء يف حمافظة تنومة ،جنوب اململكة العربية ال�سعودية.
تصوير :فواز الشريف
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وادي الشق
من فوق عنان املرتفعات يطل املت�أمل بخ�شوع �أمام عظمة الت�ضاري�س �إىل وادي ال�شق ال�سحيق ،يف
قرية �شقري ،الواقعة غرب منطقة تبوك.
تصوير :بدر العنزي
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على قمم الجبال
تنت�شر احل�صون القدمية يف قرية بني مالك التابعة ملحافظة الطائف على قمم اجلبال ،وال يزال بع�ضها يحتفظ
بهيئته وجماله على الرغم من انق�ضاء مئات ال�سنني على بنائه.
تصوير :فواز الشريف
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أزهار البنفسج
بحر من �أزهار البنف�سج حتيط بجذع �شجرة معمرة .زهرة
اخلزامى ذات الزيت العطري املقاوم لاللتهابات واجلراثيم تزين
حديقة كوكنهوف للزهور يف هولندا.
Photograph by Darlyne A. Murawski
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أصدقاء الزهور
يف اخلريف ت�شق فرا�شات �أمريكا ال�شمالية طريقها �إىل �ساحل كاليفورنيا �أو املك�سيك ،لتق�ضي فيها ال�شتاء ،ثم تعود يف الربيع .وتبدو
فرا�شات (املونارك) يف هجرتها عرب وادي ريو غراندي يف تك�سا�س.
Photograph by Sisse Brimberg
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نجوم تحت البحر
جمموعة من �أ�سماك النجم ت�سبح يف غوردن روك�س �أف�ضل مواقع الغط�س يف جزر الغاالباغو�س التابعة
للإكوادور ،واملكان م�سجل �ضمن مواقع اليوني�سكو للرتاث العاملي.
Photograph by Heather Perry
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قصر بينا
يرتبع

ق�صر بينا الوطني على
تلة �سينرتا ال�شاهقة
يف �ساو بيدرو دي بنافرمني ،من
مقاطعة �سينرتا يف الربتغال .ويطلق
على الق�صر م�سمى �آخر وهو ق�صر
املدينة .يطالع الق�صر زائر العا�صمة
الربتغالية ل�شبونة من �أي مكان ،ويطل
من موقعه الفريد يف م�شهد بانورامي
�ساحر على مدينة بر�شلونة.
مت بناء ق�صر بينا يف عهد امللك
جواو الرابع عام  ،1493و ُز ّينت جدرانه
بر�سوم بديعة ،و�أحلق امللك فردينان
الثاين بالق�صر حديقة غناء متتد
على نحو  200هكتار ،وجلب لها �أندر
الأ�شجار و�أجملها بالعامل ،مثل �أ�شجار
�سيكويا من �أمريكا ،وال�سرو من
منغوليا ،واجلنكة من ال�صني واليابان.
وف�صائل نادرة من كل من �أ�سرتاليا،
ونيوزيلندا ،وخمتلف �أ�صقاع الأر�ض.
مت ترميم الق�صر يف الأربعينيات
من القرن املا�ضي ،و�ضمت �إليه
جمموعات فاخرة من الأثاث العتيق
من الق�صور الأخرى �إليه ،وجتديد
لوحات بالطه .و ُي�شكل الق�صر ال�شهري
عام ًال مه ًما يف اجلذب ال�سياحي،
و�أحد �أهم مكونات امل�شهد الثقايف يف
�سينرتا ،ما �أهله ليحتل مكانه بجدارة
على قائمة اليون�سكو ملواقع الرتاث
العاملي .ويعد اخليار الأمثل ال�ست�ضافة
�أكرب االحتفاالت واملنا�سبات الر�سمية
التي تنظمها رئا�سة اجلمهورية
الربتغالية� ،إ�ضافة �إىل اتخاذه مق ًرا
�صيف ًيا للأ�سرة املالكة.
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 24ساعة
في

إسطنبول
مدينة التالل السبعة ،ومدينة المآذن،
وروما الجديدة ،ومدينة الكنوز ،هذه
بعض األلقاب التي اشتهرت بها
إسطنبول أكبر المدن التركية والعاصمة
االقتصادية والسياحية والثقافية .تقع
إسطنبول في إقليم مرمرة شمال
غربي تركيا ،واتخذت عاصمة لكبرى
قديما .أطلق عليها
اإلمبراطوريات
ً
العديد من التسميات عبر حقب تاريخية
مختلفة منها بيزنطة
والقسطنطينية واألستانة.

ت�شتهر

�إ�سطنبول مب�ساجدها التاريخية ومن
�أبرزها جامع ال�سليمانية ،وجامع �شيخ
زادة ،وال�سلطان �أحمد ،والفاحت ،واجلامع اجلديد،
وجامع �أبي �أيوب الأن�صاري وغريها كثري.

أين تسكن؟
فندق Artefes
على ُبعد  300مرت فقط من حي ال�سلطان �أحمد يقع
فندق �أرتيفي�س ،الذي يمُ ّكن نزالءه من بلوغ ال�شاطئ
خالل دقيقة واحدة �س ًريا على الأقدام .كان الفندق
قد ًميا ق�ص ًرا عثمان ًيا يعود تاريخه �إىل القرن التا�سع
ع�شر ،وتتميز �أر�ضياته ب�أنها خ�شبية ومتت �صناعة
ت�صاميمه على الطراز العثماين .يوفر الفندق �إطاللة
رائعة على كل من بحر مرمرة وم�ضيق البو�سفور،
وميكن التوجه �إىل �أبرز املعامل ال�سياحية التي تقع على
مقربة منه ،فعلى بعد ع�شر دقائق �س ًريا على الأقدام
ميكن الو�صول �إىل كل من ق�صر طوبقابي ومتحف �آيا
�صوفيا .يوفر الفندق العديد من اخلدمات ومن بينها
املراكز ال�صحية ،ومراكز اللياقة البدنية ،وحمامات
البخار وامل�ساج� ،إىل جانب امل�سابح .كما ي�ضم الفندق
مطاعم تقدم �أ�شهى امل�أكوالت الرتكية والعاملية.
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أين تذهب؟
م�سجد ال�سلطان �أحمد �أو امل�سجد الأزرق هو
�أحد �أبرز املعامل التي يحر�ص زائر �إ�سطنبول على
زيارتها ،فامل�سجد من �أ�شهر التحف املعمارية
الإ�سالمية ،مت ت�شييده بني عامي  1609و .1616من
املعامل الأخرى التي ال غنى عن زيارتها ق�صر الباب
العايل ،وهو املقر الرئي�س لل�سالطني العثمانيني ملا
يناهز � 400سنة ،بد ًءا من عام  1465وحتى عام
 ،1856ومت بناء الق�صر ب�أمر من ال�سلطان حممد
الفاحت بعد غزو الق�سطنطينية يف عام  .1459كما
�أن متحف �أيا �صوفيا وجهة مثالية ،فاملبنى كان
كاتدرائية وما لبث �أن حت ّول �إىل م�سجد يف عام
 ،1453ثم �أ�صبح متحفًا عام .1934
ال ت�ضم �إ�سطنبول املعامل الأثرية والرتاثية
وح�سب ،بل ت�ضم � ً
أي�ضا جمموعة من احلدائق
ميا جز ًءا
قد
كانت
التي
جولهانة
الرائعة مثل حديقة
ً
من حديقة ق�صر توبكابي ،وتعد من �أجمل متنزهات
�إ�سطنبول� .إ�ضافة �إىل حديقة �أمريجان التي تت�سم
بكرثة �أ�شجارها وتنوع �أزهارها وبحرياتها ،ثم
حديقة يلدز التي تقع على �ضفاف م�ضيق البو�سفور
وعلى مقربة من ق�صر يلدز ال�شهري يف منطقة
ب�شكتا�ش ،هذا �إىل جانب حديقة فلوريا �إ�سطنبول
التي تتميز ب�أزهار التوليب.

ماذا تتسوق؟
�إ�سطنبول مدينة ت�سوق من الطراز الأول� ،إذ
ُيعد �شارع اال�ستقالل الذي يقع يف منطقة بيوغلو
من �أ�شهر ال�شوارع يف �إ�سطنبول� ،إذ ي�صل طوله
�إىل ثالثة كيلو مرتات ،وي�ضم كث ًريا من املباين
الأثرية واملحال التجارية التي تعر�ض املالب�س،
ويزوره �أكرث من ثالثة ماليني �شخ�ص يوم ًيا .بينما
ُيعد �شارع بغداد واحدً ا من �أ�شهر �شوارع املدينة،
ويعود تاريخه �إىل العهد العثماين ،ويقع يف الطرف
الآ�سيوي من مدينة �إ�سطنبول ،وي�صل طوله �إىل
نحو �ستة كيلو مرتات ،وي�ضم حمال للمالب�س
الرتكية والعالمات التجارية العاملية والأ�سواق
ال�صغرية .ويف اجلزء الأوروبي من �إ�سطنبول يقع
�شارع عبدي �إيبكجي بالقرب من منطقة �شي�شلي،
وميتد ال�شارع �إىل منطقة ني�شان طا�شي ،وي�ضم
�أرقى مراكز الت�سوق الفاخرة� .أما ال�شوارع ال�شعبية
فمنها �شارع ن�سبتية الذي يقع يف منطقة ب�شيكتا�ش.
مت ت�صنيف �شارع كادينالر بازاري «�سوق الن�ساء»
�شارعا يف �أوروبا وف ًقا
�ضمن قائمة �أف�ضل ً 12
لتقرير امللحق ال�سياحي ل�صحيفة نيويورك تاميز
الأمريكية .يتميز هذا ال�شارع بهدوئه وبعده عن
االزدحامات املرورية وعدم احتوائه على الأبنية
العالية� ،إ�ضافة �إىل كونه �سو ًقا تاريخ ًيا قد ًميا.

من هنا وهناك

تفاوت الدخل في أمريكا
حققت

تقدما
الواليات املتحدة الأمريكية ً
اقت�صاد ًيا كب ًريا على مدى العقود
الأربعة املا�ضية ،وبالرغم من ذلك فمتو�سط
دخل العاملني من ال�شباب حال ًيا يعد �أقل من
دخل ال�شباب يف عام .1975
ذكرت الأرقام ال�صادرة عن مكتب الإح�صاء
الأمريكي �أن العمال الأمريكيني ال�شباب �شهدوا
ً
انخفا�ضا يف متو�سط
خالل العقود الأخرية
الدخل بن�سبة � %5.5إذا ما �أخذت متغريات
كالت�ضخم يف احل�سبان� ،إذ كان متو�سط دخل
عاما و 34
ال�شباب يف املرحلة العمرية بني ً 25
عاما تبلغ � 37ألف دوالر بينما انخف�ض هذا
ً
الرقم يف عام � 2016إىل � 35ألف دوالر ،وذلك
على الرغم من �أن ال�شباب اليوم �أف�ضل تعلي ًما
عاما.
من نظرائهم قبل ً 40
يرى اخلرباء �أن االنخفا�ض يف متو�سط
الدخل ينجم جزئ ًيا عن عوائق جديدة �أمام
حتقيق النجاح املايل الذي يواجهه اجليل

فر�صا �أقل لعمل
احلايل ،يف ظل اقت�صاد يتيح ً
ال�شباب عن نظرائهم من الأمريكيني كبار
ال�سن� ،إذ يتحتم على ال�شباب اليوم التناف�س
مع قوى عاملة �أكرث ثقافة ،وهو �أمر مل يكن
عاما حينما كانوا
يعانيه ال�شباب قبل �أربعني ً
يتمتعون ب�أف�ضلية على العمال امل�سنني الذين
كانوا �أقل ت�أهي ًال.
من جانب �آخر ،يرى اخلرباء �أن االنخفا�ض
تقدما ،لأنه يعود جزئ ًيا مبكا�سب على
قد ميثل ً
ال�سيدات الالتي ان�ضممن �إىل �سوق العمل
خالل العقود ال�سابقة ،ولكن نظ ًرا لأن متو�سط
�أجورهن �أقل من �أجور الذكور ف�إن ذلك ت�سبب
يف هبوط متو�سط الأجور ب�شكل عام .بينما
كانت يف عام � 1975أقل من ن�صف الن�ساء يف
العمر املتو�سط يعملن ،وارتفعت هذه الن�سبة
�إىل نحو  %70يف عام  .2016كما ارتفع
متو�سط الدخل لل�سيدات من � 23ألف دوالر �إىل
� 29ألف دوالر حال ًيا.

المعاشات التقاعدية
�إن التحديات التي تواجهها احلكومات من
�أجل تزويد جمتمعاتها امل�سنة بتقاعد �آمن
مال ًيا ،ال تخفى على �أحد .فالتقدم امللحوظ
الذي �أحرزه قطاع الرعاية ال�صحية والتغذية
والنظام الغذائي ب�صفة عامة� ،أدى �إىل زيادة
متو�سط العمر املتوقع يف جميع �أنحاء العامل� ،إذ
ارتفع متو�سط العمر املتوقع العاملي بني عامي
 2000و ،2015مبقدار خم�س �سنوات ،وذلك
وفقًا ملنظمة ال�صحة العاملية .وهي الزيادة
الأ�سرع منذ ال�ستينيات.
على الرغم من �أن زيادة متو�سط العمر
من املفرت�ض �أن تدخل علينا ال�سرور� ،إال
�أن اجلهات املعنية ملزمة بالنظر يف الآثار
املرتتبة على النظم املالية التي �صممت لتلبية
احتياجات التقاعد احلالية ،والتي تخ�ضع يف
كثري من البلدان �إىل �ضغوط �شديدة.
�إىل جانب زيادة متو�سط العمر املتوقع
وانخفا�ض معدالت املواليد ،هنالك عوامل
�إ�ضافية ت�ؤدي �إىل زيادة ال�ضغط على �أنظمة
التقاعد العاملية ،مثل عدم كفاية معدالت االدخار،
وانخفا�ض معدالت النمو على املدى الطويل.
�أجري كثري من الدرا�سات للنظر يف
التحديات التي تواجهها نظم التقاعد وبحث
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�سبل جتاوزها ،مبا يف ذلك ت�أثري جمتمعات
ال�شيخوخة ،وحتديد حجم العجز يف االدخار،
وتقدمت الدرا�سات بتو�صيات عملية ب�ش�أن
ت�صميم النظم والإجراءات التي يتخذها
وا�ضعو ال�سيا�سات ل�ضمان �إمكانية تكيفنا مع
املجتمعات التي تعي�ش حتى عمر  100عام،
بحيث ي�صبح ذلك �أم ًرا عاد ًيا و�شائ ًعا ويف
متناول اجلميع.
كما �أجري كثري من الدرا�سات واملقرتحات
حول �إ�صالح نظام التقاعد باالعتماد على
 12مثا ًال لإ�صالح معا�شات التقاعد قدّمتها
بع�ض احلكومات ،و�صناديق معا�شات التقاعد،
وال�شركات اخلا�صة ،يف جميع �أنحاء العامل.
وفقًا لعمليات الإ�صالحات التي ي�شهدها
كثري من دول العامل ف�إن ذلك يت�ضمن �إجراءات
�صعبة وقا�سية .فبع�ض الدول تعمد �إىل رفع
�سن التقاعد ،وتخفي�ض املزايا وتقلي�ص فر�ص
التقاعد املبكر .لذلك فال يزال كثريون ينظرون
بعني الريبة �إىل عمليات الإ�صالح التي ترغب
خمتلف دول العامل يف تطبيقها ،لتجاوز عرثاتها
املالية ،و�ضمان ا�ستدامة �صناديقها التقاعدية
التي �ست�ستمر يف �صرف املعا�شات التقاعدية
حتى �سن متقدمة للم�ستفيدين منها.

أفضل المدن
ت�صدرت

مدينة ملبورن

مدينة ملبورن عا�صمة
والية فيكتوريا الأ�سرتالية
ت�صنيف وحدة املعلومات االقت�صادية يف
جملة ذات �إيكونوم�ست ك�أف�ضل مدينة
للمعي�شة يف العامل للعام ال�سابع على
التوايل ،والذي يق ّيم الظروف املعي�شية يف
 140دولة حول العامل .وت�أتي ملبورن �ضمن
املراكز الثالثة الأوىل يف الت�صنيف منذ
�إطالقه يف عام  ،2006حيث حققت نتائج
مرتفعة �ضمن جميع الفئات.
جترى �سنو ًيا مقارنة قيم خمتلفة
ملجموعة من مدن العامل ،من بينها الرعاية
ال�صحية ،والثقافة ،والبيئة ،والتعليم،
والبنية التحتية� ،إىل جانب مدى خماطر
التعر�ض لهجمات �إرهابية.
ت�شتهر ملبورن بكونها العا�صمة الثقافية
والريا�ضية لأ�سرتاليا ،حيث ت�ست�ضيف

�أن�شطة كربى مثل بطولة �أ�سرتاليا
املفتوحة ،و�سباق اجلائزة الكربى
للفورموال  ،1وكرنفال �سباقات الربيع.
كما ت�ضم املدينة جمموعة من �أف�ضل
اجلامعات يف العامل التي ت�سهم يف تخريج
�أكرب عدد من الطالب يف االخت�صا�صات
التقنية ،وهي تعد من بني �أف�ضل خم�س
مدن للطالب يف العامل.
حلت يف املرتبة الثانية العا�صمة
النم�ساوية فيينا ،كما جاءت مدن فانكوفر،
وتورونتو ،وكاجلاري الكندية يف املراتب
الثالثة والرابعة واخلام�سة ،ومدينتا
�أدياليد وبرث الأ�سرتاليتان يف املرتبة
ال�ساد�سة وال�سابعة ،فيما حلت �أوكالند
النيوزيلندية يف املرتبة الثامنة ،والعا�صمة
الفنلندية هل�سنكي يف املرتبة التا�سعة،
وهامبورغ الأملانية يف املرتبة العا�شرة.

إرضاء اآلخرين
هل

�أنت ممن يهتمون بر�أي النا�س
فيك؟ هل تتخذ قراراتك بناء على
ما تو ّد �أن ير�ضي الآخرين؟ هل ت�ستمد
�إح�سا�سك بقيمتك الذاتية من قبول
الآخرين لك؟ هل حتجم يف الغالب ،عن
التعبري عما تريده �أو تعتقده �أو ت�شعر به
�شخ�صا ما؟
حقًا ،خ�شية �أن يزعج
ً
ترى الكاتبة وخبرية تطوير الذات
كري�ستني ها�سلر �أنك ل�ست الوحيد يف
ذلك .فالأنا الذي ي�سكننا يف�ضل �أن يكون
حمبو ًبا ،وينتظر اال�ستح�سان والإطراء
والت�أييد .ومن الطبيعي لكي ت�شعر مبزيد
من الأمان� ،أن تتفادى �إزعاج الآخرين ،ولو
ا�ستنزف �سلوكك كث ًريا من وقتك وطاقتك.
فتجربة �صغرية واحدة تع ّر�ضك لالنتقاد،
�أو ت�شعرك ب�أنك غري حمبوب .كفيلة
بتحويل �إر�ضاء الآخرين �إىل عادة �سيئة
وغاية ترافقك على الدوام.
حني ن�ست�سلم لهو�سنا مبا يعتقده
الآخرون ب�ش�أننا ،ون�ص ّر على �إخ�ضاع
�أفعالنا جميعها ال�سرتاتيجية تخ�ضع
الرتباطنا بر ِّد فعل الآخر واحلر�ص على
�إر�ضائه ،من �أجل تفادي �أي رد فعل �سلبي
�أو حكم غري مرغوب فيه� ،أو احل�صول على
تزكية وا�ستح�سان ..نك ّر�س الأنانية يف �أبهى
�صورها ،لأن تعلقك ب�إر�ضاء الآخرين لي�س

يف احلقيقة �سوى �إر�ضاء لنف�سك .ف�أنت
هو ال�شخ�ص الذي يريد �أن يكون حمبو ًبا.
و�أنت َمن ال يريد �أن يزعج �أي �شخ�ص.
�أنت َمن يحر�ص على �أن يبدو جيدً ا يف
�أعني الآخرين ويعمل �ألف ح�ساب لردود
�أفعالهم� .أنت َمن يته ّرب من املواجهة.
و�أنت َمن اخرتت �إخفاء حقيقتك وامتنعت
عن التعبري عن ذاتك احلقيقية.
بقيامك بكل هذه الأ�شياء� ،إمنا تخفي
ذاتك ،وم�شاعرك احلقيقية عن اجلميع
وهذه قمة الأنانية.
ليتك تقتنع ب�أن ما يعتقده الآخرون
بخ�صو�صك لي�س من �ش�أنك ،و�أن �أفعالك
تخ�صك �أنت وحدك ،و�أن اهلل وحده َمن
يحا�سبك عليها ..توقف � ًإذا ،عن ت�شويه
نف�سك لتكون ما تعتقد �أن الآخرين يودّون
�أن يروك عليه �أو ينتظروه منك .وحاول،
ً
عو�ضا عن ذلك� ،أن ت�سرتجع كل الوقت
والطاقة اللذين تنفقهما على �شعورك
املفرط بامل�س�ؤولية جتاه �آراء الآخرين� ،أو
يف االجتهاد يف �إقناعهم ونيل ر�ضاهم.
ور ّكز يف املقابل ،على �أن تكون �أنت كما �أنت
يف الواقع ،و�أن تعرب عن ذاتك احلقيقية.
ليكن لديك من ال�شجاعة ما ي�ساعدك على
و�ضع حد خلوفك مما يعتقده الآخرون ب�ش�أنك،
وباختياراتك ،وخلوفك من ردود �أفعالهم.
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جزر البحر األحمر
سياحة المستقبل
تمتلك المملكة نحو 1300
جزيرة بالبحر األحمر تتميز بالمياه الرائقة
والشعاب المرجانية الزاهية.
الصور:
صندوق االستثمارات العامة
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�أغلب جزر البحر الأحمر ال�سعودية جزر بكر ما زالت حتتفظ بجمالها
الفريد الذي ي�أ�سر زوارها.

تتمتع

جزر البحر الأحمر مثل جزر ريخة،
وغوار ،و�أم روغة ،و�شيبارة ،و�سويحل،
وجبل ح�سان ،باملياه ال�صافية الرائقة وال�شواطئ
املرتامية وال�شعاب املرجانية الزاهية والهواء النقي
البعيد عن امللوثات ،ف�أغلب جزر البحر الأحمر
ال�سعودية جزر بكر ما زالت حتتفظ بجمالها
الفريد الذي ي�أ�سر زوارها.
سواحل طويلة | متتد �سواحل اململكة

العربية ال�سعودية مل�سافة يبلغ طولها نحو 1٫830

كيلومرتًا ،وتبد�أ �سواحلها املرتامية الأطراف من
حمافظة حقل ب�شمال اململكة حتى منطقة جازان
يف جنوبها .وتنت�شر القمم اجلبلية ال�شاهقة على
طول املنطقة مثل جبل �أملج الذي يبلغ ارتفاعه
 2٫580مرتًا ،وجبل �شاد الذي ي�صل ارتفاعه �إىل
نحو  2٫350مرتًا ،ويقع بالقرب من هذه القمم
اجلبلية جمموعة من احلرات الربكانية ومن بينها
حرة ال�شاقة وحرة الرحى .يتو�سط هذه امل�ساحات
ال�شا�سعة من ال�شواطئ م�شروع البحر الأحمر �أحد
�أ�ضخم امل�شاريع ال�سياحية باملنطقة .ومن املتوقع

�أن ُيحدث امل�شروع نقلة نوعية لل�سياحة ال�سعودية،
و�سيمكن اململكة من �أن ت�صبح وجهة �سياحية
متميزة يف مدة زمنية ق�صرية ،فامل�شروع �سي�سهم
بن�صيب كبري يف �إنعا�ش االقت�صاد ال�سعودي وتوفري
فر�ص ا�ستثمارية ال ح�صر لها� ،إ�ضافة �إىل توليد
�آالف الوظائف لل�شباب ال�سعودي.
ي�سعى م�شروع البحر الأحمر �إىل تطوير �أكرث
من  50جزيرة تقع بني مدينتي �أملج والوجه.
فلدى اململكة نحو  1٫300جزيرة بالبحر
الأحمر� ،إال �أنه وقع االختيار على  50جزيرة

مشروع البحر األحمر يضع المملكة في مكانة مرموقة
في خريطة السياحة العالمية و ُيعد أضخم مشروع
			
سياحي الجتذاب ماليين السياح إلى المملكة
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يوفر مشروع البحر األحمر للسياح
فرصة للتنزه والغوص في حدائق الشعب المرجانية
التي تزيد على  200نوع
		
وتؤوي  400نوع من األسماك
			
متتد �سواحل اململكة مل�سافة تبلغ نحو  1830كيلومرتًا.
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موطن للطيور المهاجرة
أنواعا عديدة
ت�ستقبل جزر البحر الأحمر � ً
من الطيور املهاجرة خالل �شهري

مايو ويونيو ،وتهاجر تلك الطيور �إىل اململكة لت�ضع
بي�ضها خالل �شهر يوليو من كل عام ،وتغادر
بعد �أن تتمكن فراخها من الطريان ويكون ذلك
خالل �شهر �سبتمرب .وتختلف �أنواع هذه الطيور
و�أ�شكالها ،ومن بينها طيور اخلر�شنة بي�ضاء
اخلد ،واخلر�شنة املتوجة ،وقد �أ�صدرت منظمة
حياة الطيور العاملية تقري ًرا عن �أهم املناطق
التي ت�ؤوي الطيور يف العامل وذكرت من بينها
منطقة البحر الأحمر بو�صفها من �أهم الأماكن
التي تهاجر �إليها الطيور البحرية .هذا ،وحتتوي
مياه البحر الأحمر على �أنواع �شتى من الأ�سماك
والأحياء البحرية ،ومنها الدالفني والزواحف،
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والفقاريات ،والنباتات ،والطحالب ،وال�شعب
املرجانية التي ي�صل عدد �أنواعها �إىل  200نوع
ت�ؤوي جمموعات من الأ�سماك ي�صل عددها
�إىل  400نوع .ففي مياه البحر الأحمر يعي�ش
نوعا من �أ�سماك الزينة من
�أكرث من ً 1٫350
بينها :الفرا�شة ،والكروم�س ،وزهرة الأوركيد،
والزناد ،ودجاجة البحر ،وال�سحل ،واجلراح،
واجلوبي .هذا �إ�ضافة �إىل الأ�سماك الأخرى التي
يكرث وجودها يف كل من مدينة �أملج والوجه،
ومن �أ�شهرها �أ�سماك الأ�ستاكوزا ،والناجل،
والطرادي املعروف بلونه الأحمر وطعمه اللذيذ،
و�أ�سماك ال�شريف ،والك�شر ،والهامور ،وال�شعور،
وال�سيجان ،والبهار ،والبيا�ض ،والعربي،
واحلريد ،والكناية ،والديراك.

نوعا من �أ�سماك الزينة ،ومن بني هذه
يعي�ش يف مياه البحر الأحمر �أكرث من ً 1350
الأنواع الفرا�شة والكروم�س وزهرة الأوركيد ودجاجة البحر.

وقع االختيار على  50جزيرة إلقامة المشروع بين أملج والوجه
منها لإقامة امل�شروع الواعد ملا تتميز به هذه
اجلزر من طبيعة خالبة و�شواطئ رملية و�شعاب
مرجانية .وما يزيد من جاذبية املنطقة وقوع
�إحدى املحميات الطبيعية والرباكني اخلاملة يف
منطقة حرة الرهاة القريبة من م�شروع البحر
الأحمر .فالزائر لهذه املنطقة �سيتوافر له عدد
من اخليارات ،منها الغو�ص بني حدائق ال�شعاب
املرجانية ،وال�سباحة ،والتنزه على ال�شواطئ،
وزيارة اجلزر ،واال�ستجمام ،وزيارة منطقة
الرباكني ،وت�سلق اجلبال.
مراحل متعددة | مير م�شروع البحر الأحمر
بعدة مراحل ،تبد�أ املرحلة الأوىل خالل الربع
الثالث من عام  2019حيث �سيتم و�ضع حجر �أ�سا�س
امل�شروع ،و�ستنتهي هذه املرحلة يف الربع الأخري من
عام  .2022و�ست�شهد هذه املرحلة تطوير كل من

املطار وامليناء والفنادق وامل�ساكن وخدمات البنية
التحتية باملنطقة .ومن املتوقع �أن ي�صبح امل�شروع
وجهة �سياحية جتمع بني خمتلف �أنواع ال�سياحة .ومن
�أبرز مزايا امل�شروع �أن كل ال�سياح من كل دول العامل
ي�ستطيعون القدوم دون ت�أ�شريات م�سبقة ،وهذه امليزة
�ستجذب كث ًريا من �سياح العامل.
أجواء معتدلة | من املزايا التي يتمتع بها
م�شروع البحر الأحمر اعتدال الأجواء ،فدرجات
احلرارة يف املناطق التي مت تنفيذ امل�شروع فيها
ت�صل خالل �شهر يناير �إىل  19درجة مئوية ،فيما
ت�صل خالل �شهر �أغ�سط�س �إىل  31درجة مئوية،
وهذه الأجواء مثالية� ،سواء لل�سياحة الداخلية �أو
اخلارجية ،فحرارة ف�صل ال�صيف �ستدفع كث ًريا من
خ�صو�صا �سياح الدول
ال�سياح �إىل التوجه نحوها،
ً
ارتفاعا يف درجات احلرارة.
التي تعاين
ً
29
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كهف أم جرسان
يقع الكهف في حرة خيبر شمال المدينة المنورة ويصنف من أكبر الكهوف
في الوطن العربي بطوله البالغ  1500متر.

يوسف سفر
تصوير عادل الرويثي
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من

الرحابة غري املتناهية �إىل ال�ضيق ،من
الأفق غاية االت�ساع �إىل اجلدران والفوهات
واملمرات املت�شابكة والأعمدة املنت�صبة يف �شموخ
وزهو ،من لفح ال�شم�س و�ضيائها املبهرة �إىل الظالل
امل�سكونة بالهدوء ،من ح�ضارة القرن الواحد
والع�شرين �إىل �سنوات ما قبل الع�صور احلجرية.
تلك امل�شاهد التي مت و�صفها رمبا توحي بال�سفر عرب
الزمن لكنها يف احلقيقة هي ما يح�س به زوار كهف
�أم جر�سان .فو�سط تلك ال�صحراء القاحلة تقع تلك

املعجزة اجليولوجية التي ت�سمى كهف �أم جر�سان.
يقع الكهف يف حرة خيرب �شمال املدينة املنورة،
ويعد من �أكرب الكهوف يف الوطن العربي ،حيث
يبلغ طوله  1500مرت .وتتفاوت االرتفاعات داخل
الكهف فهي لي�ست مت�ساوية ،ويبلغ �أق�صى ارتفاع
فيه  12مرتًا� .أما عر�ض الكهف في�صل لنحو 45
مرتًا .ويحتوي على جماجم ب�شرية وعظام حليوانات
مفرت�سة مثل الوح�ش البقري الذي انقر�ض منذ
ثمانية �آالف عام ،وكتابات يعود تاريخها لآالف

ال�سنني .وهذا يدل على �أن الكهف ُعرف عرب ع�صور
خمتلفة بينما مل يعرفه �إن�سان الع�صور احلديثة رغم
التطور والتقنيات �إال منذ �سنوات معدودة .وكان
الف�ضل لهيئة امل�ساحة اجليولوجية يف اململكة والتي
قامت بتنفيذ برنامج علمي للك�شف عن الكهوف،
ورفع اللثام عن الكنوز الأثرية والبقايا التي حفظتها
لنا تلك الكهوف من �أجل درا�ستها ،والبوح بكثري من
�أ�سرارها ،وما مر على الكرة الأر�ضية من تغريات
مناخية وجغرافية ،وما حدث على �أر�ض اجلزيرة من
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1

.1

رحلة الو�صول �إىل الكهف متر عرب طرق
وعرة ،وغري ممهدة.

.2

يبلغ عر�ض الكهف من الداخل  45مرتًا
وارتفاعه  20مرتًا.

.3

فوهة الكهف �أفقية ،ومن خاللها
يغو�ص الزائر يف ظالم دام�س كلما
توجه �إىل الداخل.

.4

طريق النزول �إىل الكهف لي�س ي�س ًريا وقد
يتعر�ض الزائر لالنزالق من على ال�صخور.

2
تصوير د .تنيضب الفايدي

3
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تشير الدالئل إلى أن الكهف ُعرف
قبل آالف السنين ،ولكن إنسان العصر الحديث لم
يعرفه إال قبل سنوات معدودة
4
�أحداث جيولوجية خا�صة .وعقب تلك االكت�شافات
�أ�صبحت الكهوف على قائمة ال�سياحة لعا�شقي
املغامرات� ،سواء من داخل اململكة �أو خارجها.
فالكهوف متتلك تكوينات جمالية ومناظر طبيعية
ت�سلب الألباب.

رحلة ا�ستغرقت قرابة ال�ساعة والن�صف من �أجل
الو�صول �إىل «كهف �أم جر�سان» القريب من مركز
الثمد .وكان الأ�صعب يف الرحلة هو الو�صول �إىل
الكهف نظ ًرا لوعورة الطريق .فالطريق امل�ؤدية �إىل
الكهف كانت �صخو ًرا وعرة.

فوهات الكهوف | ال �سبيل �إىل الولوج �إىل
داخل الكهوف �إال عرب الفوهات اجلوفية .وتختلف
تلك الفوهات من كهف �إىل �آخر .ومن العجيب �أن
تلك الفوهات رمبا تكون �أفقية ورمبا ت�صبح ر�أ�سية.
فالفوهات هي البوابات الوحيدة للدخول �إىل
الكهف عرب النزول من خاللها من �أجل اكت�شاف
الكنوز التي حتتوي عليها تلك الكهوف .بالإ�ضافة
�إىل الفوهات التي تعد �أهم مكونات الكهوف هناك
املمرات الداخلية ،وهي الأخرى تختلف يف ات�ساعها
و�ضيقها وف ًقا للت�شكيالت اجليولوجية التي تكونت
وف ًقا لها الكهوف .وتف�ضي تلك املمرات �إىل غرف
تكتنز كل منها بالت�شكيالت والتكوينات اجلمالية.
ومن �أبرز تلك الت�شكيالت التي تدفع كث ًريا من
املغامرين وامل�ستك�شفني �إىل زيارة الكهوف ،الأعمدة
اجلريية الهابطة والأعمدة اجلريية ال�صاعدة.
تتكون تلك الأعمدة من تر�سب كربونات الكال�سيوم
على �أ�سقف الكهوف و�أر�ضياتها .فحركة املياه حول
الكهوف وداخلها ت�ؤثر يف تكوين الكهوف ،وهي ما
تقوم بفتح التجاويف والقنوات داخل الكهوف .ويف
حالة �إذا كان املاء يتحرك ببطء ف�إن حركته البطيئة
تلك تت�سبب يف �إذابة ال�صخر بد ًال من ت�آكله ،لذا
تت�شكل �سراديب من املمرات .كانت نقطة االنطالق
املدينة املنورة ،ومت االجتاه �صوب حمافظة خيرب يف

الرأس األبيض | بد�أت الرحلة من مركز
الثمد باجتاه الكهف ،عبو ًرا باملنطقة املعروفة
بـ«الر�أ�س الأبي�ض» مرو ًرا «بوادي اجلول» ،وهو �أحد
الأودية الكبرية والو�سيعة يف منطقة خيرب .وقد علمنا
�أن الكهف معروف لدى �أهايل املنطقة منذ �سنني،
وكثري من الزوار ق�صدوا كهف �أم جر�سان من الفرق
العلمية والبحثية ،و�أقاموا عدة �أيام يف الكهف .وزاره
عدد من الرحالة والأفواج الأوروبية الذين جا�ؤوا
خ�ص�ص ًيا للكهف الذي يقع على حرة من طبقات
ال�صهارة الربكانية ،والتي �سالت من بركان «جبل
القدر» وي�سكنه عدد من احليوانات املفرت�سة.
طريق النزول �إىل �أ�سفل الكهف الذي يبلغ عر�ضه
 45مرتًا وارتفاعه  20مرتًا كان فيه �صعوبة وخطورة.
كان علينا توخي احلذر لتفادي التعر�ض �إىل االنزالق
عرب ال�صخور املل�ساء ،والتي ت�أثرت بعوامل التعرية
وبهطول الأمطار ,ناهيك من انخفا�ض درجة
احلرارة داخل الكهف .كلما توغلنا داخل الكهف
كانت تنتابنا م�شاعر اخلوف والرهبة من املجهول
الذي ن�سري نحوه .فالظالم ي�سيطر على املكان ،ف�ض ًال
عن احليوانات املفرت�سة التي تعي�ش داخل الكهف.
هي مغامرة كانت ت�ستحق العناء الكت�شاف ما
يخبئه كهف �أم جر�سان الذي ال يزال يحتفظ ب�أ�سراره
ومنها الكثري الع�صي على االكت�شاف.

الكهوف ..سجل تفصيلي

للكهوف �أهمية خا�صة .فدرا�سة العظام،
وحبوب اللقاح ،والأنواع العالقة يف الغبار
داخل الكهوف توفر معلومات حول �أنواع
احليوانات والنباتات التي منت عرب عدة
ع�صور .كما �أن م�سح الكهوف يك�شف
معلومات مهمة حول ارتفاع م�ستوى املاء
الباطني وهبوطه ،والذي يعد بدوره
مفتاحا لفهم املعدالت املتغرية لت�صريف
ً
املخزون املائي وتغذيته ،وزيادة �سقوط
الأمطار ونق�صانه .والكهوف �أحد
املعامل اجليولوجية البارزة يف اململكة
لتنوع البيئات اجليولوجية التي حتويها
وتعددها ،وينظر لها على �أنها �سجل
تف�صيلي عن املناخ والتغريات املناخية.
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لندن

عاصمة العالم
كل قطعة في لندن وكل
ً
تاريخا وقصة
درب يحمل
تعود إلى قرون.

ربا زيدان

ال

�شيء ي�شعرك ب�أنك يف لندن ك�سيارات الأجرة
اللندنية ال�سوداء .ففي الوقت الذي ت�ستقل فيه
تلك العربة ذات املقاعد اجللدية احلمراء الوثرية
الوا�سعة لت�أخذك من مطار هيرثو �إىل الفندق،
خ�صو�صا �إذا كنت يف زيارتك الأوىل للمدينة ،حت ًما
ً
�ستتداعى �إىل خميلتك حتركات �شريلوك هومز
ك�أيقونة ارتبطت يف ذاكرتنا عن لندن وبحثه الدائم
عن احلقيقة يف �شوارع املدينة املر�صوفة .يحدثك
ال�سائق بلكنته اللندنية عن املعامل التي متر بها يف
العا�صمة الربيطانية العريقة.
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2

1
«جميع الأعرا�س امللكية ،حدثت هنا ،ح�شود من
الب�شر تدفقوا لل�ساحة املقابلة للكني�سة يوم زفاف
الأمري وليام وكيت ميدلتون ،يعد هذا املكان � ً
أي�ضا
عنوان املقابر امللكية منذ زمن» قال ذلك ال�سائق
يف �أثناء عبور �ساحة و�ستمن�سرت �آبي ال�شهرية فوق
نهر التاميز .وال �أحد ين�سى تلك امل�شاهد اجلنائزية
امللكية احلزينة التي �شهدت مرا�سم الوداع الأخري
للأمرية ديانا يف �سبتمرب من عام  .1997و ُيلفت
انتباهك واجهة حجرية غاية يف اجلمال ،ع�شرة
متاثيل منحوتة يف ال�صخر ،م ّثل كل منها رج ًال �أو
امر�أة بتفا�صيل وجه وج�سد غاية يف الدقة .غطت
املنحوتة املدخل الغربي للكني�سة ،خملدة بذلك
�أ�سماء ثلة من مقاومي اال�ضطهاد والتع�صب الديني
والعرقي من �أمثال مارتن لوثر كينج ،و�أو�سكار
رومريو ،وا�سرت جون �أو «قمر �ضياء» ذات الأ�صول
الباك�ستانية امل�سلمة والتي خلد ذكرها مع رفاقها
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.1

�ساحة و�ستمن�سرت �آبي من املعامل ال�سياحية
التي يحر�ص زائر لندن على ق�صدها
حل�ضور املنا�سبات امللكية.

.2

ميتد �شارع �أك�سفورد مل�سافة كيلومرتين ويعد
ازدحاما.
من �أطول �شوارع �أوروبا و�أكرثها
ً

.3

يعود تاريخ �سوق بورو ماركت �إىل عام
1276م ،وهو م�صنف �أحد �أقدم الأ�سواق
الغذائية يف لندن.

.4

الأ�ضواء امللونة ب�شارع بوند جتذب كث ًريا
من حمبي اقتناء �أرقى العالمات التجارية
العاملية والتحف النادرة.

4

يعود تاريخ افتتاح سوق  Spitalfeildsإلى عام 1876
					
وهو ما تبقى من الحقبة الفيكتورية ،وتمتلئ أرفف محاله بالمنتجات 		
الحرفية األفريقية والمنسوجات الهندية
عام  1998حني نحتت تلك الواجهة .وي�سرتعي
انتباهك �ساعة بيج بن ذائعة ال�صيت ،ومبنى
الربملان الربيطاين ،ومتثال نيل�سون مانديال الذي
انت�صب غري بعيد عن تلك البقعة.
كان مطعم هوك�سمور يف منطقة نايت�سربدج يعج
باللندنيني الذين ت�ستهويك لهجتهم املحلية يف �أثناء
اال�ستمتاع بالع�شاء اللذيذ� .ست�ستهويك � ً
أي�ضا ب�ساطة
ت�صميم املطعم وحر�صه على �إظهار اللم�سات الفنية
يف �أف�ضل �صورها ،حيث امتزجت املفرو�شات اجللدية
ال�سوداء بالأر�ضيات اخل�شبية املعتقة مانحة املكان
نفحة �إ�ضافية من الأناقة.
وم�شم�سا �صبيحة اليوم التايل،
كان اجلو لطيفًا
ً
حيث انعك�ست �أ�شعة ال�شم�س على واجهات املحال
التجارية ال�شهرية يف �شارع �أك�سفورد الذي ميتد �إىل
ً
اكتظاظا
م�سافة كيلومرتين ،ويعد من �أكرث ال�شوارع
يف �أوروبا .كانت �أرتال احلافالت الإجنليزية احلمراء

متر بينما يعرب رجال الأعمال واملوظفون مهرولني
ببذالتهم الأنيقة ،ومعاطفهم الطويلة ،حاملني
مظالتهم حت�س ًبا لر�شات مطر قد تباغتهم يف �أي
حلظة .جتذبك من بعيد روائح اخلبز ال�شهية،
خ�صو�صا من ذلك املخبز ال�صغري ذي الالفتة
ً
احلمراء ومنظر الكعك ال�شهي بال�شوكوالته الذي كان
يقدمه خمبز  ،Uncle Ben’s Cookiesوالذي يعد
من �أهم املخابز يف �شارع �أك�سفورد .يف ال�شارع ذاته
ترتاءى لك متاجر �سلفردجز التي بنيت بهدف حتويل
جتربة الت�سوق �إىل متعة من نوع خا�ص .فكما املتاحف
وامل�سارح ،يعر�ض ثاين �أكرب متجر يف لندن بعد
هارولدز الب�ضائع بطريقة فذة .وقد مت�ضي ال�ساعات
الطويلة دون ملل يف املبنى الذي يعود تاريخه �إىل عام
 1909بني الطوابق الكثرية واملتاجر ذات الأ�سماء
املعروفة ،وت�ستمتع بكل التفا�صيل التي يربزها املكان،
لتدرك بعدها كيف جنح خمرتعو �شعار «الزبون

خ�صو�صا
دائ ًما على حق» يف اجتذاب حمبي الت�سوق
ً
ال�سيدات ممن يهوين كل جديد ومبتكر �إىل هذه
الف�سحة من املتعة الب�صرية واحل�سية غري املتناهية.
ال بد من التجوال يف بوند �سرتيت الذي يحفل
بالعالمات التجارية العاملية الأغلى يف العامل .عرف
ال�شارع منذ زمن مبحاله املخت�صة ببيع القطع النادرة
من التحف القدمية واللوحات التي ما زال بع�ضها
موجودًا على الرغم من احتالل متاجر الثياب الفاخرة
ذات ال�صيت الذائع الآن ملعظم الواجهات الرئي�سة .فمن
رالف لورين �إىل كارتييه يجد الذواقة جل ما يريدونه
يف مق�صدهم هذا .بع�ض العالمات التجارية ا�ستوطنت
�شارع بوند منذ القرن التا�سع ع�شر ،مثل معر�ض فينيك
الذي افتتح متجره الأول هناك يف عام .1891
�ست�ستمتع حت ًما على منت �إحدى احلافالت
احلمراء ذات الطابقني والتي تتيح للزائر متعة
ت�أمل املدينة من عل ،حيث تبدو العا�صمة اللندنية
37
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تمُ ِّكن احلافالت احلمراء يف لندن
الزائر من ر�ؤية معاملها خالل فرتة
وجيزة .ومن يحجم عن ارتيادها
ف�سيظل لأيام حتى تك�شف له لندن عن
كنوزها و�سحرها.
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ال متل العني من ر�ؤية لندن �أو التنقل بني طرقاتها
و�شوارعها ،فمع كل خطوة ي�شعر الإن�سان �أنه ركب �آلة الزمن
لتعود به �إىل �أزمنة جمدها عندما كانت حتكم العامل.

الحافالت الحمراء ذات الطابقين في لندن
تتيح للزائر متعة تأمل المدينة من عل
			
�صاخبة يف لياليها .كما �سيبدو م�شهد �شا�شات
العر�ض ال�ضخمة امل�ضاءة بالنيون والتي ي�شتهر بها
ميدان بيكاديللي مات ًعا بحق .ال عجب �أن تكون لندن
مهوى �أفئدة كثريين ممن يرتادون املدينة مل�سارحها
ومتاحفها و�أ�سواقها الغنية.
خالل الزيارة بدا اجلانب ال�شرقي من املدينة
خمتلفًا عما كان عليه يف اليومني املا�ضيني ،ما ي�شعر
بقدر عال من احليوية والطاقة عند التجول يف
املنطقة .يده�شك فن الغرافيتي الذي ملأ اجلدران،
باع ًثا احلياة من جديد يف الطرقات القدمية وعلى
واجهات املباين العتيقة .ولكل فنان ر�سالة وحلم.
كانت ال�شوارع ملأى باملت�سوقني الباحثني
عن كل غريب من �أثاث وحلي وطعام .فال بد من
�إم�ضاء وقت غري ق�صري لتفقد الأ�سواق املتجولة
التي يزخر بها كل ركن من املكان .ثياب من
ع�صور م�ضت ،ولوحات �سريالية ،وجواهر عتيقة،
وقطع من التحف القدمية احتلت الأر�صفة يف
متاما عما يجول يف خاطرك حني تعلم
م�شهد بعيد ً
�أنك يف عرين «قاتل الن�ساء» ،جاك ال�سفاح .لوحة

بعينها ت�شدك من بعيد .كان الر�سم على اجلدران
ميثل وج ًها ل�صبي �أو فتاة ،تربع «مار�سيلو» فنان
الراب القادم من الأرجنتني بتو�ضيح �أن هذه
اللوحة تعود �إىل ديل غرمي�شو ،واحد من فناين
بريك الين املعروفني.
قد متر بـ�سوق �سبيتالفيلدز يف طريق العودة.
ويعود عمر هذا ال�سوق �إىل عام  1876وهو ما تبقى
من احلقبة الفيكتورية .متتلئ الأرفف وامل�ساحات
باملنتجات احلرفية الأفريقية واملن�سوجات الهندية.
الطريف يف هذا ال�سوق املفتوح �أنه يت�سنى للمرء
�أن يجد قط ًعا تقليدية بوهيمية جن ًبا �إىل جنب
مع �أحدث الب�ضائع وال�صيحات يف عامل التقنية
والأزياء والأثاث.
ال وجهة �أف�ضل من بورو ماركت يوم ال�سبت.
ويعد �سوق الطعام الذي ظهر يف عام  1276للميالد،
احتفا ًال بامل�أكوالت واملذاقات العاملية يف لندن.
حيث متتلئ الأك�شاك بكل ما لذ وطاب من الأطباق
الفرن�سية والإيطالية والآ�سيوية وغريها مما ت�شتهي
الأنف�س .كما يعج ال�سوق مبن�صات حتمل �أ�صنا ًفا

متنوعة من احللوى امللونة التي ت�سر الأنظار� .أ�صوات
عالية وروائح �شواء وقهقهات ملأت الأرجاء .يف�ضل
كثري من ال�سكان املحليني ق�ضاء يوم عطلتهم هنا،
حيث يوفر املكان ف�سحة من املرح واملتعة.
ب�شالالت من الورد ا�ستقبلتنا ال�ساحة الرئي�سة
املر�صوفة باحلجارة .وتفرق الباعة ب�ساللهم
املزخرفة و�أزهارهم الباذخة بني الأعمدة الرخامية
التي توزعت يف املكان .وكانت �ساحة كوفن غاردن
تعج باللندنيني ممن �أتوا ب�أطفالهم لي�شاهدوا
العرو�ض الفنية املتجولة التي يقدمها فنانو ال�شوارع
من حمرتيف الرق�ص ،والغناء ،والكوميديا ،والر�سم.
و�ضمن جمهرة اعرت�ضوا با ًبا خ�شب ًيا ملا بدا �أنه
مطعم �أو مقهى قدمي ي�شعرك وك�أنك قد عرثت على
كنز� .أو�ضح النادل �أن هذا املكان كان املف�ضل لدى
الكاتب الإجنليزي املعروف ت�شارلز ديكنز .كانت
لوحات ال�شاعر تتو�سط طاوالت الطعام وتعتلي �أكربها
مقعدً ا جلد ًيا �ضخ ًما يف منت�صف القاعة.
زائر لندن ال ميلك �إىل �أن يردد ب�صوت مرتفع
قائ ًال يف نهاية رحلته« :من مي ّل لندن مي ّل احلياة».
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تاريخ موجز

ني
يف
نقله اإىل العربية
عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

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 اأم ًرا طائف ًيا اأو اأم ًرا
دوما مع الأهداف غري الدينية.
حزب ًيا ،واأن الأهداف الدينية تداخلت ً

+966 11 212 8050

شوارد

هل

صناعة السيارة
والحلم الياباني
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

تعرفون ال�شاب الياباين �أو�ساهريا تاكيو؟ حتدثت كتب عربية كثرية عن ذلك
ال�شاب املعجزة الذي غادر اليابان ليتعلم هند�سة ال�سيارات ب�أملانيا .وبعد فرتة
من الزمن وعندما متكن من معرفة جميع تفا�صيل هند�سة ال�سيارة قرر �أو�ساهريا �أن
يعود مبا�شرة لبلده متجاه ًال �شهادة الدكتوراه ون�صائح �أ�ساتذته الأملان ،حيث حقق
غايته با�ستيعاب تلك التقنية .وبعيد رجوع ال�شاب لبالده انهمك يف ت�صنيع �أول �سيارة
يابانية ،وملا جنح وانطلق �أزيز حمرك ال�سيارة مدو ًيا ع ّلق �إمرباطور اليابان ب�أنها
�أجمل مو�سيقا �سمعتها �أذناه� .إىل هنا تنتهي ق�صة هذا ال�شاب يف رواياتنا العربية التي
راحت تنادي ال�شباب العربي لأن يحذو حذو �أو�ساهريا وي�صنعوا �سياراتنا العربية .وهنا
ال�س�ؤال :هل �أو�ساهريا �شخ�صية حقيقية �أم جمرد �أ�سطورة خيالية؟
منذ ذهابي �إىل اليابان قبل �أكرث من عقدين من الزمان و�أنا �أبحث و�أنقب و�أ�س�أل
اليابانيني املخت�صني حول هذه ال�شخ�صية ،فما كان جوابهم �إال �أن قالوا ما �سمعنا به
يف �آبائنا الأولني! وفت�شت يف �أكرث من ثالثني مرج ًعا علم ًيا باللغة اليابانية حول تاريخ
�صناعة ال�سيارات يف اليابان فلم �أجد له �أث ًرا.
يف الواقع ،تفيد املعلومات ب�أن �أول �سيارة بخارية يف اليابان ركبها يامابا تورا�ؤو
عام  ،1904بينما ركب يو�شيدا و�أوت�شياما �أول �سيارة مبحرك ديزل عام  .1907و�شهد
عام  1911ميالد �أول �سيارة �صنع حمركها بالكامل يف اليابان من �شركة كاي�شني
املعروفة الآن با�سم �شركة ني�سان يف �أيامنا هذه والتي �ص ّدرت �سيارات الدات�سون
اليابانية �إىل العامل.
باملقابل� ،أجد يف �أ�سطورة �أو�ساهريا اخليالية م�شاكل تربوية وقيادية يف جعلها قدوة
للأجيال القادمة من عدة �أوجه مثل:
• الإيهام ب�أن �صناعة ال�سيارات ميكن �أن تكون نتيجة عمل فردي وال حاجة �إىل العمل
اجلماعي وامل�ؤ�س�سي.
• تب�سيط الو�صول للنتائج يف فرتة زمنية ق�صرية ،بينما احلقائق ت�شري �إىل �أن
�صناعة ال�سيارات تتطلب منظومة �صناعية متكاملة ت�ستغرق فرتة قد ت�صل لعدة
�سنوات على �أقل تقدير لبنائها و�إعدادها.
• ت�صوير قدرات الأمم الأخرى و�شبابها بالعظيمة واخلارقة مقابل واقع عربي بعيد
عن تلك القدرات الأ�سطورية.
ننتقل لق�صة واقعية مع هوندا �سيئيت�شريو ،م�ؤ�س�س �شركة هوندا ل�صناعة ال�سيارات،
والذي تقاعد بعد �أن �أفنى �شبابه يف االخرتاع وتطوير املنتجات ،وقرر �أن يزور جميع
حري�صا على �أن ي�صافح جميع العمال واملوظفني .يف �إحدى
م�صانع هوندا ،حيث كان
ً
الزيارات الحظ املدير املتقاعد �أن �أحد العمال يهرب بعيدً ا وك�أنه يتجنب م�صافحته
فطلب ا�ستدعاءه لي�س�أله َمل يفعل ذلك؟ ف�أخرج العامل يده قائ ًال�« :آ�سف يا �سيدي ولكن
مل �أحب �أن تت�سخ يدك فكما ترى يداي ملطختان بالزيوت وال�شحوم» .ما �أنهى العامل
كلماته �إال ليفاج�أ باملدير ال�سابق يحت�ضن كفيه ويرفعهما قائ ًال« :هذه اليد هي التي
�صنعت �شركة هوندا».
ننتقل �إىل عام  1945بعد �إلقاء القنابل الذرية على هريو�شيما وناجازاكي �إبان
احلرب العاملية الثانية ،حني �أعلنت اليابان �إنهاء احلرب و�إيقاف العمليات الع�سكرية،
بيد �أن �سالح اجلو الأمريكي قام بعدها بق�صف م�صانع ال�سيارات اخلا�صة ب�شركة
تويوتا رغم �إعالن نهاية املعارك .احلاكم الأمريكي على اليابان اجلرنال دوغال�س ماك
�آرثر ،كان م�ص ًرا على عدم ال�سماح ب�إعادة فتح امل�صانع .ومع ذلك كان رئي�س �شركة
تويوتا ،تويودا كينئيت�شريو ،يرمتي على الأر�ض كل يوم ويرجوه �أن يعيد النظر يف ذلك
القرار� ،إال �أن احلاكم الع�سكري الأمريكي مل يكن يلتفت �إليه �إطال ًقا .وو�صل الأمر
لدرجة �أن موظفي �شركة تويوتا غ�ضبوا من رئي�سهم قائلني�« :ألي�س عندك كرامة؟».
ف�أجاب مبت�س ًما« :ال �ضري �أن �أهني نف�سي يف �سبيل �أن تكون اليابان عزيزة! و�سي�أتي اليوم
الذي ت�سبق فيه �سيارات اليابان ال�سيارات الأمريكية على �أر�ض �أمريكا»! وفع ًال �أعيد فتح
امل�صانع وا�ستطاعت تويوتا �أن تتجاوز مبيعات �شركة جرنال موتورز وت�صبح �أكرب �شركة
تبيع ال�سيارات يف العامل .وحقق موظفو ٍ ال�شركة حلم رئي�سهم عرب النجاح يف �صناعة
ال�سيارات بعد وفاته ب�سنوات.
باخت�صار ،لي�س �صع ًبا �أن جتمع �سيارة واحدة �أو ت�صنعها .والنجاح احلقيقي يف بناء
منظومة متكاملة ل�صناعة ال�سيارات حتقق املبيعات والأرباح واال�ستدامة! و�إذا كان
�أو�ساهريا �أ�سطورة خيالية فثقتي كبرية ب�أن من �شبابنا و�شاباتنا �أبطا ًال حقيقيني و�أجيا ًال
�صاعدة �ست�صنع �سياراتنا التي �ستناف�س ال�سيارات اليابانية والأمريكية وال�صينية يف
بلدانها ب�إذن اهلل!
ولأجل ذلك اليوم فلنزرع فيهم الأمل ،ولنمهد لهم الطريق من اليوم.
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العبرة المنسية من
األزمة العالمية
استعراض للدروس التي أغفلها ص ّناع
السياسات في تعاملهم مع تداعيات األزمة
المالية والسبيل إلى تدارك الخطأ.
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بعد مرور عشر سنوات على اندالع األزمة،
بعيدا عن نموذج النمو
		
ال تزال االقتصاديات المتقدمة عاجزة عن التحرك ً
الذي يعتمد بشكل مفرط على السيولة واالستدانة أو ًال من
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ع�شر �سنوات خلت ،قرر البنك الفرن�سي بي
�إن بي باريبا�س تقييد قدرة امل�ستثمرين على
ال�سحب من الأموال التي �أودعوها يف ثالثة �صناديق.
وكان ذلك القرار �أول �إ�شارة �صريحة �إىل ال�ضائقة
املالية التي دفعت باالقت�صاد العاملي ،بعد مرور �سنة
واحدة� ،إىل االنهيار .لكن بالرغم من ذلك� ،شكلت
االرتباكات االقت�صادية واملالية الهائلة التي بلغت
�أوجها يف �أواخر عام  2008وا�ستمرت حتى مطلع
عام  2009والتي دفعت بالعالمَ �إىل حافة ركود مدمر
ا�ستمرت ت�أثرياته �سنوات عدة واق ًعا باغت ب�شكل كلي
�ص ّناع ال�سيا�سات يف االقت�صاديات املتقدمة .فقد بدا
جل ًيا �أنهم مل يتنبهوا بالقدر الكايف �إىل العرب امل�ستقاة
من الأزمات يف العامل النا�شئ.
كل من �شهد �أو در�س الأزمات املالية يف الدول
النامية �سيدرك بكثري من الأ�سى �سماتها املحددة.
فبادئ ذي بدء ،كما زعم الراحل روديجر
دورنبو�ش ،قد ي�ستغرق تطور الأزمات املالية وقتًا
طوي ًال .ولكن ال تكاد هذه الأزمات تندلع ،حتى
تنت�شر ب�سرعة ،وعلى نطاق وا�سع ،وب�شكل عنيف
وع�شوائي ،على ما يبدو.
يف �سياق هذه الإخفاقات املتتالية� ،سرعان ما
تنقلب الأو�ضاع املالية الإجمالية من تخمة ثراء
�إىل فقر مدقع ،فتنهزم م�صانع االئتمان اخلا�صة
التي كانت تبدو غري قابلة للتدمري ،وتواجه البنوك
املركزية واحلكومات فيما يتعلق ب�سيا�ساتها اختيارات
�صعبة وملتب�سة بطبيعتها .ف�ض ًال عن ذلك ،ي�ضطر
�ص ّناع ال�سيا�سات �إىل حتمل م�س�ؤولية التوقف املفاجئ
لعجلة الن�شاط االقت�صادي على نحو قد يلحق خرا ًبا
مدم ًرا بفر�ص العمل والتجارة واال�ستثمار.
�إذا مل ُي َبذل اجلهد الكايف خالل �أوقات الرخاء
ل�ضمان النمو امل�ستدام وال�شاملُ ،ي�صبح تنظيم
ا�ستجابة �شاملة بالقدر الكايف لل�ضائقة املالية املفرطة
�أ�صعب .بل �إن الأمر يزداد �صعوبة عندما ين�شط
ال�سيا�سيون يف ممار�سة لعبة تبادل اللوم .ويف النهاية،
ميكن للت�أثريات االجتماعية ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية
التي تخ ّلفها الأزمة �أن ت�ستمر ل�سنوات يف �أعقاب زوال
الآثار االقت�صادية واملالية.
كان ميكن ل�ص ّناع ال�سيا�سات يف االقت�صاديات
املتقدمة �أن ي�ستفيدوا من كل هذه العرب قبل ع�شر
�سنوات .فعندما ج ّمد بنك بي �إن بي باريبا�س ما قيمته
 2.2مليار دوالر من الأموال يف التا�سع من �أغ�سط�س
�آب عام  ،2007كان من الواجب �أن يتنبه اجلميع �إىل
�أن ال�ضائقة املالية يف طريقها �إىل الت�صاعد .ولكن

�ص ّناع ال�سيا�سات ا�ستخل�صوا ا�ستنتاجات خاطئة ،وهو
ما يرجع ب�شكل رئي�س �إىل �سببني:
�أو ًال :ا�ستنفد �ص ّناع ال�سيا�سات وقتًا طوي ًال يف
الوقوف على مدى عدم اال�ستقرار الكامن يف النظام
املايل ،والذي تراكم حتت �أعينهم .ثان ًيا :كان �أغلب
�ص ّناع ال�سيا�سات يف العالمَ املتقدم يرف�ضون ب�شدة
الفكرة الداعية �إىل وجوب تعلمهم �أي �شيء من
جتارب البلدان النا�شئة.
ل�سوء احلظ ،ملّا يتوافر بعد حل نهائي وكامل
لهذه امل�شكالت .بل �إن اخلطر يتنامى جلهة تغا�ضي
ال�سيا�سيني ،وكثريون منهم الهون عن م�س�ؤولياتهم
املتعلقة بالإدارة االقت�صادية عن املعطى التاريخي
الأهم على الإطالق� ،أي �أهمية توافر منوذج منو
قاعدي يف �أي اقت�صاد.
يبدو �أن رجال ال�سيا�سة يف البلدان املتقدمة اليوم ما
زالوا يتجاهلون القيود التي يفر�ضها نظام اقت�صادي
يعتمد ب�إفراط على التمويل بغية حتقيق النمو امل�ستدام
ال�شامل .ورغم �أن هذه القيود قد انك�شفت وتو�ضحت
على مر ال�سنوات الع�شر املن�صرمة� ،إال �أن �ص ّناع
ال�سيا�سات مل يجتهدوا بالقدر الكايف لتعزيز منوذج
النمو الذي تعتمد عليه اقت�صاديات دولهمً .
عو�ضا
عن ذلك ،هم ت�صرفوا يف غالب الأحيان وك�أن الأزمة
جمرد �صدمة دورية و�إن كانت درامية ،وافرت�ضوا �أن
االقت�صاد �سوف يرتد �سري ًعا ليعاود ازدهاره يف منحى
ت�صاعدي كما يحدث عادة بعد الركود.
ولأن �صانعي ال�سيا�سات كانوا يف م�ستهل الأمر
�أ�سرى الفكر الدوري ،ف�إنهم مل ينظروا �إىل الأزمة
مالزما لع�صر
املالية كونها حد ًثا طويل الأمد� ،أو
ً
ب�أكمله .وكانت النتيجة �أنهم �صمموا عمدًا ا�ستجابتهم
ال�سيا�سية للأزمة بحيث تكون «موقوتة ،وحمددة
الأهداف ،وم�ؤقتة» .ويف نهاية املطاف ،بات من
الوا�ضح �أن امل�شكلة كانت تتطلب ح ًال بنيو ًيا �أو�سع
نطا ًقا و�أطول �أمدً ا .ولكن نافذة الفر�صة ال�سيا�سية
امل�ؤاتية التخاذ تدابري جريئة كانت قد �أغلقت لدى
�إدراكهم هذه احلقيقة.
نتيجة لذلك ،احتاجت االقت�صاديات املتقدمة �إىل
وقت طويل للغاية للعودة �إىل م�ستويات الناجت املحلي
الإجمايل التي كانت قائمة قبل الأزمة ،وبدت عاجزة
عن �إطالق العنان لإمكانات منوها الكبرية .والأ�سو�أ
من ذلك �أن النمو الذي متكنت من حتقيقه فع ًال يف
ال�سنوات التي �أعقبت الأزمة مل يكن �شام ًالً .
عو�ضا
عن ذلك ،بقيت الفجوات مفرطة االت�ساع يف جماالت
الدخل والرثوة والفر�ص املتاحة على حالها يف كثري

من االقت�صاديات املتقدمة.
كلما طال �أمد هذا النمط ،كانت معاناة �آفاق النمو
امل�ستقبلية يف االقت�صاديات املتقدمة تت�ضاعف .وما
كان يف ال�سابق بعيدًا عن �أي ت�صور� ،سواء من الناحية
ومرجحا.
املالية� ،أو ال�سيا�سية ،بد�أ ي�صبح ممك ًنا
ً
بعد مرور ع�شر �سنوات على اندالع الأزمة ،ال تزال
االقت�صاديات املتقدمة عاجزة عن التحرك بعيدًا عن
منوذج النمو الذي يعتمد ب�شكل مفرط على ال�سيولة
واال�ستدانة �أو ًال من امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�صة،
لزاما عليها �أن
ثم من البنوك املركزية .وال يزال ً
تكر�س القدر الكايف من اال�ستثمارات للبنية التحتية،
والتعليم ،ور�أ�س املال الب�شري ب�شكل عام .كما �أنها مل
تعالج بعد الت�شوهات املعيقة للنمو التي تق ِّو�ض كفاءة
الأنظمة ال�ضريبية ،والو�ساطة املالية ،والتجارة� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن االقت�صاديات املتقدمة ف�شلت يف مواكبة
التقنية ،واال�ستفادة من املنافع الكامنة يف البيانات
ال�ضخمة ،والتعلم الآيل ،والذكاء اال�صطناعي،
و�أ�شكال النقل اجلديدة ،مبوازاة �إدارة املخاطر
املتعلقة بهذه املجاالت بجدية.
لقد ت�أخر �ص ّناع ال�سيا�سات يف العالمَ املتقدم يف
�إ�سقاط الر�ؤى امل�ستقاة من االقت�صاديات النا�شئة
على واقع بلدانهم .ولكنهم باتوا اليوم ميلكون الدليل
والقدرة التحليلية للقيام بهذا .مبقدورهم �أن يتجنبوا
املزيد من الإحباطات ،و�أن ي�ستفيدوا من م�صادر
النمو امل�ستدام ،و�أن يتعاملوا مع امل�ستويات اخلطرية
من عدم امل�ساواة ال�سائدة حال ًياً � .إذا ،الكرة الآن يف
ملعب الطبقة ال�سيا�سية.
* حممد عبداهلل العريان هو امل�ست�شار االقت�صادي
الرئي�س يف احتاد �آليانز ،ال�شركة الأم لبيمكو،
حيث �شغل من قبل من�صب الرئي�س التنفيذي
والرئي�س التنفيذي امل�شارك لال�ستثمارات .كما �أنه
�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة جمل�س التطوير
العاملي يف عهد الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما.
وكان العريان ي�شغل من قبل من�صب الرئي�س
التنفيذي ل�شركة هارفرد للإدارة ونائب مدير
�صندوق النقد الدويل .وقد اختري من قبل جملة
ال�سيا�سة اخلارجية  Foreign Policyواحدً ا من �أهم
مئة مفكر عاملي على مر الأعوام  ،2009و،2010
و ،2011و� .2012أ َّلف العريان م�ؤخ ًرا كتا ًبا بعنوان:
The Only Game in Town: Central Banks,
.Instability, and Avoiding the Next Collapse
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كيف تتحقق؟
ليست الحكمة مهارة
يمكن تعلمها
قد يجد المديرون التنفيذيون أنفسهم ،في سعيهم
إلى اكتساب الحكمة،
مجبرين على خلع أقنعتهم
لكي يصبحوا قادة متبصرين يتمتعون ً
حقا
بالمصداقية.
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«ال يمكنني أن أعلِّم أحدهم
شي ًئا .جل ما يمكنني فعله هو
أن ّ
أحضه على التفكير».
– سقراط

يف

اليوم الذي �أعقب تعيينه يف من�صب الرئي�س
التنفيذي ل�شركة كانت ت�شهد �أوقاتًا ع�صيبة،
ر�أى ديفيد نف�سه يف املنام ي�سري على ال�شاطئ ووقع
م�صادفة على زجاجة مل يكد يفتحها حتى خرجت
منها ج ّن ّية عر�ضت عليه حتقيق �أمنيته مقابل
حتريرها من �أ�سر الزجاجة� .آنذاك ،تغا�ضى ديفيد
عن متني الرثاء �أو ال�شهرة �أو العمر املديد ،واختار
ً
عو�ضا عن ذلك ال�شيء الوحيد الذي �أدرك مقدار
حاجته �إليه لكي يتمكن من قيادة مر�ؤو�سيه على
�أح�سن وجه ممكن .اختار نعمة احلكمة.

ال تقتصر الحكمة على المقدرة على تحليل المعلومات بطريقة
		
		
منطقية .بل إن المعرفة ال تتحول إلى حكمة
إال عندما نمتلك القدرة على استيعاب المعارف
وتطبيقها في سبيل اتخاذ القرارات الصائبة
				
يف ظل الع�صر الرقمي �سريع الإيقاع الذي نعي�شه
اليومُ ،ي�شكل اكت�ساب احلكمة حتد ًيا .ف�إذ تتناف�س
الأجهزة اللوحية والهواتف املحمولة وما تت�ضمنه
من تطبيقات خمتلفة على اال�ستحواذ على اهتمامنا
الآين ب�شكل دائم ،نواجه �صعوبة متزايدة جلهة �إيجاد
الوقت واحليز الفكري الكافيني لبناء عالقات هادفة،
�أو امل�شاركة يف حمادثات عميقة� ،أو التفكري املعمق،
�أو �إظهار الوعي العاطفي والتعاطف وال�شفقة .وكلها
عوامل �ضرورية يف ال�سعي �إىل اكت�ساب احلكمة.
الواقع هو �أن احلقيقة امل�ؤ�سفة لكثري من القادة يف
املنا�صب امل�شابهة ملن�صب ديفيد تتمثل يف الآتي� :صحيح
�أن اكت�ساب احلكمة يقت�ضي اكت�ساب املعارف والعلوم،
لكن التعليم ال يجعل من الأفراد حكماء .وكما �أ�شار
الربوف�سور �شارلز كراغ يف درا�سته امليدانية الكال�سيكية
التي ن�شرها حتت عنوان« :لأنه ال ميكن تعليم احلكمة»،
�إىل �أن جمرد �إ�صغاء الفرد �إىل الت�صاريح والأ�صوات
احلكيمة ال ي�ضمن بال�ضرورة انتقال احلكمة �إليه.
ما معنى أن يكون المرء حكيمًا؟ | يوازي
الب�شر كث ًريا بني احلكمة والذكاء �أو ح�سن االطالع.
ولكن يف غالب الأحيان ،يتبني �أن الذكاء واحلكمة
�أمران خمتلفان كل االختالف .فالعامل يغ�ص
بالأذكياء الذين يحللون الأمور بعقالنية �إمنا دون �أن
يفقهوا جوهرها احلقيقي .يف املقابل ،يحاول احلكماء
من الب�شر �إدراك املعنى الأعمق ملا هو معلوم ،وي�سعون
�إىل فهم حدود معارفهم على نحو �أف�ضل.
ال تقت�صر احلكمة على املقدرة على حتليل املعلومات
بطريقة منطقية ،بل �إن املعرفة ال تتحول �إىل حكمة �إال
عندما منتلك القدرة على ا�ستيعاب املعارف وتطبيقها
يف �سبيل اتخاذ القرارات ال�صائبة .وكما جاء يف املثل
ال�شائع« :املعرفة تتكلم� .أما احلكمة فت�صغي» .يتحلى
احلكماء بنعمة احلكم ال�صائب على الأمور .كما �أنهم
يتمتعون بخ�صال مثل ال�صدق ،الذي يعني ا�ستعداد
املرء للنطق مبا يعنيه حقيقة ،وامل�صداقية التي تعني
�أن يظهر للآخرين جوهره الفعلي.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن احلكماء يتحلون بالتوا�ضع.
وين�ش�أ توا�ضعهم هذا عن ا�ستعدادهم للإقرار بحدود
معرفتهم .هم يقبلون بواقع جهلهم لبع�ض الأمور،
ما يجعلهم �أ�شد ا�ستعدادًا لتقبل احتمال وقوعهم
يف اخلط�أ .و�إن كان الأفراد الذين يت�سمون باحلكمة
يدركون متى كان ما يقومون به منطق ًيا ،ف�إنهم يعرفون
باملثل متى يكون ما يفعلونه غري جيد كفاية .وللمفارقة،
ف�إن هذا النوع من املعرفة الذاتية هو حتديدًا ما
يدفعهم �إىل القيام بخطوة ما لت�صويب الو�ضع.
ميكن مقاربة احلكمة من منظور �إدراكي و�آخر
عاطفي .فعلى امل�ستوى الإدراكي ،ميتلك احلكماء

املقدرة على النظر �إىل الأمور بعني �شمولية .فهم
قادرون على و�ضع الأمور يف ن�صابها ال�صحيح
واالرتقاء فوق �آرائهم ال�شخ�صية ومراقبة �أي و�ضع
من زوايا عدة خمتلفة ،ما يتيح لهم تفادي التفكري يف
الأمور من منظار مب�سط �إما �أبي�ض و�إما �أ�سود� .أما
من الناحية العاطفية ،فما مييز الأ�شخا�ص املعروفني
بحكمتهم هو نفاذ ب�صريتهم ومقدرتهم على
اال�ستبطان وتقبل الغمو�ض .كما �أنهم يعرفون كيف
يتحكمون يف م�شاعرهم ال�سلبية ،وي�ستطيعون �إظهار
التعاطف وال�شفقة .وهذه خ�صال جتعلهم يتمايزون يف
عالقاتهم بالآخرين.
للمفارقة� ،إن ما يجعل احلكمة �أكرث �أهمية من
النجاح �أو حتقيق الرثاء هو �أنها توفر لنا الرفاه يف
العي�ش .ف�صحتنا العقلية واجل�سدية تزدهي حني نكون
من�سجمني مع معتقداتنا وقيمنا .وكما قال املهامتا
غاندي مرة« :تتحقق �سعادتك عندما ي�صبح ما تفكر
فيه ،وما تقوله ،وما يكون جوهرك ك ًال متناغ ًما».
فاحلكماء يت�آلفون مع ما ي�شكل جوهر احلياة الهادفة.
وهم يعرفون كيف يخططون ملثل هذه احلياة وكيف
يديرون �أمورهم فيها .وهذا يعني ان�سجامهم مع
�أنف�سهم ،وحر�صهم الدائم على تبني �سلوكيات تتناغم
مع القيم التي ي�ؤمنون بها .هي باخت�صار رحلة تتطلب
ا�ستك�شاف الذات ومعرفته ،وال�شعور بامل�س�ؤولية الذاتية.
التقدم في السن ال يجعلنا أكثر حكمة |
كيف ميكننا � ًإذا اكت�ساب احلكمة وتعجيل اكت�سابها؟
يذكر �أن اكت�ساب احلكمة ي�شكل م�سعى �شخ�ص ًيا.
فنحن لن نتمكن من اكت�شاف �إمكاناتنا الفردية
وتعلم كيفية ابتداع احلكمة �إال �إذا تعلمنا كيفية
التعامل مع امل�آ�سي واملع�ضالت الكربى التي تنطوي
عليها م�سريتنا احلياتية.
ت�شكل االنتكا�سات التي نختربها جتارب منو ال
تُن�سى جتعلنا نفهم بتعمق التقلبات احلياتية .كما
�أن تخطي الظروف ال�صعبة يجعلنا �أقدر على تثمني
احلياة ور�صد الفر�ص اجلديدة املتاحة لنا .فهذه
التجارب متكننا من االرتقاء فوق �آرائنا ال�شخ�صية
والنظر �إىل الأمور كما هي حقيقة.
لكن احلكمة لي�ست مع الأ�سف �سمة نكت�سبها تلقائ ًيا
مبرور ال�سنني .ف�صحيح �أن الأ�شخا�ص الأكرب �س ًنا قد
يتمتعون ب�إمكانات تفوق ما لدى نظرائهم من ال�شباب،
�إال �أن كث ًريا منهم ال يوظفون جتاربهم احلياتية ملا فيه
فائدة .فاكت�ساب احل�س التفكريي املطلوب قد يتطلب
م�ساعدة من الآخرين .وميكن للمدر�سني واملدربني
واخت�صا�صيي العالج النف�سي �أن ي�ضطلعوا بدور مهم
يف هذا ال�سياق لي�س من خالل ما يقدمونه من م�ساعدة
يف جمال ن�شر املعارف فح�سب� ،إمنا � ً
أي�ضا عرب م�ساعدة

�أولئك الذين ي�سعون �إىل اكت�ساب احلكمة على �شق
طريقهم و�سط التجارب املليئة بالتحديات ،وت�شجيعهم
على حت�سني م�ستويات الوعي العاطفي ،واالن�ضباط
العاطفي الذاتي ،ومهارات بناء العالقات ،واليقظة.
من املمكن اتخاذ خطوات حمددة بغية ت�سريع
م�سار اكت�ساب احلكمة .فمن خالل عملي مع
املديرين التنفيذيني ،اكت�شفت �أن �إن�شاء جمموعة
تعلمية توفر للم�شاركني فيها فر�صة �سرد جتاربهم
ال�شخ�صية ال ي�ساعد على تهدئة �أع�صابهم فح�سب،
أي�ضا على اكت�سابهم احلكمة .وبالرغم
بل ي�ساعد � ً
من �أن الدرا�سات امليدانية املكتوبة قد تكون مفيدة،
�إال �أن التجارب امليدانية التي ي�سردها امل�شاركون
ريا عاطف ًيا �أكرث فعالية .ف�سرد
ب�أنف�سهم تخلف ت�أث ً
الق�ص�ص ال�شخ�صية والإ�صغاء �إليها ي�شكالن
نقطة انطالق على طريق حتقيق فهم �أعمق للذات
وللآخرين ،ويتيحان للم�شاركني يف املجموعة �سماع
ما ال ُيقال �صراحة.
الحكمة والمصداقية | ت�شكل املجموعة التعلمية
� ً
أي�ضا بيئة مثالية للتمر�س على االنفتاح الفكري.
فت�شجيع امل�شاركني على اخلروج من قوقعتهم والتعامل
مع �أ�شخا�ص يختلفون عنهم �إىل حد بالغ كفيل ب�أن
يف�ضي بهم �إىل فهم الطبيعة املبهمة للأمور ب�شكل
�أعمق وتقبلها .و�إذا جرى تطوير هذه املجموعات
بطريقة �شمولية ،ف�إنها �ست�شكل متري ًنا رائ ًعا يف
التوا�ضع� ،إذ �ستعزز وعي امل�شاركني �إىل حدود
�إمكاناتهم ومعارفهم ،و�ستح�سن مقدرتهم على دمج
معارفهم وخرباتهم يف �سياق التعامل مع التحديات
التي تواجههم م�ستقب ًال.
يف �سياق ال�سعي �إىل اكت�ساب احلكمة� ،سيتم
ت�شجيع �أفراد املجموعات على التعلم من �أخطائهم،
والتفكري قبل الإقدام على الفعل .ومن خالل تخليهم
عن �أقنعتهم� ،سي�صبحون �إذ ذاك �أكرث م�صداقية يف
تطبيقهم للقيم التي ي�ؤمنون بها.
* مانفريد كيتز دي فرايز هو �أ�ستاذ يف برنامج تطوير
القيادة والتغيري امل�ؤ�س�سي لدى �إن�سياد ،و�أ�ستاذ كر�سي
را�ؤول دي فيرتي دافوكورت لتطوير القيادة لدى
�إمرييتو�س .هو � ً
أي�ضا م�ؤ�س�س مركز القيادة العاملية
التابع لإن�سياد ،ومدير برنامج حتديات القيادة
الذي يُعد �أحد �أهم برامج تطوير التنفيذيني التابعة
لإن�سياد .تت�ضمن الئحة م�ؤلفاته الأحدث�« :ستلتقي
رج ًال غري ًبا طويلاً وداكن الب�شرة :حتديات تدريب
التنفيذيني» ،و«�سرد احلكايات يف قاعة االجتماع:
كيف ت�ضمن ال�سعادة يف م�ؤ�س�ستك �إىل الأبد؟».
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إسالميات

القلوب الرحيمة
إن الرحمة ال يترفع عنها إال من ُملئ قلبه حسدً ا وحقدً ا وب ً
ُغضا ،وأنى
لمجتمع مسلم أن يكون كذلك!

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

الإ�سالم

دين الرحمة والعطف والر�أفة،
جاء يدعو �إليها ،ويزرعها يف قلوب
�أفراده ،ويحث املجتمع على �أن ت�سوده الرحمة ،ظاه ًرا
وباط ًنا ،وتبدو ال�شفقة والعطف يف �سلوك �أفراده
وتعاملهم .ور ُّبنا ،جل يف عاله� ،س ّمى نف�سه با�سمني
م�شتملني على �صفة الرحمة ،هما :الرحمن الرحيم.
قال ابن عبا�س ،ر�ضي اهلل عنهما« :هما ا�سمان
رقيقان� ،أحدهما �أرق من الآخر� ،أي �أكرث رحمة»،
واهلل ،تعاىل ،هو القائل يف احلديث القد�سي�« :إن
رحمتي �سبقت غ�ضبي» رواه م�سلم.
وقد جعل اهلل ،تعاىل� ،صفة الرحمة ل�صفوة
خلقه ،وخرية عباده ،وهم الأنبياء واملر�سلون ،ومن
�سار على نهجهم من امل�صلحني ،فقد قال اهلل،
تعاىل ،ممت ًنا على ر�سوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
على ما �ألقاه يف قلبه من فيو�ض الرحمة ،جعلته
يلني للم�ؤمنني ،ويرحمهم ويعفو عنهم ،ويتجاوز عن
�أخطائهم قال تعاىل } :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭻ{
(�سورة �آل عمران� ,)159 :أي :فب�سبب رحمة من
اهلل �أودعها اهلل يف قلبك يا حممد ،كنت ه ِّي ًنا ،لينِّ
اجلانب مع �أ�صحابك.
والر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،أر�سله اهلل ،تعاىل،
بالهدى ودين احلق ،وكانت بعث ُته بحدِّ ذاتها رحمة
للإن�سانية ،ور�أفة بالب�شرية ،قال تعاىل } :ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕ{ (�سورة الأنبياء ،)107 :وكان� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،يقول�« :إمنا �أنا رحمة مهداة» رواه
احلاكم ،بل �إنه من �شدة رحمته ب�أمته ،جعل نف�سه مثل
الأب البنه يف قوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إمنا �أنا لكم
مثل الوالد ُلولده» رواه �أحمد و�أبو داود.
وقد حر�ص النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،على
تربية �أمته على التخلق بخلق الرحمة ،و�إ�شاعتها
يف املجتمع الإ�سالمي ،وتطبيقها يف جميع جماالت
التعامل مع الآخرين .فعن عبداهلل بن عمرو بن

العا�ص ،ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�سلم« :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا
�أهل الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء» رواه الرتمذي.
حث �صلى اهلل عليه و�سلم ،على الرحمة ،والعطف
على جميع املخلوقات ،على اختالف �أنواعها ،ويف
مقدمتها الإن�سان ،ولو كان كاف ًرا .فيكون امل�سلم رحي ًما
بنف�سه وبغريه ،فريحم اجلاهل بعلمه ،والذليل بجاهه،
والفقري مباله ،والكبري وال�صغري ب�شفقته ور�أفته،
والع�صاة بدعوتهم �إىل اخلري والف�ضيلة ،والبهائم
بالعطف عليهم .ف�أقرب النا�س من رحمة اهلل �أرحمهم
بخلقه ،ومن كرثت منه ال�شفقة على خلقه ،والرحمة
على عباده ،رحمه اهلل برحمته ،و�أدخله دار كرامته.
يف �سرية النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وحياته
�صور كثرية ،ومواقف متنوعة ،يت�ضح من خاللها كيف
�أنه� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،و�سع دائرة الرحمة ،يف
�أقواله و�أفعاله ،ومل يكن يدعها حتى يف �صالته .فعن
�أن�س ،ر�ضي اهلل عنه� ،أنه� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال:
«�إين لأقوم �إىل ال�صالة ،و�أنا �أريد �أن �أطيلها ،ف�أ�سمع
بكاء ال�صبي ،ف�أجتوز يف �صالتي� ،أي �أخففها -مما
وجد �أمه من بكائه» متفق عليه.
�أعلم من �شدة ِ
دخل الأقرع بن حاب�س ،ر�ضي اهلل عنه ،على
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،فر�آه ُيق ِّب ُل احل�سن
ابن علي ،ر�ضي اهلل عنهما .فقال الأقرع� :إن يل
ع�شر ًة من الولد ما ق َّبلتُ منهم �أحدًا .فنظر �إليه
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وقـال�« :أوال �أملك
�أن نـزع اهلل الرحمة من قلبــك ،من ال يرحم ال ُيرحم»
متفق عليه .وهذا ما يجري يف واقع حياة النا�س
اليومية .فمن يتعاىل على النا�س وال يرحمهم ،وال
ُ
أم�س
ي�شفق عليهم ،ف�إنه
ي�صادف موق ًفا يكون فيه ب� ّ
احلاجة �إىل الرحمة والعطف ،لكنه ال يجد ذلك
نتيجة ما قدّمه .فاجلزاء من جن�س العمل.
لقد حر�ص الإ�سالم على انت�شار الرحمة بني

حرص النبي ،صلى اهلل عليه وسلم ،على تربية أمته على
التخلق بخلق الرحمة ،وإشاعتها
		
في المجتمع اإلسالمي ،وتطبيقها في جميع مجاالت
التعامل مع اآلخرين
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امل�سلمني ،و�شيوعها ،وظهورها يف �أفعالهم ومعاملتهم،
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد� ،إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر
واحلمى» رواه م�سلم.
فالرتاحم �إذا مل يكن �صفة �شائعة بني �أفراد
والفقري،
املجتمع ،تكون بني الكبري وال�صغري ،والغني
ُ ُ
الك رْب
و ُترى �آثارها بينهم ،دل ذلك على انت�شار ِ
والرتفع والتعايل .ف�إن الرحمة ال يرتفع عنها �إال من
ُملئ قلبه ح�سدًا وحقدًا و ُب ً
غ�ضا ،و�أنى ملجتمع م�سلم
ُ
�أن يكون كذلك ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تنـزع
الرحمة �إال من �شقي» رواه �أحمد و�أبو داود.
كان جمتمع ال�صحابة ،ر�ضي اهلل عنهم ،ت�سوده
الرحمة� ،إِذ عرفوا منـزلتها ،فات�صفوا بها ،قال
تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﮍ{(الفتح :من الآية .)29
وقد كانوا يت�سابقون �إىل فعل اخلري ،رحمة
بامل�ستحقني للعون وامل�ساعدة ،وطل ًبا ملا عند اهلل
تعاىل من الأجر والثواب .فهذا عمر ،ر�ضي اهلل عنه،
يتعاهد امر�أ ًة عمياء باملدينة ،ويرتدد عليها ،يوفر لها
ما حتتاج �إليه من الطعام وال�شراب واللبا�س ،غري �أنه
الحظ �أن رج ًال �آخر ،يتعاهد هذه العجوز ،وي�أتيها مبا
حتتاج �إليه ،ف�إنه كلما جاءها ،وجد عندها ما يكفيها،
فرت�صد عمر ،ر�ضي اهلل عنه ،و�أخذ يراقب هذا
الرجل ،من هو يا ترى؟ من هذا الذي �سبقه على فعل
اخلري ،وعمل الرب والإح�سان؟ فيت�ضح له �أنه �أبو بكر،
ر�ضي اهلل عنه ،خليفة امل�سلمني ،كان على �صلة دائمة
بهذه امل�سكينة ال�ضعيفة.
لقد كان ال�صحابة ،ر�ضي اهلل عنهم ،يعطف
�أثريا�ؤهم على فقرائهم ،فيجودون على املحتاجني مما
�أعطاهم اهلل من وا�سع ف�ضله .فهذا عثمان ،ر�ضي
اهلل عنه ،ت�أتيه قافلة حمملة مبا يحتاج �إليه النا�س
من امل�ؤنة ،يف وقت كانت املدينة تعي�ش فيه جد ًبا
ً
وقحطا ،في�ساومه التجار عليها ،فيقول لهم عثمان:
كم تزيدونني؟ قالوا :الع�شرة باثني ع�شر ،فقال :قد
زادين ،قالوا :فالع�شرة خم�سة ع�شر ،فيقول :زادين،
حتى �أو�صلوا الربح �إىل �سبعة �أ�ضعاف ،وهو يقول :قد
زادين �أكرث ،فيقولون :ما بقي من جتار املدينة �أحد،
فمن �أعطاك؟ قال� :إن اهلل �أعطاين بكل درهم ع�شرة.
فان�صرف التجار عنه ،وهو ينادي :اللهم �إين وهبتها
فقراء املدينة بال ثمن وال ح�ساب.
لقد كانت الرحمة ت�شيع يف نف�سه احلانية ،وقلبه

الفيا�ض باجلود والعطاء ،املتدفق بالعطف واحلنان.
لقد حث الإ�سالم على غر�س �صفة الرحمة يف
نفو�س �أفراده ،حتى يف معاملتهم للحيوان ب�أن يكونوا
رحماء به ،فينظرون �إليه بعني ال�شفقة والرحمة .فعن
�أبي هريرة ،ر�ضي اهلل عنه� ،أن ر�سول اهلل� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،قال« :بينما رجل مي�شي يف الطريق ،ا�شتد
عليه العط�ش ،فوجد بئ ًرا فنـزل فيها ،ف�شرب ،ثم
خرج ،ف�إذا كلب يلهث ي�أكل الرثى من العط�ش ،فقال
الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العط�ش مث ُل الذي كان
بلغ مني ،فنـزل البئر ،فملأ خفه ما ًء ،ثم �أم�سكه بفيه،
حتى ر ِّقي� ،أي �صعد ،ف�سقى الكلب ،ف�شكر اهلل له،
فغفر له» .فقال ال�صحابة ،ر�ضي اهلل عنهم ،يا ر�سول
اهلل ،و�إن لنا يف البهائم لأج ًرا؟ فقال« :يف كل ذات
كبد رطبة �أجر» رواه البخاري.
قال العلماء :من �أح�سن �إىل بهائمه بالإطعام،
وال�سقي ،واملالحظة النافعة ،ف�إن اهلل يبارك له فيها،
ومن �أ�ساء �إليها ،عوقب يف الدنيا قبل الآخرة ،وذلك
ملا يف قلب الأول من الرحمة والرقة والر�أفة� ،إذ هو
ب�صدد �إحياء كل من له قدرة على �إحيائه من النا�س،
وما يف قلب الآخر من الق�سوة ،والغلظة ،وال�شر ،كما
�أن ما يف قلبه من الق�سوة ،م�ستعد لقتل النفو�س كلها.
بني ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،أن من حق
احليوان عدم �إرهاقه يف العمل ،وتكليفه فوق طاقته،
و�أن ُي� ِّؤمن له �صاح ُبه ما يحتاج �إليه من العلف واملاء،
ق�صر عليه يف �شي ٍء من ذلك .فقد ورد �أن
و�أن ال ُي ِّ
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،دخل ب�ستا ًنا يف املدينة،
ف�أتاه جم ٌل فجرجر وحن وذرفت عيناه ،فم�سح ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،سنامه ور�أ�سه ،ف�سكن،
فقال �صلى اهلل عليه و�سلم ،ل�صاحب اجلمل�« :أما
تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي ملككها اهلل� ،إن جملك
ي�شتكي من كرثة ال ُكلف و ِقلة العلف» رواه �أحمد
والرتمذي� ،أي تزيد عليه يف احلمل والعمل فوق
طاقته ،ثم ال تعطيه كفايته من الغذاء والطعام.
وهكذا ف�إن الرحمة ينبغي �أن ت�سري يف نفو�س
امل�ؤمنني ،ويف م�شاعرهم ،على النحو الذي ر�سمه
الإ�سالم ،و�أر�سى قواعدها ،و�أ�س�س دعائمها القر�آن
الكرمي ،وظهرت يف معاملة امل�صطفى� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،لأمته ،و�إر�شاده لهم بالتحلي بها ،حتى يعي�ش
جمتم ًعا مت�آل ًفا متما�س ًكا ،تذوب فيه كل الفوارق،
وجتتمع فيه القلوب على نور الإ�سالم وهديه.
روى البخاري وم�سلم يف �صحيحيهما ،عن �أبي
هريرة ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى
اهلل عليه و�سلم�« :إن هلل مئة رحمة� ،أنـزل منها رحم ًة
واحد ًة بني اجلن والإن�س ،والبهائم والهوام ،فبها
يتعاطفون ،وبها يتـراحمون ،وبها تعطف الوح�ش على
ولدها ،و�أخر ت�س ًعا وت�سعني رحمة ،يرحم بها عباده
يوم القيامة» .ور�أى ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
امر�أ ًة �أخذت �صب ًيا ف�أل�صقته ببطنها و�أر�ضعته ،فقال
لأ�صحابه�«:أترون هذه طارح ًة ولدها يف النار؟» قالوا:
ال يا ر�سول اهلل ،فقال� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :هلل
�أرحم بعباده من هذه بولدها» متفق عليه.
اللهم طهر قلوبنا من احل�سد ،ون ِّقها من البغ�ضاء
والك رْب ،واملأها بالعطف والرحمة ،ور ِّوها باللطف
ِ
وال�شفقة ،وارحم �ضعفنا ،واجرب ك�سرنا ،واغفر ذنوبنا
برحمتك يا �أرحم الراحمني.

حليمة السـعدية

مرضعة النبي ،صلى اهلل عليه وسلم
كان

يوم ميالد النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،يو ًما ا�ستثنائ ًيا يف تاريخ
الإن�سانية ،وحد ًثا بار ًزا م�ؤذ ًنا مبيالد الإميان
يف قلوب النا�س ،وب�إ�شراق فجر م�شع يحمل يف
طياته املنحة العظمى ،والهدية الكربى ،التي
�أ�ضاءت للإن�سانية طريق الأن�س وال�سعادة،
والعزة والرقي والريادة.
ا�ستقبله جده عبداملطلب ،وقد اعتادت
قري�ش �إر�سال �أوالدهم عند الوالدة �إىل
البادية ،وقاية لهم من الأمرا�ض ،وتقوية
لأج�سادهم ،حتى ي�شب �أبنا�ؤهم يف تلك
البيئة ال�صحراوية الرحبة ،ويتلقوا من
�أهلها الف�صاحة والبيان يف مهدهم ،فكانت
حليمة ال�سعدية هي املر�ضعة التي حظيت
ب�شرف �إر�ضاع املولود اجلديد ،ورعايته،
ووجدت فيه اخلري والربكة ،وبقي عندها
عدة �سنوات.
هي :حليمة بنت �أبي ذ�ؤيب عبداهلل
ابن احلارث ال�سعدي� ،إحدى املر�ضعات
ال�شهريات ،الالئي ي�أتني من البادية �إىل مكة
املكرمة ،يكت�سنب املال من �إر�ضاعهن لأوالد
�أغنياء قري�ش ووجهائها ،وكن ِّ
يف�ضلن َمنْ
�أبوه ح ًيا حتى يزيد يف �إكرامها ومكاف�أتها.
يف �إحدى املرات ،وجد جميع املر�ضعات
�صغا ًرا يقمن ب�إر�ضاعهم� ،إال حليمة ،ف�إنها
مل جتد ر�ضي ًعا �سوى اليتيم حممد ،عليه
ال�صالة وال�سالم .وحتكي هذا املوقف
فتقول« :خرجت من بلدي مع زوجي وابن
�صغري لنا نر�ضعه يف ن�سوة من بني �سعد
نلتم�س الر�ضعاء ،وذلك يف �سنة �شهباء،
مل تبق لنا �شي ًئا .خرجنا على �أتانٍ � ،أنثى
احلمار ،لنا قمراء ،ومعنا �شارف لنا ،ناقة،
واهلل ما تب�ض بقطرة ،وما ننام ليلنا �أجمع
من بكاء �صبينا الذي معنا من اجلوع� ،إذ
ما يف ثديي ما يغنيه ،وما يف �شارفنا ما
يغذيه ،ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج.
خرجنا نلتم�س الر�ضعاء يف مكة ،فما
منا امر�أة �إال وقد عر�ض عليها ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،فت�أباه �إذا
قيل لها� :إنه يتيم ،وذلك �أنا كنا نرجو
املعروف من �أبي ال�صبي ،فما بقيت

امر�أة قدمت معي �إال �أخذت ر�ضي ًعا غري
�أنا .فلما �أجمعنا العودة �إىل بلدنا ،قلت
لزوجي :واهلل �إين لأكره �أن �أرجع ومل �آخذ
ر�ضي ًعا ،واهلل لأذهنب �إىل ذلك اليتيم
ف�آخذه .فقال يل :ال عليك �أن تفعلي،
ع�سى اهلل �أن يجعل لنا فيه بركة .فذهبت
�إليه ف�أخذته ،وما حملني على ذلك �إال
�أنني مل �أجد غريه .فلما رجعت به �إىل
رحلي ،وو�ضعته يف حجري� ،أقبل عليه
ثدياي مبا �شاءا من لنب ،ف�شرب حتى
روي ،و�شرب معه �أخوه حتى روي ،ثم نام،
وقام زوجي �إىل �شارفنا ،الناقة ،تلك
ف�إذا هي حافل ،فحلب منها ما �شرب،
و�شربت معه ،حتى انتهينا ر ًيا و�شب ًعا،
فبتنا بخري ليلة.
فلما �أ�صبحنا قال يل زوجي :تعلمني
واهلل يا حليمة لقد �أخذت ن�سمة مباركة،
قلت :واهلل �إين لأرجو ذلك» .كانت منازل
بني �سعد التي ت�سكن فيها حليمة ال�سعدية،
�إىل ال�شرق من مكة املكرمة ,نحو الطائف،
وحل فيها اخلري والربكة منذ �أن وفد �إليها
الر�ضيع حممد� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
حتمله بني يديها مر�ضعته حليمة ،فتنزلت
الربكات ،وفا�ضت على �أهل ذلك املكان
النعم واخلريات:
ــاشم ِِّي حَ لِيمـ َ ٌ
ل َقدْ ْ
ـــة
بلغت بالهَ ِ
َ
ِّ
َمقامَ العُال في ذِرْ َو ِة ال ِعز والمَجْ ِد
مواشيها ْ
ْ
وأخصَ بَ َر ْبعُهَ ا
وزادت
ِ
ُ
َّ
السـع ُد كل َبنِي َسعْ ِد
وق ّد عَمَّ هذا َّ

بعد خم�س �سنوات يف بادية بني �سعد،
�أعادت حليمة الر�ضيع حممدً ا �إىل �أجداده
يف مكةْ .
وتذكر الروايات �أنها وفدت على
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بعدما تزوج
خديجة ،و�شكت �إليه جدب البالد ،فكلم
خديجة ،ف�أعطتها �أربعني �شاة وبع ًريا ،ثم
قدمت عليه بعد النبوة ،ف�أ�سلمت وبايعت
و�أ�سلم زوجها احلارث .عا�شت حليمة
ال�سعدية عم ًرا طوي ًال ،وتوفيت بعد ال�سنة
الثامنة من الهجرة.
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صحة

المضادات
الحيوية

احذروا االستخدام
المفرط
يتم وصف المضادات الحيوية
واستخدامها في كثير من حاالت
العدوى الفيروسية رغم عدم
جدوى ذلك في العالج.

د .فاطمة عبداهلل الدبيسي
استشارية األمراض المعدية

تعد

امل�ضادات احليوية من �أهم االكت�شافات
التي تو�صل لها العلم يف القرن الع�شرين� ،إذ
�إنها منذ اكت�شافها �سنة  1941حققت ثورة كبرية يف
خف�ض ن�سب الوفيات يف العامل ،والتي كانت تعزى
يف معظمها �إىل الإ�صابة بالعدوى البكتريية ،التي مل
يكن يتوافر لها العالج املنا�سب يف الفرتة التي �سبقت
ظهور امل�ضادات احليوية.
من املتعارف عليه ،كحقيقة علمية� ،أن دور
امل�ضادات احليوية يتمثل يف الق�ضاء على الأمرا�ض
الناجتة عن العدوى البكتريية ،ولي�س لها �أي دور يف
الأمرا�ض الناجتة عن الفريو�سات ،والتي ت�شكل يف
الواقع غالبية الأمرا�ض التي ت�صيب الأطفال والكبار
على حد �سواء ،وتعد ال�سبب الرئي�س يف تردد معظم
املر�ضى على العيادات الطبية و�أق�سام الطوارئ.
على الرغم من هذه احلقيقة �إال �أن ال�سنوات
ارتفاعا كب ًريا يف معدل ا�ستهالك
الأخرية �شهدت
ً
امل�ضادات احليوية وب�شكل غري مربر ،ما �أدى �إىل
ظهور �أنواع مقاومة من البكترييا ،والتي ي�صعب
عالجها يف معظم الأحيان .و�أ�صبحت هذه الظاهرة
ت�شكل خط ًرا كب ًريا وم�شكلة �صحية يتداولها كثري من
دول العامل يف الوقت احلايل.
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تتعلق المخاوف بكثرة االستخدام
المفرط للمضادات الحيوية دون داع في
		
نشوء أنواع من البكتيريا المقاومة لكل
أنواع المضادات الحيوية
			
حقائق | ت�شري الإح�صائيات الطبية �إىل �أنه يتم
ا�ستهالك ما معدله ع�شرة ماليني طن من امل�ضادات
احليوية كل  10دقائق على م�ستوى العامل ،وي�صرف
معظمها للأ�سف من غري دواع طبية .ويتوفى
مري�ض كل  10دقائق يف كل من �أوروبا و�أمريكا
ب�سبب الإ�صابة بعدوى بكترييا مقاومة جلميع �أنواع
امل�ضادات احليوية.
وقد �أطلق كثري من املنظمات ال�صحية العاملية
حتذيرات كثرية بخ�صو�ص هذا الأمر ،و�أ�شارت يف
كثري من م�ؤمتراتها �إىل خطورة الو�ضع الراهن،
ودعت �إىل اتخاذ التدابري و�سن القوانني للحد من
انت�شار هذه امل�شكلة.
و�إذا �أخذنا اململكة ودول اخلليج العربي مثا ًال يف
احل�سبان ف�إن الإح�صائيات املحلية ت�شري �إىل وجود
هذه امل�شكلة � ً
أي�ضا ،من خالل بع�ض الدرا�سات التي
�أجريت وتو�صلت �إىل �أن امل�ضادات احليوية هي �أكرث
فئة �أدوية تكتب يف الو�صفات الطبية جلميع الأعمار،
وت�شكل الن�سبة الكربى من جميع الو�صفات الطبية يف
املراكز ال�صحية ويف �أق�سام الطوارئ.
�أ�شارت هذه الدرا�سات � ً
أي�ضا �إىل �أن االلتهابات
التنف�سية مثل الر�شح والإنفلونزا قد �شكلت ال�سبب
�شيوعا لو�صف هذه امل�ضادات ،حيث �إنه يتم
الأكرث ً
�صرف و�صفة طبية حتتوي على امل�ضادات احليوية
يف  %90تقري ًبا من هذه احلاالت ،على الرغم من
�أن معظم االلتهابات التنف�سية تكون ب�سبب عدوى
فريو�سية ،ما يعني عدم جدوى ا�ستخدام امل�ضادات
احليوية يف هذه احلاالت� ،إذ �إنه يف كثري من الأحيان
متثل الراحة والغذاء ال�صحي العالج الكايف للتعايف
منها خالل �أيام قليلة.
مضاعفات اإلفراط | على الرغم من وجود
م�ضاعفات متوقعة احلدوث عند ا�ستخدام معظم
الأدوية مثل ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي وغريها

العالج

�إن و�ضع الأنظمة التي تقنن �صرف
امل�ضادات احليوية من قبل الأطباء
و�صرفها ب�شكل مربر يف القطاع ال�صحي
بجميع �أق�سامه� ,أ�صبح �ضرورة ق�صوى يف
الوقت احلايل .كما �أن �سن القوانني التي
تلزم ال�صيدليات العامة ب�شروط و�ضوابط
ل�صرف امل�ضادات احليوية للمر�ضى
كتوافر و�صفة طبية مث ًال قد يحد ب�شكل
كبري من اال�ستخدام املفرط وغري املربر
للم�ضادات احليوية .وحيث �إن املجتمع
كان له الدور الكبري يف ظهور مثل هذه
امل�شكلة ،ف�إنه يجب الأخذ يف احل�سبان
تكثيف احلمالت التوعوية للمجتمع،
والتعريف بالنتائج اخلطرية املرتتبة على
�سوء ا�ستخدام امل�ضادات احليوية� .إن
�إدراك املجتمع مبثل هذه الأ�ضرار قد يكون
له الأثر الكبري يف التقليل من حجم هذه
امل�شكلة يف امل�ستقبل.

يتم استهالك عشرة ماليين طن من المضادات
الحيوية كل 10دقائق على مستوى
العالم ويصرف معظمها لألسف
من غير دواع طبية
			

من الت�أثريات ال�سلبية ،وارتفاع التكلفة العالجية
التي قد يتحملها املري�ض �أو املن�ش�أة ال�صحية� ،إال �أن
�أكرث امل�ضاعفات خطورة هو ظهور بكترييا مقاومة
للم�ضادات احليوية املتوافرة يف الوقت احلايل ،الأمر
الذي قد يعني عدم توافر عالج لها الح ًقا ،ومن ثم
احتمالية حدوث �أ�ضرار كبرية للمري�ض والتي قد
ت�ؤدي �إىل الوفاة.
فقد �شهد العقدان ال�سابقان ظهور عدد كبري
من �أنواع هذه البكترييا التي مل تكن موجودة
�ساب ًقا ،و�أثبتت التجربة عدم اجلدوى من عالجها
بامل�ضادات التقليدية املتوافرة ،ما �أدى �إىل اللجوء
�إىل ا�ستخدام م�ضادات قوية من اجليل اجلديد
والتي تكون باهظة الثمن يف العادة ،وال يتوافر منها
�إال عدد قليل يف الوقت احلايل.
على الرغم من التحذيرات امل�ستمرة من
املنظمات العاملية �إال �أن هذه امل�شكلة ما زالت قائمة
يف جميع دول العامل وب�شكل متزايد وخميف .ففي
الوقت احلايل �أ�صبحت هناك �صعوبة �أكرب يف
معاجلة امل�شاكل ال�شائعة اليومية مثل االلتهابات
التنف�سية والبولية� ،أو التهابات اجلهاز اله�ضمي.
ويخ�شى الأطباء من احتمالية ظهور �أنواع من
البكترييا قد ال ت�ستجيب لأي نوع من امل�ضادات
احليوية يف امل�ستقبل القريب.
أسباب االستخدام غير الصحيح | �إن
اال�ستخدام املفرط وغري ال�صحيح للم�ضادات
احليوية يعزى لأ�سباب كثرية تختلف باختالف
الأنظمة التي تفر�ضها الدول يف العامل ،كما يعتمد
على ثقافة املجتمع واعتقاداته.
بالعموم ،بع�ض الأ�سباب تتعلق باملري�ض نف�سه
�أو بالوالدين �إذا كان املري�ض طف ًال� ،أو بطريقة
التي ميار�سها الأطباء يف و�صف الأدوية .فمعظم
دول ال�شرق الأو�سط تعاين عدم وجود قوانني حتد
من �صرف امل�ضادات احليوية يف ال�صيدليات
العامة كما هو معمول به يف بع�ض الدول الغربية
من �سن قوانني �صارمة تفر�ض على ال�صيدليات
عدم بيع امل�ضادات احليوية� ،إال بتوافر و�صفة
طبية من الطبيب.
عدم وجود مثل هذه القوانني يتيح الفر�صة
لأي مري�ض احل�صول ب�سهولة على الدواء من
ال�صيدلية دون تكبد العناء واالنتظار يف امل�ست�شفيات
للح�صول على و�صفة طبية� ،أو دفع تكاليف الفح�ص
واال�ست�شارة كما هو معمول به يف القطاع اخلا�ص.
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غذاء

الغذاء وذكاء
األطفال
رابط وثيق

أظهرت الدراسات العالقة الوثيقة
بين نوعية الغذاء
الصحي الذي يتناوله الطفل
وارتفاع معدالت التحصيل
العلمي.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

من

�أكرث الهواج�س يف حياتنا حماية �أبنائنا من
كل �ضرر وتقدمي الأف�ضل لهم ،وهذا يتطلب
كث ًريا من اجلهد والت�ضحية .تبد�أ رحلة بناء بيئة
�صحية لأبنائنا منذ �أن يب�صروا النور ،ويقع على
عاتق الأهل كثري من امل�س�ؤوليات .فال ميكننا �أن نلوم
�أطفا ًال �أو مراهقني على عدم جناحهم �إذا مل نكن قد
زرعنا بذور النجاح فيهم من ال�صغر.
مهما يف �صحتنا وحياتنا،
يلعب الغذاء دو ًرا ً
أي�ضا عامل �أ�سا�سي يف حياة الأطفال
وهو � ً
خ�صو�صا يف ذكائهم ،فقبل �أن نفكر يف �إر�سال
ً
�أبنائنا لتلقي الدرو�س كي ينجحوا ،علينا �أن
نهتم بتغذيتهم يف املدر�سة واملنزل .ويبقى
ال�س�ؤال� :إىل �أي مدى ي�ؤثر الغذاء يف ذكاء
�أبنائنا؟ وما هي الأطعمة التي تلعب دو ًرا �إيجاب ًيا
�أو �سلب ًيا يف حياتهم؟

أبحاث ودراسات | �أظهرت عدة �أبحاث عام
� 2016أن النظام الغذائي الذي يتبعه الأطفال،
والطعام اليومي الذي يتناولونه ي�ؤثر ب�شكل كبري
وفعال يف درجة ذكائهم وحت�صيلهم العلمي .ففي
درا�سة �صدرت عن جامعة فنلندية �أجريت على
 160طف ًال تبني �أن الأطفال الذين ي�أكلون الفواكه
واخل�ضراوات وال�سمك واحلبوب الكاملة خالل
ال�سنوات الثالث الأوىل من حياتهم يتفوقون يف
امل�ستوى الذكائي ب�شكل الفت يف ال�سنوات التالية،
مقارنة بنظرائهم من الأطفال الذين مل يكونوا
يعتمدون على هذه الأطعمة يف نظامهم الغذائي.
يقول الباحثون �إنهم الحظوا �أن النظام
الغذائي الذي يعتمد على كثري من اخل�ضار،
والفواكه ،وال�سمك واحلبوب الكاملة والدهون
غري امل�شبعة ،مع قليل من اللحم الأحمر،

النظام الغذائي الذي يعتمد على
الخضراوات والفواكه والسمك والحبوب الكاملة والدهون غير 		
المشبعة ،مع قليل من اللحم األحمر،
		
ومنتجات السكر ،والدهون المشبعة
يسهم في رفع نسبة الذكاء
		
لدى األطفال ويعزز نشاط الدماغ
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ومنتجات ال�سكر ،والدهون امل�شبعة هو الذي ي�ؤدي
�إىل رفع ن�سبة الذكاء لدى الأطفال والن�شاط يف
�أدمغتهم ،ومي ّكنهم من حت�صيل �أعلى الدرجات
يف اختبارات القراءة� ،إ�ضافة �إىل حت�صيل
درجات عليا يف كثري من املجاالت الأخرى .ويف
درا�سات �أخرى �أجريت يف الواليات املتحدة
الأمريكية تبني �أن احل�صول على تغذية جيدة
و�صحية يزيد قدرة الطالب على التعلم ،ويقلل
عدد �أيام الغياب ،ويح�سن �سلوكهم.
يف �سياق مت�صل ت�شري درا�سة بريطانية �أجريت
على الآالف من الأطفال بعمر ثالث �سنوات �إىل �أن
الوجبات الغذائية الغنية بالدهون وال�سكر والأطعمة
امل�صنعة تخف�ض معدل الذكاء لديهم عند بلوغهم
عمر الثمانية والن�صف .وهذا ي�شري �إىل �أن �أي �آثار
�سلوكية ومعرفية متعلقة بعادات الغذاء يف الطفولة
املبكرة قد ت�ستمر ب�شكل جيد فيما بعد .واملرجح �أن
يكون ال�سبب يف ذلك منو الدماغ مبعدل �أ�سرع خالل
ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر الطفل.
كيف تعزز التغذية من وظيفة الدماغ؟ |
كما ذكرنا �ساب ًقا يبني كثري من الدرا�سات كيفية
ت�أثري الغذاء يف القدرة الذهنية ب�شكل مبا�شر على
الأطفال يف �سن املدر�سة .فعلى �سبيل املثال ،من
املمكن �أن يقلل نق�ص احلديد انتقال مادة الدوبامني،
وهو ما ي�ؤثر �سل ًبا يف الإدراك .كما �أن النق�ص يف
املعادن والفيتامينات الأخرى ،كالثيامني ،وفيتامني
�إ ،وفيتامني ب ،واليود ،والزنك يقلل من القدرات
الإدراكية والرتكيز الذهني .وي�ساعد تناول الأحما�ض
الأمينية ال�ضرورية للأطفال على زيادة الإدراك،
واحلد�س ،واال�ستدالل.
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أطعمة
تزيد معدل
الذكاء وتقوي
الذاكرة

المكسرات عمومًا والجوز
بشكل خاص
ب�شرط تناولها نيئة دون
حتمي�ص وال متليح ،واحلر�ص
على تقطيعها جيدًا بح�سب عمر
الطفل لتجنب االختناق.

فيتامين ب
لأهميته يف �ضبط وظائف
الأع�صاب ،ويتوافر يف اللحوم،
واحلبوب الكاملة ،والألبان،
واملوز ،واخل�ضراوات الورقية.

التوت والكرز
عائلة التوت ،وبخا�صة
ال�سوداء مثل توت العليق،
والتوت الأ�سود ،والكرز هي
م�صدر غني بالأنثو�سيانني،
وبع�ض الفالفونويدات الأخرى
التي قد حت�سن وظائف
الدماغ .فع ِّودوا �أوالدكم تناول
التوت وجبة خفيفة� ،أو �ضعوها
مع رقائق الفطور� ،أو ا�صنعوا
منها حلوى �صحية.

زبدة الفول
السوداني واللوز
الحتوائها على دهون غري
م�شبعة ت�ساعد على زيادة
النمو الذهني واملهارات
الإدراكية ،وهي خيار �سهل
يف الفطور.

األحماض الدهنية الجيدة
حمض األوميغا 3
�إنه �ضروري جدً ا ل�صحة
دماغ جيدة ،و�أحما�ض
�أوميغا  3الدهنية ،وحم�ض
الدوكو�ساهيك�سانويك
( )DHAعلى وجه
اخل�صو�ص ،قد ي�ساعد على
حت�سني الذاكرة عند الأوالد،
ويرفع قدرتهم على التح�صيل
العلمي .من �أهم امل�صادر
امل�أكوالت البحرية والطحالب
والأ�سماك الدهنية ،مثل
�سمك ال�سلمون ،والتونة
وال�سردين والرجنة.

الحديد
ملا له من �أهمية يف الن�شاط
واحليوية والرتكيز،
واملتوافر يف اللحوم،
والبقوليات ،واخل�ضراوات
كاخلر�شوف وال�سبانخ.

الخضراوات
من املهم التنويع يف
اخل�ضراوات ،مع الرتكيز على
اخل�ضار الورقية اخل�ضراء مثل
الربوكلي وامللفوف ،لأن الأبحاث
�أظهرت �إمكانية فعاليتها
يف حت�سني الذاكرة والذكاء
الحتوائها على كميات عالية من
م�ضادات الأك�سدة.

الحليب
ملا يحتويه من الأحما�ض
الدهنية املهمة للأطفال يف بناء
اخلاليا الع�صبية والدماغية.
وين�صح باحلليب قليل الد�سم
بعد عمر ال�سنتني.

البيض
لغناه بالكولي�سرتول،
والربوتينات ،والعنا�صر الغذائية
الالزمة للنمو ،وحت�سني التعلم
والذاكرة عند الأطفال.

الحبوب الكاملة
من املهم جدً ا �إعطاء
الأوالد الكمية الكافية
من الن�شويات على
�أن تكون من م�صادر
جيدة كالقمح الكامل،
والبقوليات ،والأرز
الكامل ،واملعكرونة الكاملة،
وال�شوفان .فاختاروا رقائق
الفطور امل�صنوعة من
ال�شوفان مث ًال.
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أطعمة يجب تجنبها
في غذاء الطفل

• احللويات.
• امل�شروبات الغازية.
• امل�أكوالت التي حتتوي على املواد احلافظة.
• امل�شروبات املحالة �صناع ًيا.
• امل�أكوالت الد�سمة واملقليات والتي حتتوي
على الدهون املهدرجة كالدونات�س.

ت�ضر هذه الأطعمة بعمل الدماغ والذاكرة.
وقد تبني يف درا�سة �أن تناول الدهون امل�صنعة
واملهدرجة مرتبط مع انخفا�ض  1.67نقطة يف
معدل الذكاء ( )IQعند الأطفال.

أعدّوا فطور أوالدكم في أقل من  ٥دقائق
• ب�ضع مالعق من ال�شوفان الفوري ،مع اجلوز املقطع
�أو الزبيب واحلليب.
• لنب زبادي مع الفاكهة املقطعة.
• خبز باحلبوب الكاملة مع زبدة الفول ال�سوداين� ،أو
اجلنب الأبي�ض� ،أو اللبنة.
• حبوب الفطور الكاملة مع احلليب.
كل طالب لديه القدرة على القيام بعمل جيد
يف املدر�سة .الف�شل يف توفري التغذية اجليدة هو ما
ي�ضعهم يف دائرة عدم التقدم الدرا�سي والنجاح.
فبيدنا نبني �أبناءنا.
ما دور الفطور في الذكاء؟ | بينت درا�سات
متعددة �أعدتها منظمة ال�صحة العاملية والأكادميية
الأمريكية للتغذية �أن الأطفال الذين يتناولون
وجبة الإفطار يرتكبون �أخطاء �أقل يف اختبارات
املدر�سة ،ويظهرون انتباهً ا �أكرث يف احل�ص�ص،
ويقل عدد �أيام تغيبهم ،ويظهرون �أداء �أف�ضل يف
الف�صول الدرا�سية ويف امللعب ،مع تركيز �أف�ضل،
ومهارات حلل امل�شكلة ،والتن�سيق بني حركة العني
واليد .فتناول وجبة الإفطار مهمة جلميع الأعمار
خ�صو�صا للأطفال واملراهقني.
ً
يف املقابل تقل دقة املالحظة وال�سرعة يف الإجابة
وا�سرتجاع املعلومات والتذكر عند الأطفال الذين
ال يتناولون وجبة الفطور .كما �أن  %33من الأطفال
ال�صغار ال يتناولون فطورهم .وتزيد هذه الن�سبة �إىل
 %64عند املراهقني.
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أسرة

خوف األطفال
صحي في حدود

يسمح الخوف الصحي بإثارة العقل
ً
ومستعدا لمواجهة المخاطر ،ويحفز
يقظا
ليظل
ً
الجسم للتعامل مع األحداث الطارئة.

محمود الديب

اخلوف

هو �شعور غريزي ي�شعر به كل
الب�شر كبا ًرا كانوا �أم �صغا ًرا .لكن
اخلوف من الظالم هو �أول �أنواع اخلوف الطبيعي
الذي ي�شعر به الأطفال .وي�صاحبهم ال�شعور
ريا من
باخلوف يف مراحل النمو كافة ،ولكن كث ً
خماوفهم تختفي مبرور الوقت والتقدم يف العمر،
مثل اخلوف من الرعد �أو الظالم .بينما تظل
بع�ض املخاوف ال تفارقهم �إذا مل ينجح الأبوان يف
ا�ستئ�صالها ،عرب تفهم تلك املخاوف والإن�صات
�إليهم وغر�س الثقة يف �أنف�سهم.
بح�سب د .عبري النمنكاين ،ا�ست�شارية الطب
الإيحائي يف م�ست�شفى امللك فهد للقوات امل�سلحة
يف جدة ،ف�إن اخلوف و�سيلة من و�سائل احلماية من
الأخطار .ورغم تعدد الأبحاث التي در�ست �أ�سباب
اخلوف �إال �أن ال�سبب الرئي�س ما زال جمهو ًال .ومن
ال�ضروري ت�شخي�ص اخلوف وعالجه يف مراحل
مبكرة من عمر الطفل ،فقد يتطور ويتحول �إىل
رهاب ،ومن ثم يتطلب عالجه وقتًا �أطول.
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الخوف يحمي من التهديدات | ي�ؤكد د .فهد
ابن عبداهلل املن�صور ،ا�ست�شاري الطب النف�سي
مبجمع الأمل لل�صحة النف�سية يف الريا�ض� ،أن
اخلوف ا�ستجابة حيوية للخطر البدين والعاطفي
لنتمكن من حماية �أنف�سنا من التهديدات .وعندما
يتخطى اخلوف كونه خماوف طبيعية تتعطل احلياة
دون �سبب وجيه .فال�صدمات �أو التجارب ال�سيئة
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ا�ستجابة اخلوف ب�صورة ي�صعب
�إخمادها .كذلك تعري�ض �أنف�سنا لذكريات غابرة
وتذكرها امل�ستمر يجعلنا حتت �سيطرة املا�ضي.
فاخلوف �أحد العوامل �شديدة الت�أثري يف الكائن
احلي ،وواحد من �أهم املحركات التي تدفعه �إىل
القيام ب�سلوك معني كرد فعل لدفع الأذى والو�صول
�إىل مرحلة اال�ستقرار� ،إما باملواجهة� ،أو بالتجنب
التام واالبتعاد� ،أو بالتحايل واملداراة .واخلوف �أمر
طبيعي طاملا بقي �ضمن �إطاره ال�صحيح كاخلوف
من احليوانات املفرت�سة� ،أو الأ�صوات املزعجة� ،أو
حلول الظالم فج�أة� ...إلخ ،والذي ي�سمح ب�إثارة العقل

ليظل ً
يقظا م�ستعدً ا ملواجهة اخلطر ،حمفزًا اجل�سم
وع�ضالته لال�ستعداد للتعامل مع احلدث الطارئ.
لكن ما �إن ينحو اخلوف منحى �آخر فيكون ً
مفرطا
�إىل درجة منع �صاحبه عن القيام مبهماته احلياتية
اليومية .فهنا نقطة يلزم التوقف عندها و�إيجاد حل
لها كي ال تُ�ش َّل عجلة احلياة.
كيف يتسرب الخوف ألطفالنا؟ | هناك بع�ض
الأمور التي ت�سبب اخلوف عند الأطفال .ومنها:
تهديد الأبوين وتخويفهما امل�ستمر ،واال�ستعانة
بخلق ق�ص�ص وهمية ومرعبة للطفل ،كتخويفه من
الطبيب� ،أو ال�شخ�صيات اخليالية حتى ين�صاع
لأوامرنا ،وم�شاهدة املناظر العنيفة �أو املرعبة،
واال�ستماع �إىل الق�ص�ص املخيفة .وكذلك احلرمان
من احلب والرعاية� ،أو فقدان الأمن بهجر �أحد
الوالدين للطفل� ،أو انف�صال الوالدين عن بع�ضهما.
واخلوف بالعدوى .فكثري من الأطفال يكت�سب اخلوف
لتعوده ر�ؤية �شخ�ص مقرب يظهر اخلوف من �أمر

الخوف الطبيعي

تقول د .عبري� :إن اخلوف عند الأطفال
حالة طبيعية حتى عمر �أربع �سنوات.
وعادة ما يكون اخلوف نتيجة ف�صل
الطفل عن �أمه .لذلك ال ين�صح بف�صل
الطفل عن والدته يف هذه ال�سن حتى ال
ي�ؤدي ذلك �إىل عواقب نف�سية ت�صيب
الطفل ،وت�ؤثر يف م�سار النمو الفكري
والنف�سي وال�سلوكي لديه .وبالرغم من �أن
حالة اخلوف تتطور عرب تراكمات الزمن
�إال �أنها قد ت�صل �إىل حد ي�ؤثر �سل ًبا يف
حياة الطفل ،وتعزله عن املجتمع ،وتف�ضي
�إىل اختالل ثقته بنف�سه وبالأ�شخا�ص
املحيطني به .ويف هذة احلالة يجب
عر�ض الطفل على الطبيب فو ًرا.

ما ،واملبالغة يف خوف الآباء والقلق على �أبنائهم.
فهذا ال�سلوك ي�سهم يف ن�ش�أة الطفل �شديد اخلوف
على نف�سه .هذا بالإ�ضافة �إىل البيئة العائلية املليئة
بالتهديدات وامل�شاجرات واخلالفات� ،إىل جانب
تخويف الطفل بهدف ال�ضحك والت�سلية.
التعامل األمثل مع الخوف | يو�ضح د .فهد
الطرائق ال�صحيحة للتعامل مع اخلوف ،ومن بينها،
تق ُّبل خوف الطفل والأزمة التي ي�شعر بها ،ومعانقة
الطفل وتقبيله ،وتهدئة الطفل ومنحه ال�شعور
بالأمان ،و�إف�ساح املجال للطفل للتعبري عن م�شاعره
واحرتامها� ،إ�ضافة �إىل حث الطفل على معرفة
م�صدر اخلوف ،واعتماد �أ�سلوب اللعب التمثيلي
وتبادل الأدوار للتخل�ص من م�شاعر اخلوف.
اكتشاف مخاوف الطفل | على الآباء �أن
يتحلوا بالهدوء واالتزان يف اللحظات التي ي�صاب
فيها الطفل باخلوف ،ودرا�سة ال�سبب مبنطقية،
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أسرة

الخوف

ومراحل العمر المختلفة
تستعرض موسوعة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي المخاوف الطبيعية
ً
وفقا لمراحل عمر الطفل ،والتي يمكن تصنيفها كما يلي:
والشائعة

من الوالدة
حتى سنتين
يخاف الطفل من �سماع
الأ�صوات العالية �أو من
الغرباء� ،أو من االنف�صال
عن الوالدين� ،أو
من الأج�سام
الكبرية.

من ثالث سنوات إلى
ست سنوات
يخاف الطفل من �أ�شياء
خيالية ،مثل الأ�شباح
والوحو�ش ،والظالم ،والنوم
وحيدً ا ،و�سماع �أ�صوات
غريبة.

الخوف من الذهاب إلى المدرسة
على الرغم من �أن قلق االنف�صال عن
رئي�سا يف
�أحد الوالدين قد يكون عام ًال ً
رف�ض الطفل الذي يرتاوح عمره ما بني
خم�س �سنوات �إىل �سبع �سنوات للذهاب
�إىل املدر�سة ،ولكن لي�س بال�ضرورة
�أن ينطبق هذا العامل على الأطفال
الأكرب �س ًنا.

عندما يتخطى الخوف الحدود الطبيعية
تتعطل الحياة دون سبب وجيه .فالصدمات أو التجارب
السيئة يمكن أن تؤدي إلى استجابة
الخوف بصورة يصعب إخمادها
			

من سبع سنوات إلى
ست عشرة سنة
يخاف الطفل من �أ�شياء
�أكرث واقعية ،مثل اخلوف
من الإ�صابة �أو التعب� ،أو الأداء
املدر�سي� ،أو املوت� ،أو
الكوارث الطبيعية.

وعدم حتقري الطفل بنعته بالفا�شل �أو اجلبان ،ومن
ثم حماولة تطبيق مواجهة ال�سبب الذي يخاف منه
الطفل ،وتعويد الطفل مواجهته تدريج ًيا .فالطفل
يحتاج دائ ًما �إىل الإن�صات �إليه ،و�إظهار اهتمام
حقيقي جتاهه وجتاه م�شكلته وخماوفه ،وحماولة
التخفيف من �أثر ال�سبب ،ومنع امل�شكلة من التمدد
وتعطيل درا�سة الطفل وتفاعله ،واتباع �أ�ساليب تقلل
من �ضغط مو�ضوع اخلوف.
طرائق التخلص من الخوف المرضي | حتى
يتخل�ص الوالدان من اخلوف املر�ضي لأطفالهم عليهم
�أن يلتزموا باملتابعة الدائمة لأطفالهم ،واحرتام
�شخ�صياتهم وتكليفهم ببع�ض املهام ،و�إ�شعارهم
بالقرب منهم ،ومنحهم احلنان الالزم ،وتعويدهم
اجلر�أة واملواجهة ح�سب �أعمارهم ،لأن خماوف الطفل
تت�أثر مب�ستوى ن�ضجه ومراحل منوه .فالطفل يف نهاية
عامه الثاين ال يخاف من الأفعى ،وقد يلعب بها لكن يف
منت�صف ال�سنة الرابعة يخ�شى منها ويبتعد عنها.
يتوجب � ً
أي�ضا خلق جو �صحي و�أ�سري يف البيت
مبني على التفاهم والإقبال واجلر�أة املقننة ،و�إبعاد
الأ�شياء املخيفة للطفل و�صرفها عنه ،وتعويده �إياها
تدريج ًيا .وهذا ما يطلق عليه التطمني التدريجي،
واال�ستماع له وملا يحكيه عن م�شكلته� ،أو ما يخاف
منه دون مقاطعته� ،أو �إظهار امللل والتهمي�ش ،ثم
م�ساعدته �أو �إقناعه ب�أ�سلوب هادئ .ويجب �أال ميار�س
الآباء �أ�سلوب الإقناع �أو الإيحاء للطفل باخلوف
�إال يف الأمور التي ينبغي فيها ذلك ،وبالأ�سلوب
املنا�سب ،وجتنب الربامج التلفازية املخيفة ،والأخبار
التي حتوي م�شاهد العنف والدماء والقتل ،وانتقاء
الق�ص�ص اللطيفة ذات اخليال اجلميل ،واالبتعاد
عما يخيف الطفل ويزعزع زمنه الطفويل ،والرتكيز
على تنمية مهارات الطفل من خطابة ،وقراءة ،ور�سم
وغريها ،وتنمية الثقة يف نف�سه ،وتقليل اخلوف عن
طريق م�شاركته يف اللعب ،فهو و�سيلة جيدة لتعليم
الطفل مواجهة خماوفه.
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بطاقة السفر

زودنا عمالتك
على حسب سفراتك

وفر أكثر...
ســعر تحويل ثابت لعملــة الــدوالر األمريكي
()SAR 3.75=1$
أول بطاقة متعددة العمالت في المملكة حيث
تحتوي على أكثر من 10عمالت مختلفة
التحكــم والتحويل الفوري برصيــد بطاقتك عبر
الموقع اإللكتروني وتطبيق الجوال
أسعار تحويل منافسة للعمالت األخرى
ســهولة طلب البطاقــة عن طريــق الخدمات
المصرفية باإلضافة إلى إماكنية استخراج البطاقة
فوراً عن طريق زيارة الفرع
بطاقات إضافية ألفراد عائلتك

البطاقات
Cards

800 124 8000
saib.com.sa

عالم الرجل

إحياء الماضي
مل

يعد خاف ًيا على هواة ال�ساعات امليكانيكية ذاك امليل الذي
برز على مر ال�سنوات الأخرية لدى لوجنني جلهة �إعادة
�إ�صدار �ساعات قدمية �أو ابتكار �أخرى جديدة ت�ستلهم مناذج عتيقة
الطراز ،ال �سيما �ضمن جمموعة  Heritageالرتاثية التي حتتفي
عاما.
بتاريخ العالمة والإرث الإبداعي الذي راكمته على مر ً 185
ورمبا يكفي �أن يت�أمل املرء اليوم يف جديد لوجنني ،وحتديدً ا يف
�ساعة  ،Avigation BigEyeليقف �شاهدً ا على براعتها يف تكري�س
هذا امليل واالرتقاء به .يف ال�ساعة التي ت�ستوطن علبة من الفوالذ
املقاوم لل�صد�أ ،مل تكتف لوجنني با�ستح�ضار �صورة �ساعات
ميا لقادة الطائرات الع�سكرية ،بل
الكرونوغراف التي ُ�صنعت قد ً
عرفت كيف تقدمها يف ت�صميم ع�صري جريء متوازن الأبعاد.
ت�ستلهم � Avigation BigEyeساعة عتيقة الطراز من �سبعينيات
القرن الفائت ،فتن�أى عن البهرجة الزائدة ل�صالح ب�ساطة كال�سيكية
تتمحور عنا�صرها حول تناغم الأ�ضداد والو�ضوح يف القراءة ،ت�شهد
على ذلك عرب ميناء ال�ساعة الأ�سود الأرقام العربية امل�صقولة مبادة
 SuperLuminovaالو�ضاءة ،والرتتيب املتوازن للعدادات الثالثة،
و�إن كان عداد الدقائق الثالثني قد ُجعل �أكرب حج ًما بع�ض ال�شيء يف
�إيحاء �إىل �أهمية هذا امل�ؤ�شر يف ح�سابات الطيارين.
www.longines.com

أسلوب إيطالي
عندما

طرحت �إرمينيجيلدو زينيا جمموعتها
من الأزياء ملو�سم خريف  2017و�شتاء
 ،2018و�صف �ألي�ساندور �سارتوري ،الذي ُعني حدي ًثا
مدي ًرا �إبداع ًيا للدار ،التوجه الغالب على ابتكاراته
بالعودة �إىل اجلذور ،وهو ما حاول حتقيقه عرب
املواءمة بني تباينات تناغمت لتعك�س حوا ًرا �إبداع ًيا
بني فن اخلياطة الراقية واحتياجات الأناقة املتبدلة
لدى رجاالت هذا الع�صر .ويبدو �أن هذا التوجه
ين�سحب باملثل على �أحدث �إبداعات الدار من
كماليات الأناقة ،مبا يف ذلك جمموعتها اجلديدة
من النظارات ال�شم�سية .فللمو�سم املقبل ،اختارت
زينيا لت�صاميم النظارات اجلمع بني الأ�سلوب
الإيطايل الكال�سيكي وعنا�صر احلداثة التي تطعم
�أناقة الرجل الع�صري .وقد انعك�س هذا التالحم
متازجا بني اخل�شب
يف االبتكارات اجلديدة
ً
والتيتانيوم ،ومل�سات متفردة جتلت يف هيئة تفا�صيل
نافرة عند طرف الذراع ونقو�ش ت�ستلهم منط
�شيفرون ذي اخلطوط املتعرجة املتكررة.
www.zegna.com
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القديم المتجدد
حظيت

�سيارة  ،BMW M5منذ �إطالقها
عاما،
للمرة الأوىل قبل نحو ثالثني ً
با�ستح�سان �أولئك الذين يثمنون ما يجتمع فيها من
مزايا هند�سية وميكانيكية توفر قد ًرا كاف ًيا من الراحة
يف القيادة على الطرقات العادية وعرب حلبات ال�سباق
اخلا�صة على حد �سواء .ومتا�ش ًيا مع التزام ال�صانع
حتديث هذه املركبة جي ًال بعد جيل مبا ي�ضمن االرتقاء
ب�أدائها وت�صميمها ،يك�شف اليوم اجليل ال�ساد�س من
�سيارة  M5عن حت�سينات ملحوظة تكر�سها واحدة
من النماذج الأ�سرع والأقوى �أداء �ضمن فئة �سيارات
ال�سيدان .يف �سابقة هي الأوىل من نوعها ،اعتمدت

بي �إم دبليو يف املركبة اجلديدة نظام الدفع الكلي
 ،M xDriveف�ض ًال عن علبة ناقل حركة مركزية
من ثماين �سرعات مع مع�شق ترو�س متعدد اللوحات
ل�ضمان توزيع الدفع ب�شكل متغري ،وبح�سب احلاجة بني
املحورين الأمامي واخللفي ،ما يتيح لل�سائق التبديل
بني خم�سة �إعدادات خمتلفة توفر الثبات يف القيادة
يف خمتلف الظروف املناخية وعلى خمتلف �أنواع
الطرقات� .أما ما يرقى بالأداء الريا�ضي لل�سيارة ،فهو
حمركها املعزز ب�شاحن توربيني مزدوج واملكون من
ثماين �أ�سطوانات ب�سعة  4.4لرت .بالرغم من �أن هذا
املحرك يحاكي ذاك الذي جهزت به ال�شركة منوذج

 F10الأقدم من املركبة نف�سها� ،إال �أن التحديثات التي
طر�أت عليه هذه املرة ،ال �سيما على م�ستوى ال�شواحن
التوربينية احلديثة ،ونظام تربيد الهواء فائق الكفاءة،
وامل�ستوى املعزز ل�ضغط �ضخ الوقود� ،أ�سهمت يف
االرتقاء ب�أدائه عرب حت�سني م�ستوى القوة التي يولدها
�إىل ما يعادل  600ح�صان ،وزيادة مقدار العزم �إىل
 750نيوتن مرتًا عند  1800دورة يف الدقيقة .وبح�سب
معطيات ال�شركة ،ت�سمح هذه التحديثات لل�سيارة
بالت�سارع من الوقوف �إىل  100كيلومرت يف ال�ساعة
يف غ�ضون  3.4ثانية ،وبلوغ �سرعة ق�صوى حمددة
�إلكرتون ًيا عند  250كيلومرتًا يف ال�ساعة ،و�إن كانت
جمموعة جتهيزات  M Driver’s Packageاالختيارية
تكفل حتقيق �سرعة �أق�صاها  305كيلومرتات يف
ال�ساعة .وباملثل ،ا�ستهدفت التح�سينات نظام
التعليق الذي جرى تطوير بنيته لتحقيق قدر �أكرب
من التما�سك خالل القيادة اليومية و� ً
أي�ضا لتعزيز
ً
الأداء الن�شط للمركبة على احللبات .يذكر �أي�ضا �أن
االرتقاء باملزايا الن�شطة ل�سيارة  M5اجلديدة فر�ض
تعديل هيكلها عرب �إعادة ت�صميم الألواح اجلانبية
الأمامية وامل�صد الأمامي بهدف �إ�ضافة فتحات تعزز
تدفق الهواء �إىل �أنظمة التربيد واملكابح ،ف�ض ًال عن
ا�ستخدام م�شتت هواء خلفي جديد ،وا�ستحداث
نظام للتحكم يف اجلنيحات يف الأنابيب ،واعتماد
غطاء للمحرك م�صنوع من الأملنيوم متتد خطوطه
االن�سيابية و�صو ًال �إىل ال�سقف امل�شغول من البال�ستيك
املقوى ب�ألياف الكربون على نحو يكر�س الطابع
الريا�ضي للمركبة و�أدائها الر�شيق.
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عالم المرأة

إيحاءات ألماسية
ترثي

دار �شوميه جمموعتها ال�شهرية Liens de
 ،Chaumetفيما ي�شبه ا�ستعادة �أ�صداء

تلك احلكاية الرومان�سية التي جمعت ذات زمن بني
نابليون وامللكة جوزفني ،بابتكارات جديدة تكر�س
بها هذه املرة معاين جاذبية �أنثوية تتكامل بها
�أوا�صر الهوى .يف جمموعة  ،Liens Séductionالتي
ت�شكل امتدادًا لق�صة تلك الروابط التي طرحتها
الدار للمرة الأوىل يف �سبعينيات القرن الفائت،
ت�صوغ �شوميه �أبجدية الع�شق و�إيحاءاته الأجمل
�شرائط من ذهب وردي �أو �أبي�ض تتعرج خطوطها
بغري تكلف قبل �أن تنعقد يف مركزها لتتجلى �أن�شوطة
تغت�سل ب�ضياء الأملا�س .ت�ضم املجموعة �ست ع�شرة
قطعة فريدة ،تتفاوت بني �أ�ساور و�أقراط للأذنني
وخوامت وقالئد ،تعك�س ت�صاميمها االن�سيابية
الب�سيطة �إمنا الراقية يف �آن معامل �أنوثة تزاوج بني
العفوية واجلاذبية.
www.chaumet.com

عندما

تعقيدات أنثوية

�أطلقت دار مون بالن �ساعات  Bohèmeالأوىل
�سنة  ،2014جنحت يف �أن ت�صوغ من جماليات
ت�صميمها ً
نب�ضا بوهيم ًيا يليق بامر�أة ع�صرية ال ينف�صل رقي
�أنوثتها عن ح�ضور �شخ�صي �آ�سر .وتعيد الدار اليوم ت�شكيل
هذا النب�ض حالة تعبريية ترقى بطابعها اجلمايل تعقيدات
ميكانيكية كانت يف زمن م�ضى حك ًرا على ال�ساعات الرجالية.
نق�شت مون بالن ،يف م�أثرتها اجلديدة� ،ساعة Bohème
 ExoTourbillon Jewellery Motif Serpentالتي يقت�صر
منوذجا �صيغت يف علبة من الذهب
�إ�صدارها املحدود على 18
ً
الأحمر �أو الأبي�ض ،نب�ض الأنوثة فوق �سطح امليناء امل�شغول
من عرق الل�ؤل�ؤ لوحة فنية متقنة الزخرفة جت�سد ثعبا ًنا تلتقط
تعرجاته الأرجوانية املر�سومة يدو ًيا با�ستخدام طالء اللك
انعكا�سات ال�ضوء الذي يفي�ض عن احلجارة الياقوتية وحبيبات
الأملا�س التي ُر�صع بها كما قر�ص ال�ساعة .وقد ا�ستكملت
الدار هذا العمل الفني الذي ي�ستلهم غمو�ض العامل الأنثوي
بتعقيدات ميكانيكية جتلت يف املعيار احلركي لل�ساعة الذي
يجمع بني �آلية «�إكزو-توربيون» اخلا�صة مبون بالن ،والقائمة
على الف�صل بني وزن قف�ص التوربيون وعجلة التوازن ،ف�ض ًال
عن �آلية الوقف ال�سريع للثواين ،وكتلة التعبئة الآلية بالغة
ال�صغر التي توفر ر�ؤية كاملة حلركة ال�ساعة عرب الغطاء
الكري�ستايل خللفية العلبة.
www.montblanc.com
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الحقيبة العملية

تطرح

دار كوت�ش ،ملو�سم ما قبل خريف
 ،2017ومتا�ش ًيا مع جمموعتها
من الأزياء التي ت�ستلهم النزعة الفردية
املميزة لأجواء نيويورك ،حقيبة The Bandit
اجلديدة والتي اعتمدت فيها ت�صمي ًما عمل ًيا
يليق بامر�أة ع�صرية تعي�ش الإيقاع ال�صاخب
للحياة يف املدينة� .صيغت احلقيبة من جلد
العجول املدبوغ ذي احلبيبات امل�صقولة �أو
اجللد املقلوب ،فيما ُزخرفت باحلد الأدنى من
التفا�صيل املعدنية بغية ت�سليط ال�ضوء بالكامل
على الك�سوة اجللدية التي ازدانت يف �أحد
النماذج بتوليفة لونية زاهية ُ�شكلت يف هيئة
حلقات متداخلة� .أما ما يرثي الطابع العملي
للحقيبة الوا�سعة ،فيتمثل يف ا�شتمال ق�سمها
الداخلي على حقيبة �أ�صغر حج ًما ميكنها
ف�صلها وا�ستخدامها ب�شكل م�ستقل.
www.coach.com

ال

نفحات رومانية

تنفك العا�صمة الإيطالية روما ت�شكل ف�ضاء مله ًما لكثري
من �إبداعات دار بلغاري .وقد �آثرت الدار هذه املرة �أن
تخط بع�ض ف�صول تلك احلكايات والأ�ساطري التي طبعت
مدينة التاريخ بنفحات عطر يت�ضوع عبقه ب�ألق يحاكي بريق
جنوم تتلألأ بها �سماء روما .وعلى قيا�س ذاك الأن�س الذي
ت�شيعه يف احلوا�س والأفئدة �أ�ضواء روما� ،صاغ �صانع العطور
ال�شهري �ألبريتو موريال�س عطرGoldea,The Roman Night
م�شهدية ليل روماين يعبق ب�شذا زهور اليا�سمني ورائحة
ع�صارة امل�سك الرومي يف توليفة تزيدها ت�أث ًريا نفحات من
رائحة التوت الأحمر حلو املذاق وزهرة الفاوانيا ال�سوداء.
وكمثل تلك ال�سطوة الآ�سرة التي متار�سها روما على �أهل
الهوى من مريديها ،اختزل موريال�س �إيحاءات اجلاذبية
الأنثوية يف عطره بنفحات قاعدية من طيب امل�سك الأ�سود،
والبت�شويل ،وع�شبة النجيل الهندي.
www.bulgari.com
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تقنية

عبر المنصات
اإللكترونية
احجز بسهولة
يتوافر عدد من المنصات
اإللكترونية التي تساعد على إجراء
حجوزات الطيران والفنادق في
خطوات بسيطة.

خلدون غسان سعيد

يقدم

كثري من املواقع خدمات مفيدة
للم�ستخدمني حلجوزات الفنادق وتذاكر
الطريان ،وجتعل امل�ستخدم ي�شاهد �صور الغرفة
التي يختارها قبل اخلروج من منزله ،بالإ�ضافة �إىل
�أنها متوافرة للعمل يف �أي وقت ،على خالف مكاتب
احلجوزات التي يجب فيها الذهاب يف وقت حمدد
وانتظار الزبائن الآخرين .ونذكر يف هذا املو�ضوع
جمموعة من املواقع التي �ست�سهل �إجراء احلجوزات.
�ستح�صل على جتربة مبهرة حلجوزات تذاكر
الطريان �إىل وجهتك املختلفة با�ستخدام خدمة
«غوغل فاليت�س»  Google Flightsاملجانية التي
ميكن الو�صول �إليها ب�إدخال عنوان اخلدمة (www.
 )google.com/flightsيف �أي مت�صفح للإنرتنت
من هاتفك اجلوال �أو جهازك اللوحي� ،أو حا�سوبك
ال�شخ�صي .وتطلب اخلدمة من امل�ستخدم �إدخال
مدينتي ال�سفر والتواريخ املرغوبة ،لتعر�ض قائمة
ب�أ�سماء �شركات الطريان ،ومواعيد الرحالت
ومدتها ،وما �إذا كانت مبا�شرة �أم هناك توقف
يف حمطة ما �أو �أكرث ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض �أ�سعار
الرحالت وحتديد �أقلها تكلفة .وميكن ترتيب النتائج
وفقًا لل�سعر� ،أو توقيت املغادرة� ،أو مدة الرحلة،
�أو وقت الو�صول� ،أو ا�سم �شركة الطريان� ،أو عدد
حمطات التوقف ،مع القدرة على حتديد �أ�سماء
املدن التي يرغب امل�ستخدم يف التوقف فيها .كما
ميكن حتديد عدد امل�سافرين والدرجة املرغوبة وما
�إذا كانت الرحلة يف اجتاه واحد �أم ذها ًبا وعودة.
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و�ستعر�ض اخلدمة لدى النقر على الرحلة املرغوبة
مالحظات ما �إذا كانت تلك الرحالت تت�أخر يف
العادة �أم ال ،وتعر�ض املدة املتوقعة للت�أخري وفقًا
ل�سجل الرحالت ال�سابقة ،مع عر�ض املزايا املوجودة
داخل الطائرة ،مثل توافر خدمة الإنرتنت الال�سلكي،
وعرو�ض الفيديو ،ومنفذ «يو �إ�س بي» ل�شحن الأجهزة
املحمولة ،ومعدل امل�سافة بني الكرا�سي لطويلي
القامة ،مع توفري رابط مبا�شر ملوقع �شركة الطريان
املختارة حلجز التذكرة مبا�شرة وفقًا للمعطيات التي
�أدخلها امل�ستخدم يف «غوغل فاليت�س» .كما ي�ستطيع
امل�ستخدم �إر�سال معلومات الرحلة املرغوبة �إىل نف�سه
من خالل ر�سالة بريد �إلكرتوين مبا�شرة من داخل
اخلدمة� ،أو م�شاركة تلك املعلومات مع الآخرين من
خالل «في�سبوك» و«تويرت» و«غوغل� ،»+أو عرب الربيد
الإلكرتوين ،مع توفري القدرة على مراقبة تغري �أ�سعار
تلك الرحلة واحل�صول على تنبيهات �آلية عرب الربيد
الإلكرتوين لدى اختالفها.
�أما موقع «بوكنغ دوت كوم» ،فت�أ�س�س يف عام
 1996يف مدينة �أم�سرتدام ،وي�ضم �أكرث من � 15ألف
بلدا ،ويدعم
موظف يف  204مكاتب يعملون يف ً 70
موقعه اللغة العربية .ويتيح املوقع القدرة على البحث
عن تذاكر ال�سفر ،وخيارات �أماكن الإقامة من ال�شقق
ومنازل العطل ،و�أماكن املبيت والإفطار للعائالت،
�إىل املنتجعات الفخمة ،ومنازل الأ�شجار والأكواخ
من بني مليون و� 400ألف مكان �إقامة يف نحو 120
�ألف وجهة يف  227دولة و�إقليم حول العامل ،مع تقدمي

تطبيق الهاتف اجلوال يف �أكرث من  40لغة خمتلفة.
املوقع منا�سب ملن يبحث عن �أف�ضل الأ�سعار� ،أو
الأوقات� ،أو الوجهات للرتفيه �أو للعمل ،دون �إ�ضافة
�أي ر�سوم على احلجوزات ،ذلك �أنه يح�صل على
�أرباحه من الفنادق وال�شركات امل�شاركة ،مع تقدميه
لعرو�ض ح�صرية منخف�ضة التكلفة .وميكن ت�صفح
املوقع باتباع الرابط التايل،www.booking.com :
�أو حتميل التطبيق من املتاجر الإلكرتونية.
نذكر كذلك موقع «امل�سافر» الإلكرتوين الذي
يعد وكالة �سفر رقمية �سعودية ت�أ�س�س يف عام ،2013
ويقدم خيارات احلجز يف �أكرث من مليون فندق حول
العامل من خالل تطبيقه ومراكز ات�صاالته .وميكن
احلجز يف الفنادق دون ا�ستخدام بطاقة ائتمان،
والدفع الحقًا .كما يدعم املوقع حجز تذاكر الطريان
من بني �أكرث من  450م�سار طريان خمتلفًا ،وهو
يدعم اللغة العربية .وميكن ت�صفح املوقع باتباع
الرابط التايل� ،www.almosafer.com :أو حتميل
التطبيق من املتاجر الإلكرتونية� .أما موقع «تريفاغو»،
في�سمح للم�ستخدم بالبحث يف  1.3مليون فندق يف
�أكرث من  190دولة ،مع تقدمي ال�صور والتقييمات
وغريها من املواد املفيدة قبل اختيار الفندق املف�ضل
للم�ستخدم .ويقدم املوقع القدرة على البحث من
خالل احلوا�سيب ال�شخ�صية ،مع توفري تطبيقات على
الأجهزة الذكية ،وهو يدعم اللغة العربية .وميكن
ت�صفح املوقع باتباع الرابط التايلwww.trivago. :
� ،comأو حتميل التطبيق من املتاجر الإلكرتونية.

تطبيقات مختارة

اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة من
التطبيقات المختلفة لألجهزة الجوالة:

Google Assistant

�إن كنت تبحث عن م�ساعد �شخ�صي ذكي على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آي �أو �إ�س»،
فت�ستطيع حتميل م�ساعد «غوغل �أ�سي�ستانت» Google
 Assistantاملجاين الذي �سيدرد�ش معك �صوت ًيا �أو
ن�ص ًيا ،وبطرق ذكية .وميكن للم�ستخدم التفاعل مع
امل�ساعد بطرق كثرية ،مثل قول «�أر�سل ر�سالة ن�صية
بريدا �إلكرتون ًيا ملديري» �أو «ات�صل
البنتي» �أو «�أر�سل ً
بق�سم ال�صيانة لل�سيارة» �أو «ذكرين ب�شراء هدية
لزوجتي» �أو «�شغل مو�سيقا هادئة على يوتيوب» �أو
«اعر�ض خريطة العودة �إىل املنزل» ،وغريها .وميكن
حتميل التطبيق من متجر «�آي تيونز» الإلكرتوين بدي ًال
مل�ساعد «�سريي» اخلا�ص بـ«�آبل».

قالدة تقنية للبث المباشر
�إن

كنت من حمبي م�شاركة ال�صور
وعرو�ض الفيديو من حولك مع
الآخرين ،ف�ستعجبك قالدة «فرونت رو»
 FrontRowالذكية التي ميكن ارتدا�ؤها
حول رقبة امل�ستخدم لتقوم بت�صوير
جمريات رحلته �أو الأن�شطة التي ي�شارك بها
من خالل �آلة الت�صوير ال�صغرية املدجمة
فيها .وت�ستطيع �آلة الت�صوير العمل ب�ضغطة
زر واحدة لعدم ت�شتيت انتباه امل�ستخدم،
مع القدرة على ارتداء القالدة حول الرقبة
من خالل �سل�سلة �أو ملقط لتعليقها على
املالب�س للت�صوير يف  140درجة (زاوية
ت�شابه تلك املوجودة يف معظم الهواتف
الذكية) .وحتتوي القالدة على جمموعة

ميكروفونات مدجمة لتقدمي �أعلى جودة
ممكنة لل�صوتيات ،مع توفري �سماعة مدجمة
كذلك لت�شغيل عرو�ض الفيديو على ال�شا�شة
ومعاينتها .وت�ستطيع البطارية العمل لنحو
يومني ،وت�ستطيع بث املحتوى على �شكل
ت�سجيالت ق�صرية متتالية ملدة � 16ساعة،
�أو ملدة �ساعتني من البث املبا�شر .وحتتاج
البطارية �إىل نحو  20دقيقة ملعاودة �شحنها
بالكامل من خالل منفذ «يو �إ�س بي تايب-
�سي» .وترتبط القالدة بهاتف امل�ستخدم
مل�شاركة املحتوى مع الآخرين من خالل
تقنيتي «بلوتوث» و«واي فاي» وعرب �شبكات
«في�سبوك» و«تويرت» و«يوتيوب» ،مع تخطيط
ال�شركة لإطالق من�صة لتعليق القالدة
يف ال�سيارات لت�صوير الرحالت مع الأهل
غراما
والأ�صدقاء .ويبلغ وزن القالدة ً 55
فقط ،وهي �أقل وزنًا من كثري من ال�ساعات
الذكية املوجودة يف الأ�سواق ،ومتوافرة
باللونني الأ�سود والزهري ،ويبلغ �سعرها
نحو  399دوال ًرا ،وميكن احل�صول عليها من
موقع ال�شركة https://www.frontrow.
� ،comأو من متجر «�أمازون».

AccuBattery

يعد عمر بطارية الهاتف اجلوال وكفاءتها من
�أهم الأمور التي ت�شغل بال م�ستخدمي الهواتف الذكية
والأجهزة اللوحية على حد �سواء .ويقدم تطبيق
«�أكيوباتريي»  AccuBatteryاملجاين على الأجهزة
التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد» كث ًريا من املزايا
املفيدة ،مثل التعرف ب�سهولة على الفرتة التي ميكن
ا�ستخدام اجلهاز بها يف و�ضع ن�شط �أو منط اال�ستعداد،
وكذلك التحقق من �سرعة �شحن اجلهاز يف كل مرة يتم
فيها �إ�ضاءة ال�شا�شة �أو �إغالقها� .سي�ستفيد امل�ستخدم
من التطبيق باحلفاظ على عمر البطارية وطاقتها
ملدة �أطول ،والتعرف على �سرعة �شحن البطارية،
وقيا�س ال�شحن باملللي �أمبري ،ومراقبة الطاقة الفعلية
امل�ستهلكة للجهاز ،وتقدير الوقت الذي ي�ستغرقه
الهاتف يف ال�شحن وكذلك الوقت املتبقي ،بالإ�ضافة �إىل
حتديد اال�ستهالك الفعلي للبطارية من كل تطبيق على
مدفوعا يقدم مزايا
الهاتف .كما يقدم التطبيق �إ�صدا ًرا
ً
�إ�ضافية �أخرى ،مثل ا�ستخدام اخللفيات املظلمة لتوفري
الطاقة ،وت�سجيل ا�ستهالك البطارية ب�شكل يومي،
والو�صول ل�سجل اال�ستهالك ب�سهولة تامة ،بالإ�ضافة
�إىل �إيجاد �إح�صائيات مف�صلة حول طاقة البطارية يف
مركز الإ�شعارات .وميكن حتميل التطبيق من متجر
«غوغل بالي» الإلكرتوين.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

�أبو احل�سني �أحمد بن فار�س يف كتابه متخيرَّ
وبَ ،نيرِّ ُ ال َو ْج ِه.
الألفاظ :يقال �إنَّ فال ًنا لمَ َ�شْ ُب ٌ
ُ
ويقولون للمر�أة البي�ضاء� :إنَّ اخلما َر الأ�سو َد َي�ش ُّب
وجهَها و ُي َح ِّف ُلهُ.
ْ

قال �أبو الطيب املتنبي:

قال

ي��ا �أع����دَ َل ال��ن��ا���س �إال يف ُمعاملتي
�أع��ي ُ��ذه��ا َن َ
���رات م��ن َ��ك ���ص��ادق�� ًة
���ظ ٍ
وم��ا ان��ت��ف��ا ُع �أخ���ي ال��دن��ي��ا ب��ن��اظ ِ��ر ِه
�أن��ا ال��ذي َن َ��ظ�� َر الأع��م��ى �إىل �أدب��ي
����ام ِم���ل َء ُج��ف��وين ع��ن ���ش��وار ِده��ا
�أن ُ
وج���اه ٍ���ل َم����� َّد ُه يف ج��ه�� ِل�� ِه �ضحكي
���وب ال��ل��ي ِ��ث ب����ارز ًة
�إذا ن��ظ��رتَ ُن���ي َ

قال ب�شر الأ�سدي:
ُ
َ
رأى ُدر ًَّة َبي َْضا َء يَحْ فِل لونها
بان البرير ُم َقصَّ بُ
ُس َخامٌ َكغِرْ ِ
وقال الفرزدق:
َترَى ُ
قريش
من
حاج
حَ
الغ َّر الجَ ِ
ٍ
َ
إذا ما األم ُر ذو الحِ دْث ِان عاال
قيامًا ينظرون إلى سعي ٍد
كأنهم َيرَوْ نَ به ِهالال

مجالس ثعلب

وج َه ُه و�أ�شْ َر َقهُ! وما � ْأح َ�سنَ
ويقولون :ما �أ ْن َ�ض َر ْ
ٌ
التياحه! و�إنَّ فال ًنا ِمل ْب َ�شا ٌر� ،أي هو �أبدً ا �ضاحك .و�إ َّنه
َ
ل ْأح َ�سنُ من َ�ش ْن ِف الأ ْن َ�ض ِر ،و� ْأح َ�سنُ من ال َو ِذ ْي َل ِة.
الأ ْن َ�ض ُر جم ُع َن�ضْ ٍر ،وهو الذهب .وما � ْأح َ�سنَ �أ�سرا َر
مام ،و�إ َّنه
وجهِ ِه ،و�إ َّنه َل ُي ْ�ست َْ�س َقى به ال َغ ُ
وجهِ ِه ،و�أ�س َّر َة ْ
ْ
�ساعات ال ُو ُج ِوم.
َل َب َّ�س ُام
ِ

لأبي العبا�س �أحمد بن يحيى ثعلب (ت291هـ)

وذهب مث ًال
َقلَ َب له َظه َر ال ِم َج ِّن

قال

الإمام �أبو القا�سم الزخم�شري يف
امل�ستق�صى يف الأمثال:
�أي تغيرَّ عليه و�ساء ر�أيه فيه.
قال معن بن �أو�س:
ُ
قلبت له ظه َر ال ِمجَ نِّ فلم أدمُْ
على َ
ذاك إال ريثما أتحو َُّل
وقال عدي:
بينما ي َْغ ِب ُط ُه أشيا ُع ُه
قلبَ الدَّه ُر له ظه َر ال ِمجَ نِّ
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َ
�صم َ
أنت ا َ
واحل َك ُم
�صام و� َ
فيك ِ
خل ُ
اخل ُ
ال�شحم فيمن �شح ُم ُه َو َر ُم
�أن تحَ َ�س َب
َ
�إذا ا�ستوت عنده الأن���وا ُر ُ
والظ َل ُم
و�أ���س��م�� َع��ت كلماتي َم���ن ب��ه َ���ص�� َم ُ��م
وي�سه ُر ا َ
ويخت�صم
خل��ل��قُ َج�� ّراه��ا
ُ
����م
ح��ت��ى �أتَ����ت���� ُه َي����� ٌد َف���� ّرا�����س���� ٌة و َف ُ
ف�ل�ا ت ُ
�ن�ن � َّأن ال���ل���ي���ثَ م��ب��ت�����س ُ��م
���ظ َّ َّ

هو

�أبو العبا�س �أحمد بن يحيى ال�شيباين
املعروف بثعلب ،ثالث ثالثة من �أئمة
الكوفيني يف النحو واللغة واحلديث بعد الك�سائي
والف ّراء انتهت �إليه �إمامتهم بعدهما .عا�ش حياة
حافلة بخدمة النحو واللغة والأدب بني تيارات
قوية من املناف�سة� ،إذ كان اخلالف حمتد ًما بني
الب�صريني والكوفيني �آنذاك .روى كتب �أبي زيد
الأن�صاري ،وكتب �أبي عبيدة ،وكتب الأ�صمعي،
وكتب �أبي عمرو ،فاجتمع له بذلك علم غزير.
وقد �أثنى املرتجمون على علمه وروايته وحفظه

و�أمانته ،و�شهدوا له مبعرفة الغريب ورواية
ال�شعر القدمي ،وو�صفوا علمه بالكثري ،وروايته
بالوا�سعة ،و�أماليه باجلودة .قال عنه امل ّربد« :هو
�أعلم الكوفيني».
�أما هذا الكتاب فهو فريد يف نوعه ،لأنه
ت�سجيل دقيق للدرو�س التي كان يلقيها ثعلب على
تالميذه والتي ت�شتمل على �شرح �آيات قر�آنية
وتخريج مفرداتها �أو حديث نبوي �أو التمثل
بال�شعر من خالل ن�صو�ص �أح�سن العامل اجلليل
اختيارها .والكتاب ُي َع ُّد �صورة وا�ضحة ملدر�سة
الكوفة النحوية ،ذلك �أن �أبا العبا�س هو �إمام
مدر�سة الكوفة هذه ور�أ�س علمائها ،ومن هنا
كانت الق�ضايا النحوية واللغوية التي يت�ضمنها
الكتاب تُعالج على طريقة الكوفيني ،غري �أن
وجهات نظر الب�صريني كث ًريا ما ترددت � ً
أي�ضا
على �صفحاته من قبيل ا�ستعرا�ض �آراء املدر�سة
املخالفة يف الر�أي .وي�ضم الكتاب مناذج رائعة
من عيون ال�شعر العربي ل�شعراء موهوبني مثل
ح�سان بن ثابت ،والنابغة اجلعدي ،والكميت،
وابن هرمة ،وغريهم كثري ،وكل ق�صيدة يجعل
منها ثعلب منطل ًقا لدر�سه.
�إن جمال�س ثعلب من الكتب العربية
الفريدة من حيث الرتكيز على تعليم اللغة من
خالل الن�صو�ص التي �أح�سن امل�ؤلف اختيارها
وانتقاءها بذوق رفيع ،ف�ض ًال عن التدفق
والفي�ض اللذين ي�صدران عن عامل فذ وهو يقدم
هذه الدرو�س العلمية النفي�سة.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

أكتوبر 2017

 8-4أكتوبر

 3-2أكتوبر

 5-4أكتوبر

األسبوع السعودي للتصميم  - 2017الرياض
يستضيف مركز الملك عبداهلل للبحوث والدراسات
البترولية األسبوع السعودي للتصميم .ويشمل
األسبوع معارض ومنتدى وورش عمل .ويوفر
فرصة مثالية لمناقشة التصميم ودوره في نمو
االقتصاد اإلبداعي ،خصوصً ا لدى الشباب المبدع.
www.saudidesignweek.com

ملتقى ومعرض التعدين واستكشاف
المحاجر -دبي
يحتضن مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض
أكبر ملتقى ومعرض للتعدين واستكشاف
المحاجر في منطقة الشرق األوسط ،وأفريقيا،
وآسيا الوسطى ،وجنوب آسيا .ويشارك في
الملتقى أكثر من  2000مشارك.

المؤتمر الدولي السابع للبحوث في اإلدارة
والهندسة والعلوم  - 2017دبي
يستضيف فندق حياة باليس في دبي المؤتمر الدولي
السابع للبحوث في مجال اإلدارة والهندسة والعلوم
لعام  .2017ويستعرض المؤتمر آخر التطورات
والتحديات المتعلقة بقطاعات اإلدارة والهندسة
والعلوم .ويمثل المؤتمر فرصة للتواصل فيما بين
المختصين والمعنيين باإلدارة والهندسة والعلوم.

 11أكتوبر

 10-9أكتوبر

 19-18أكتوبر

معرض إكسبو القصيم  -بريدة
ينظم مركز القصيم الدولي للمعارض بمدينة بريدة
معرض إكسبو القصيم .ويجمع المعرض بين الترفيه
والتسوق تحت سقف واحد في أجواء عائلية ،ويلبي
احتياجاتهم كافة .ويضم مجموعة من الحرفيين،
واإلكسسوارات والجواهر ،واألزياء ،والتصوير.
https://twitter.com/Alqassimexpo

مؤتمر الشرق األوسط إلدارة المرافق  -الرياض
على مدار يومين ينعقد المؤتمر في فندق موفنبيك
الرياض ،ويناقش آخر التطورات التي طرأت على إدارة
الشؤون المالية في المملكة العربية السعودية ودول
الخليج ،وأفضل ممارسات اإلدارة المالية واالبتكار
التقني في إدارة الشؤون المالية.

قمة المملكة للطاقة المتجددة  - 2017الرياض
تنعقد قمة المملكة للطاقة المتجددة  ،2017في وقت
أصبحت قطاعًا جديدًا ومهمًا في المملكة .ومن المتوقع
أن تتوسع لتبلغ هدفها عام  .2023وتستهدف
المملكة  9.5جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول
عام  2023تماشيًا مع أهداف الرؤية ،من أجل تنويع
االقتصاد خارج نطاق النفط ،وتحقيق التوازن بين
االحتياجات االقتصادية واألهداف البيئية.

 23أكتوبر

 24-23أكتوبر

 26-25أكتوبر

المؤتمر العالمي لقادة األعمال  -أبو ظبي
تحت شعار «مستقبل التمويل :تكنولوجيا
جديدة وأسواق جديدة» ،يحتضن سوق أبو ظبي
العالمي المؤتمر العالمي لقادة األعمال ،وهو من
أهم األنشطة التي تشهدها المنطقة .يتناول
المؤتمر بالبحث القضايا الرئيسة التي تؤثر في
العالم وقادته .ويقام المؤتمر تحت إشراف كلية
إدارة األعمال الدولية «إنسياد».

المؤتمر السنوي الثاني للنقل واللوجستيات
في الشرق األوسط  -الرياض
يستضيف فندق الرياض ماريوت المؤتمر
بمشاركة كثير من الخبراء حول العالم.
ويستعرض الفرص االستثمارية وتحديات
قطاع الشحن عبر السكك الحديدية
والخدمات اللوجستية.

ملتقى ومعرض االمتيازات الدولية  -أبو ظبي
تنظم غرفة أبو ظبي ملتقى ومعرض االمتيازات
الدولية ،والذي يستقطب كبرى الشركات
المحلية والعالمية والمتخصصة في مجاالت
السياحة ،والضيافة ،والتجارة ،والصحة ،والتعليم،
والغذاء ،وتجارة التجزئة ،وجمعيات االمتياز،
وخبراء من جميع أنحاء العالم.
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

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

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

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

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

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

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

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

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats
12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km
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معلومات مفيدة
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

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

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة �إر�سال الربقية التلك�سية عرب
الهاتف مبا�شرة يف �أي وقت ،ولأي مكان عن طريق االت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ( )969للر�سائل العربية ،وعلى الرقم
( )968للر�سائل الإجنليزية.
• خدمة االت�صال املجاين ( ،)800وهي خدمة تقدم للجهات وال�شركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من االت�صال املجاين،
جوا
عدم السماح بحمل السوائل ً

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة،
يحظر حمل املواد ال�سائلة ،والهالمية ،وامل�ضغوطة �ضمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق َبل الركاب ال�ضيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�شمل ذلك
ال�سوائل كافة املعب�أة يف عبوات زجاجية� ،أو بال�ستيكية،
�أو معدنية التي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10
مللرت ،وحتتوى مواد �سائلة �أو غازية م�ضغوطة كاملياه،
وامل�شروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت ب�أنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�ستح�ضرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�شامبو ،ومعجون الأ�سنان،
بالإ�ضاف ًة �إىل العبوات امل�ضغوطة املعدة لال�ستخدام يف
�شكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما �أنه لن يتم رف�ض هذه ال�سوائل،
و�إمنا �سيتم �شحنها �ضمن العف�ش املوزون.
ا�ستعالمات الدليل
�شركة زين  -مركز خدمة ال�ضيوف
ال�ساعة الناطقة
�شركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�ضيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

Self-drive car rental is
available in most cities
in Saudi Arabia.

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

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

In their pursuit of wisdom, group members will be

encouraged to learn from their mistakes,
to think before acting and, by taking off their masks, to become
more authentic in living their values

judgement. In addition, they possess the
qualities of sincerity and authenticity, the
former implying a willingness to say what
you mean, the latter to be what you are.
Wise people are also humble; their
humility deriving from a willingness to
recognise the limitations of their knowledge. They accept that there are things
they will never know. By accepting their
ignorance, they are better prepared to
bear their own fallibility. People who are
wise know when what they are doing
makes sense, but also when it will not be
good enough. Ironically, it is exactly this
kind of self-knowledge that pushes them
to do something about it.
Wisdom can be looked at from both
a cognitive and emotional perspective.
Cognitively, wise people have the ability
to see the big picture. They are able to
put things in perspective; to rise above
their personal viewpoint and observe
a situation from many different angles
(thus avoiding simplistic black-andwhite thinking). From an emotional
perspective, people acknowledged for
their wisdom are reflective, introspective
and tolerant of ambiguity. They know
how to manage negative emotions, and
possess both empathy and compassion;
qualities that differentiate them in an
interpersonal context.
Ironically, what makes wisdom more
important than success and riches is that
it enables us to live well. Our mental and
physical health flourishes when we are
congruent with our beliefs and values. As
Mahatma Gandhi once said, “Happiness
is when what you think, what you say,
and what you do are in harmony.” Wise
people are attuned to what constitutes a
meaningful life. They know how to plan
for and manage such a life. This implies
self-concordance, behaving consistently

with their values, a journey that requires
self-exploration, self-knowledge and selfresponsibility.

Age doesn’t make us wiser

| So,
how can we acquire wisdom and can
we expedite its acquisition? Becoming
wise is a very personal quest. It is only
through our own experiences, learning
how to cope with the major tragedies and
dilemmas embedded within life’s journey,
that we will discover our own capacities
and learn how to create wisdom.
Setbacks are memorable growth
experiences contributing to a deeper
understanding of the vicissitudes of life.
Overcoming difficult situations contributes to an increased appreciation of life
and the recognition of new possibilities.
These experiences enable us to rise above
our own perspectives and see things as
they are.
Unfortunately, wisdom is not something that automatically comes with the
passing of years. While older people
may be more capable than their younger
counterparts, many never put their life
experiences to good use. To acquire
the required sense of reflectivity may
necessitate the help of others. Educators,
coaches, psychotherapists and mentors
can play a significant role, not only by assisting with the dissemination of knowledge but by helping those searching
for wisdom work through challenging
experiences and encouraging them to
work on emotional awareness, emotional
self-regulation, relational skills and
mindfulness.
A number of specific steps can be
taken to expedite the road to wisdom. In
my work with executives I have found
that creating a learning community in
which participants have the opportunity

to tell their stories, not only has a cathartic effect but also helps wisdom come
to bear. While written case studies can
be helpful, life case studies narrated by
participants have a much more dramatic,
emotional impact. Telling and listening
to personal stories is a starting point for
a deeper understanding of oneself and
others, and helps participants learn to
hear what’s not being said.

Wisdom and authenticity

| A

learning community is also a great
place to practice open-mindedness.
Encouraging participants to step out
of their comfort zone and to deal
with people who are very different
from themselves, leads to a deeper
understanding and acceptance of the
ambiguous nature of things. If designed
in a holistic manner, these communities
are a great exercise in humility, giving
participants a better awareness of
their limitations as well as a greater
ability to integrate their knowledge
and experiences when dealing with the
challenges ahead.
In their pursuit of wisdom, group
members will be encouraged to learn
from their mistakes, to think before
acting and, by taking off their masks, to
become more authentic in living their
values.

* 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
Development Programmes.
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Why
Wisdom
Can’t Be Taught
In the pursuit of wisdom,
executives may find themselves taking off
their masks to become truly authentic
and reflective leaders.
Manfred Kets de Vries *

“I cannot teach anyone anything, I can only make them think.”
- Socrates

The day after becoming the CEO of a
company facing turbulent times, David
had a dream. In it, while walking on a
beach he discovered a bottle. On opening, a genie appeared offering him a wish
in exchange for her freedom. Eschewing
riches, fame or a long life, David opted
for the one thing he knew he needed to
help him guide his people in the best way
possible. He chose the gift of wisdom.
In today’s hyperactive digital age,
attaining wisdom is a challenge. With
tablets and phones and their various
apps constantly vying for our immediate
attention, it is increasingly difficult to
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find the time and mental space for making meaningful connections or engaging
in the deep conversations, reflection,
emotional awareness, empathy and compassion, necessary in its pursuit.
Indeed, it is an unfortunate fact for
many leaders in David’s position, that
while wisdom requires education,
education does not necessarily make
people wise. As Professor Charles Gragg
noted in his classic case study “Because
Wisdom Can’t Be Told”, the mere act of
listening to wise statements and sound
advice doesn’t necessarily ensure the
transfer of wisdom.

What does it mean to be wise?

| People often equate wisdom with

intelligence or being knowledgeable;
but all too often, it becomes apparent
that being intelligent and being wise are
quite different things. The world is full
of brilliant people who intellectualise
without really understanding the essence
of things. In contrast, wise people try
to grasp the deeper meaning of what is
known and strive to better understand
the limits of their knowledge.
Wisdom implies more than merely
being able to process information in a
logical way. Knowledge becomes wisdom
when we have the ability to assimilate
and apply this knowledge to make the
right decisions. As the saying goes,
‘knowledge speaks but wisdom listens’.
Wise people are blessed with good

Advanced-country politicians today still seem

©
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to be ignoring the limitations of an economic
model that relies excessively on finance
to create sustainable, inclusive growth
features. For starters, as the late Rüdiger
Dornbusch argued, financial crises can
take a long time to develop, but once
they erupt, they tend to spread rapidly,
widely, violently, and (seemingly) indiscriminately.
In this process of cascading failures,
overall financial conditions quickly
flip from feast to famine. Private credit
factories that seemed indestructible are
brought to their knees, and central banks
and governments are confronted with
tough, inherently uncertain policy choices. Moreover, policymakers also have to
account for the risk of a “sudden stop” to
economic activity, which can devastate
employment, trade, and investment.
Marshaling a sufficiently comprehensive response to extreme financial
stress becomes even more difficult, if
not enough was done during the good
times to ensure sustainable and inclusive
growth. It becomes harder still when
politicians are actively playing the blame
game. In the end, the sociopolitical and
institutional effects of a crisis can far
outlast the economic and financial ones.
All of these lessons would have been
useful to advanced-economy policymakers ten years ago. When BNP Paribas
froze $2.2 billion worth of funds on
August 9, 2007, it should have been
obvious that more financial stress would
be forthcoming. But policymakers drew
the wrong conclusions, primarily for two
reasons.
First, it took some time for policymakers to come to grips with the extent of
the financial system’s latent instability,
which had accumulated under their
watch. Second, most policymakers in the
advanced world were too dismissive of
the idea that they had anything to learn
from emerging countries’ experiences.
Unfortunately, these problems are yet

to be fully resolved. In fact, there is a
growing risk that politicians – many of
whom are distracted and sidestepping
their economic-governance responsibilities – may be missing the biggest historical insight of all: the importance of an
economy’s underlying growth model.
Indeed, advanced-country politicians
today still seem to be ignoring the limitations of an economic model that relies
excessively on finance to create sustainable, inclusive growth. Though those
limitations have been laid bare over
the last ten years, policymakers did not
strengthen adequately the growth model
on which their economies depend.
Instead, they often acted as if the crisis
was merely a cyclical – albeit dramatic
– shock, and assumed that the economy
would bounce back in a V-like fashion,
as it had typically done after a recession.
Because policymakers were initially
captivated by cyclical thinking, they
did not regard the financial crisis as
a secular or epochal event. The result
was that they purposely designed their
policy responses to be “timely, targeted,
and temporary.” Eventually, it became
clear that the problem required a much
broader, longer-term structural solution.
But by that time, the political window
of opportunity for bold actions had essentially closed.
Consequently, advanced economies
took too long returning to pre-crisis
GDP levels, and were unable to unleash
their considerable growth potential.
Worse, the growth that they did achieve
in the years after the crisis was not
inclusive; instead, the excessively wide
income, wealth, and opportunity gaps in
many advanced economies endured.
The longer this pattern persisted,
the more advanced economies’ future
growth prospects suffered. And what was

previously unthinkable – both financially
and politically – started to become possible, even likely.
A decade after the start of the crisis,
advanced economies still have not
decisively pivoted away from a growth
model that is overly reliant on liquidity
and leverage – first from private financial
institutions, and then from central
banks. They have yet to make sufficient
investments in infrastructure, education,
and human capital more generally. They
have not addressed anti-growth distortions that undermine the efficacy of tax
systems, financial intermediation, and
trade. And they have failed to keep up
with technology, taking advantage of the
potential benefits of big data, machine
learning, artificial intelligence, and new
forms of mobility, while managing effectively the related risks.
Policymakers in the advanced world
lagged in internalizing the relevant
insights from emerging economies. But
they now have the evidence and analytical capability to do so. It is in their power
to avert more disappointments, tap into
sources of sustainable growth, and tackle
today’s alarming levels of inequality. The
ball is in the political class’s court.

* Mohamed A. El-Erian, Chief Economic

Adviser at Allianz, the corporate parent
of PIMCO where he served as CEO and
co-Chief Investment Officer, was Chairman
of US President Barack Obama’s Global
Development Council. He previously
served as CEO of the Harvard Management
Company and Deputy Director at the International Monetary Fund. He was named
one of Foreign Policy’s Top 100 Global
Thinkers in 2009, 2010, 2011,and 2012. He
is the author, most recently, of The Only
Game in Town: Central Banks, Instability,
and Avoiding the Next Collapse.
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The Lost Lesson
of the

Financial Crisis

The facts policymakers missed while designing
their response to the financial crisis and the means to rectify
the mistakes.
Mohamed A. El-Erian *
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the French bank
BNP Paribas
decided to limit investors’ access to the
money they had deposited in three funds.
It was the first loud signal of the financial
stress that would, a year later, send the
global economy into a tailspin. Yet the
massive economic and financial dislocations that would come to a boil in late
2008 and continue through early 2009 –
which brought the world to the brink of a
devastating multi-year depression – took
policymakers in advanced economies
completely by surprise. They had clearly
not paid enough attention to the lessons
of crises in the emerging world.
Anyone who has experienced or studied developing-country financial crises
will be painfully aware of their defining

Ten years ago,

Photograph By George M. Pontino Jr.

the fresh, abundant produce found in stalls dotting
the roads of the surrounding villages.
Today the valley has become a popular spot for
day-visitors to spend their time eating and relaxing
under the many trees that fill the valley. The fruit
and vegetable stands that line the roads going
towards the Edge of the World are perfect places to
pick up snacks and meals for picnics later on. Once
in the valley it is easy to spot many kinds of birds,
lizards, insects and even wandering camels to keep
visitors entertained.
Reaching the actual Edge of the World will
involve an exciting ride through soft sand tracks
that lead to the bottom of a small hill. This gathering
point gives no indication of what lies ahead for the
visitor. A quick scramble up the gentle slope gives
way to a sweeping view over the escarpment. Wellworn trails trace the edge of the cliffs and climb up
and over higher areas to allow a view on both sides
of the escarpment. Much like the seemingly endless
valley floor both ends of the cliffs slowly disappear
into the horizon.
Braver, more intrepid visitors may peek over the
edges to watch the crows and hawks that dip and
dive on air currents around the rock-faces hundreds
of feet below. Despite the desire to stare endlessly
at the horizon, contemplate and reflect, it is worth
looking down at the ground below your feet. Due
to the geological history of the Tuwaiq escarpment
there are a multitude of fossils. The variety of fossils
is huge, from tiny seashells to giant corals. What
first appears to be merely gravel turns out to be a
plethora of small shell and coral fragments.
Half the fun of visiting the Edge of the World
is searching for the best examples and variety of
fossilized shells. This a testament to the ancient
nature of the landscape, and how it was formed
and forged by nature over millions of years into
what we can see today.
After thoroughly exploring the cliffs and
hunting for the perfect fossil specimens to bring
back as souvenirs, the perfect way to end a day
at the Edge of the World is a picnic in the Acacia
valley. Even on a busy day there is a space away
from the main track to relax from an afternoon
of hiking. Even though the valley is not often the
main attraction it is worth spending some time in
the valley after the cliffs as the sun goes down.
A visit to the Edge of the World can easily be
arranged from Riyadh, and, indeed, for many in
this city, it remains a place to escape the urban
sprawl of the Saudi capital and indulge in nature
at its purest. For any visitor, the breath-taking
sight of the cliffs, the valleys, as well as the weight
of history associated with them, will be a hugely
rewarding experience, and will provide wonderful
memories for many years.

*

Leah Schmidt and William Bauer are travel writers
and photographers.
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The Edge of the World

Historically, the valley below the cliffs of the Edge 		
		 of the World was part of the
former Darb Al Hijaz, which served as the 		
main route for travellers on their way
			from the east to the 					
				 west across the Middle East
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Rising out of the plain,
and standing at about 600m in height,
		 the Edge of the World is a breath-taking sight.
		
Its steep cliffs are a primordial
				 reminder of the eternity of time
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one of only three escarpments in Asia, the other
two being in India. An escarpment is a long cliff
that separates level areas of different elevations
within a plateau, and has come into being
through hundreds of thousands of years of
gradual, natural erosion. Some famous examples
of this geographical occurrence include the
Elgeyo Escapement in Africa’s Great Rift Valley,
and the Niagara Escarpment in North America
over which the river of the same name flows to
create the famous Niagara Falls.
Indeed, the Tuwaiq Escarpment runs for
800 kilometres from Al-Qasim to the northern
edge of the Empty Quarter desert near Wadi adDawasir, but is known by many simply as: The
Edge of the World.
Peering over the cliffs that rise up to form
the escarpment of the Edge of the World, it is
easy to see how it acquired the name. Looking
over the edge to the valley floor hundreds of
feet below that stretches endlessly away it does
seem as though the world does have an edge
and you have reached it.
Rising out of the plain, and standing at about
600m in height, the Edge of the World is a breathtaking sight. Its steep cliffs are a primordial
reminder of the eternity of time as well as of the
raw power of nature. Driving out to this from
Riyadh takes a couple of hours, and owing to the
lack of infrastructure, it is best done in a fourwheel drive vehicle. While the western side of
the escarpment drops off sharply, the eastern side
gently slopes down and towns and villages have
existed on either side of it for generations.
While the Tuwaiq escarpment passes through
large areas of desert, numerous dry riverbeds -known as wadis in Arabic -- appear along the edges
of the area. One of the most famous is named Wadi
Hanifa and cuts through Riyadh, stretching out for
almost 120 kilometres in total length.
This creates a very fertile valley, blessed with
copious water resources usually scarce in such a
dry, desert area. In fact, it is still an area that the city
of Riyadh draws on for its water. The surrounding
farms also benefit from the water available, and as
such Wadi Hanifa appears very green and lush with
vegetation, reflecting the abundance of sustenance
there, and the skill of the farmers in extracting it for
cultivation purposes.
Historically, the valley below the cliffs of the
Edge of the World was part of the former Darb Al
Hijaz, which served as the main route for travellers
on their way from the east to the west across the
Middle East, bringing goods and people across the
Arabian Peninsula.
These merchants, adventurers and pilgrims
followed the course of the Wadi Hanifa, establishing
multiple villages and forts along the valley to guard
the travellers. In addition to being a major trade
and travel route, this was also always an agricultural
area. This legacy still remains alive today through
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The Edge of the World

of the World
Raw, Natural Beauty
Riyadh's physical location, in the heart
of Nejd region, lends itself well
to weekend escapes to surrounding desert
areas due to the variety of natural
sights situated around it.
By Leah Schmidt and William Bauer *
cooler months of Saudi
During the
Arabia’s short winter, it is possible

with only a few hours driving to get far out into
nature, and experience some of Saudi Arabia’s most
unexpected natural marvels.
Nejd’s regional topography is primarily that of
a plateau, which ranges from 762m to 1,525m in
height. As such, Riyadh is situated at an altitude of
around 612m, and is therefore located in an area
that presents multiple features in the landscape,
cleaved out of the plateau rock on which it sits.
One of these features is the Tuwaiq Escarpment,
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Ideas
summer of 2016, my famLast summer,
ily and I had a trip to Kerala, India.

In Black and White

The

Real Stories
Do we have the right to
persuade some feelings to a certain
picture, even if it was a lie?
Lena Almshaikhi
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I was overwhelmed with excitement! The
culture, the people, and a totally new experience in a new country.
I had recently bought my DSLR, with
no idea how to use it. I ended up using it as
a point and shoot at the time. What a shame!
However, I knew what I was going to photograph, which was a result of continually
observing photos online: the black and white
photos of kids in underprivileged countries.
They are the photos that would move our
emotions without even knowing the story
behind any of them.
Like a photo of a random kid walking
down a street, who, just behind that corner,
went to play a game of soccer with his friends.
But we decide to neglect that part, because it
would not make a great emotional story in our
opinion. We shoot, turan the photo into black
and white, upload and anticipate until we get a
few hundred likes. After that, we feel amazing
like we did the world a great favor by showing
them “the real world” out there.
Can they be taken advantage of like that?
Can feelings be so commercially used and
spread? Do we have the right to persuade some
feelings to a certain picture, even if it was a lie?
Now please don’t get me wrong. Their life
can be hard. It is hard actually! Harder than
anyone can imagine or can possibly write about.
Does that mean they have to be miserable to the
extent that every feeling related to those photos
is sadness and sympathy?
Yes, their struggles should be told to
the world but they deserve to be photographed truthfully, in the right situation
telling real stories.
When we see luxurious lives we try to
capture every perfect happy moment, adding
an extra tint of color…but when we go to poor
societies we take those single stories along
with us. We forget that we cannot define happiness by what we own.
Here is a secret maybe a few of you
know: that kid you took a photo of could
be by any means happier than you. Why?
Because when you have nothing you give
everything. Your heart grows bigger and
becomes warmer. You help without benefits,
you love unconditionally and you smile even
when people around you think you should
be crying. That contentment is what should
be photographed and spread.
This story is dedicated to those kids I met
in India. The beautiful kids which I learned
from how to be truly and deeply happy, a kind
of happiness that comes from a true heart, not
from the conditions around me.

Black Magic
Stephan’s Quintet.
Discovered by French
astronomer Édouard
Stephan in 1877, this cluster
of five galaxies is
located 280 million lightyears from Earth.
Photograph By NASA/ESA
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Ice, Ice, Baby
Icebergs at sunrise on
the black sand beach of
Jökulsárlón, a large glacial
lagoon in southern Iceland.
Jökulsárlón’s body of
water has been expanding
as the neighboring
Breiðamerkurjökull glacier
melts away due to rising
global temperatures.

Reach for the Stars
The Himalaya Mountains as
seen from Tatopani village in
Nepal. With no
light pollution and clear
nighttime skies, the Himalayas
offer a prime perch for
stargazing.
Photograph By Anton Yankovy
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Photograph By Alex Saberi

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

Pretty in Pink
Silhouettes of African bush elephants reflect in
the water at sunset in Botswana. The country has one of the greatest
elephant populations in the continent.
Photograph By Frans Lanting
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SKYTEAM’S ROUND THE WORLD PLANNER IS YOUR GATEWAY
TO THE GLOBE.
SkyTeam’s new Round the World booking tool lets you schedule and book your multiple-stop journey in
one simple online session. You’ll fly around the globe using just one ticket. And you’ll set the pace – with
10 days to one year to complete your trip. Easy. But with 20 member airlines offering you gateways
to 1,074 destinations in 177 countries, choosing from 2 to 15 stops along the way may be the hardest part.
Get started with the SkyTeam Round the World Planner on skyteam.com

SkyTeam
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Round the World in
Two Stops

Here are some of our favorite
destination combinations in
SkyTeam’s network:

a frequent flyer, time is tight. Juggling
When you’re
schedules when you’ve got to be in two different

Buenos Aires and Berlin

continents almost at the same time isn’t always easy. To make the
most of our travelers’ time, we’ve come up with a solution: a twostop Go Round the World pass.
We’ve learned from our own experience that going around
the world is often a more time-efficient way to get from A to B
to C and back. You’ve a meeting in Shanghai on Monday and a
conference in Mexico City on Thursday? No problem – we can
even take you between the two cities nonstop.
Flexibility and convenience is what travelers need and that’s
what we offer. Change your plans along the way; stay longer, or
leave sooner - it’s not a problem. The two-stop ticket includes
travel across our network of 20 member airlines and suits every
budget - all without fees and fixed dates. Frequent flyer benefits
are available when you travel on a Round the World ticket.
Meaning you can redeem miles and take advantage of all the
advantages which come with flying with SkyTeam, from lounge
access to SkyPriority services.

Party cities to keep you busy around the
clock, with their mix of history, culture and
buzzing nightlife.

And leisure travel? | We can’t all spend months seeing the
world, but what about squeezing a short vacation into your
business travel? Cross the Pacific and the Atlantic oceans all
in one trip and tick a couple destinations off your bucket list
along the way. You can add up to 15 stops to a Round the World
pass, making business and pleasure easier to mix than ever.

Get planning

- October 2017

Portland, Beijing and Kilimanjaro

Take a hike, or three. Forest Park – the
largest wilderness park in the U.S. – is
within Portland’s city limits. Meanwhile,
a trek along the Great Wall of China is an
experience you’ll never forget. Or, why not
spot the ‘Big Five’ on safari before scaling
Kilimanjaro?

Cancun, Honolulu, Sydney and Bali

Our network offers some of the world’s
hottest spots for surfing, sunbathing and
scuba diving, so get beach ready.

SkyTeam’s easy-to-use Round the
World planner will find your perfect
trip from two to 15 stops, plus you can
book up to seven days before you fly.
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Why Wisdom

Tel: 00966 11 2128005
Fax: 00966 11 4401367
Toll Free: 800 758 6666

Can’t Be Taught
In the pursuit of wisdom,
executives may find themselves
taking off their masks to
become truly authentic
and reflective leaders.
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