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تصدر شهرًيا عن االتصال المؤسسي 
الخطوط الجوية العربية السعودية

ص.ب 620 جدة 21231
المملكة العربية السعودية

www.saudia.com

مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

رسالة »السعودية«

أن نكون ناقاًل جوًيا عالمًيا حريًصا على  إرضاء ضيوفه، يعمل 
بقدرات تنافسية، وفق أسس تجارية، رافًعا بفخر شعار الوطن 

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

جميع الحقوق محفوظة، ال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة، أو 
اختزانه في نظام حفظ معلومات، أو نقله، أو إرساله بأي صورة أو بأي وسيلة 

إلكترونية كانت، أو التسجيل، أو خالفه دون إذن كتابي مسبق من الناشر.

اآلراء والمعلومات المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 
الخطوط الجوية العربية السعودية، أو الناشر، إنما يتحمل مسؤوليتها كاتبوها 

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

mbalotaibi@saudia.com

 هاتف : 1676 686 12 966+

مدير عام 
الخطوط الجوية العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

ISSN

ردمد:1319-1543

مساعد المدير العام لالتصال المؤسسي
رئيس التحرير

فهد بن عبداهلل باهديله



Integrated ServicesIntegrated Services

Integrated Services
Integrated Services

Integrated Services

Ground 
Handling

Your Aircraft is the Center
of our Attention

Your SPA in the SKY

Maximizing the assets of your aircra� 
operating without trouble

Our professional certi�ed and quali�ed engineers 
will keep your aircra� airworthiness all the time

Aircraft 
Charter

Aircraft 
Management

Aircraft 
Maintenance

Integrated ServicesIntegrated Private Aviation Services
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عضو تحالف "سكاي تيم"

التاريخ والجمال 
المتناهي

أودية المملكة العربية السعودية 

صورة الغالف:
بدر العنزي

األودية في المملكة 
التاريخ والجمال 

المتناهي
التضاريس حكاية الجمال على 

األرض تبدأ من اليابسة فالبحر، مارة 
باألنهار والرمال والجبال والسهول 

حتى األودية. 

إثراء
شعلة التنوير والثقافة

ُشيّد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
»إثراء« في الموقع ذاته لبئر الدمام رقم 7 ، الموقع 

ل تحوالً فارًقا في حياة السعوديين،  الذي شكَّ
ليمثل المركز مؤسسة تنوير غير تقليدية.



الناشر

المدير العام
محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

فاكس: 4401466 11 00966
advertising@sspc.com.sa

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات
54

50

44
أسئلة القادة 

المتواضعين
يحتاج قادة األعمال إلى أن 

ينظروا حولهم بأكثر من طريقة 
حتى يتجنبوا الوقوع ضحية 

للتوجهات النرجسية.

للمساعدة على 
التحصيل الدراسي

الغذاء والتركيز
يؤثر الغذاء، على نحو مباشر، 

في قدرة األطفال العقلية على 
االستيعاب، بسبب دوره في 
تعزيز الفيتامينات واألحماض 

المفيدة للدماغ.

مكتبة المنزل 
منهل الثقافة األول

تنّمي مكتبة المنزل قدرات 
التفكير واالبتكار والتخيل. 

فالكتاب أساس متين لبيئة 
منزلية ثرية بالثقافة ومشجعة 

على القراءة.
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حول السعوديةحول السعودية
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جبال الديسة 

تعد هذه اجلبال املتطاولة بني ثالثة 

اأودية من اأهم اأماكن اجلذب ال�سياحي 

يف منطقة تبوك، وحتديًدا حمافظة 

�سباء. فهي يف كل املوا�سم مق�سد 

للمغامرين الباحثني عن التجارب املثرية 

بني اجلبال والأودية.

تصوير: عواد العطوي

7
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حول السعودية

هدهد طريب 

يف حمافظة طريب، �سرق منطقة 

ع�سري، يكون للحياة الفطرية 

والربية لون مغاير، حيث تتخذ 

طيور الهدد من الأ�سجار بيوًتا 

لها. لقطة رائعة لطائر الهدد وهو 

يهدهد �سغريه بالغذاء!

تصوير: أحمد سعيد آل مالح
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الجمال اآلسر

عندما يتزاوج اجلمال بني 

تكوينات �سخرية يف منطقة العال، 

غرب اململكة العربية ال�سعودية، 

وبني ظواهر فلكية متجلية يف درب 

التبانة، يكون املنظر يف العال 

اآ�سًرا وخالًبا.

تصوير: صخر عبداهلل



حول العالم
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Photograph By: Keith Ladzinski
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أرض الثلج والنار

من اجلزيرة العائمة فوق املحيط الأطل�سي 

اأي�سلندا تتجلى هذه اللقطة اجلوية للطبيعة 

اخل�سراء التي تتخللها جداول مياه 

متجلدة، وبقايا براكني ثائرة.
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Photograph By: Enric Sala
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حول العالم

وجبة كبيرة وشهية

جزيرة اإيزابيال يف الإكوادور تعد اأكرب جزر اأرخبيل 

غالبالغو�ش، ينبثق من حتت ماء �سواحلها هذا املنظر املده�ش 

لأ�سد البحر وهو حماط مبجموعة كبرية من 

اأ�سماك �ساليما ينتقي منها وجبته.



Photograph By: Cory Richards
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على حافة السماء

فوق �ساطئ جزيرة بازاروتو يف موزمبيق حتلِّق 

مظلة طائرة من نوع املظالت التي طورتها وكالة 

الف�ساء الأمريكية نا�سا، جزًءا من برنامج 

رحالت الف�ساء اخلا�ش بها.

Photograph By: Jody Macdonalda
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اليوم الوطني

فرحة وطن
في فرح استثنائي غمر أرجاء المملكة العربية 

السعودية احتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانين 
بدأ من األرض حتى السماء، تزينت المدن البهية براية 

التوحيد الخفاقة للمجد والعلياء، واكتسحت الفرحة 
الجمعاء سماء الوطن في ليله وصباحه، وشارك 

األشقاء في الفرح لوطن يستحق الفخر.

)
ش

�
و ا 

(
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الفرحة الغامرة الملونة باألخضر وعلم التوحيد 
بدًءا من وجه الطفل الحسن حتى شموخ 

منجزات تتباهى في اليوم الوطني بالحلل التي 
اكتستها، هي فرحة صادقة بوطن استثنائي 

يفخر بعزه وتوحيده.
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معالم

للهند�سة املتناهية والإبداع مثال 

الع�سري ونقطة حتول يف 

العا�سمة الأذرية، باكو. يعد مركز 

اأبراج اللهب معلًما ح�سارًيا و�سياحًيا 

وجتارًيا، وهو من املعامل اجلديدة، 

اإذ جرى افتتاحه عام 2012 بتكلفة 

بلغت 350 مليون دولر.

يتكون املركز من برج جنوبي، 

وبرج غربي، وبرج �سرقي، وتطل هذه 

الأبراج الثالثة على بحر قزوين. 

كما اأن تفاوت اأطوال الأبراج الثالثة 

ذات الت�سميم املميز يوحي للناظر 

لياًل اأنه اأمام لهب حقيقي. يبلغ طول 

الربج الأول 190 مرًتا، بينما يبلغ 

الثاين 160 مرًتا، اأما الثالث فيبلغ 

140 مرًتا. يتكون هذا املركز الذي 
يعد رمًزا معمارًيا يف �سماء العا�سمة 

من فندق و�سقق �سكنية فاخرة، 

ومكاتب، ومركز ت�سوق فاخر.

يف الليل ترتاءى اأبراج اللهب، 

اأو كما ت�سمى Flame Towers، من 

بعيد كاأنها ثالث �سعالت متقدة 

ب�سبب واجهات الأبراج التي تك�سوها 

�سا�سات عر�ش عمالقة ت�سيئها 

ع�سرة اآلف م�سباح عايل الطاقة، 

وتعر�ش اللهب الذي ميكن روؤيته 

من داخل العا�سمة، وحتى من 

البحر. اأما يف النهار فاإن الزجاج 

الأزرق الذي ي�ستمد زرقته من �سماء 

العا�سمة وبحر قزوين هو الواجهة 

اجلميلة والرحبة لأبراج اللهب. 

أبراج اللهب
باكو
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
ت�سم فلورن�سا، ب�سبب تاريخها العريق، كثرًيا من 

متاجر احِلرف اليدوية التي تنت�سر جنًبا اإىل جنب 

مع املراكز التجارية الراقية. كما تنت�سر فيها متاجر 

بيع التحف الفنية، والب�سائع اجللدية، والهدايا 

التذكارية، واحلقائب واملنتجات املحلية التقليدية. 

وُتعد منطقة و�سط فلورن�سا التاريخية من اأف�سل 

وجهات الت�سوق، حيث تكتظ باملحال التجارية.

من اأبرز الأ�سواق التي ين�سح بالت�سوق منها: �سوق 

نوفو، و�سوق ديلي بولت�سي، و�سان لورنزو. كما ميكن 

�سراء احللي واجلواهر عرب التوجه اإىل ج�سر بونتي 

فيكيو، فهو املكان املثايل للح�سول على ت�سميمات 

م�ستوحاة من ع�سر النه�سة. وتوجد عند هذا 

اجل�سر متاجر يعود تاريخها اإىل قرون خلت. 

أين تذهب؟
يربز اأحد مقومات اجلذب ال�سياحي يف فلورن�سا 

يف طبيعتها اخلالبة من مرتفعات، وب�ساط اأخ�سر، 

وتالل و�سهول، واأنهار، وعلى راأ�سها نهر اأرنو 

الذي يق�سم املدينة اإىل جزاأين، واأنهارها الأ�سغر 

مونيوين، وتريت�سويل، وغريفي. كما ت�سم فلورن�سا 

مبايَن ذات طراز معماري قوطي، يعود اإىل الع�سور 

الو�سطى. وتكرث يف املدينة ال�ساحات ال�سهرية 

واأبرزها �ساحة ديال �سنوريا التي حتظى بتاريخ 

عريق مبا ت�سمه من معامل ُتعد مق�سًدا لل�سياح، 

واأهمها ق�سر فيكيو القدمي الذي ُيعد مقًرا لبلدية 

فلورن�سا. كما ت�سم املدينة �ساحة مايكل اأجنلو اإحدى 

اأكرث الوجهات التي يق�سدها الزوار. اأما �ساحة 

اجلمهورية فتمثل اخليار املنا�سب للباحثني عن 

املقاهي الكربى، والفنادق املرتفة.

من اأهم املعار�ش الفنية يف فلورن�سا معر�ش 

اأفيت�سي الواقع يف ق�سر ديغلي اأفيت�سي الذي اأن�سئ 

يف عام 1581. ومن اأكرث ق�سورها �سهرة ق�سر 

ميدي�سي ريكاردي، وق�سر غويلفا، وق�سر بيتي، 

وق�سر روت�سيالي، وق�سر �سرتوت�سي، وق�سر بيانكا 

كبيلو، وق�سر ريدولفي.

أين تسكن؟
Rocco Forte Hotel Savoy

يقع فندق �سافوي يف قلب مدينة فلورن�سا، على 

مقربة من معر�ش اأفيت�سي اأحد اأقدم املتاحف 

الفنية على م�ستوى العامل. ي�سم الفندق غرًفا 

تتميز بطرازها الع�سري الأنيق، الذي يجمع ما بني 

الت�سميم الفني الإيطايل والأعمال الفنية امل�ستوحاة 

من دور الأزياء املحلية. وتوفر الغرف اإطاللت رائعة 

على �سوارع املدينة. كما ي�سم هذا الفندق الفاخر 

نادًيا �سحًيا بالطابق العلوي مع اإطاللة على اأ�سطح 

منازل املدينة املميزة.

24 ساعة
في

فلورنسا

تقع مدينة فلورنسا في الجزء الشمالي من 
وسط إيطاليا. وكان ُيطلق عليها قديًما أثينا 

العصور الوسطى بسبب دورها النهضوي 
والثقافي والفني في أوروبا. تضم فلورنسا 

كثيًرا من المتاحف، والقصور، والمواقع 
التاريخية. وفيها وضعت شخصيات مؤثرة في 

التاريخ اإلنساني لمساتها اإلبداعية. من هذه 
الشخصيات الشاعر اإليطالي دانتي، ودوناتيلو 

ومايكل أنجلو اللذان خّلفا إرًثا من أعمال 
النحت العظيمة، إلى جانب غاليليو صاحب 
االكتشافات الفلكية، وليوناردو دافينشي 

صاحب األعمال الفنية اإلبداعية.
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أفضل الجامعات العالمية 

من يمتلك القمر؟

يزال معهد ما�سات�سو�ست�ش للتقنية MIT يت�سدر ل 

ت�سنيف اأف�سل جامعات العامل للعام ال�سابع على 

التوايل، وفًقا لأحدث ت�سنيف من �سركة اأبحاث التعليم 

Quacquarelli Symonds الذي ُن�سر على موقع ال�سركة 
الإلكرتوين، اإذ اأظهر الت�سنيف اجلديد هيمنة جامعات 

الوليات املتحدة الأمريكية على راأ�ش القائمة.

با�ستخدام نظام النقاط ت�سدرت اجلامعات الآتية 

املراكز الع�سرة الأوىل يف الت�سنيف، اإذ ح�سد معهد 

ما�سات�سو�ست�ش للتقنية MIT العالمة الكاملة التي تبلغ 

100 درجة، بينما حلت جامعة �ستانفورد يف كاليفورنيا 
ثانية مبعدل 98.6 درجة، وتلتها جامعة هارفارد 

مبعدل 98.5 درجة. وا�ستمرت هيمنة الوليات املتحدة 

حتى املركز الرابع الذي ح�سده معهد كاليفورنيا 

للتقنية CIT مبعدل 97.2 درجة.

حلت جامعة اأك�سفورد الربيطانية خام�سة مبعدل 

ا  96.8 درجة، ثم جامعة كامربيدج الربيطانية اأي�سً
مبعدل 95.6 درجة. اأما معهد �سوي�سرا الحتادي 

للتقنية ETH فحلَّ يف املرتبة ال�سابعة مبعدل 95.3 

درجة، ثم كلية اإمربيال التابعة جلامعة لندن مبعدل 

93.3 درجة، ثم جامعة �سيكاغو الأمريكية مبعدل 
93.2 درجة، ويف املرتبة العا�سرة جاءت كلية لندن 

اجلامعية مبعدل 92.9 درجة.

ماذا 
تعني ال�سورة الفوتوغرافية ال�سهرية 

لرائد الف�ساء باز األدرين وهو يقف بجانب 

اأول علم اأمريكي على �سطح القمر؟ هل يعني ذلك 

بال�سرورة امتالك اأمريكا للقمر؟ يجيب عن ذلك 

تقرير كتبه فران�ش فون دير دونك، اأ�ستاذ قانون 

الف�ساء يف جامعة نربا�سكا – لينكون، ن�سره موقع ذا 

كونفرزي�سن للعلوم الأكادميية.

عرف امل�سوؤولون بالوليات املتحدة اأن م�ساهدة 

النا�ش من كل اأنحاء العامل للعلم الأمريكي على القمر 

رمبا يثري ق�سايا �سيا�سية كربى، بحكم اأن القمر قد 

ي�سبح من الناحية القانونية جزًءا من املناطق النائية 

ا يثري ذلك نزاعات  يف الوليات املتحدة، بل رمبا اأي�سً

دولية تنعك�ش �سلًبا على برنامج الف�ساء الأمريكي 

وم�سالح الوليات املتحدة ككل.

يقول كاتب التقرير اإن عاملي الف�ساء اأرم�سرتونغ 

واألدرين بو�سولهما للقمر وو�سع العلم الأمريكي على 

ل ملكية القمر اأو جزء منه لأمريكا،  �سطحه مل يحوِّ

ا بعد معاهدة الف�ساء اخلارجي عام 1967،  خ�سو�سً

والتي اتفق فيها كل من الوليات املتحدة والحتاد 

ال�سوفيتي، اإ�سافة اإىل الدول الأخرى املرتادة للف�ساء، 

على اأن القمر من امل�ساعات العاملية التي ميكن الو�سول 

اإليها ب�سكل قانوين جلميع الدول وال�سركات، ول يحق 

امتالك اأرا�سيه اأو ال�ستيالء على اأي جزء منه.

من هنا وهناك

معهد ما�سات�سو�ست�ش للتقنية
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القيلولة مفيدة للصحة

السويد ومواجهة حوادث الطرق

ت�سرتك 
نا�سا وجوجل و�سام�سونغ يف تبني فكرة 

النوم لنحو 20 دقيقة ملوظفيها يف اأثناء 

العمل وذلك يف كب�سولت خم�س�سة لذلك. وترى هذه 

اجلهات اأن ذلك ل يعد ترًفا وتدلياًل للموظفني بقدر ما 

هو �سرورة تدعمها الأدلة العلمية.

ت�سري درا�سة حديثة نقلها موقع املنتدى القت�سادي 

العاملي عن جملة Nature Medicine، اإىل اأن احلرمان 

من النوم يرتبط مبجموعة من امل�سكالت ال�سحية، مبا 

يف ذلك ال�سمنة وال�سكري وال�سكتة الدماغية والنوبات 

القلبية وحتى املوت. 

ويو�سي الباحثون بقيلولة بعد الظهر ل �سيما بعد 

تناول الطعام ب�سرط األ تزيد على 30 دقيقة، والنوم ما 

بني �سبع �ساعات وت�سع �ساعات كل ليلة للبالغني. ويلفت 

املوقع اإىل درا�سة اأخرى قام بها علماء �سينيون ملن تبلغ 

اأعمارهم 65 عاًما اأو اأكرث، وجدوا فيها اأن غفوة ما بعد 

الغداء قد ح�سنت قدراتهم املعرفية بطريقة ملحوظة. 

كما وجدت درا�سة اأجرتها وكالة نا�سا حول اأمناط نوم 

رواد الف�ساء اأن الوظيفة الإدراكية الرئي�سة التي جرى 

حت�سينها عن طريق القيلولة كانت هي الذاكرة امل�سوؤولة 

عن القدرة على تعدد املهام، لت�سمح لهم برتكيز النتباه 

يف اأثناء القيام باأكرث من مهمة.

عام 2015، فقد اأكرث من مليون �سخ�ش حياتهم يف 

يف حوادث مرتبطة بال�سيارات حول العامل وفًقا 

لتقرير �سادر عن منظمة ال�سحة العاملية. وبينما جلاأت 

بع�ش الدول اإىل حمالت ال�سالمة العامة التقليدية التي 

تكر�ش اللتزام بحدود ال�سرعة وارتداء اأحزمة الأمان، 

خطت ال�سويد خطوة اأخرى اأكرث فاعلية عرب مبادرة 

الروؤية ال�سفرية Zero Vision Initiative التي ت�سرح 

عرب موقع اإلكرتوين خا�ش بها �سيا�ستها امل�ستهدفة. 

ففي عام 1997 اأدخلت ال�سويد هذه ال�سيا�سة التي 

تهدف اإىل تقليل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث 

الطرق اإىل ال�سفر بحلول عام 2050، عرب �سيا�سات 

جديدة لقوانني املرور، واإدخال تعديالت جذرية على 

الطرق للحد من املخاطر، كتقليل عدد التقاطعات، 

واإبعاد ال�سيارات عن م�سارات عبور امل�ساة يف ال�سوارع، 

وبناء املزيد من ج�سور امل�ساة، وف�سل الدراجات عن 

حركة مرور ال�سيارات. 

اأدى هذا النظام ال�سارم بعد اأن اأخذ حيز التنفيذ 

اإىل تقليل عدد املخالفات واحلوادث اإىل اأدنى 

م�ستوياتها، وانخفا�ش معدل الوفيات على الطرقات 

اإىل 270 حالة فقط يف عام 2016 بدًل من 541 حالة 

قبل 20 عاًما، حتى باتت ال�سويد مثاًل يحتذى به يف 

جميع اأنحاء العامل. 
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التاريخ والجمال 
المتناهي

التضاريس حكاية الجمال على األرض تبدأ من اليابسة فالبحر، 
مارة باألنهار والرمال والجبال والسهول حتى األودية. كل 

البلدان لها حكاية خاصة مع ما يميزها من جمال التضاريس، 
سواء كانت جبااًل، أو بحاًرا، أو رماًل.

عبير الفوزان

األودية في المملكة العربية السعودية 
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الأودية وروافدها اإحدى ال�سمات الطبيعية اجلميلة التي حتفرها عوامل التعرية، 

اأو تتكّون اأخاديد غائرة نتيجة هبوط الأر�ش، اأو طرًقا التوائية بني اجلبال. وكثرًيا ما اكتنفها التاريخ 

والغمو�ش، ناهيك من اخل�سوبة الزراعية حتى اأ�سبح لكل واٍد حكاية.

بني التاريخ واملرعى اخل�سب واأعجوبة الت�ساري�ش تتجلى اأجمل الأودية يف اململكة العربية ال�سعودية 

حتى غدت من اأماكن اجلذب ال�سياحي.

21

منظر من علو ملوقع ال�سق 

الفريد بت�ساري�سه والذي يقع 

غرب مدينة  تبوك
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الوادي ال�سحيق هو الو�سف املالئم لوادي ال�سق 

الذي يقع يف غرب مدينة تبوك، ويبعد عنها 

كلم. اإنه واٍد مثري بكل ما حتمله  م�سافة 60 

الكلمة من معنى اإذ يختلف عن الأودية الأخرى. 

ن نتيجة جريان ال�سيول يف الع�سور  ولقد تكوَّ

املطرية. ميكنك روؤية تفا�سيل ال�سق عندما 

ت�سعد اإىل اأعاىل اجلبال املحيطة به، لت�ساهد 

وادًيا �سحيًقا و�سيًقا، م�سكاًل �سًقا عميًقا يعد 

منوذًجا فريًدا ورائًعا للت�ساري�ش يف منطقة 

تبوك. ولقد �سمي بهذا ال�سم ن�سبة اإىل �سكل 

ت�ساري�سه التي ت�سبه �سًقا يف الأر�ش.

يعد الوادي موقًعا مهًما على خارطة املواقع 

ال�سياحية. اإذ يتميز بت�ساري�ش خالبة تتجلى يف 

احلافات اجلبلية احلادة، وت�سكل مكاًنا مبنزلة 

اإطاللة خا�سة على الوادي ال�سحيق للمغامرين 

من حمبي الت�سلق.

من روافده وادي الخنبرة.

وادي الشق
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وادي الرمة

واٍد ل ي�ستهان به، واأثر جيولوجي عظيم. 

فالرمة يعود اإىل الع�سور املطرية، حيث 

كان نهًرا جارًيا فتحجر. جاء ذكره يف 

الأ�سفار والأ�سعار ومعاجم البلدان وكتب 

الرحالة. ميتد وادي الرمة من �سفوح 

احلرات يف املدينة املنورة، ومير مبنطقة 

الق�سيم من �سمالها الغربي اإىل اأن ي�سل 

اإىل دولة الكويت. يبلغ طوله 1000 كم، 

ويعد من اأطول الأودية واأكرثها ات�ساًعا، 

ويرجع اإىل اأنه كان نهًرا يف الع�سور 

القدمية، ولقد �سمي يف تلك الأزمنة 

بالنهر الكبري. يت�سعب من وادي الرمة 

ما يزيد على 300 رافد من ال�سمال 

واجلنوب، واأكرث ما يجري يف منطقة 

الق�سيم التي تتباهى بهذا الوادي 

ال�ساحر، حيث له مع اجلريان تاريخ 

مثري، وق�س�ش يتناقلها الآباء والأجداد. 

فهو ل يجري اإل مع �سقوط الأمطار 

الغزيزة جًدا حد اأن جلريانه ب�سارات 

ا ل تن�سى، فرمبا بقيت  وترقًبا وق�س�سً

املياه يف بطنه لأعوام م�سكلة بحريات.

يف عام 1376هـ جرى وادى الرمة، 

و�سمى الأجداد هذا العام بعام الغرقة، 

اأو �سنة الهدام، حيث تهدمت البيوت 

من �سدة الأمطار الغزيرة التي عمت 

منطقة جند، فجرى وادي الرمة جرياًنا 

لفًتا ل ين�سى، �سجله التاريخ و�سجلته 

ق�سائد ال�سعراء.

من روافده وادي الجفن، ووادي الرقب.
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وادي موهد

بني اجلبال ذات الأر�ش ال�سخرية يظهر هذا الوادي املثري الذي ت�سب 

مياهه النقية بني �سخور جبال حمافظة الداير، يف جازان.

يعد وادي موهد من الأودية ال�سغرية، اإذ ل يتجاوز طوله 1كم، كما اأنه 

�سيق وينبع بني قمتني، وهو ذو مياه عذبة رقراقة تنزلق بان�سيابية ك�ساللت 

من بني ال�سخور. اأما اأر�سيته فهي من �سخور ذات األوان متعددة بني 

الأبي�ش والأحمر والأ�سود. وهو مثال لالأودية ذات اجلمال املتناهي، حيث 

يجتمع ال�سخر وال�سجر واملاء يف لوحة بديعة، بالإ�سافة اإىل كونه وادًيا 

بركانًيا يقع �سرق العني احلارة التي ُتق�سد للعالج.

من روافده وادي ضمد، ووادي دفا.
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وادي قنونا

ينحدر وادي قنونا من اأعايل جبال بلجر�سي حاماًل 

معه مياه الأمطار، لي�سب يف �سرق غرب القنفذة، 

وحتديًدا يف حمافظة العر�سيات، جنوب غرب 

اململكة العربية ال�سعودية. يتميز هذا الوادي الذي 

يبلغ طوله 140كم بطبيعة خالبة، حيث كانت تنمو 

فيه اأ�سجار النخيل، وال�سم�سم والقمح والدخن. 

ومنه كان يح�سل الأهايل على موؤنهم وزادهم 

اليومي. اأما اليوم فبطن الوادي مغطى بب�ساط 

اأخ�سر، وباأنواع عديدة من الزهور، واأ�سجار نخيل 

قدمية وبا�سقة. كما يطري يف �سمائه عدد من 

الطيور امللونة، واأخرى مهددة بالنقرا�ش. الوادي 

اأ�سبه باحلديقة الطبيعية التي �سارت مق�سًدا 

للمتنزهني، حيث يجري الوادي طيلة اأيام ال�سنة.

من روافده وادي لحيان.
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ا�ستمد وادي حنيفة جماله من تاريخه 

البعيد. على �سفافه ا�ستوطنت القبائل 

وحت�سرت، فكان بنو حنيفة هم �ساكني 

هذا الوادي اخل�سب الذي ينحدر متخلاًل 

ه�سبة جند باجتاه اجلنوب، وميتد 120 

كم لتغور مياهه يف رمال ال�سهباء القريبة 

من حمافظة اخلرج. ثم �سمي ن�سبة اإىل 

�سكانه الأوائل من القبائل املتح�سرة.

جرى تاأهيل الوادي ليكون وجهة 

�سياحية وترفيهية تبداأ من التاريخ ول 

تنتهي عند هطول الأمطار، بل تتحول 

اإىل وجهة لفتة ومثرية مع جتمع 

الأمطار. على �سفافه تقع الدرعية 

التاريخية، وحي البجريي. ويف و�سط 

الوادي يوجد ق�سر البديعة، وهو اأحد 

ق�سور امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، 

بالإ�سافة اإىل مزارع تاريخية وبيوت 

حتكي ق�س�ش الأولني.

يف عام 1431هـ افتتحت الهيئة العليا 

لتطوير الريا�ش م�سروع تاأهيل وادي 

حنيفة الذي يعد متنف�ًسا بيئًيا مثالًيا، 

ووجهة �سياحية يف الريا�ش، فجعلت 

يف بطنه قناة مياه مفتوحة بعمق 1.5م، 

وعر�ش يقارب املرتين، تتعرج مع تعرجات 

الوادي الطبيعية، وذلك من منطقة عرقة 

�سماًل اإىل بحريات احلائر جنوًبا، وتتغذى 

تلك القناة من بع�ش ال�سعاب وال�سدود 

والآبار طوال العام.

بنيت ممرات حجرية للم�ساة على 

طول الوادي م�ساءة لياًل، بالإ�سافة 

اإىل م�سارات للجري ولعربات ذوي 

الحتياجات اخلا�سة. ولقد اأن�سئت 

يف و�سطه وعلى �سفتيه احلدائق، 

واملتنزهات، والبحريات الكبرية، 

واملطالت، واجلل�سات العائلية. وجرى 

ت�سجري الوادي بالأ�سجار ال�سحراوية 

والنخيل، كما اأن�سئت ال�سدود على طول 

الوادي وتفرعاته ك�سد العلب �سمال 

الدرعية، و�سد وادي حنيفة يف عرقة، و�سد 

منار يف منطقة منار.

من روافده وادي لبن، ووادي السهباء.

وادي حنيفة
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يقع هذا الوادي ال�ساحر غرب الباحة يف حمافظة 

احلجرة، وله تاريخ من اجلمال اإذ ُذكر يف 

ق�سائد �سعراء العرب من اجلاهلية، حتى �سعراء 

اليوم. ذكره ال�ساعر الأموي اأبو دهبل اجلمحي 

يف ق�سيدة غزلية. للوادي تاريخ قدمي، فلقد 

كان حمطة مرور يف طريق احلج القدمي لقوافل 

احلجاج من جنوب اجلزيرة العربية، فكانوا 

يتوقفون فيه للتزود باملاء النقي والغذاء.

يعد من اأكرب الوديان يف منطقة الباحة، يبلغ 

طوله 11 كم منحدًرا من جبال ال�سروات �سوب 

البحر الأحمر، ومير بعدد من القرى ال�ساحرة 

مثل النجيل، واجلرين، واحلريفة. وينعطف 

الوادي ليمر بقرية ال�ساقة اإىل اأن ي�سل البحر.

من مميزات هذا الوادي اأن مياهه �ساحلة 

لل�سرب وجارية على مدار العام. توجد فيه اأنواع 

عديدة من الكائنات الربمائية. اأما يف بع�ش 

القرى التي مير بها الوادي فهناك غابات خالبة 

من �سجر الأراك، بالإ�سافة اإىل نبات اخلزامى، 

واأنواع عديدة من الزهور والأع�ساب العطرية. 

وكثرًيا ما يكون هذا الوادي مرعى خ�سًبا 

للما�سية.تتجاور مكونات هذا الوادي يف لوحة 

بديعة جتمع بني املاء واملا�سية واخل�سرة واجلو 

العليل، ليكون مق�سًدا �سياحًيا بامتياز.

من روافده وادي لقط، ووادي حزر.

وادي عليب
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إثراء
شعلة التنوير والثقافة

ُشّيد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء« 
في الموقع ذاته لبئر الدمام رقم 7 ، الموقع 

ل تحواًل فارًقا في حياة السعوديين، ليمثل المركز  الذي شكَّ
مؤسسة تنوير غير تقليدية.

رحاب أبو زيد

إثراء

تردد اجليولوجيون يف ثالثينيات القرن عندما 

املا�سي يف جدوى ا�ستمرار احلفر يف 

بئر الدمام رقم 7، كاد يغلب الياأ�ش والظن باأن البئر 

جافة، اأو �ستنفجر بالنفط كمثيالتها. و�سّكلت اخليبة 

والأمل خّطني متوازيني كالأفق عند التبا�ش اللقاء بني 

خّطي البحر وال�سماء. وكما قيل اإن احلد�ش ا�ستدلٌل 

مطوّي، فقد قادهم التنبوؤ اإىل اإعادة اكت�ساف طبقات 

الأر�ش، ور�سم ت�سّور جديد ميكن اأن يتيح لكفة الأمل 

الغلبة.بالإ�سرار واحلد�ش تدفق الزيت فعاًل من هذه 

البئر، التي ُعرفت ببئر اخلري، لت�سبح �سعلة احلياة. 

كما تنباأ احلاملون متاًما مبركز امللك عبدالعزيز 

الثقايف العاملي »اإثراء« اأن الوطن بحاجة ما�سة اإىل 

موؤ�س�سة تنوير ثقافية غري تقليدية، ارتاأى القائمون 

على ال�ساأن املعريف يف اأرامكو ال�سعودية اأن النهم 

للمعرفة والعلم لن ت�سبعه اإلقاء بع�ش اأم�سيات عادية 

يف مبنى عادي. بينما تعقد ال�سعودية اليوم اتفاقيات 

جادة يف الرتفيه والثقافة والتوا�سل متا�سًيا مع روؤية 

2030، وهي ت�سّكل يف معظمها البنود التي تنطوي 
عليها ر�سالة املركز واأهدافه، حيث ميكن القول اإن 

حد�سهم قد �سدق ليتدفق النور �سعلة الروح.

البعد الثقافي   |   تقوم ال�سقوف، عادًة، مقام 
احلواجز للف�ساءات احلرة، الأمر الذي ل ينبغي 

معه ت�سنيف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف »اإثراء« 

وفق اأي معايري حمدودة، فاتخذ بطبيعة مبناه 
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الالفت، وبراجمه املختلفة، واأدواره اخلالقة، 

انعكا�ش امللهم على املوؤ�س�سات الأخرى القائمة، 

القدمي منها واجلديد. مل تكن اإثارة الف�سول يف 

العقول ولن تكون يوًما مهمة �سهلة، اإذ يرزح العامل 

عن بكرة اأبيه اأمام ثورات جمتمعية وتقنية جارفة 

تغرّي اأ�ساليب التلقي وت�ساري�ش ال�سائد على نحو 

ديناميكي متوا�سل، عالوة على الظن اخلامل مبوت 

الإبداع. من هنا كانت البداية، اإذ تعمل برامج اإثراء 

على حتويل الأن�سطة الفردية اإىل ن�ساطات جماعية 

من ذلك برنامج »اقراأ« الذي حّول الهواية اإىل 

حكاية، وحتّول القّراء به من مقتني كتب يكتنزون 

املعرفة لأنف�سهم اإىل اإدراك اأهمية دورهم يف اإعادة 

توزيع املعرفة �سمن اأجواء تفاعلية حيوية.

تعر�ش �سالة ال�سينما الإثرائية معظم الأفالم 

الق�سرية والطويلة التي حظيت باإقبال اجلمهور 

ال�سعودي يف مهرجان الأفالم ال�سعودية الذي اأقيم 

يف الدمام �سرق اململكة العربية ال�سعودية، وحتر�ش 

على تقدمي الأعمال ذات الطابع الفني من اأفالم 

عاملية غري جتارية.

يفرد مبنى الربج يف اإثراء كثرًيا من امل�ساحات 

املخ�س�سة لإقامة ور�ش العمل، والندوات، واللقاءات 

العلمية والثقافية، ياأتي يف مقدمتها خمترب الأفكار 

الذي ُيعّد منطقة لالإبداع، وخلق الأفكار اجلديدة، 

وحتويلها اإىل مناذج ومنتجات قابلة للت�سويق.كما 

تقود الدروب واملمرات ال�سا�سعة اإىل �ساللت من 
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ال�سوء حتّر�ش الزائر على خو�ش جتربتني: اأولهما 

تبداأ من املتحف، حتديًدا من قاعة الفن ال�سعودي 

املعا�سر، ثم قاعة الهوية والرتاث ال�سعودي، مروًرا 

بالفن واحل�سارة الإ�سالمية، وانتهاًء بالتاريخ 

الطبيعي للجزيرة العربية، لينتقل بعدها اإىل التجربة 

النفي�سة يف مكتبة اإثراء، التي ُتعد الأوىل من نوعها 

يف اململكة يف تخ�سي�ش طابق كامل لالأطفال يحتوي 

على الطاولة الذكية التي يو�سع عليها الكتاب فتنبثق 

احلياة وال�سور امللونة من داخل الكتاب اإىل �سطح 

الطاولة، هذا اإىل جانب ما يقدم من ور�ش عمل 

تفاعلية لالأطفال، تركز على التعلم واكت�ساب املعرفة 

عرب الرتفيه، اإ�سافة اإىل اأنها توفر خدمة مر�سدي 

القراءة امل�سطلعني باإر�ساد الزوار عن الكتب ال�سادرة 

حديًثا، وتوجيه القراء للكتب الأبرز يف جمالها والأكرث 

رواًجا. تدور العالقة يف مكتبة اإثراء بني القارئ 

والكتاب والقارئ الآخر، الأمر الذي ينفرد به الطابق 

الثالث من خالل مقهى داخلي، ومواقع ل�ست�سافة 

اأندية القراءة املحلية.

إثراء

ت�سم مكتبة املركز اأكرث من 220 األف كتاب، 

باللغتني العربية والإجنليزية، واأكرث من مليون 

كتاب اإلكرتوين.

ُيقدم املتحف عدة معار�ش ت�سلط ال�سوء على 

الثقافة ال�سعودية والثقافات العاملية. 

ي�سم امل�سرح 900 مقعد، ويعر�ش اأعماًل �سعودية 

اإ�سافة اإىل عرو�ش فرق عاملية ُتعزز القيم 

الثقافية والجتماعية الوطنية.

�سمم معر�ش الطاقة با�ستخدام التقنيات 

احلديثة والو�سائط املتعددة جلذب خمتلف 

الفئات العمرية، اإذ يتناول مو�سوعات النفط 

والعلوم والطاقة والتقنية.
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البعد العمراني   |   من املفارقات ال�ساحرة 
اأن ُي�سّيد مركز اإثراء يف املوقع ذاته للبئر رقم 7، 

املوقع الذي �سّكل حتوًل فارًقا يف حياة ال�سعوديني، 

والذي ينطوي على دللت وقيم معنوية بال �سك، 

حيث ا�ستوحي ت�سميم املبنى املعدين من ال�سخور 

والتكوينات اجليولوجية القابعة يف الطبيعة 

املحيطة. يبعث الت�سميم اخلارجي جم�سًدا يف 

طوابق حتت الأر�ش ت�سّوًرا ملا�ٍش من�ساًبا مت�ساحًلا 

باجتاه م�ستقبل م�سرق يتج�سد يف مبنى الربج، 

ُي�سرع من املبنى واإليه عرب بوابات فولذية �سبع، 

تيمًنا ببئر 7 املجاور، وانعكا�ًسا لبيئة خ�سبة 

زراعًيا وتاريخًيا. ُتربز كل بوابة فًنا معمارًيا ُيعد 

حتفًة ونقطة مف�سلية يف تاريخ �سبه اجلزيرة عرب 

النقو�ش والر�سومات املحفورة عليها. وهنا روعي 

مبا ل يدع جماًل لل�سك مبداأ التفاعل مع الطبيعة 

والتوا�سل الذي ل يقت�سر على الب�سر فقط.

فنوعيات النباتات والرتبة، لبنات البناء الطينية، 

�سخرت طاقتها الدفينة خلدمة الأر�ش اخل�سراء.

جرى داخلًيا ت�سميم مبنى املكتبة يف �سكل 

بانورامي اعتمد على فكرة انعدام ال�سو�ساء 

تدريجًيا، حيث تختفي ال�سو�ساء كلما جرى ال�سعود 

نحو الأعلى لي�سبح اآخر طابق منطقة هادئة 

للدرا�سة والبحث. وحتتوي املكتبة على 51 عاموًدا 

ُحفر بداخلها لوحة بي�ساء، ُنق�ست عليها اأبيات 51 

�ساعًرا عربًيا من خمتلف الع�سور والأزمنة، مبختلف 

اأنواع اخلط العربي. ويظهر اجلانب اجلمايل يف 

الت�سميم عرب ك�سوة اجلدران الداخلية للمكتبة بنحو 

33 األف قطعة من الألواح البي�ساء املعدنية املثقوبة 
خما�سية ال�سكل. تتداخل الألواح يف منط غري منتظم 

على م�ساحة 3 اآلف مرت مربع، وهو ما يعطي �سكاًل 

مميًزا ثالثَي الأبعاد جلدرانها. وت�ساعد الثقوب على 

احلفاظ على جودة اخلا�سية ال�سوتية ليعم الهدوء 

يف اأرجاء املكان. كما جرى اختيار اللون الأبي�ش 

لتاأثريه الإيجابي يف تركيز الباحثني على املعرفة.

يف الغرفة الدم�سقية �سيتنف�ش الزائر عبق 

احل�سارة الأموية، ورحيق عراقة الرتاث العربي 

نقذت اأجزاء من هذه الغرفة من 
ُ
والإ�سالمي، اإذ اأ

بني ركام عمليات الهدم والإزالة، وجرى تفكيكها 

بعناية من فناء منزل يقع يف حارة البا�سا يف 

دم�سق، كان قد ُهدم يف عام 1978 لتعبيد اإحدى 

الطرق. ونقلت الغرفة الدم�سقية بعد ذلك من 

�سوريا اإىل العا�سمة بريوت، عندما ا�سرتتها 

عائلة لبنانية وحفظتها لأكرث من 30 عاًما دون 

عر�سها للجمهور، الأمر الذي �ساعد على اأن 

تبقى حمتفظًة بحالتها الأ�سلية، حتى جرى 

نقلها اإىل ال�سعودية، لُتعر�ش للمرة الأوىل يف 

متحف مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي. 

الغرفة الدم�سقية موؤلفة من 12 قطعة فنية 

حتمل الطراز الإ�سالمي يف اأ�سكالها، ونق�ست 

عليها اأبيات يف 30 لوحة موزعة يف اأرجاء الغرفة 

بخط الُثلث من ق�سيدة يف مدح النبي حممد، 

�سلى اهلل عليه و�سلم، لل�ساعر البو�سريي. كما 

ُتعر�ش يف الغرفة اأريكة كانت ت�ستخدم يف غرف 

ال�ستقبال العربية التقليدية.
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إثراء

ُتعد القاعة الكربى ذات الت�سميم النحا�سي 

الفريد مقًرا ل�ست�سافة املهرجانات واملتاحف 

واملعار�ش الزائرة من حول العامل.
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البعد الوطني   |   يعد ال�ستغال على اأ�سعدة عدة 
ب�سكل تناظري م�ستقيم ي�سل اإىل نقاط اأهدافه يف 

اإطار زمني ديدن مركز اإثراء منذ اأن جرى تد�سينه 

على يدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

ابن عبدالعزيز. ومّذاك حتى اليوم، يوؤمن احلاملون 

هنا باأن اخلدمة املجتمعية ل تقل اأهمية عن حجز 

تذكرة ح�سور بني م�ساف الدول يف العامل، فقّدم 

مركز اإثراء برامج مثل مبادرة احلّد اجلنوبي، 

التي ت�ستهدف اإلهام 20 األف �ساب و�سابة يف كل من 

جنران، وجازان، وجنوب ع�سري، عرب تقدمي �سل�سلة 

متكاملة من الربامج العلمية والإثرائية، تهدف اإىل 

تنمية حب العلوم واملعرفة لدى الطالب والطالبات، 

واملعلمني واملعلمات، ومن ذلك برامج: اأتاألق، اإثراء 

لب، األهم، حا�سنة اأكت�سف املعرفية.

اأما على ال�سعيد العاملي، فقد اأ�س�ش مركز اإثراء 

ملبادرة عاملية حملت عنوان »ج�سور« ملد هذا الن�سيج 

الإن�ساين من الفنون والعلوم اإىل نطاقات اأو�سع، 

واخلروج مبنجز املثقف ال�سعودي من املحلية اإىل 

العاملية. ا�ستهدفت برامج املبادرة يف مرحلتها 

الأوىل الوليات املتحدة الأمريكية لأهمية العالقة 

ال�سرتاتيجية بني الدولتني، و�سوف متتد لت�سمل عدًدا 

من الدول يف مراحل مقبلة. وتت�سمن برامج املبادرة 

معار�ش فنية �سعودية، و�سفراء الثقافة، ومهرجان 

الأفالم ال�سعودية، واجلولة الكوميدية، �سارك 

فيها اأكرث من 140 �سعودًيا و�سعودية من الفنانني، 

واملوهوبني، واملثقفني. واأنتج اإثراء جمموعة من 

امل�سرحيات والأفالم الهادفة، من اأ�سهرها م�سرحية 

األف ليلة وليلتني، وم�سرحية 5، وفيلم قلم املرايا، 

وُجود وكتاب الرمال.

بح�سور مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 

»اإثراء« �سمن قائمة جملة تامي لأف�سل مئة مكان 

ي�ستحق الزيارة يف العامل، ُيوؤكد املركز اأن الأزمة 

املعرفية التي مير بها املراهقون والفتية يف مطلع 

ال�سباب �ستتال�سى بوجود مركز من هذا النوع. 

من هنا غدا اإثراء لي�ش فقط مركًزا ثقافًيا 

مي�سك باأيدي احلاملني ليحّلق بهم اإىل امل�ستقبل 

وح�سب، لكنه ميالأ فراًغا هائاًل بقي �ساغًرا ملدة 

طويلة من الزمن، اإذ اإن تلبية احتياجات الفئات 

العمرية على اختالفها وتنوع م�ساربها م�سوؤولية 

عظيمة، وحتديًدا ما ي�سبو اإليه �سباب الألفية من 

طموحات ل �سقف لها. 

  يحتوي البرج على كثير من المساحات المخصصة 
إلقامة ورش العمل، والندوات، واللقاءات العلمية 

والثقافية، على رأسها مختبر األفكار الذي ُيعّد 
منطقة لإلبداع، وخلق األفكار الجديدة وتحويلها إلى 

نماذج ومنتجات قابلة للتسويق  
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نجاة الوحيشي

ليون
باريس الصغرى

تمثل المدينة كتاًبا معمارًيا مفتوًحا، 
يعرض إرثها التاريخي الذي 

ما  يتآلف مع معمارها الحضري ليقدِّ
مًعا مدينة ذات طبيعة ساحرة.

ليون
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زائر ليون من اأين يبداأ رحلته يف مدينة يحتار 

حتفل بالتفا�سيل ال�ساحرة. و�سط املدينة 

ال�ساخب، ومعاملها الثقافية، ومبانيها التاريخية 

الأ�سيلة املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي، اإ�سافة اإىل 

طبيعتها اخلالبة، ومذاق مطبخها الرائع، وخ�سرتها 

الدائمة، كلها عوامل اجتمعت لتقدم ليون نف�سها اإىل 

زائرها على اأنها مدينة عاملية بامتياز.

ت�ستهر ليون بفن الطهي امل�ستمد من مطعمها 

العريق. وقد اأ�سهمت قوائم طعامها املحلية الغنية، 

وكونها مهًدا لأ�سهر الطهاة العامليني، يف اأن ت�سبح 

املدينة عا�سمة عاملية لفن الطهي، حيث ت�ست�سيف 

معار�ش دولية للمطاعم، والفنادق، والأغذية.

بين الرون والساوون   |   يف موقع لي�ش ببعيد 
غربي جبال الألب، وعلى مفرتق طرق اأوروبا الغربية، 

على بعد نحو 460 كيلومرًتا من العا�سمة الفرن�سية 

باري�ش، وعلى مقربة من كثري من املدن الأوروبية 

الكربى، مثل ميونخ، وجنيف، وميالنو، وتورينو، التي 

ميكن ل�سكانها الو�سول اإىل ليون ب�سهولة، تغفو هذه 

املدينة الفاتنة قريرة العني يف موقع ا�سرتاتيجي، 

يحكم حركة املرور بني �سمال اأوروبا وجنوبها، وميتد 

يف اجلنوب ال�سرقي من فرن�سا، عند التقاء نهري 

الرون وال�ساوون.

البلدة القديمة   |   ل مفر من الوقوف على اأطالل 
البلدة القدمية التي تقع يف منطقة �سانت جون، ذات 

ال�سوارع ال�سيقة واجلدران املطلية بالبا�ستيل. يعود 

تاريخ هذا اجلزء من املدينة املعروف با�سم ليون 

القدمية اإىل الع�سور الو�سطى، وي�ستهر مبمراته 

اخلفية ال�سهرية التي ت�سمح بال�سري من �سارع اإىل 

35
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اآخر عرب �ساحات و�سالمل متر حتت عدد من املنازل، 

ومبحاله التجارية العتيقة، ومطاعمه ذات النكهة 

ا يقع متحف تاريخ  املحلية العريقة. هناك اأي�سً

املدينة، وم�سرح العرائ�ش ال�سهري.

متتد على جانبي نهر الرون اجل�سور اجلديدة، 

لت�سّكل همزة و�سل اأنيقة بني املا�سي واحلا�سر، 

وتتناثر املباين اجلميلة �ساهدة على ح�سارات ثرية 

توالت على املدينة، ومنحتها خال�سة فنها املعماري 

ومل�ساتها النادرة، واأماكن ال�سرتخاء والتنزه يف 

امليادين ال�سا�سعة.

ميادين كثيرة   |   ت�ستهر ليون مبيادينها الرائعة 
و�ساحاتها الكربى، وعلى راأ�سها ميدان بيّلكور الذي 

يقع يف قلب املدينة، وي�سّكل بطرازه الكال�سيكي 

البديع مركز املدينة احليوي، اإذ تنطلق منه جميع 

الطرق اإىل خارج املدينة. متثل هذه ال�ساحة اأحد 

اأكرب ميادين امل�ساة يف اأوروبا، حيث يحلو التجوال 

وتناول ما لذ وطاب من الأطباق املحلية ال�سهية.

ليون

يقع ميدان بيّلكور يف قلب ليون، وي�سّكل 

بطرازه الكال�سيكي البديع مركز املدينة 

احليوي الذي يق�سده كثري من الزوار.

يرب�ش متنزه تيت دور �سمال ليون، ويعد 

اأكرب متنزه يف املدينة، اإذ ي�سم بحرية 

جميلة وي�ستهر باأ�سجاره املعمرة.

تقع �ساحة مار�سال ليوتي على �سفاف 

نهر الرون، وت�ستهر بنافورتها الرائعة 

التي تقع يف منت�سف م�سطح اأخ�سر 

ي�سم املمرات املمهدة.

تزهو املدينة بجدران املباين العتيقة 

املطلية التي تنعك�ش األوانها البهيجة على 

�سفاف نهر ال�ساوون.
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اأما �ساحة اجلمهورية، التي تقع يف �سارع يحمل 

ال�سم نف�سه، فت�سم اأهم املعامل الأثرية الكال�سيكية، 

بينما تغفو يف حي هو�سمان الكال�سيكي، �ساحة 

مار�سال ليوتي الرائعة ونافورتها البديعة.

المدينة المزهرة   |   تزخر ليون على الرغم من 
مظاهر التح�سر القوية فيها، مب�ساحات خ�سراء 

ممتدة ومرافق طبيعية متعددة، ما منحها ا�سم 

املدينة املزهرة، ملا حتويه من حدائق ومتنزهات.

يرب�ش يف �سمال املدينة متنزه تيت دور اأو الراأ�ش 

الذهبي، الذي ُيعد اأكرب متنزه يف املدينة واأول حديقة 

ح�سرية يف فرن�سا. ي�سّكل هذا املتنزه مب�ساحته 

ال�سا�سعة، وبحريته الرائعة، ووروده البديعة، 

رة، وحيواناته املتنوعة، رئة خ�سراء  واأ�سجاره املعمِّ

يتنف�ش من خاللها قلب مدينة ليون.

اأما حديقة احليوان يف ليون، فُتعد ثاين اأقدم 

حديقة حيوان يف فرن�سا، ويرجع تاريخها اإىل عام 

1858. وُيرّكز امل�سرفون عليها منذ عام 2006، على 
جعلها املوقع املالئم للحفاظ على ف�سائل احليوانات 

املهددة بالنقرا�ش، اإ�سافة اإىل الدور التوعوي يف 

احلفاظ على التنوع البيولوجي. ت�سم احلديقة التي 

ا، مركًزا ثقافًيا، يحتوي  تطل على نهر الرون اأي�سً

على قاعات موؤمترات، وخدمات فندقية، ومتحف 

للفن املعا�سر، ودور لل�سينما.

من جانب اآخر تقف ال�سفة الي�سرى لنهر الرون 

�ساهدة على تطورات معمارية و�سناعية وتقنية هائلة 

عرفتها املدينة، ومنها جمموعة معمارية ع�سرية 

ُتعرف باملدينة الدولية، ت�سم متحف الفن املعا�سر، 

ومركًزا للموؤمترات، وفنادق ومطاعم ودور �سينما 

وكثرًيا من املحال التجارية.

على قمم األلب   |   ي�ستمتع زوار ليون بتجربة 
التزلج على اجلليد، حيث تقع جبال الألب على 

بعد نحو �ساعة بال�سيارة اإىل اجلانب ال�سرقي من 

املدينة. يبدو م�سهد اجلبال ال�ساحرة جذاًبا اأمام 

�سكان ليون من على قمة تلة فورفيار الواقعة يف قلب 

ليون، لتدعوهم اجلبال اإىل خو�ش جتربة التنقل اإىل 

منتجعاتها الفاخرة التي متنحهم فر�سة التزلج، 

وال�ستمتاع بهذه الريا�سة على طبقات الثلج الكثيفة.

مهد الثقافة والفنون   |   ملدينة ليون اإرث ثقايف 
وفني قيِّم، فقد �سهدت ميالد نوعني من الفنون 

هما: ال�سينما التي اخرتعها الأخوان لوميار، وم�سرح 

العرائ�ش. لذلك حتت�سن املدينة متحًفا با�سم: 

 Le Château des ق�سر الأخوين لوميار ال�سهريين

 L’Institut ومعهد لوميار ،célèbres frères Lumière
�ش فن ال�سينما. Lumière حيث ُيدرَّ

كما تتمتع املدينة ببنية حتتية ثقافية حديثة 

تعك�ش ثراءها وخ�سائ�سها التاريخية، مثل قاعة 

اأوديتوريوم Auditorium، وم�سرح العرائ�ش 

Célestins، وم�سرح ليون الوطني، وعدد كبري من 

   تقع أطالل البلدة القديمة في منطقة سانت جون، 
ذات الشوارع الضيقة والجدران المطلية بالباستيل.     

ويعود تاريخها إلى العصور الوسطى    
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اأروقة الفنون واأكرث من 15 متحًفا، منها متحف 

الفن املعا�سر، ومتحف الفنون اجلميلة، الذي يحوي 

جمموعات من اللوحات ُتعد من اأهم املجموعات 

الفرن�سية بعد متحف اللوفر يف باري�ش، ما جعل 

املتحف ُيعرف باللوفر ال�سغري.

ت�ستهر ليون بالأحداث الثقافية الكربى، منها ما 

هو دويل مثل مهرجان الأنوار، الذي ينظم يف �سهر 

دي�سمرب يف جميع اأنحاء البالد، ومهرجان لوميار دي 

ليون، اأو اأ�سواء ليون، وهو مهرجان �سينمائي يقام يف 

�سهر اأكتوبر من كل عام، يف املدينة التي اخرتع فيها 

اأوغ�ست ولوي�ش لوميار فيلًما �سينمائًيا عام 1895.

تراث معماري غني   |   ت�سم املدينة تراًثا معمارًيا 
وثقافًيا فًذا، منحها كثرًيا من الألقاب الر�سمية، منها 

عا�سمة بالد الغال القدمية، وعا�سمة فن الطهي العاملي، 

وعا�سمة احلرير، وعا�سمة الورد، وعا�سمة ال�سينما.

ُتعد ليون من اأقدم املدن الفرن�سية. وقد حافظت 

على مدى تاريخها املمتد لنحو األفي عام، على اآثار 

خ ملراحلها التنموية املختلفة، فاحتفظ كل حي  توؤرِّ

منها باإرث غني متنوع بني متاحف ومباٍن عتيقة. كما 

تزهو املدينة بجدرانها املطلية التي تنعك�ش األوانها 

البهيجة على �سفاف نهر ال�ساوون. كذلك جت�سد 

جدارّية اأهل ليون اجل�سية ال�سهرية 30 �سخ�سية من 

م�ساهري املدينة، مثل الإخوة لوميار، والطيار والكاتب 

الراحل اأنطوان دو �سانت اإكزوبريي، وغريهم.

ا، املدرج الروماين  من مفاخر ليون اأي�سً

القدمي، بحدائقه وممراته ال�سرية، وحمطة القطار 

القدمية امل�سجلة على لئحة الرتاث املمّيز يف القرن 

الع�سرين، وامل�سنفة ب�سبب هند�ستها املعمارية 

الفريدة، َمعلًما تاريخًيا.

يف ليون ل تنتهي جتربة الزائر عند الرحيل منها، 

واإمنا ترتك يف النف�ش اأثًرا كبرًيا و�سوًقا يج�سد دعوة 

جديدة للعودة اإىل هذه املدينة التي ت�سكل برثائها 

باري�ًسا �سغرى داخل الدولة الفرن�سية. 

ليون

    سهولة الوصول إلى ليون، وشمسها الدافئة، وأصالة 
تراثها، وقربها من منتجعات التزلج على الجليد، ومطبخها الراقي، كلها عوامل 

اجتمعت لتجعل منها إحدى أكثر المدن شعبية للسياح 

ت�ستهر ليون مبدرجها 

الروماين القدمي الذي ي�سم 

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

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

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

كما هو عليه احلال اليوم.

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

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

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

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

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050
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حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
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ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

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

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

اليوم من �سمال اأوروبا من اأر�ش مقاتلي الفايكنج ومهد روايات رداء ننطلق 

الإمرباطور وحورية البحر يف الدمنارك. هناك وبعد ن�سر الر�سوم امل�سيئة 

عن نبينا الكرمي، �سلى اهلل عليه و�سلم، يف 30 �سبتمرب 2005 يف �سحيفة »يولند�ش 

بو�سنت«، بادرت الهيئة العاملية للتعريف بالر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، بن�سر اإعالن 

كبري على �سفحات ثماين �سحف دمناركية كربى بعنوان: هل حرية التعبري بال حدود؟ 

�ش عنوان اإلكرتوين ل�ستقبال الردود من القراء. بعث اأحد الدمناركيني ر�سالة  وُخ�سِّ

اإلكرتونية تقول: »اإعالن �سخيف من هيئة اأ�سخف«. فما كان من من�سوبي الهيئة اإل 

اأن اأر�سلوا دعوة ل�ست�سافة �ساحب هذا اجلواب الذي كان من رجال الأعمال الكبار 

هناك. وبعد احلوار الهادئ واملقنع بادر رجل الأعمال الدمناركي بت�سهيل اإقامة معر�ش 

دويل كبري للتعريف بالر�سول الكرمي، �سلى اهلل عليه و�سلم، يف قاعة تاريخية عمرها 

270 عاًما يف و�سط العا�سمة كوبنهاغن.
ما زلنا يف القارة الأوروبية العجوز، لكننا نعود بالزمن اإىل القرن التا�سع امليالدي 

اأيام عز الأندل�ش حني خرجت اأجيال من الإ�سبان، ُي�سّمون تاريخًيا »امل�ستعربني اأو 

املولَّدين«، والذين تعاي�سوا مع امل�سلمني وبدوؤوا يعجبون بثقافتهم ولغتهم العربية. 

هذا الأمر مل ي�سر عدًدا من قادة الفكر الن�سراين املتطرف يف قرطبة والذين دعوا 

�سبابهم حلركة انتحارية متثلت يف تعمد الإ�ساءة �سفهًيا لر�سول اهلل، �سلى اهلل 

عليه و�سلم، عالنية يف الأ�سواق واأمام امل�ساجد. حاول الأمري عبدالرحمن الأو�سط، 

التعامل مع حركة التمرد هذه بالقوة اخل�سنة عرب اإقامة احلد على هوؤلء املتطاولني. 

ولكن ملا مل تثمر تلك الإجراءات بداأ الق�ساة امل�سلمون يف التعامل مع امل�ستهزئني 

على اأنهم جمانني، مع حماولة حوارهم وتليني مواقفهم. اإل اأن العامل الفي�سل 

الذي اأ�سهم يف الق�ساء على هذه امل�سكلة كان كني�سة قرطبة يف جممعها عام 852م، 

والتي اأكدت ا�ستنكارها ال�سديد لتلك احلركة النتحارية، مع حتذير الن�سارى 

املخل�سني من هذا الفكر ال�سال، واإعالن الت�سامن مع امل�سلمني يف اعتقال كل من 

يخالف تعاليم كني�سة قرطبة.

حمطتنا التالية هي مدينة الريا�ش عا�سمة اململكة العربية ال�سعودية عام 2013 

وحتديًدا يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية يف اجلل�سة اخلتامية ملوؤمتر 

احلوار واأثره يف الدفاع عن النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، حني قام ع�سو الربملان 

الربازيلي ديليجادو بروتوجيني�ش )Delegado Protogenes( ليقول: »اأيها ال�سادة، 

ا�ستمعت ملحا�سراتكم ومداخالتكم على مدى يومني. وي�سرفني يف هذه اللحظة اأن 

اأعلن وبكل ثقة: اعتربوين جندًيا م�سيحًيا يف خدمة النبي حممد، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

والدفاع عنه! كما اأعدكم باأن اأنقل ما ا�ستمعت اإليه عن حقيقة الإ�سالم ونبيه الكرمي 

اإىل فخامة رئي�ش دولة الربازيل وامل�سوؤولني وال�سعب الربازيلي«.

لعلنا ن�ستخل�ش من هذه التجارب اأعاله، وعرب التاريخ القدمي واملعا�سر، ما للقوة 

الناعمة واحلوار من اأثر ل ت�ستطيع القوة اخل�سنة وحدها اإحداثه. واإذا كانت كني�سة 

قرطبة قد وقفت موقًفا ي�سجل لها فال يجب اأن نن�سى كذلك موقف الفاتيكان املعلن 

بانتقاده احلاد لن�سر ال�سور امل�سيئة يف ال�سحف الأوروبية.

لعل ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو: ما هي اخلطوات املتقدمة بعد احلوار والذي 

عادة ما يكون ردة فعل يف غالب الأحيان؟ يف عام 1978 ويف كتاب »املئة: ترتيب 

اأكرث ال�سخ�سيات تاأثرًيا يف التاريخ« �سنف »مايكل هارت« ر�سولنا حممد، �سلى 

اهلل عليه و�سلم، يف املرتبة الأوىل موؤكًدا اأنه كان ناجًحا بامتياز يف املجالني الديني 

والدنيوي. فقد كان دوره يف الإ�سالم و�سناعة ح�سارته اأكرث تاأثرًيا بكثري من غريه من 

ال�سخ�سيات التاريخية املوؤثرة. و�سوؤايل: ترى ما هو ت�سنيفنا اليوم بني اأكرث الدول اأو 

الأمم تاأثرًيا يف القرن احلادي والع�سرين؟

يجب اأن نتذكر هنا �سيًئا مهًما األ وهو اأن من ينتقد ر�سولنا الكرمي، �سلى اهلل 

عليه و�سلم، ويتجراأ عليه اأو يحمل معلومات خاطئة عنه، اإمنا هو ينظر اإىل واقع دول 

العامل الإ�سالمي. لذا، وقبل اأن نعمل على حت�سني ال�سورة اأو النطباع يجدر تعزيز 

اجلهود لتح�سني الواقع وتطوره. بكلمة اأخرى فاإن الدفاع عن ر�سول اهلل، �سلى اهلل 

عليه و�سلم، قبل اأن يكون يف املوؤمترات ومواقع الإنرتنت والربامج احلوارية وو�سائل 

التوا�سل الجتماعي، يجب اأن يكون يف امل�سانع، واجلامعات، واملكاتب، واملحطات 

الإعالمية، واملدار�ش، ومعامل الأبحاث. و�سي�سهم ذلك يف نقلنا من مرحلة ردة 

الفعل والدفاع عرب احلوار، اإىل مرحلة املبادرة والتعريف عرب التقدم وامل�ساهمة 

البناءة يف �سناعة احل�سارة الإن�سانية. 

بين كنيسة 
قرطبة والصحف 

الدنماركية
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اقتصاد

ماريانا مازوكاتو  • 

يحتاج النمو إلى قطاع مالي يؤدي أداًء جيًدا، 
بحيث ُتكافأ فيه االستثمارات طويلة األجل أكثر 

من االستثمارات قصيرة األجل.

من وراء القيمة في 
االقتصاد؟
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التفاق بالإجماع بعد الأزمة املالية العاملية جرى 

يف عام 2008، على اأن يتحمل القطاع العام 

م�سوؤولية التدخل لإنقاذ البنوك الكربى ب�سكل منتظم، 

وحتفيز النمو القت�سادي. لكن تبني اأن هذا التفاق 

كان ق�سري الأمد، بعد اأن غدا ينظر اإىل تدخالت 

القطاع العام يف القت�ساد بو�سفها ال�سبب الرئي�ش 

لالأزمة. وعلى هذا، كان لبد اأن تتوقف هذه التدخالت. 

 فادًحا.
ً
ل خطاأ ولقد ظهر اأن ذلك الفهم �سكَّ

يف اأوروبا، على وجه اخل�سو�ش، تعر�ست 

احلكومات لنتقاد �سديد ب�سبب ديونها املرتفعة، حتى 

ولو كانت ديون القطاع اخلا�ش هي ما �سّبب النهيار 

ولي�ست قرو�ش القطاع العام. فقد تلقت حكومات 

كثرية تعليمات بتبني �سيا�سة التق�سف بدًل من حتفيز 

النمو من خالل �سيا�سات معاك�سة. يف غ�سون ذلك، 

كان من املنتظر اأن توا�سل الدولة اإ�سالحاتها على 

م�ستوى القطاع املايل، التي كان يفرت�ش لها اأن تعيد 

التناف�سية مع النهو�ش بال�ستثمار وال�سناعة.

لكن، يف الواقع، مل ينجز �سوى القليل فقط من 

الإ�سالحات املالية، ومل ت�سرتجع ال�سناعة قواها 

بعد يف كثري من الدول. بينما حت�سنت الأرباح يف 

كثري من القطاعات، يبقى معدل ال�ستثمار �سعيًفا، 

ويرجع �سبب ذلك اإىل تكدي�ش الأموال وزيادة حجم 

املوؤ�س�سات والأ�سواق املالية وتاأثريها، مع و�سول معدل 

اإعادة �سراء الأ�سهم، للنهو�ش باأ�سعارها وبخيار 

الكتتاب فيها، اإىل اأعلى م�ستوياته.

ال�سبب من وراء ذلك ب�سيط: وهو اأنه �ُسمح 

للدولة التي تعر�ست لنتقادات كثرية بالرّد من 

خالل و�سع �سيا�سات واهنة فقط. يعك�ش هذا 

الف�سل املدى الذي توجه فيه الإيديولوجيات 

ا مع تعلق الأمر بالليربالية  ال�سيا�سة، خ�سو�سً

اجلديدة، التي تنا�سر مبداأ اأن ت�سطلع الدولة بدور 

�سئيل يف القت�ساد، وبقريبتها الأكادميية، املتمثلة 

يف نظرية »الختيار العام«، التي تربز اأوجه الق�سور 

لدى احلكومات، بدًل من التجربة التاريخية.

يحتاج النمو اإىل قطاع مايل يوؤدي وظائفه اأداًء 

جيًدا، ُتكافاأ فيه ال�ستثمارات طويلة الأجل اأكرث من 

املقامرات ق�سرية الأجل. مع ذلك، فقد فر�ست يف 

اأوروبا �سريبة املعامالت املالية فقط يف عام 2016، 

وبقي ما ي�سمى بـ»التمويل ال�سبور« دون امل�ستوى 

املطلوب يف كل مكان تقريًبا. نتيجة لذلك، تعود 

الأموال التي ُت�سخ يف القت�ساد عرب التي�سري النقدي 

مثاًل، اإىل امل�سارف مرة اأخرى.

اإن هيمنة التفكري ق�سري الأمد تعك�ش حالت 

�سوء الفهم الأ�سا�سية فيما يتعلق بالدور القت�سادي 

ال�سحيح للدولة. على عك�ش الإجماع الذي اأعقب 

الأزمة، يعد ال�ستثمار ال�سرتاتيجي الفعال للقطاع 

العام اأمًرا �سرورًيا لتحقيق النمو. هذا هو ال�سبب يف 

اأن جميع الثورات التقنية الكربى، �سواء يف الطب اأو 

احلوا�سيب اأو الطاقة، باتت ممكنة ب�سبب ا�سطالع 

الدولة بدور امل�ستثمر يف املقام الأول. على الرغم من 

ذلك، فاإننا ما زلنا مندح الالعبني يف القطاع اخلا�ش 

يف ال�سناعات الإبداعية، متجاهلني اعتمادهم على 

منتجات ا�ستثمارات القطاع العام. فعلى �سبيل املثال، مل 

يتلق اإيلون م�سك من احلكومة الأمريكية اإعانات مالية 

تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولر فح�ْسب، بل اإن �سركتيه، 

�سباي�ش اإك�ش وِت�سال، اإمنا بنيتا على عمل وكالة الف�ساء 

الأمريكية )نا�سا(، ووزارة الطاقة، على التوايل.

اإن ال�سبيل الوحيد لإعادة اقت�ساداتنا ب�سكل كامل 

يتطلب اأن ي�سطلع القطاع العام بدوره احلا�سم من 

جديد، من حيث كونه م�ستثمًرا ا�سرتاتيجًيا طويل 

الأمد مكر�ًسا لإجناز املهام. لبلوغ هذا الهدف، من 

ال�سروري تكذيب الروايات الزائفة حول الطرق التي 

ت�ستحدث فيها القيمة والرثوة.

يذهب العتقاد ال�سائد اإىل اأن الدولة تعمل على 

ت�سهيل ا�ستحداث الرثوة )وتعيد توزيع ما ا�سُتحدث(، 

لكنها ل ت�ستحدث الرثوة يف احلقيقة. على العك�ش 

من ذلك، يعد قادة الأعمال اأطراًفا اقت�سادية 

منتجة، وهي فكرة ا�ستخدمت من جانب بع�سهم 

لتربير تزايد اأوجه عدم امل�ساواة. لكون الأن�سطة 

التجارية )املحفوفة باملخاطر يف اأغلب الأحيان( 

ت�ستحدث الرثوة، ومن ثم الوظائف، فاإن قادتها 

ي�ستحقون اأجوًرا مرتفعة. مثل هذه الفرتا�سات 

ا يف ال�ستعمال اخلاطئ لرباءات  تظهر اأي�سً

الخرتاع، التي عرقلت الإبداع يف العقود الأخرية، 

بدًل من حتفيزه. يرجع ذلك اإىل كون املحاكم التي 

متيل اإىل تاأييد براءات الخرتاع �سمحت با�ستعمالها 

على نطاق وا�سع، ما اأدى اإىل خ�سخ�سة اأدوات 

البحث، بدًل من النتائج النهائية.

لو كانت هذه الفرتا�سات �سحيحة لرفعت 

احلوافز ال�سريبية من معدل ال�ستثمارات التجارية. 

ا عن ذلك، ت�سبب هذه احلوافز، مثل قانون  عو�سً

التخفي�سات ال�سريبية على ال�سركات يف الوليات 

املتحدة الأمريكية الذي �سدر يف دي�سمرب كانون الأول 

ا يف مداخيل احلكومة، ب�سكل  عام 2017، انخفا�سً

عام، وت�ساعد ال�سركات على حتقيق اأعلى امل�ستويات 

ا قلياًل. يف الأرباح، بينما توفر ا�ستثماًرا خا�سً

ل ينبغي اأن يكون هذا اأمًرا �سادًما. ففي عام 

2011، اأ�سار رجل الأعمال وارن بافيت اإىل اأن 
�سرائب املكا�سب الراأ�سمالية ل متنع امل�ستثمرين 

من ال�ستثمار، ول تقل�ش من ا�ستحداث فر�ش 

العمل. ولقد قال: »جرت اإ�سافة 40 مليون فر�سة 

عمل يف الفرتة املمتدة من عام 1980 اإىل عام 

2000«. واأ�ساف: »اأنتم تعلمون ماذا حدث منذ ذلك 
الوقت: انخف�ست املعدلت ال�سريبية واأ�سبح م�ستوى 

ا�ستحداث فر�ش العمل اأدنى بكثري«.

تتعار�ش هذه التجارب مع الفرتا�سات التي اأنتجتها 

ما ي�سمى بـ»الثورة الهام�سية« يف الفكر القت�سادي، 

عندما ا�ستبدلت بنظرية العمل التقليدية للقيمة 

النظرية احلديثة غري املو�سوعية للقيمة املتعلقة باأ�سعار 

ال�سوق. باخت�سار، اإننا نعتقد اأنه طاملا تدر منظمة، اأو 

ن�ساط جتاري ما، �سعًرا معيًنا، فاإنها تولد قيمة.

يكر�ش هذا الأمر من فكرة تطبيع عدم امل�ساواة 

التي تقول اإن من يك�سب كثرًيا فاإنه لبد اأن ي�ستحدث 

قيمة اأكرب. هذا ما جعل لويد بالنكفاين، الرئي�ش 

التنفيذي مل�سرف غولدمان �ساك�ش، يتجراأ ويعلن يف 

عام 2009، اأي بعد مرور عام فقط على الأزمة التي 

�ساهم م�سرفه يف اندلعها، اأن موظفيه كانوا من 

بني »اأكرث املوظفني املنتجني يف العامل«. لهذا ال�سبب 

ا، تنجو �سركات �سنع الأدوية التي ت�ستخدم عبارة  اأي�سً

»الت�سعرية املبنية على القيمة« دون تعر�سها للمحا�سبة 

لتربر الرتفاع الهائل يف اأ�سعار الأدوية، على الرغم 

من اأن حكومة الوليات املتحدة الأمريكية تنفق اأكرث 

من 32 مليار دولر �سنوًيا على املراحل عالية املخاطر 

يف �سل�سلة البتكار التي تنتج هذه الأدوية.

عندما حُتدد القيمة بناء على اآليات العر�ش 

والطلب لل�سوق بدًل من اعتماد معايري قيا�سية خا�سة 

ت�سبح القيمة بب�ساطة على ما يقدرها �ساحبها، 

و�سيكون هناك خلط بني الريع )دخل غري مكت�سب 

بالعمل( والأرباح )مداخيل مكت�سبة(، و�سريتفع 

م�ستوى عدم امل�ساواة، و�ستتدنى ال�ستثمارات 

يف القت�ساد احلقيقي. وعندما ت�سكل املواقف 

الأيدولوجية املعيبة حول كيفية ا�ستحداث القيمة 

يف اقت�ساد ما، �سنع ال�سيا�سات، ف�ستنتج عن ذلك 

اإجراءات تكافئ دون ق�سد كل ما هو ق�سري الأمد 

وحتد من الإبداع.

بعد مرور 10 �سنوات على الأزمة، ما زالت احلاجة 

ما�سة اإىل الت�سدي لأ�سباب ال�سعف القت�سادي 

امل�ستمر. هذا يعني، اأوًل وقبل كل �سيء، العرتاف 

باأن م�ساألة حتديد القيمة جتري ب�سكل جماعي من 

جانب ال�سركات التجارية، والعاملني، واملوؤ�س�سات 

العامة ال�سرتاتيجية، ومنظمات املجتمع املدين. اإن 

الطريقة التي تتفاعل بها هذه الأطراف املختلفة 

ل حتدد معدل النمو القت�سادي فقط، بل حتدد 

ا ما اإن كان النمو مبنًيا على الإبداع و�ساماًل  اأي�سً

وم�ستداًما. قد ننتهي من هذه الأزمة بالعرتاف 

فقط ب�سرورة اأن يكون من �ساأن ال�سيا�سات ت�سكيل 

الأ�سواق والإ�سهام يف ا�ستحداثها على القدر نف�سه 

من الهتمام باإنقاذها عندما ت�سوء الأمور. 

ماريانا مازوكاتو Mariana Mazzucato: اأ�ستاذة   *
اقت�ساديات الإبداع والقيمة العامة، ومديرة معهد 

 Institute for Innovation and Public Purpose
يف جامعة لندن.

  إن السبيل الوحيد السترجاع اقتصاداتنا بشكل كامل هو
    أن يضطلع القطاع العام بدوره الحاسم من جديد، 

من حيث كونه مستثمًرا استراتيجًيا طويل األمد
   مكرًسا إلنجاز المهام  
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أسئلة القادة 
المتواضعين

يحتاج قادة األعمال إلى أن ينظروا 
حولهم بأكثر من طريقة حتى يتجنبوا 

الوقوع ضحية للتوجهات النرجسية.

أنيت أريس •

قيادة ومنظمات
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نافذة مكتبي على ال�ساحة الع�سبية تطل 

اخل�سراء الوحيدة يف ال�ساحية. 

املنظر رائع، حيث الأطفال ال�سغار ميرحون 

ويلعبون، والآباء يلعبون الكرة باأناٍة مع 

اأبنائهم، اأماًل يف اأن ي�سبح اأحدهم لعًبا يف 

الدورات الأوليمبية م�ستقباًل.

ب�سفتي ع�سًوا يف املجال�ش الإ�سرافية لعدد 

من ال�سركات، فغالًبا ما اأقوم باإجراء مكاملات 

هاتفية �سعبة على مدار اليوم، منها ما يدور 

حول م�ساألة الت�سدي للمنازعات داخل قاعة 

املجل�ش، ومنها ما يدور حول مناق�سة املكافاآت 

وق�سايا ال�ستحواذ ال�سعبة. وعند مناق�سة 

كل حالة من هذه احلالت، اأحتاج اإىل اإلقاء 

نظرة �سريعة عرب نافذة مكتبي، تغذي ناظري 

ن من مزاجي، مبا يفيد  مبنظر جميل وحت�سِّ

كثرًيا يف اإثراء نتيجة املناق�سات. لكن مما 

ُيوؤ�سف له اأن كثرًيا من مكاتب املديرين ل 

تطل على مثل هذا املنظر، ومن ثم فهم غالًبا 

ما يكونون بعيدين عن العامل املعتاد.

القادة النرجسيون   |   ت�سري الأبحاث 
التي اأجراها زميلي يف املعهد، الربوفي�سور 

مانفريد كيت�ش دي فراي�ش، من بني اآخرين، 

اإىل اأن ال�سخ�سية الرنج�سية تتكرر بني 

�ساغلي املراتب العليا يف الإدارة. ومن 

الوا�سح، يف واقع احلال، اأن عدد الرنج�سيني 

يف امل�ستويات الإدارية العليا يزيد عن 

املتو�سط، على الرغم من اأنه من امل�ستحيل 

حتديد العدد بال�سبط، ذلك لأن الرنج�سية 

لي�ست وا�سحة متاًما مثل الأبي�ش والأ�سود، 

واإمنا هي مقيا�ش متدرج.

غري اأن هناك حاجة اإىل درجة ما من 

الرنج�سية حتى تكون قائًدا ُملِهًما ذا روؤية، 

يتمتع ب�سجاعة اتخاذ خطوات غري تقليدية 

يف بيئة عمل يغلب عليها طابع تغيريي. لكن 

الرنج�سية اإذا تفاقمت حدتها كثرًيا، فاإنها تقود 

اإىل جنون العظمة، وتوؤدي اإىل انتهاج �سلوك 

مراوغ، وتدفع ال�سخ�ش اإىل الرتكيز على املكانة 

وال�سلطة ال�سخ�سية بدًل من الرتكيز على 

م�سالح ال�سركة واملوظفني والزبائن.

ل تتكون ال�سخ�سية الرنج�سية بني ع�سية 

و�سحاها، اإمنا يت�سارك يف تكوينها مزيج 

من ال�سفات ال�سخ�سية الذاتية والتجارب 

التي مر بها ال�سخ�ش خالل مرحلة الطفولة. 

وهي تندرج يف �سياق �سخ�شٍ يح�سل على 

قوة وجناح متزايدْين، وتظهر بو�سوح اأكرث 

يف ال�سركات ذات امل�سافات الهرمية الكبرية، 

حيث حتظى املكانة الوظيفية باأهمية كبرية.

وبح�سب الأدبيات الأكادميية، فاإن 

املوؤ�سرات اخلارجية للرنج�سية ت�ستمل على 

تكرار ا�ستخدام املدير لكلمة »اأنا« بدًل من 

كلمة »نحن«، وعلى مدى الظهور يف الأخبار، 

وعلى الفرق بني اأجره واأجور بقية العاملني يف 

ال�سركة. واإىل جانب هذه القائمة، اأ�سفت اأنا 

�سخ�سًيا، زوجة �سابة وجذابة ثانية )وثالثة(، 

و�سيارة فاخرة من ال�سركة، ومهام وظيفية 

اإ�سافية مرموقة.

ثالثة أسئلة لتظل راسًخا   |   اإًذا، ما 
هو الدور الذي تلعبه نافذة مكتبي لتحول 

بيني وبني الرنج�سية املفرطة؟ بو�سفك 

مديًرا، من املهم املحافظة على قدميك 

ثابتتنْي بقوة على الأر�ش. وللقيام بذلك، 

يحتاج القائد اإىل اأن ينظر اإىل ثالثة جوانب 

من حياته وي�ساأل نف�سه بانتظام: هل اأنا 

حماط باأ�سوات انتقادية كافية؟ وهل هناك 

ما يكفي من ال�سدائد؟ وهل حافظُت على 

التوا�سل مع العامل خارج املكتب؟

قد تاأتي الأ�سوات النتقادية من عدد من 

اجلهات. فعلى امل�ستوى ال�سخ�سي، تاأتي 

الأ�سوات النتقادية من املراهقني امليالني 

لالنتقادات القا�سية، ومن الزوجة الأوىل 

التي تعرف كل كبرية و�سغرية عنك. وعلى 

امل�ستوى املهني، ميكن اأن تطلب بانتظام 

احل�سول على اآراء املوظفني. ومن املمكن 

اأن يكون تقييم املوظفني ال�سباب- ب�سفة 

خا�سة- قا�سًيا لكنه مفيد للغاية. وبالطبع، 

ميكن اأن حتيط نف�سك بالزمالء وباأع�ساء 

املجل�ش الإ�سرايف ممن لن يقبلوا الأمور 

بقيمتها الظاهرية.

عندما يتعلق الأمر بال�سدائد، فاإن 

النتكا�سات ل ميكن التخطيط لها، لكن ل 

ي�سعني اإل اأن اأكون مرتابة اإذا ما كان املدير 

ناجًحا على الدوام. تعلِّمنا ال�سدائد اأنه ل 

ميكننا التحكم يف كل �سيء. اإذ جتعلنا اأقل 

مياًل للحكم على الآخرين. ُتعد كيفية تعامل 

الفرد مع ال�سدائد، والدرو�ش امل�ستفادة منها، 

اأحد اأهم موؤ�سرات النجاح امل�ستدام.

العثور على منظور آخر   |   اأخرًيا، 
كيف ميكننا البقاء على توا�سل مع العامل 

احلقيقي؟ اإنه لي�ش من ال�سهل ملديري هذه 

الأيام اأْن يظلوا منفتحني على الزبائن 

واملوظفني والنا�ش يف ال�سوارع، بينما 

هم يف واقع احلال يق�سون معظم الوقت 

متنقلني بني غرف الجتماعات برفقة 

مديرين اآخرين عادًة. ومع ذلك، فاإن 

ق�ساء يوم يف مركز ات�سالت ال�سركة 

للتحدث مع الزبائن امل�ستائني، اأو زيارة 

منازلهم مع الفريق التقني، ميكن اأن يكون 

اأمًرا مفيًدا جًدا.

يحكي توين بول، ع�سو جمل�ش اإدارة غري 

تنفيذي يف �سركة بريتي�ش تيليكوم، ق�سة 

يوم اأْن ذهب لأداء مهام وظيفته، واكت�سف 

كيف متّكن املهند�سون املبتكرون من جتنب 

القواعد البريوقراطية غري ال�سرورية من 

اأجل م�ساعدة الزبائن م�ساعدة حقيقية. 

مثل ذلك، يعقد الرئي�ش التنفيذي لإحدى 

ال�سركات التي اأ�سغل فيها من�سب ع�سو 

جمل�ش اإدارة اجتماعات ودية منتظمة مع 

املوظفني ال�سباب يف جميع البلدان التي 

ميار�سون فيها ن�ساطاتهم.

اإنه من خالل اتخاذ نهج اأكرَث توا�سًعا 

ور�سوًخا، ومن خالل ال�سعي للح�سول على 

امل�سورة من اأطياف خمتلفة، ميكن للمديرين 

ل بالذات، واأن  اأن يحتووا العتداد املتاأ�سِّ

يتجنبوا مظاهر الرنج�سية. اإنه لي�ساعد 

بالطبع على اأن تكون قادًرا على روؤية العامل 

احلقيقي من خالل نافذتك، لتتذكر اأن 

ال�سلطة وال�سعادة اأمران منف�سالن. 

اأنيت اأري�ش Annet Aris: اأ�ستاذ م�ساعد   *
يف ق�سم ال�سرتاتيجية يف اإن�سياد، وع�سو 

جمل�ش اإدارة عدد من ال�سركات، منها �سركة 

Thomas Cook PLC يف لندن، و�سركة 
ASML N.V. يف فيلدهوفن. �سغلت الكاتبة 

موؤخًرا املرتبة التا�سعة بني اأكرث الن�ساء تاأثرًيا 

يف عامل ال�سركات التجارية يف هولندا بح�سب 

ت�سنيف Management Scope الهولندية، 

نفت من بني اأكرث خم�سني امراأة ملهمة  كما �سُ

يف قطاع التقنية يف اأوروبا عن عام 2016 من 

.Inspiring Fifty قبل موقع

      ال تتكون الشخصية النرجسية بين عشية وضحاها، 
إنما يتشارك في تكوينها مزيج من الصفات الشخصية     

الذاتية والتجارب التي مر بها     
الشخص خالل مرحلة الطفولة       



إسالميات

الإ�سالم اإىل املجتمع امل�سلم على اأنه ينظر 

وحدة واحدة، وجمموعة متما�سكة، ل 

تتجزاأ ول تتفرق، وو�سع ال�سبل للمحافظة على ذلك 

التما�سك، واإ�سالح ما قد ي�سيب اأجزاء املجتمع من 

اخللل، و�سيانته من العبث.

وقد عهد الإ�سالم لأن يقوم كل مب�سوؤوليته 

للحفاظ على وحدة املجتمع حتى يبقى اآمًنا متما�سًكا، 

واأن ُي�سحي الكل ب�سيء من راحته ووقته، وفكره 

وجهده، عن ر�سا واقتناع، حتى ي�ستمر الرتابط 

ويكون هو ال�سمة البارزة، والعالمة املميزة بني اأفراد 

املجتمع، فهم اللبنات التي يتكون منها، واخلاليا 

التي تتاألَّف منها الأمة واجلماعة.

اإن الإ�سالم يقدم مرتبة اأولئك الذين ين�سرون 

الف�سيلة يف املجتمع، ويدعون اإىل املحبة والوئام، 

ويحاربون الف�ساد مبختلف اأنواعه، وي�ستاأ�سلون 

الرذيلة وال�سر، ويوؤِْثرون م�سلحة غريهم على 

م�سلحة اأنف�سهم، يقّدمهم على اأولئك املنعزلني، 

اخلاملني، الذين يوؤثرون الراحة على تقدمي اأي 

نفع، اأو اإ�سداء م�سلحة ت�سمو مبجتمعهم، وتاأخذ 

به نحو ال�ستقرار والتوا�سي باخلري، والبتعاد عن 

املخاطر ومدافعة الأ�سرار. روى ابن عمر، ر�سي 

اهلل عنهما، قال: قال ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »املوؤمن الذي يخالط النا�ش وي�سرب على 

اأذاهم، اأف�سل من املوؤمن الذي ل يخالط النا�ش ول 

ي�سرب على اأذاهم« رواه الرتمذي.

اإن منهج الإ�سالم يف تقارب الأفراد وتاآلفهم، هو 

ة، ووحدة  التكافل والتعاون، والجتماع على اأخّوة بارَّ

�سادقة، ومن واجب املجتمع اأن ي�سعى كل فرد، قدر 

ا�ستطاعته، لراحة املجتمع واإ�سعاده، وبت�سامن من 

كل واحد، فريى له ما يراه لنف�سه، ويحب له ما يحب 

لنف�سه، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »خري النا�ش 

اأنفعهم للنا�ش« رواه البيهقي.

اإن الفرد جزء يف هذا املجتمع، ينتفع بانتفاعه، 

ويتاأثر بتاأثره، ي�سعد ب�سعادته، ويحزن حلزنه، لذلك 

م �سيًئا ملجتمعه، واأل يكون  د نف�سه اأن يقدِّ ل ُبدَّ اأن يعوِّ

اتكالًيا يف الأفعال، فريمي بكل �سيء على الآخرين، 

ر هو فيه، بل عليه  وينتظر من غريه اأن يعمل ما ق�سَّ

اأن يعمل هو، ويرتك غريه يقومون بواجبهم، ول 

يحقرن من الإ�سهام يف نفع جمتمعه اأي عمل ذي 

م�سلحة ولو كان قلياًل.

فالإ�سالم يعد املجتمع العام كاجل�سد الواحد، 

اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 

واحلمى، لأن املجتمع الإ�سالمي جمتمع معنوي، تبنى 

فيه العالقات الجتماعية، ومعاين الأخوة من العدل 

والإن�ساف وح�سن الظن يف موا�سعه، وال�سماحة، 

وال�سدق وال�سراحة، وهذه هي التي يقوم عليها 

بنيان املجتمع، وتثبت اأركانه، ودعائمه. 

اإن هذه املبادئ ال�سامية، هي التي جتعل بنيان 

املجتمع قوًيا متما�سًكا يت�سح فيه اأي م�سدر 

للخطر، فتت�سلط عليه الأ�سواء لُتذهب كل ما 

ينبعث فيه مما قد يكون �سبًبا يف جلب ال�سر، 

واإ�ساعة الفو�سى وال�سرر.

واإذا كان الإ�سالم يوؤكد اأن يقوم كل فرد 

مب�سوؤوليته، فاإنه ي�سع اجلماعة كلها يف نطاق 

تلك امل�سوؤولية، باأن تتاآزر لإبعاد املخاطر عنها، 

واإل فاإن اأي خطر، ميكن اأن يكون تاأثريه على 

الأفراد واملجتمع، ل ي�ستثني اأحًدا منهم، فالأمة 

كلها كركاب ال�سفينة، متخر عباب البحر، فلي�ش 

لأحد اأن يعبث بها، اأو يحدث فيها �سرًخا يوؤدي 

اإىل غرقها يف جلج البحر العاتية. روى النعمان 

بن ب�سري، ر�سي اهلل عنهما، عن النبي، �سلى اهلل 

عليه و�سلم، قال: »مثل القائم على حدود اهلل، 

والواقع فيها، كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة، 

فاأ�ساب بع�سهم اأعالها، وبع�سهم اأ�سفلها، فكان 

وا على  الذين يف اأ�سفلها اإذا ا�ستقوا من املاء، َمرُّ

من فوقهم، فقالوا: لو اأنا خرقنا ن�سيًبا يف خرقنا، 

ومل نوؤذ َمن فوقنا، فاإن يرتكوهم وما اأرادوا هلكوا 

جميًعا، واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا وجنوا 

جميًعا« رواه البخاري.

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة

ُتبنى العالقات االجتماعية في المجتمع اإلسالمي 
على معاني األخوة، واإلنصاف، وحسن الظن في مواضعه، 

والسماحة، والصدق، وهي المعاني التي يقوم عليها 
بنيان المجتمع، فُتثبِّت أركانه ودعائمه.

الُبنَياُن الُمَتَماِسك

    إن اإلحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، 
ركيزة من أهم الركائز، وهي ال تعني النهوض بها من أجل 

تحقيق غرض شخصي، أو أنها شعار برَّاق زائف ال معنى له، 
ولكنها تعني في المقام األول، أن كل فرد ال بد أن يشعر 

بالواجب الملقى على عاتقه، وأن عليه مهمات ال بد أن 
يؤديها طواعية ألنه جزء من المجتمع  

  -  أكتوبر 462018



ال�سحابية اجلليلة، اأ�سماء بنت ُتَعدُّ 

يزيد بن ال�ّسكن الأن�سارية 

الأ�سهلية، واحدة من الن�ساء الالتي 

ُعِرفَن بالف�ساحة والبيان واحُلجة 

وال�سجاعة، وقد ا�ستهرت بقوة 

ف�ساحتها حتى لقبت بخطيبة الن�ساء. 

وورد اأن النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

اأعِجب ببيانها وُح�سِن كالمها.

اأ�سلمت، ر�سي اهلل عنها، يف ال�سنة 

الأوىل من الهجرة النبوية، على يد 

م�سعب بن عمري، ر�سي اهلل عنه، 

وكانت من اأوائل الن�ساء املَُباِيعات، حيث 

تعتز بهذا ال�سبق اإىل املبايعة، وتفاخر 

بذلك، وتقول: »اأنا اأول من بايع ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم«.

كانت من املحدثات الفا�سالت، 

َرَوت عدًدا من الأحاديث، وا�سُتهر 

عنها مبادرتها بال�سوؤال عن الأحكام 

ال�سرعية والتعلُّم، َجِريئًة يف ال�ستف�سار، 

ُم ال�سحابيات، وُير�ِسلَنَها  حيث تتقدَّ

اإىل ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

اإذا اأ�سَكَل عليهن اأمٌر من اأمور الفتيا. 

فقد ورد اأنها اأتت النبي، �سلى اهلل 

عليه و�سلم، وهو بني اأ�سحابه فقالت: 

باأبي واأمي اأنت يا ر�سول اهلل، اأنا وافدة 

الن�ساء اإليك، اإن اهلل بعثك اإىل الرجال 

والن�ساء كافة فاآمنا بك، واإّنا مع�سر 

الن�ساء حم�سوراٌت مق�سوراٌت قواعُد 

بيوتكم، وَمق�سى �سهواتكم، وحامالت 

لتم  اأولدكم، واإنكم مع�سر الرجال ُف�سِّ

علينا باجلَمع واجلماعات، وعيادة 

املر�سى، و�سهود اجلنائز، واحلج بعد 

احلج، واأف�سل من ذلك اجلهاد يف 

�سبيل اهلل، واإنَّ الرجل اإذا خرج حاًجا 

اأو معتمًرا اأو جماهًدا حفظنا لكم 

ينا  اأموالكم، وَغَزلنا لكم اأثواَبكم، وربَّ

لكم اأولَدكم، اأفما ن�سارككم يف هذا 

الأجر واخلري؟

، �سلى اهلل عليه  فالتفت النبيُّ

و�سلم، اإىل اأ�سحابه بوجهه كلِّه، ثم 

قال: »هل �سمعتم مقالة امراأة َقط 

اأح�سن من م�ساءلتها يف اأمر دينها من 

هذه؟«، فقالوا: يا ر�سول اهلل، ما ظننا 

اأن امراأًة تهتدي اإىل مثل هذا، فالتفت 

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، اإليها، 

فقال: »افهمي اأيتها املراأة، واأْعِلمي َمن 

ِل املراأة  خلَفك من الن�ساء، اأنَّ ُح�ْسَن تبعُّ

لزوجها، وطَلبها مر�ساته، واتباَعها 

موافقته، َيْعِدل ذلك كّله«. فان�سرفت 

املراأة وهي تهّلل.

وهي اأول امراأة نزلت فيها عدة 

املطلقات، فقد قالت: ُطلقُت على عهد 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، ومل 

يكن للمطلقة عدة، فنزل قول اهلل تعاىل:  

                                                   

الآية )228( من �سورة البقرة.

توفيت، ر�سي اهلل عنها، يف دم�سق، 

عام )69هـ - 688م(. 

هذا املثال احلي، يو�سح اأن اجلميع م�سوؤولون 

عن �سالمة اأنف�سهم و�سالمة غريهم، واأن اجلهود 

كلها ل بد اأن تتحد لدفع املخاطر، وحماربة الأذى، 

والق�ساء على املنغ�سات. 

اإن الإح�سا�ش بامل�سوؤولية جتاه املجتمع، ركيزة 

من اأهم الركائز، وهي ل تعني النهو�ش بها من اأجل 

اق زائف  حتقيق غر�ش �سخ�سي، اأو اأنها �سعار برَّ

ل معنى له، ولكنها تعني يف املقام الأول، اأن كل 

فرد ل بد اأن ي�سعر بالواجب امللقى على عاتقه، واأن 

عليه مهمات ل بد اأن يوؤديها طواعية لأنه جزء من 

املجتمع، لذلك عليه اأن يتعاون، ويعمل على اإقامة 

حدود اهلل تعاىل، والنهو�ش مبا فيه اخلري ملجتمعه، 

من ن�سر معاين الف�سيلة، وحفظ النف�ش عن الهوى 

وامليل، والبعد عن اجلور اأو انتهاك حرمات الآخرين، 

اأو اإ�سمار النوايا اخلبيثة جتاه بع�سهم، بل يعمل على 

اأن يكون جمتمًعا متاآلًفا ت�سوده املحبة واملودة.

فاملجتمع الآمن هو الذي تظهر فيه عوامل حتقيق 

ذلك الأمن وتر�سيخه، ويربز اأفراُده وحدًة متما�سكة 

م�ستنرية بتعاليم دينها، تهتدي باملنهج الرباين 

وحدوده، ل حتيد عنه، اأو ترغب عن ال�سري يف �سوئه، 

بل تقيم حياتها على دعائمه الرا�سخة، وتناأى عن 

تفرقة الكلمة، وت�سدع البنيان، بل تاأخذ على اأيدي 

ّطُم كل  العابثني، وت�سرب اأهداف املف�سدين، وحُتَ

الأ�سباب املوؤدية اإىل ال�سعف اأو اخللل، اأو النحالل 

والنحدار، فال َي�سَمُع اأي فرد يف املجتمع لفئة عابثة 

ت�سعى اإىل الإف�ساد والتخريب، اأو تعمل على ن�سر 

القلق وال�سطراب، فيقطع الطريق على املف�سدين، 

ويحول بني املرجفني وتنفيذ ماآربهم واأهدافهم.

اإن �سعي كل فرد يف املجتمع لتحقيق الأهداف 

النبيلة، وحماربة ال�سرور واملفا�سد، يوؤدي اإىل 

تر�سيخ الأمن يف نواحي املجتمع، وا�ستمرار 

احلياة الهانئة املطمئنة، البعيدة عن كل ما ُيعكر 

�سفوها، اأو ُيحدث اخللل يف اأو�ساطها، يحرتم كل 

واحد فيها حقوق الآخر، وي�سونها عن النتهاك 

اأو ال�ستهانة، فالأمن احلقيقي ينبع من النفو�ش 

ال�سادقة املخل�سة، ويفي�ش على املجتمع اأن�ًسا 

وان�سراًحا، وطماأنينة وارتياًحا. 

أسماء بنت يزيد بن الّسكن األنصارية 

خطيبة النساء

ُ

ُ
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صحة

د. تركي محمد بن محفوظ

استشاري جراحات ومناظير الجيوب 

األنفية وقاع الجمجمة

كلية الطب، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

يمثل الطيران تحدًيا لمرضى التهاب الجيوب 
األنفية الضغطي بسبب تغير الضغط في اإلقالع 

والهبوط، لذلك تساعد اإلجراءات الوقائية على 
تجاوز الشعور باأللم في أثناء الرحلة.

التهاب الجيوب األنفية 
ا الوقاية جوًّ
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بع�ش امل�سافرين من ركوب الطائرة يتخوف 

ب�سبب الآلم التي تنتابهم عند ال�سفر 

جًوا ل �سيما مع تغري ال�سغط عند الإقالع والهبوط. 

على �سبيل املثال مر�سى التهابات اجليوب الأنفية 

اأو من �سادف اإ�سابتهم بالزكام قبل ال�سفر، اأو من 

لديهم خلل ت�سريحي يف منطقة التجويف الأنفي اأو 

اجليوب الأنفية، قد ين�ساأ عنها ما ي�سمى التهاب 

اجليوب الأنفية ال�سغطي، الذي ي�سبب اآلًما حادة 

مبنطقة الوجه يف اأثناء الرحلة. وحتى يجري التعامل 

مع هذه امل�سكلة يف اأثناء الرحلة ل بد من فهم طبيعة 

اجليوب الأنفية، وملاذا حتدث بع�ش الأعرا�ش عند 

امل�سافرين؟ وكيف ميكن تقليل احتمال حدوثها اأو 

التغلب عليها يف اأثناء الرحلة اجلوية؟ 

اجليوب الأنفية هي جتاويف بالهيكل العظمي 

للوجه تقع على جانبي الأنف، تت�سل ب�سكل مبا�سر 

عرب التجويف الأنفي عرب فوهات الت�سريف للجيوب 

الأنفية. وهناك اأربعة اأزواج من اجليوب الأنفية: 

الفكية، واجلبهية، والغربالية، والوتدية. ويبطن هذه 

اجليوب غ�ساء خماطي يفرز �سوائل لزجة مبعدل ١ اإىل 

١.٥ لرت يومًيا، تقوم برتطيب التجويف الأنفي وتدفئة 

الهواء امل�ستن�سق، كما تقوم بتنقية الهواء من العوالق 

والأتربة. هذه ال�سوائل ينتهي بها املطاف اإىل املعدة، 

حيث يقوم احلم�ش بالتخل�ش من العوالق واجلراثيم، 

ولكن عندما ت�سبح اجليوب الأنفية ملتهبة اأو مت�سررة،  

يتجمع املخاط وت�سبح اجليوب الأنفية م�سدودة. 

اعتالل الجيوب األنفية   |   اعتالل وظيفة موازنة 
ال�سغط تن�ساأ عنها اآلم حادة ترتكز يف مقدمة 

اجلبهة )اجليب الأنفي اجلبهي(، اأو حول العني اأو 

قمة الراأ�ش، ح�سب اجليب الأنفي املتاأثر، وي�سمى ذلك 

بالتهاب اجليوب ال�سغطي. وتتباين �سدة الأمل بني 

الأ�سخا�ش ح�سب درجة ت�سرر اجليوب الأنفية لديهم 

ودرجة ان�سداد فوهات ت�سريف اجليوب الأنفية 

اأو احتقانها. وتكون مدة الأمل ح�سب درجة ت�سرر 

اجليوب الأنفية، وقد ي�ساحب ذلك عدة اأعرا�ش 

منها اآلم الأ�سنان بالفك العلوي اأو زيادة دمع العني 

باجلهة املت�سررة من الوجه، وقد ت�سل اإىل ال�سعور 

بتخدير اأو تنميل حول منطقة العني. وهناك اأنواع 

عدة للتهاب اجليوب ال�سغطي، فهناك ما هو حاد 

وي�ستمر �ساعات وهناك ما ي�ستمر اأياًما، وعادة ما 

يكون �سببه احتقان الأغ�سية املخاطية، اأو مزمن 

متكرر ت�ستمر اأعرا�سه لأكرث من �ستة اأ�سابيع، وتزداد 

�سوًءا يف اأثناء الرحالت اجلوية على نحو متكرر. 

وعادة ما يكون ال�سبب خلاًل يف الت�سريح الأنفي، اأو 

ان�سداًدا بفوهات الت�سريف. وقد يت�ساعف الأمر عند 

    هناك أنواع عدة اللتهاب الجيوب األنفية الضغطي،    
منها ما هو حاد يستمر ساعات،     

ومنها ما يبقى تأثيره أليام أو أسابيع، وعادة ما يكون   
بسبب احتقان األغشية المخاطية،      

       أو ألسباب أخرى مزمنة    

بع�ش الأ�سخا�ش اإىل ما ي�سمى بالر�سح ال�سغطي، 

ويكون و�سفها بال�سعور بفرقعة تكون ب�سبب متزق 

الأغ�سية املخاطية املبطنة للجيوب الأنفية الناجم عن 

مقاومة ال�سغط داخل اجليب الأنفي املت�سرر وحوله، 

ما يوؤدي اإىل حدوث نزيف اأنفي حمتمل. 

سبل الوقاية   |   ُين�سح املر�سى الذين يعانون 
التهابات اجليوب الأنفية املزمنة بال�ستمرار على 

الأدوية اخلا�سة بهم قبل الرحلة بعدة اأيام. ولتجنب 

حدوث مثل هذه الآلم ميكن ا�ستخدام بخاخ اأو 

قطرات اإزالة الحتقان قبل �ساعة من موعد الإقالع. 

ا. ويف  كما ميكن اإ�سافة اأقرا�ش اإزالة الحتقان اأي�سً

حالت احل�سا�سية الأنفية ميكن ا�ستخدام م�سادات 

الهي�ستامني، ومنها بخاخات الكورتيزون الأنفية قبل 

موعد الرحلة بعدة اأيام. كما يف�سل زيارة الطبيب 

قبل ا�ستعمال الدواء، وبخا�سة املر�سى الذين يعانون 

ا�سطراب �سربات القلب اأو ارتفاع �سغط الدم، 

وكذلك احلال للحامل.

ا �سرب املاء قبل الرحلة  من الأمور املُعينة اأي�سً

ويف اأثنائها، ول �سيما الرحالت الدولية الطويلة، 

وذلك ب�سبب جفاف اجلو داخل املق�سورة، ما يوؤدي 

اإىل جفاف الغ�ساء املخاطي، اإذ ي�ساعد املاء على 

ترطيب اجل�سم والأغ�سية املخاطية. كما ميكن عمل 

مترين فال�سالفا الذي ي�ساعد على موازنة ال�سغط 

ا الأذن الو�سطى. وميكن  يف اجليوب الأنفية واأي�سً

ممار�سة هذا التمرين عرب غلق مقدمة الأنف 

بالبهام وال�سبابة، ومن ثم البلع، ومن ثم التنف�ش 

عن طريق الفم، يتبعه نفخ الهواء باجتاه الأذن ب�سكل 

تدريجي، حتى ي�سعر ال�سخ�ش باإزالة ال�سغط من 

الوجه اأو الأذن. وميكن تكرار هذا التمرين عدة 

مرات يف اأثناء الرحلة.

عند ال�سعور باأحد اأعرا�ش اأو م�ساعفات اجليب 

الأنفي ال�سغطي التي جرى ذكرها اآنًفا ين�سح 

مبراجعة الطبيب املخت�ش، ملعرفة درجة ت�سرر 

اجليب الأنفي، ومن ثم حتديد اخلطة العالجية 

املنا�سبة، وعادة ما يكون عالجها ما بني العالج 

الطبي واملالحظة والتدخل اجلراحي الذي قد يلجاأ 

الطبيب اإليه حال وجود م�ساعفات، مثل نزيف اأنفي 

اأو عدم ال�ستجابة لالأدوية يف اأثناء مدة املالحظة. 

كما قد يكون اأحد اأ�سباب التهاب اجليوب ال�سغطي 

املتكرر هو التهابات اجليوب الأنفية مع وجود 

حلميات اأنفية اأو خلل بالت�سريح الأنفي، فتجري 

معاجلته ح�سب ال�سبب.

معرفة كل �سخ�ش بطرق الوقاية قد تتيح له رحلة 

�سعيدة، دون ال�سعور باأحد اأعرا�ش هذا املر�ش اأو 

م�ساعفاته املزعجة. 

الضغط في اإلقالع والهبوط

ان�سداد اجليوب الأنفية ب�سبب اللتهابات 

اأو الحتقان الناجم عن الزكام، اأو 

احل�سا�سية الأنفية اأو ان�سدادها ب�سبب خلل 

ت�سريحي، مثل انحراف احلاجز الأنفي، 

يولد عدم القدرة على معادلة اختالف 

ال�سغط اجلوي بالطائرة، وال�سغط باجليب 

الأنفي امل�ساب يف اأثناء الإقالع والهبوط. 

ولفهم ذلك فيزيائًيا، فاإنه يف الظروف 

الطبيعية يتمدد الهواء داخل اجليوب 

الأنفية عند الرتفاع، في�سبح ال�سغط 

داخل اجليوب الأنفية اأكرب من ال�سغط 

اخلارجي، فيخرج الهواء من اجليوب عن 

طريق فوهات الت�سريف التي تربط اجليوب 

الأنفية بالتجويف الأنفي. ولكن يف اأثناء 

الهبوط يحدث العك�ش، حيث ينكم�ش الهواء 

وي�سبح ال�سغط داخل اجليوب الأنفية اأقل 

من ال�سغط اجلوي، فيدخل الهواء للجيوب 

عن طريق فوهات الت�سريف ذاتها. ومع 

وجود خلل يف اجليوب الأنفية يحدث اختالل 

يف موازنة ال�سغط ويت�سبب ذلك يف حدوث 

الأعرا�ش غري املريحة للم�سافر.
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غذاء

دماغ الأطفال ب�سرعة يف �سنواتهم الأوىل. يتطور 

�سنوات، يبلغ الدماغ %90  وبحلول عمر 3 

من حجمه. يعتمد منو الدماغ على التغذية التي ت�سكل 

الأ�سا�ش للتعلم وال�سلوك. اإذ ي�ساعد النظام الغذائي 

ال�سحي واملتوازن على و�سول الأولد اإىل اإمكاناتهم 

الكاملة يف الرتكيز، وحت�سني الذاكرة، والقدرة العقلية 

على ال�ستيعاب. فقبل التفكري يف اإر�سال الأبناء لتلقي 

الدرو�ش من اأجل النجاح يف حت�سيلهم العلمي، يتوجب 

الهتمام بتغذيتهم يف املنزل واملدر�سة.

الغذاء والتركيز   |   ُيظهر كثري من الدرا�سات اأن 
الغذاء يوؤثر، على نحو مبا�سر، يف القدرة العقلية على 

ال�ستيعاب عند الأطفال يف �سن املدر�سة. فعلى �سبيل 

املثال، يقلل نق�ش احلديد من انتقال الدوبامني، ومن 

ثم يوؤثر �سلًبا يف الإدراك. كما اأن نق�ش الثيامني، 

وفيتامني هـ، وفيتامني ب، واليود، والزنك، يقلل من 

القدرات املعرفية والرتكيز الذهني. بالإ�سافة اإىل 

ذلك �سدرت درا�سة عن جامعة يف فنلندا اأجريت 

على 160 طفاًل، تبني اأن الأطفال الذين ياأكلون 

الفواكه، واخل�سراوات، وال�سمك، واحلبوب الكاملة 

خالل ال�سنوات الثالث الأوىل من حياتهم يتفوقون يف 

الدرا�سة على نحو لفت يف ال�سنوات الالحقة، مقارنة 

بنظرائهم من الأطفال الذين مل يكونوا يعتمدون على 

هذه الأطعمة يف نظامهم الغذائي.

يقول الباحثون اإنهم لحظوا اأن النظام الغذائي الذي 

يعتمد على كثري من اخل�سراوات، والفواكه، والأ�سماك، 

واحلبوب الكاملة، والدهون غري امل�سبعة، مع قليل من 

اللحم الأحمر، ومنتجات ال�سكر، والدهون امل�سبعة، 

هو العامل املوؤثر يف رفع ن�سبة الذكاء لدى الأطفال، 

وتعزيز الن�ساط يف اأدمغتهم، ومتكنهم من حت�سيل اأعلى 

الدرجات يف اختبارات القراءة، بالإ�سافة اإىل حت�سيل 

درجات عليا يف كثري من املجالت الأخرى. ويف درا�سات 

اأخرى اأجريت يف الوليات املتحدة الأمريكية تبني اأن 

احل�سول على تغذية جيدة و�سحية يزيد قدرة الطالب 

على التعلم، ويقلل عدد اأيام الغياب، ويح�سن �سلوكهم.

للمساعدة على التحصيل 
الدراسي

الغذاء والتركيز
يؤثر الغذاء، على نحو مباشر، في 

قدرة األطفال العقلية على 
االستيعاب، بسبب دوره في تعزيز 

الفيتامينات واألحماض 
المفيدة للدماغ.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية
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5 أطعمة تزيد معدل التركيز وتقوي الذاكرة

الخضراوات والتوت
 من املهم التنويع يف 

اخل�سراوات، مع الرتكيز على 

اخل�سراوات الورقية، مثل 

الربوكلي وامللفوف، لحتوائها 

على كميات عالية من م�سادات 

الأك�سدة. لذلك يجب احلر�ش 

على اإدخال اأوراق اللفت، اأو 

�سلطة الكرنب، اأو اجلرجري، اأو 

القرنبيط املطهو على البخار 

خيارات على الغداء اأو الع�ساء 

للعائلة اأجمع. اأما فيما يخ�ش 

الفاكهة فتعد عائلة التوت، 

ول�سيما الأ�سود مثل توت 

العليق والتوت الأ�سود والكرز، 

م�سدًرا غنًيا بالأنثو�سيانني، 

وبع�ش الفالفونويدات الأخرى 

التي قد حت�سن وظائف الدماغ.

األحماض الدهنية الجيدة 
مثل حمض األوميغا 3

ُتعد �سرورية جًدا 

ل�سحة الدماغ، مع حم�ش 

 )DHA( الدوكو�ساهيك�سانويك

على وجه اخل�سو�ش. وقد 

ت�ساعد على حت�سني الذاكرة 

عند الأولد وعلى حت�سيلهم 

العلمي والرتكيز. ومن 

اأهم م�سادرها: املاأكولت 

البحرية، والأ�سماك الدهنية، 

مثل �سمك ال�سلمون، والتونة 

وال�سردين والرجنة. لذلك 

ميكن اإدخالها اإىل الطعام 

بدياًل عن اللحوم احلمراء، 

مرتني كل اأ�سبوع.

الحليب والبيض
يحتوي احلليب على 

الأحما�ش الدهنية املهمة 

لالأطفال يف بناء اخلاليا 

الع�سبية والدماغية، 

وين�سح باحلليب قليل 

الد�سم بعد عمر ال�سنتني. 

اأما البي�ش فيحتوي على 

الكولي�سرتول، والربوتينات، 

والعنا�سر الغذائية الالزمة 

للنمو، وحت�سني التعلم 

والذاكرة عند الأطفال.

فيتامين ب والحديد
تكمن مهمة فيتامني ب يف 

�سبط وظائف الأع�ساب 

وامل�ساعدة على الرتكيز. 

يتوافر فيتامني ب يف اللحوم، 

واحلبوب الكاملة، والألبان، 

واملوز، واخل�سراوات 

الورقية. اأما احلديد في�ساعد 

على الن�ساط واحليوية 

والرتكيز، ويوجد يف اللحوم، 

والبقوليات، واخل�سراوات 

كاخلر�سوف وال�سبانخ.

زبدة الفول السوداني 
وزبدة اللوز

حتتوي على دهون غري 

م�سبعة، لذلك ت�ساعد 

على زيادة النمو الذهني، 

واملهارات الإدراكية، وتعد 

خياًرا �سهاًل يف الإفطار.

أفكار لوجبات مدرسية لألوالد لتحسين تركيزهم
وخيار. وخ�ش  زعرت  مع  جبنة،  اأو  لبنة  مع  • تو�ست 

اللوز. زبدة  اأو  ال�سوداين،  الفول  زبدة  من  • �ساندويت�ش 
احلالوة. من  • �ساندويت�ش 

منزلًيا. املح�سرة  والبيتزا  كاملناقي�ش،  احلجم  �سغرية  • معجنات 
قليلة. زيت  بكمية  يح�سر  اأن  على  • ف�سار، 

فاكهة. �سلطة  ب�سكل  املقطعة  تلك  اأو  الكاملة،  • الفاكهة 
والفراولة. كالتوت  بالفاكهة  • زبادي 

خفيفة. وجبة  النيئة،  • املك�سرات 
املوز.  من  حبة  اأو  املقطع،  التفاح  اأو  اخليار،  اأو  الكرف�ش،  اأو  • اجلزر، 

5 أطعمة غير مفيدة لألطفال
• احللويات.

الغازية. • امل�سروبات 
اجلاهزة. وال�سوربات  كاملعلبات  احلافظة،  املواد  على  حتتوي  التي  • املاأكولت 

الفركتوز. الذرة عايل  �سراب  اإليها  وامل�ساف  املعلبة  الع�سائر  ومنها  �سناعًيا،  املحالة  • امل�سروبات 
والكوكيز. كالدونات�ش  املهدرجة  الدهون  على  حتتوي  التي  واملقليات  الد�سمة  • املاأكولت 

ت�سر هذه الأطعمة بعمل الدماغ والذاكرة. ويف درا�سة تبني اأن تناول الدهون امل�سنعة واملهدرجة 

مرتبط مع انخفا�ش قدره 1.67 نقطة يف معدل الذكاء )IQ( عند الأطفال.

ما دور وجبة اإلفطار في التركيز؟
بني عدد من الدرا�سات من منظمة ال�سحة العاملية والأكادميية الأمريكية 

للتغذية، اأن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار يرتكبون اأخطاء اأقل يف 

اختبارات املدر�سة، ويظهرون انتباًها اأكرث يف احل�س�ش الدرا�سية، ويقل عدد 

اأيام تغيبهم، ويظهرون اأداء اأف�سل يف امللعب، مع تركيز اأف�سل على مهارات 

حل امل�سكالت، والتن�سيق بني حركة العني واليد. فتناول وجبة الإفطار مهم 

ا الأطفال واملراهقني. يف املقابل تقل دقة املالحظة،  جلميع الأعمار، خ�سو�سً

وال�سرعة يف الإجابة، وا�سرتجاع املعلومات، والتذكر، عند الأطفال الذين ل 

يتناولون وجبة الإفطار، اإذ ل يتناول 33% من الأطفال ال�سغار اإفطارهم، 

وتزيد هذه الن�سبة اإىل 64% عند املراهقني.

   يحتوي الحليب على األحماض الدهنية المهمة 
لألطفال في بناء الخاليا العصبية والدماغية.    

أما البيض فيحتوي على البروتينات والعناصر الغذائية     
الالزمة للنمو، وتحسين التعلم والذاكرة عند األطفال    
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تقنية

الهواتف اجلوالة وال�ساعات الذكية انت�سرت 

وال�سماعات الال�سلكية التي تدعم 

تقنية ال�سحن الال�سلكي يف الآونة الأخرية. ولكن 

كيف ميكن �سحن اجلهاز دون ات�ساله باأي �سلك، وما 

فاعلية هذه التقنية والراحة التي تقدمها؟ 

تقنية ال�سحن الال�سلكي هي دارة اإلكرتونية 

مدجمة بني بطارية الهاتف اجلوال اأو ال�ساعة 

الذكية والغطاء اخللفي للجهاز، تقوم بنقل الطاقة 

الكهربائية فور تعر�سها ملجال مغناطي�سي حمدد، 

وتعرف هذه العملية باحلث الكهرومغناطي�سي. 

نع  ويجب ا�ستخدام من�سة اأو جهاز منف�سل ل�سُ

املجال املغناطي�سي املطلوب، الذي يت�سل بدوره 

مبقب�ش الكهرباء، ومن ثمَّ يو�سع الهاتف اأو 

ال�ساعة فوقه ليجري حث الدارة على نقل الطاقة 

الكهربائية اإىل البطارية املت�سلة بها. ويتطلب احلث 

الكهرومغناطي�سي وجود اجلهاز وال�ساحن يف م�سافة 

قريبة جًدا من بع�سهما تبلغ عدة �سنتيمرتات.

هناك معايري عدة لل�سحن الال�سلكي، اأبرزها 

معيار Qi ومعيار PMA، اإل اأن ال�سركة الأكرب 

الداعمة لتقنية PMA اأعلنت يف وقت �سابق عن 

 ،Qi ان�سمامها لتحالف ال�سركات الذي يدعم معيار

لت�سبح هذه التقنية هي املهيمنة يف الأعوام املقبلة. 

وهي التقنية ذاتها امل�ستخدمة يف كثري من الهواتف 

احلديثة ال�سهرية ومنها هواتف اآيفون.

من فوائد ال�سحن الال�سلكي قدرة امل�ستخدم 

على و�سع هاتفه اإىل جانبه فوق ال�ساحن الال�سلكي 

عند عدم ا�ستخدامه، وذلك بهدف �سحنه طوال 

الوقت، مع �سهولة حمل الهاتف فوًرا للرد على 

املكاملات الهاتفية دون عرقلة الأ�سالك للعملية، 

ومن ثمَّ احل�سول على اأكرب كمية �سحن عند عدم 

ال�ستخدام. ت�ستطيع كثري من ال�سواحن احلديثة 

�سحن بطارية الهاتف يف غ�سون �ساعتني اأو ثالث 

�ساعات، ولكنها على نحو عام اأقل �سرعة يف ال�سحن 

مقارنًة بال�سحن ال�سلكي، ل �سيما ال�سحن ال�سريع 

املوجود يف كثري من الهواتف احلديثة.

م بع�ش املقاهي العاملية من�سدة خا�سة  كما ُتقدِّ

حتتوي على �ساحن ل�سلكي مدمج اأ�سفلها، تتيح 

للم�ستخدم و�سع هاتفه فوق تلك املنطقة يف اأثناء 

تناوله قهوته والتحدث مع الآخرين. وتقدم بع�ش 

�سركات ال�سيارات مركبات حتتوي على مناطق خا�سة 

ل�سحن الهواتف اجلوالة ل�سلكًيا يف اأثناء القيادة. 

وتعمل �سركات �سناعة الهواتف اجلوالة على تطوير 

نقاط �سحن ل�سلكي موجودة يف كل مكان )مثل: 

طاولت الجتماعات، ومكاتب العمل، وال�سيارات، 

واملقاهي، ومدرجات حما�سرات اجلامعات، 

وغريها(، وتقدمي بطاريات اأ�سغر للح�سول على 

هواتف اأقل وزًنا و�سماكة، وميكن �سحنها يف اأي مكان. 

ُيذكر اأن الهواتف التي ت�ستخدم خلفيات معدنية 

لن ت�ستطيع دعم هذه التقنية ب�سبب اإعاقة املعدن 

للمجال املغناطي�سي، الأمر الذي يف�سر ا�ستخدام 

غالبية الهواتف التي تدعم هذه التقنية خلفيات 

زجاجية اأو م�ستقة من البال�ستيك.

ر تقنية ال�سحن الال�سلكي  ُيتوقع لالأبحاث العلمية اأن تطوِّ

لتدعم احل�سول على الطاقة من موجات الراديو املحيطة 

بنا، لت�ستطيع الأجهزة �سحن نف�سها يف اأي مكان ويف اأي 

وقت، حتى يف اأثناء و�سع الهاتف يف اجليب، او ارتداء 

ال�ساعات الذكية، اأو ا�ستخدام ال�سماعات الال�سلكية.

ر الواقع المتسارع في انتشار هذه  ُيبشِّ
التقنية بمزيد من التطور المستقبلي الذي سيتيح إمكانية 

الشحن في كل المواقع المحيطة بالمستخدم.

خلدون غسان سعيد

تقنية الشحن الالسلكي

مستقبل الطاقة لألجهزة الذكية
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كل �سخ�ش مراقبة منزله يف اأثناء �سفره لر�سد دخول اأي �سخ�ش غريب، اأو لالطمئنان على ي�ستطيع 

احليوانات الأليفة عند قيامه برحلة �سريعة بعيًدا عن املنزل. يجري ذلك عرب ا�ستخدام اآلت 

ت�سوير منزلية رقمية متقدمة، منها WyzeCam التي تقدم جودة عالية ب�سعر منخف�ش وت�سميم اأنيق. ميكن 

و�سع هذه الآلت ال�سغرية يف عدد من الأماكن املهمة عرب قاعدة تلت�سق بالأ�سطح املختلفة دون احلاجة 

حلفر اجلدار اأو ال�سقف. وتدعم هذه الآلة الت�سوير بالدقة العالية 1080 بزاوية عري�سة تبلغ 110 درجات، مع 

قدرتها على التقريب لنحو ثمانية اأ�سعاف، اإ�سافة اإىل قدرتها على الت�سوير يف الليل عرب منط الأ�سعة حتت 

احلمراء اخلا�ش بذلك، ومل�سافة ت�سل اإىل ع�سرة اأمتار يف الظالم الدام�ش. كما ميكنها نقل ال�سوت يف اأي 

وقت عرب تطبيق خا�ش بها، مع قدرتها على 

نقل �سوت امل�ستخدم اإىل داخل املنزل للتحدث 

اإىل الأ�سخا�ش املوجودين يف املنزل. تتعرف 

اآلة الت�سوير اإىل احلركة اأو ال�سوت يف املنزل، 

وتقوم بت�سغيل نف�سها اآلًيا، وتنبيه امل�ستخدم 

فوًرا، ل �سيما اأنها ت�ستطيع التعرف اإىل الأ�سوات 

املهمة، مثل جر�ش الإنذار، اأو ن�سبة اأك�سيد 

الكربون يف حال حدوث حريق، وتنبيه امل�ستخدم 

بذلك كحالة طوارئ. 

اأما اآلة الت�سوير Nova S فتقدم مزايا �سبيهة 

باآلة الت�سوير ال�سابقة، وت�سيف ميزة التفاعل مع 

امل�ساعدات ال�سوتية املختلفة يف منزل امل�ستخدم 

مثل األيك�سا، لت�سغيل اإ�ساءة غرفة ما اأو اإيقافها، 

وتغيري درجة حرارة املنزل، وت�سغيل الأدوات 

الذكية املختلفة املت�سلة. 

آالت تصوير ذكية لمراقبة المنازل

تطبيقات جديدة

Action
ي�ستطيع هذا التطبيق املجاين على 

الأجهزة التي تعمل بنظام الت�سغيل 

iOS حترير عرو�ش الفيديو اآلًيا، 
وبكل �سهولة. اإذ ميكن حتريرها من 

الهاتف ب�سرعة ودون احلاجة اإىل 

وجود معرفة م�سبقة باأدوات حترير 

ملفات الفيديو. �سيحدد التطبيق 

املقطع اخلا�ش بك، بعد حتليل 

عر�ش الفيديو، مع قدرته على �سبط 

نقل ال�سورة من مكان لآخر وفًقا 

لإيقاع املو�سيقا املختار. 

 HiHello Contact 
Exchange

يعمل هذا التطبيق على تنظيم 

بطاقات العمل وم�ساركتها مع 

الآخرين ب�سرعة، وهو جماين 

على الأجهزة التي تعمل بنظام 

الت�سغيل اآندرويد، اإذ �سيقوم بتحويل 

جمموعات بطاقات العمل اخلا�سة 

بالأ�سخا�ش الذين يلتقيهم امل�ستخدم 

اإىل �سيغة اإلكرتونية وبدقة عالية، مع 

القدرة على م�ساركة تلك البيانات 

مع الزمالء والأ�سدقاء بكل �سهولة. 

و�سُيوجد التطبيق �سجاًل يف الهاتف 

يحتوي على ا�سم امل�ستخدم، ورقم 

الت�سال به، وبريده الإلكرتوين، 

وا�سم ال�سركة التي يعمل بها، وغري 

ذلك من بيانات. 
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أسرة

مكتبة المنزل 

منهل الثقافة األول
تنّمي مكتبة المنزل قدرات التفكير 

واالبتكار والتخيل. فالكتاب أساس متين لبيئة 
منزلية ثرية بالثقافة ومشجعة 

على القراءة.

محمود الديب
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تاأ�سي�ش مكتبة داخل املنزل من �ساأنه اأن ُي�سّجع اإن 

على القراءة وحبِّ الكتاب، للو�سول اإىل الغاية 

الأ�سمى التي ي�سبح معها الكتاب جزًءا من احلياة 

اليومية، وما لذلك من اآثار اإيجابية يف حتقيق الرثاء 

الثقايف والفكري لأفراد الأ�سرة كافة التي متثل نواة 

ملجتمع قارئ يكون فيه الكتاب خري رفيق.

ويف هذا يرى مدير اإدارة املكتبات مبركز امللك في�سل 

للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية د. م�سباح بوزنيف، اأن 

املكتبات ُتعد جزًءا موؤثًرا وفاعاًل يف املجتمع، ومظهًرا 

من مظاهر التطور الثقايف، لكونها و�سيلة تعليمية وتربوية 

ذات اأثر فاعل. كما اأنها تعطي دللة وا�سحة على م�ستوى 

الن�سج الذي يتمتع به ربُّ الأ�سرة مبا ينعك�ش على اأفراد 

الأ�سرة جميًعا، لت�سهم املكتبة يف اإحياء دور الكتاب 

ا  وتعزيز مكانته يف مواجهة التقنيات احلديثة، واأي�سً

التن�سئة ال�سليمة لالأبناء يف خمتلف مراحلهم العمرية.

خارج إطار المدرسة   |   يرى د. م�سباح اأن القراءة 
»الال�سفية« بعيًدا عن الكتب واملناهج املدر�سية ت�سهم 

يف اكت�ساف املواهب والقدرات لدى الطالب و�سقلها 

وتنميتها، وتو�سيع مداركهم وخرباتهم، وحتقيق 

التفوق الدرا�سي، واإك�سابهم خربات ومهارات جديدة، 

وم�ساعدتهم على مواجهة املواقف املختلفة، وتعزيز 

مهارات التوا�سل الجتماعي الإيجابي، وملء اأوقات 

فراغهم باملفيد والهادف.

كما اأن القراءة العامة خارج اإطار التح�سيل 

الدرا�سي، ُتك�سب الطفل القدرة على التفكري ال�سليم، 

والقدرة على التخيل والإبداع. كما حتقق له الت�سلية 

واملتعة، وتك�سبه ح�سيلة لغوية كبرية، وجتعله يتحدث 

بطالقة وبثقة، وترفع م�ستوى الفهم لديه، وت�ساعده 

على بناء نف�سه و�سخ�سيته، ومتنحه القدرة على حل 

امل�سكالت التي تواجهه.

مكتبة لكل األعمار   |   ين�سح د. م�سباح الأ�سرة 
باختيار الكتب التي تنا�سب الفئات العمرية لكل 

الأفراد، ومناق�ستهم حول هذه الكتب، وحثهم على 

اإبداء راأيهم فيها، وتكوين مكتبة منزلية منوعة. فاإن 

كانت تخ�س�سات الوالدين واهتماماتهم تغلب على 

ا ما يالئم  توجهات املكتبة، فينبغي اأن ت�سمل اأي�سً

الأبناء على اختالف اأعمارهم واهتماماتهم. ولعل 

من املنا�سب لالأطفال حتى �سن �ست �سنوات اأن يقراأ 

لهم الوالدان الق�س�ش واحلكايات املاتعة والكتب 

ال�سائقة التي تعتمد على ال�سور والر�سومات والألوان 

والأنا�سيد، وتخاطب احلوا�ش، وتقوي تركيز الطفل 

وانتباهه، وتت�سمن اأ�سياء يعرفها الطفل يف حميطه. 

فالقراءة لالأبناء تبداأ عندما ي�ستطيع الطفل الكالم، 

وكلما كان مبكًرا كان اأف�سل. وهناك كتب وق�س�ش 

تنا�سب كل مرحلة عمرية. ومن عمر ٦ �سنوات حتى 12 

�سنة، من املفيد اختيار كتب �سهلة، واأفكارها وا�سحة، 

بقالب جذاب، مثل الق�س�ش التي تنمي خيال الطفل، 

مع بع�ش الكتب عن ال�سخ�سيات املهمة يف التاريخ. 

ويف مقدمة ذلك �سرية الر�سول، �سلى اهلل عليه و�سلم، 

وق�س�ش الأنبياء، و�سري ال�سحابة والعلماء وال�سخ�سيات 

البارزة، هذا بالإ�سافة اإىل الق�س�ش التاريخية، 

واملو�سوعات العلمية امل�سغرة، واملراجع والأطال�ش، وكتب 

اخليال العلمي، واملعلومات والعلوم، والروايات العربية 

والعاملية، وغري ذلك من املعارف.
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أسرة

   تؤدي مكتبة المنزل دوًرا مهًما في 
تشكيل ثقافة األسرة ووعي أفرادها، بوصفها َلبنًة أولى في حب 

الكتاب، وتعلق قلوب األبناء به، لينعكس على سعة 
اطالعهم وعلمهم، وثقافتهم، وأدبهم.    

دليل األسرة القارئة
يوؤكد بع�ش املخت�سني يف مكتبة امللك عبدالعزيز العامة يف الريا�ش اأنه ل ُي�سرتط اأن تكون املكتبة 

ا للكتب، وكر�سًيا للقراءة، مع اإ�ساءة منا�سبة، ميكن اأن  يف غرفة م�ستقلة. فزاوية باملنزل ت�سم رفًّ

يحقق الهدف. ولي�ش مهًما حجم املكتبة، بل املهم التنوع والرثاء فيها، لت�سبع حاجة اأفراد الأ�سرة 

ورغبتهم. وكانت املكتبة قد اأ�سدرت كتاًبا بعنوان: »نحن نقراأ« ُيعد مبنزلة دليل عملي لالأ�سرة 

ا خدمة خمتلفة ت�ساعد الأ�سرة على تاأ�سي�ش مكتبتهم املنزلية عرب  القارئة. وتقدم املكتبة اأي�سً

ال�سرتاك بنادي كتاب الطفل، وهو ناد للقراء ال�سغار، يعمل على توفري الكتاب املنا�سب لكل طفل 

م�سارك، مقابل ر�سم ا�سرتاك �سنوي رمزي. حيث يتوىل النادي اإر�سال ٢٤ كتاًبا ق�س�سًيا وغري 

ق�س�سي تتنا�سب مع عمر الطفل امل�سارك، ليقراأ الطفل كتابني كل �سهر وطوال مدة ال�سرتاك. 

ي�ساحب الكتابني اأوراق ن�ساط للطفل حتوي اأن�سطة ذهنية، ولغوية، وترفيهية، بالإ�سافة اإىل ن�سرة 

لالآباء والأمهات تتناول ق�سايا تربوية. وميكن احل�سول على مزيد من املعلومات حول هذه املبادرة 

   www.kapl.org.sa :عرب زيارة موقع املكتبة على الإنرتنت

مستقبل مكتبة المنزل   |   يرى الكاتب 
ال�سحفي عبداملح�سن املا�سي، اأنه من ال�سائع لدى 

نَّف القراءة من �سمن الهوايات بينما  العموم اأن ُت�سَ

احلقيقة اأن القراءة منهج حياة. فاحلياة ل ت�سري بال 

قراءة اإذا اأراد الإن�سان الُي�سر وال�سرعة يف الو�سول 

وحتقيق الأهداف، واأن عدم مكافحة هذا الفهم 

اخلاطئ عن القراءة باأنها هواية انحراف يف املفهوم 

يجب ت�سحيحه اإذا اأردنا الو�سول للغاية.

واأ�ساف: »اليوم يق�سي اأطفالنا جل نهارهم اأمام 

اأجهزتهم الإلكرتونية. واإذا كان اأطفالنا ل يقروؤون 

ف�سوف ين�ساأ لدينا جيل م�ساب بالرتهل وال�سعف 

العقلي. لكن هذه التقنية تتيح لكل �سخ�ش اأن 

ن مكتبة اإلكرتونية خا�سة به يف جهازه الكفي.  يكوِّ

و�ستكون هناك مكتبات متخ�س�سة متنوعة وثرية 

بو�سائل �سائقة، تعر�ش نف�سها لكل م�ستفيد. وهذه 

املكتبات هي التي رمبا تقوم مقام مكتبة الأ�سرة، 

ب�سبب هيمنة و�سائل الت�سال الجتماعي التي 

خلقت عزلة عن املحتوى املطبوع، يف وقت يتعاظم 

فيه املحتوى الإلكرتوين الذي لن يوؤثر يف معدلت 

القراءة �سلًبا، بل يفرت�ش اأن تتح�سن معه م�ستويات 

القراءة لدى اأفرد املجتمع، نظًرا للتناف�سية العالية 

التي �سي�سبح عليها املجتمع، التي ت�ستدعي القراءة 

على نحو مكثف«. 



 á«fhôàµdE’G äGƒæ≤dG ≥jôW øY IôFÉ£dG Oƒ©°U ábÉ£H QGó°UEG ºµæµªj ¿B’G

´ÓbE’G óYƒe øe áYÉ°S 48 πÑb

á«aÉ°VEG áYÉ°S 24..ºµàMGôd
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عالم الرجل

يف �سابقة هي الأوىل من نوعها يف العامل ويف حتد جريء ملعايري اجلمال التقليدية يف ت�سميم ال�ساعات اآنذاك، كانت 

دار تاغ هوير قد خرجت ب�ساعة موناكو بعلبة مربعة يف عام 1969. مل تتوقف مظاهر التجديد على ال�سكل اخلارجي 

لل�ساعة بل تبعها ابتكار اأول اآلية حركة كرونوغراف اأوتوماتيكية يف العامل واملعروفة با�سم كاليرب 11.

يعزز الإ�سدار املطور الذي ك�سف النقاب عنه موؤخًرا من �ساعات موناكو غلف �سبي�سل اإيدي�سن ال�سراكة التاريخية 

التي تعود اإىل عام 1971 مع �سركة غلف.

يت�سم هذا الإ�سدار احل�سري املطور بطابع يوؤكد هوية �سركة غلف وي�ستلهم من الألوان التي متيز �سعارها خطني 

بتدرجات الأزرق الفاحت والربتقايل يزينان امليناء الذي اأ�سكنه ال�سانع يف علبة ي�سل قطرها اإىل 39 ملم. يزهو 

امليناء بعدادين باللون الأبي�ش ونافذة للتاريخ عند مو�سع ال�ساعة 6 املزدان ب�سعار غلف ويقابله �سعار تاغ هوير. يعلو 

امليناء املخطط قر�ش ال�ساعة الدائري بلونه الأزرق الداكن وموؤ�سراته الزمنية البي�ساء املميزة. لعل ال�سمة البارزة 

لهذه ال�ساعة املقاومة للماء حتى عمق 100 مرت، اإمنا هي اآلية الكرونوغراف الأوتوماتيكية من نوع كاليرب 11. يعزز 

من مظهر ال�ساعة الريا�سي حزام جلدي برتويل بدرزات برتقالية.

ساعة موناكو كاليبر 11 غلف سبيشل إيديشن

شراكة في اإلبداع
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عالم المرأة

من كل مدينة 
كراسة 

عمدت دار لوي فويتون هذا املو�سم اإىل ت�سميم 

اأربع كرا�سات و�سنعها باألوان خمتلفة من ورق عايل 

 LV اجلودة، يجمعها حزام مطاطي مزين ب�سعار

امل�سنوع من املعدن. الكرا�سات مغلفة بلم�سة من 

طبعات مونغرام الأ�سيلة، وتزينها اأ�سماء عوا�سم 

الدول واملدن الكربى. ميكن لل�سيدات والآن�سات 

الأنيقات يف تفا�سيلهن اأن يحملن هذه الكرا�سات 

ال�سغرية اإىل كل مكان، لي�ستخدمنها �سواء يف املكتب، 

اأو يف اجلامعة، حتى يف ال�سفر.

لوي فويتون

دولتشي أند غابانا

صقلية الملهمة
اجلمال ل يتوقف عن اإلهام امل�سممني واملبدعني. فقد 

عمدت دار دولت�سي اأند غابانا اإىل ت�سميم غطاء واٍق 

للهواتف الذكية بنقو�ش وزخاف من وحي اخلزف ال�سقلي 

على طبقة مزينة ب�سعار العالمة التجارية الإيطالية. 

الغالف م�سنوع من البال�ستيك املتني عايل اجلودة، 

وم�سمم باإتقان ليحتوي الهاتف الذكي باأمان وحماية 

متناهيتني. يتوافر هذا الغطاء بقيا�سات خمتلفة،

× 1 �سم.  14.2 × × 1 �سم، و 7.2   15.8 ×  8 
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

وذهب مثاًل

لغتنا

الَكِريُم 

يف املعاجم العربية عن بع�ش جاء 

اأئمة اللغة:

الَكَرُم نقي�ُش اللُّوؤْم، وي�ستعمل يف 

اخليل والإبل وال�سجر وغريها من 

اجلواهر اإذا عنوا الِعْتَق. وَكَرُم الَفَر�ِش 

اأْن َيِرقَّ جلُده وَيِلنَي �سعُره وَتطيَب 

رائحُته. والَكَرُم �سرٌف يف ال�سيء يف 

نف�ِسِه اأو �سرٌف يف ُخُلٍق من الأخالق. 

فُح عن  والَكَرُم يف اخُلُلِق هو ال�سَّ

ذنِب املُذنب، واهلل تعاىل هو الكرمُي 

فوُح عن ذنوِب عباِدِه املوؤمنني. ال�سَّ

آللئ من بحور الشعر

قال اأبو العتاهية:

ـــَقـــى الـــتُّ اإل  املــــــــرَء  َم  كــــــــرَّ ومـــــا 

الأَذى ــــــفِّ  وك ـــِل  اجلـــمـــي بــــبــــذِل 

ـــِر فــيــه الــِقــَلــى ـــعـــا�ـــسُ ـــــــوُل الـــتَّ وُط

ــــيــــٍد �ــــســــريــــُع الـــِبـــَلـــى ــــل وكــــــــلُّ َت

ـــنـــتـــَهـــى ُم لـــــه  اإل  �ـــــســـــيَء  ول 

اأ�ــــســــدُّ اجلــــهــــاِد جــــهــــاُد الـــهـــوى

مــعــروفــٌة ــِل  ــسْ ــ� ــَف ال واأخــــــالُق ذي 

ــــــــلُّ الـــــَفـــــكـــــاهـــــاِت مْمــــلــــولــــٌة وك

ٌة ــــــــــــذَّ وكــــــــــــلُّ طـــــــريـــــــٍف لـــــــه َل

ـــــــــٌة اآف ـــــــه  ل اإل  ـــــــيَء  ـــــــس � ول 

َخاُن؟ أيُّ فًتى قتله الدُّ

قال 
َمع الأمثال: امليداين يف جَمْ

اأ�سله اأنَّ امراأًة كانت تبكي رجاًل 

َقَتله الدخان، وتقول: اأيُّ فتى قتله الدخان؟

ل. فاأجابها جميٌب فقال: لو كان ذا حيلٍة لَتَحوَّ

ي�سرب للقليل احليلة.

اأبو احل�سني حممد بن اأحمد هو 

بن ُجَبرْي الأندل�سي. عامل من 

علماء الأندل�ش الذين ا�ستهروا بالفقه 

واحلديث واللغة. قال عنه ل�سان الدين 

بن اخلطيب: »كان اأديًبا بارًعا و�ساعًرا 

جميًدا«. ذاعت �سهرته بعد و�سعه هذا 

الكتاب املاتع يف اأدب الرحالت.

قام ابن جبري بثالث رحالت اإىل 

امل�سرق العربي الإ�سالمي، لكن اأهمها 

ث عنها يف هذا  هذه الرحلة التي حتدَّ

رحلة ابن جبير
لبن ُجَبرْي الأندل�سي )ت614هـ(

الكتاب وكانت لأداء فري�سة احلج، اإذ 

ت من �سنة ٥78هـ اإىل �سنة ٥8١هـ.  امتدَّ

وقد مرَّ ابن جبري يف هذه الرحلة بعدد 

من بلدان امل�سرق العربي، فزار م�سر 

والعراق وال�سام واحلجاز. و�سف املوؤلف 

يف هذه الرحلة كل ما مرَّ به و�ساهده من 

عجائب البلدان وغرائب امل�ساهد، وقد 

كانت له عناية خا�سة بو�سف العمران 

والأ�سوار واحل�سون والأ�سواق وامل�ساجد 

ومنا�سك احلج وجمال�ش الوعظ، اإىل 

جانب و�سفه العقبات وال�سعاب التي 

كانوا يعانونها يف ال�سفر مثل العوا�سف 

البحرية ومكابدة امل�سافرين من �سيق 

وذعر يف اأثناء الرحلة. وقد و�سف كل 

ذلك و�سًفا دقيًقا م�سهًبا ينمُّ عن قوة 

مالحظته وعلمه وثقافته الوا�سعة.

وو�سع ابن جبري يف اآخر رحالته 

ع�سا الرتحال مب�سر، فاأقام بها يحدث 

النا�ش يف جمال�ش علمه اإىل اآخر حياته. 

وهذا الكتاب النفي�ش ذو فائدة عظيمة 

للمهتمني بالتاريخ وكل من اأراد الطالع 

على اأحوال هذه املجتمعات يف تلك 

احلقبة التاريخية. 
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األجندة

أكتوبر 2018

2-4 أكتوبر
معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي- دبي

ُيعد المعرض من أضخم أنشطة االستثمار 
والتطوير العقاري، وأكثرها تأثيًرا في األسواق 

الناشئة، إذ يجمع المستثمرين والمطورين 
العقاريين والمسؤولين الحكوميين، ليقدم فرًصا 

متميزة لالستثمار وجذب شركاء جدد. ينطلق 
المعرض في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات.

cityscapeglobal.com

22-25 أكتوبر
معرض البناء السعودي- الرياض

يقام المعرض في مركز الرياض الدولي 
للمؤتمرات والمعارض بالرياض. ويستقطب آالف 

الُمصّنعين والموّردين من مختلف أنحاء العالم، 
باإلضافة إلى رجال األعمال وأصحاب االختصاص 

في المنطقة العربية، لالطالع على أحدث ما توصل 
إليه قطاع اإلنشاءات في العالم.

saudibuild-expo.com 

3-4 أكتوبر
الملتقى الخليجي للشركات العائلية- الرياض
يستضيف فندق كراون بالزا بالرياض هذا الملتقى 

الذي يهدف إلى التركيز على التحّديات التي تواجهها 
الشركات العائلية في دول الخليج، سواء كانت 

اقتصادية، أو قانونية، أو مالية، أو مرتبطة بالحوكمة، 
عبر تقديم نتائج الدراسات االستقصائية، ونشر 

الممارسات المثلى في هذا المجال.
www.gulffamilybusiness.com 

7-10 أكتوبر
المعرض الزراعي- الرياض

يستعرض المعرض، الذي يقام في مركز الرياض 
الدولي للمؤتمرات والمعارض، أحدث التقنيات 

والخدمات التي تلبي احتياجات القطاع، وُيسلط 
الضوء على الزراعة العضوية، وتربية األسماك 
ومزارعها، وتحقيق األمن الغذائي المستدام.

saudi-agriculture.com 

10-11 أكتوبر
مؤتمر التأمين الصحي السعودي- الرياض
يسعى المؤتمر إلى إبراز الجهود المبذولة في 

تطوير صناعة سوق التأمين الصحي في المملكة، 
واالستفادة من التقدم الهائل على المستويين 

المحلي والدولي في معايير الجودة، وأمن 
المعلومات، وخصوصية البيانات. ينعقد المؤتمر في 

قاعة األمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض.
www.shic.org.sa 

14-17 أكتوبر
أسبوع جايتكس للتقنية– دبي

يجمع معرض جايتكس أبرز األسماء في 
قطاعات التقنية واالبتكارات العالمية في 

مركز دبي للمعارض والمؤتمرات، وهو فرصة 
لعقد االتفاقيات الكبرى للمهتمين في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
www.gitex.com 

4-6 أكتوبر
ملتقى ومعرض عالم التطبيقات- جدة

ُيعد هذا الملتقى من أكبر المعارض المتخصصة 
في مجال التطبيقات في الشرق األوسط، إذ يضم 

كثيًرا من التطبيقات المحلية والعالمية تحت صرح 
واحد، ليتيح فرصة اللقاء والتعاون بين المستثمرين 
والمختصين في مجال التطبيقات. يقام الملتقى في 

فندق الريتز كارلتون بجدة.
appz-world.com 

23-25 أكتوبر
مبادرة مستقبل االستثمار- الرياض

يستضيف المبادرة فندق الريتز كارلتون بالرياض، 
حيث يواصل استكشاف الفرص التي تسهم في 

تحقيق عائدات مستدامة، وبناء شبكة تضم أهم 
المؤثرين على الساحة العالمية في االستثمار، مع 

العناية الخاصة بالقطاعات الناشئة.
futureinvestmentinitiative.com 

15-16 أكتوبر
مؤتمر سالسل اإلمداد والخدمات 

اللوجستية- الرياض
تنظم وزارة النقل بفندق فورسيزونز الرياض 

هذا الحدث السنوي، الذي يبحث عن حلول ألكثر 
التحديات التي تؤثر في االقتصاد والحركة التنموية 
في المملكة، وتحقيق أهداف حكومة المملكة في 
ترسيخ مكانتها بوصفها مركًزا لوجيستًيا عالمًيا.

www.scmksa.net 



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �سالة اجلماعة عن امل�سافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�سالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�سلحتهم، فاإذا �سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�سلوا فلي�سلوا معك} »الن�ساء ١0٢«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�سافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�سر اجلماعة يف امل�سجد اإذا �سمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �سالة اجلماعة على من �سمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�سافر ي�سلي جميع النوافل �سوى راتبة الظهر واملغرب والع�ساء، في�سلي الوتر و�سالة ال�سحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�ستثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �سائًرا، فالأف�سل له اأن يجمع بني الظهر والع�سر، وبني املغرب والع�ساء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�سب الأي�سر له، وكلما كان اأي�سر فهو اأف�سل. واإن كان نازًل فالأف�سل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�ش ل�سحة الأمرين عن 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم.

وأما صوم امل�سافر يف رم�سان، فالأف�سل ال�سوم، واإن اأفطر فال باأ�ش، ويق�سي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�سهل له. فالفطر 
اأف�سل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�سه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »اأول ما فر�ست 
ال�سالة فر�ست ركعتني، فاأقرت �سالة ال�سفر واأمتت �سالة احل�سر«. ويف رواية زيد يف �سالة احل�سر، قال اأن�ش بن مالك، ر�سي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، من املدينة اإىل مكة ف�سلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �سلى مع اإمام يتم ال�سالة اأربًعا، 

�سواء اأدرك ال�سالة من اأولها، اأم فاته �سيء منها، لعموم قول النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإذا �سمعتم الإقامة فام�سوا اإىل ال�سالة وعليكم ال�سكينة 

والوقار، ول ت�سرعوا فما اأدركتم ف�سلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�سلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�سمل امل�سافرين الذين ي�سلون وراء 

الإمام الذي ي�سلي اأربًعا وغريهم. و�سئل ابن عبا�ش: »ما بال امل�سافر ي�سلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�سنة«.

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

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�سواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�سافة  كانت  �سواء  الطائرة،  ال�سالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�سالة والطائرة ما زالت م�ستمرة يف طريانها، وكانت من ال�سلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�سالة الفجر، اأو الع�سر اأو الع�ساء، ويخ�سى امل�سافر خروج وقت ال�سالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�سب ال�ستطاعة، فاإن ا�ستطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�سجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�ستطع القيام وكان يف ذلك م�سقة عليه، فاإنه ي�سلي جال�ًسا ويومئ 

بالركوع وال�سجود، ويكون ال�سجود اأخف�ش من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �سالة الفري�سة فاإنه يجب على امل�سافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�سالة، ح�سب ال�ستطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�سالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�ستقبال القبلة �سرط يف 

�سحة ال�سالة، واإن مل ي�ستطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�سالته �سحيحة، اإن �ساء اهلل. وباإمكان امل�سافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

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

وكذلك اإذا كانت ال�سالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�سافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�ستمر ال�سفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�سالتني ق�سًرا يف الطائرة كما �سبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

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

وقت الثانية، فاإن الأف�سل تاأخريها حتى ي�سليهما على الأر�ش، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�سالة بال�سفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�سفر ق�سًرا ل ي�ستغرق وقت ال�سالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�سالة يف وقتها بعد انتهاء ال�سفر فاإن الأف�سل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�ش، لكن لو �سلى امل�سافر ال�سالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�سب ال�ستطاعة، فال باأ�ش بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �سخر  اأكرب، �سبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

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

هون  اللهم  تر�سى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �سفرنا 

علينا �سفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�ساحب يف ال�سفر، 

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

املنظر، و�سوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�ش، ر�سي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: يا ر�سول 

قــال: »زودك  فــزودين.  اأريــد �سفًرا  اإين  اهلل، 

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

»وي�سر لك  قال:  واأمــي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



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

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

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

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

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف امل�سافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�سرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�سار »٥« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�سع املعتدل 

»٥« مرات اأي�سًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�سابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�ش وجانبيه.

ا�ستخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�سدغني اإىل الفكني.

ال�سغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �سبابتي الأ�سابع.

من  العينني  حــول  العظام  لتدليك  واحــدة  اإ�سبع  ا�ستخدام 

الأعلى اإىل الأ�سفل على جانبي الأنف.

ا�ستخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�سفل الفكني.

اليمني خم�ش  اإىل  ثم  مرات  الي�سار خم�ش  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�سفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �سد 

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�ش مرات يف كل اجتاه وجتنب �سدها بقوة.

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

خم�ش مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�ش مرات.

اللتفات بالراأ�ش اإىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�سار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�ش مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�سعرك بالراحة يف اأثناء �سفرك فاإنها يف الوقت نف�سه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�سية فوائد كثرية لي�ست  املتاعب وخ�سو�سً

للم�سافر فح�سب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�ش �سيقة.

ارتداء اأحذية وا�سعة خالل الرحلة ب�سبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�ش ل�ساعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�ساي بكميات كبرية.

العتناء ب�سرب كميات كثرية من املاء وع�سري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�سكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�سغ  نحو  الإبــهــام  ومــد  الأ�سفل  اإىل  الكف  راحــة  توجيه 

وا�ستن�ساق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�سفل  نحو  اإ�سبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  راحــة  توجيه 

وا�ستن�ساق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�ساعة  عــقــارب  بــاجتــاه  مـــرات  ع�سر  الر�سغني  تــدويــر 

بالجتاه املعاك�ش.

ب�سط اليدين ون�سرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�سر مرات باجتاه عقارب ال�ساعة وبالجتاه املعاك�ش.

ب�سط مقدم اأ�سابع القدمني اإىل الأعلى ثم �سدها نحو الأ�سفل وتكرار ذلك ع�سر مرات لكل قدم.

ب�سط القدمني على الأر�ش ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�سرين مرة.

اأ •

ب •

ج •
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

تود »ال�سعودية« اإبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�سل مع اإدارة عالقات ال�سيوف عرب الو�سائل التالية:

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�سيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�ش )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�سل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�سعودية« على �سبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�ش على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�سول اأمتعتكم اأو ت�سررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�سول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�سلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�سيوف باخلطوط ال�سعودية مركز تكلفة 769 و�سندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�سعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�سعودية« �سفر الأطفال غري امل�ساحبني من �سن اخلام�سة، والذين مل يبلغوا بعد 

�سن الثانية ع�سرة امل�سافرين مبفردهم، اأو مع �سخ�ش اآخر عمره خم�ش ع�سرة �سنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل ٢٤ �ساعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.. تود اأن تنبه ال�سيوف الكرام، خ�سو�سً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�ش معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�س�ست له، 

حيث درج بع�ش �سيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�سعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�سيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�سون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �سعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�سعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�سة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�سمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�سحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�سعودية« ت�سكيلة وا�سعة من الوجبات اخلا�سة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �سبب �سحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:

920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�سعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�سة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�ستالم  من  التاأكد  »ال�سعودية«  تاأمل  و�سهولة  راحة  اأكرث  �سفرك  جلعل   •

اأمتعتكم اخلا�سة بكم يف حمطة الو�سول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�ش بال�سكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�سررها،  اأو  اأمتعتكم  و�سول  عدم  حال  يف   •
الأمتعة مبحطة الو�سول.

مركز العناية باأع�ساء الفر�سان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات احلجز واإ�سدار مكافاآت تذاكر الفر�سان يف اململكة العربية ال�سعودية

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

خدمات مكافاآت الفر�سان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

 •

 •

 •
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إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�سة اإلكرتونية متقدمة 

ت�ساعد ال�سيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�سة بهم وباأ�سعار تناف�سية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�ش بعطالت ال�سعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �سمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�سافة اإىل اإمكانية ا�ستئجار �سيارة، اأو حجز جولت �سياحية.

اأرقام الت�سال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين







FLEET األسطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

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

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

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

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

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

بوينج 777 - 368
املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 381 مقعداً:: 30 لدرجة األعمال، 351 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: 290 مقعداً:12  للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 242 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

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

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
املجموعة األولى: 232 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 38 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

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

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

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

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

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

إيرباص 300 - 330
املجموعة األولى: 298 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 288 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 252 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 330 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 300 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

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

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

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

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

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

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

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

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

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

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

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

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

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�سرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�ساًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القنـاة  الأولـــــى،  القنـاة  هي:  قنوات  ت�سع  عرب  التلفازي  الإر�ــســال  ويتم 

قناة  ــال،  ــي اأج قــنــاة  ــة،  ــاري الإخــب الــقــنــاة  الريا�سية،  الــقــنــاة  الثانيـة، 

القناة  النبوية،  ال�سنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�سعودية، قناة  القت�سادية 

الثقافية. ويغطي اإر�سالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�سناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�سبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�سبت كذلك. 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�سميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�سحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�سعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ريــال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  الــدولر 

ريال، خم�سة ريالت، ع�سرة ريالت، خم�سني رياًل، مئة ريال، وخم�ش 

ع�سر  فئات: خم�ش هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�ش وع�سرين هللة، خم�سني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�سارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�سارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اإ�سراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�ش  املنت�سرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�سارف  بها  م�سرتكة  للمدفوعات،  ال�سعودية  ال�سبكة 

باململكة لت�سديد امل�سرتيات العامة، بالإ�سافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�سرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�سعودية اأحدث نظم الت�سالت العاملية ففي 

جمال الت�سالت الهاتفية ميكن الت�سال مبا�سرة باأكرث من 24٥ دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�سرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  • خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. • خدمات 

.)9٢00( املوحد  الرقم  • خدمة 

 ا�ستعالمات الدليل

�سركة زين - مركز خدمة ال�سيوف

 ال�ساعة الناطقة

�سركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�سيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

 90٥
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رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�سادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�سائلة، والهالمية، وامل�سغوطة �سمن 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�سيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�سمل ذلك 

ال�سوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�ستيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على ١0 

مللرت، وحتتوى مواد �سائلة اأو غازية م�سغوطة كاملياه، 

وامل�سروبات، والع�سائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�ستح�سرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�سامبو، ومعجون الأ�سنان، 

بالإ�سافًة اإىل العبوات امل�سغوطة املعدة لال�ستخدام يف 

�سكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�سحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�ش هذه ال�سوائل، 

واإمنا �سيتم �سحنها �سمن العف�ش املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. • خدمة 
التلك�سية عرب  الربقية  اإر�سال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  • خدمة 
مبركز  الت�سال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�سرة  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�سائل   )9٦9( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�سائل الإجنليزية.

وال�سركات  للجهات  • خدمة الت�سال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�سل من الت�سال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�سادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�ستة اأ�سهر«،  ل  ملدة  �سفرك  جواز  �سالحية  • �سريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�سرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�سافني يف اجلواز نف�سه، ويكون �سفرهم برفقة 

�ساحب اجلواز ال�سادر با�سمه.

احل�سول م�سبًقا على تاأ�سرية  قا�سدها  من  تطلب  دول  • هناك 
دخول من ممثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�سار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�سافني يف اجلواز نف�سه يف التاأ�سرية ال�سادرة.

بال�سفر،  اخلا�سة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  • احر�ش 
وال�سكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�سة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  • بع�ش 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�سدها فيما يخ�ش  • معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�سخ�سية الثمينة، ومن الأف�سل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�ش ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  • تعبئة 
عن ا�ستف�سارات م�سوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�سوؤال فقط.

وقوانينها. تق�سدها  التي  الدولة  اأنظمة  • احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�سول عن كل ما  بدقة  • الإف�ساح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�ش الدول حتتم على القادم 

ت�سجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�سيكات �سياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�سخ�سية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�سة بك، كذلك  فهو  �سفرك،  جواز  على  • حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�سخ�سية، واحر�ش على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك ٦ رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �ساطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�ش، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�سل واأن�سب 

و�سيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�سعودية، حيث تف�سل بني 

مدنها امل�ساحات ال�سا�سعة، لهذا 

�سخرت »ال�سعودية« �سبكة �ساملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�سل كل 

مدن اململكة ببع�سها، فاأ�سبحت 

مدينة »الريا�ش« ل تبعد عن 

»جدة« �سوى �ساعة ونيف، بينما 

اأ�سحى الو�سول اإىل �ساحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�ستغرق �سوى 4٥ دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�سبعة وع�سرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ش، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

وت�ستوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�سعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات »الليموزين« 

ل�ستئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�سعودية  ال�سركة  اأدخــلــت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�ش املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�سعودية ب�سبكة �ساملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�سبكة من 

اأحدث �سبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �سيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�سة  ا�ستخدام  الزائر  وعلى 

ا�ستخرجها من موطنه.

 900         
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T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

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

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

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

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

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

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

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

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

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

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

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

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 
IN SAUDI ARABIA







Sitting for hours without moving 
can slow the flow of blood 

to our brains, according to a cautionary 
new study of office workers, a finding that 
could have implications for long-term 
brain health. But getting up and strolling 
for just two minutes every half-hour 
seems to stave off this decline in brain 
blood flow and may even increase it.

Delivering blood to our brains is one 
of those automatic internal processes that 
most of us seldom consider, although it 
is essential for life and cognition. Brain 
cells need the oxygen and nutrients that 
blood contains, and several large arteries 
constantly shuttle blood up to our skulls.

Because this flow is so necessary, 
the brain tightly regulates it, tracking a 
variety of physiological signals, including 
the levels of carbon dioxide in our 
blood, to keep the flow rate within a very 
narrow range.

But small fluctuations do occur, both 
sudden and lingering, and may have 
repercussions. Past studies in people and 
animals indicate that slight, short-term 
drops in brain blood flow can temporarily 
cloud thinking and memory, while 
longer-term declines are linked to higher 
risks for some neurodegenerative diseases, 
including dementia.

Other research has shown that 
uninterrupted sitting dampens blood 
flow to various parts of the body. Most of 
those studies looked at the legs, which are 
affected the most by our postures, upright 
or not. Stay seated for several hours, and 
blood flow within the many blood vessels 
of the legs can slacken.

Whether a similar decline might occur 
in the arteries carrying blood to our 
brains was not known, however.

So, for the new study, which was 
published in June in the Journal of 
Applied Physiology, researchers at 
Liverpool John Moores University in 
England gathered 15 healthy, adult, male 
and female office workers.

The scientists wanted to recruit people 
who habitually spent time at a desk 

since, for them, long hours of sitting 
would be normal.

The researchers asked these men 
and women to visit the university’s 
performance lab on three separate 
occasions. During each, they were fitted 
with specialized headbands containing 
ultrasound probes that would track 
blood flow through their middle cerebral 
arteries, one of the main vessels supplying 
blood to the brain.

They also breathed briefly into masks 
that measured their carbon dioxide 
levels at the start of the session, so that 
scientists could see whether levels of that 
gas might be driving changes in brain 
blood flow. Blood carbon dioxide levels 
can be altered by changes in breathing, 
among many other factors.

Then the men and women spent 
four hours simulating office time, 
sitting at a desk and reading or 
working at a computer.

During one of these sessions, they 
never rose unless they had to visit the 
bathroom, which was close by.

During another visit, they were directed 
to get up every 30 minutes and move onto 
a treadmill set up next to their desks. They 
then walked for two minutes at whatever 
pace felt comfortable, with an average, 
leisurely speed of about 2 miles an hour.

In a final session, they left their chairs 
only after two hours, but then walked on 
the treadmills for eight minutes at the 
same gentle pace.

Scientists tracked the blood flow to 
their brains just before and during each 
walking break, as well as immediately 
after the four hours were over. They also 
rechecked people’s carbon dioxide levels 
during those times.

As they had expected, brain blood 
flow dropped when people sat for four 
continuous hours. The decline was small 
but noticeable by the end of the session.

It was equally apparent when people 
broke up their sitting after two hours, 
although blood flow rose during the 
actual walking break. It soon sank 

again, the ultrasound probes showed, 
and was lower at the end of that session 
than at its start.

But brain blood flow rose slightly 
when the four hours included frequent, 
two-minute walking breaks, the 
scientists found.

Interestingly, none of these changes 
in brain blood flow were dictated by 
alterations in breathing and carbon 
dioxide levels, the scientists also 
determined. Carbon dioxide levels 
had remained steady before and after 
each session.

So, something else about sitting and 
moving was affecting the movement of 
blood to the brain.

Of course, this study was small and 
short-term and did not look into whether 
the small declines in blood flow to 
people’s brains while they sat impaired 
their ability to think.

It also was not designed to tell us 
whether any impacts on the brain from 
hours of sitting could accumulate over 
time or if they are transitory and wiped 
away once we finally do get up from our 
desks for the day.

But the results do provide one 
more reason to avoid sitting for long, 
uninterrupted stretches of time, says 
Sophie Carter, a doctoral student at 
Liverpool John Moores University, who 
led the study.

They also offer the helpful 
information that breaks can be short but 
should be recurrent.

“Only the frequent two-minute walking 
breaks had an overall effect of preventing 
a decline in brain blood flow,” she says.

So, consider setting your computer 
or phone to beep at you every half-
hour and get up then, she suggests. 
Stroll down the hall, take the stairs to 
visit a restroom a floor above or below 
your own, or complete a few easy laps 
around your office.

Your brain just might thank you years 
from now, when you’re no longer tied to 
that office chair. 

    Past studies in people and animals indicate that slight, 
 short-term drops in brain blood flow can temporarily 
  cloud thinking and memory, while longer-term 
   declines are linked to higher risks for some neurodegenerative  
      diseases, including dementia  
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Gretchen Reynolds

Why Sitting 
May Be 

Bad for Your 
Brain?

Taking a walk every 30 
Minutes can restore blood flow 

To the brain when you’re 
Sitting for hours.



  Highly intelligent, successful people 
   can have very little of what is 
known as emotional intelligence  
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In a new memoir, Lisa Brennan-
Jobs, a daughter of the Apple co-

founder Steve Jobs, maintains that what 
some might see as cruel treatment by her 
father was his way of building strength in 
her, and she forgives him. In nearly1,500 
comments on a profile of her last week, 
many readers struggled with that.

What do our reactions to Brennan-
Jobs’ story tell us about ourselves?

I have spent decades studying 
father-daughter relationships, and my 
own research and that of others offer 
several insights.

It’s important to remember that 
our childhood memories are not 
always accurate representations of 
what actually happened, as the work 
of the cognitive psychologist Elizabeth 
Loftus established. What we forget or 
remember and the meaning we give to 
those selected memories is colored by the 
“life story” that we create for ourselves. 
We feel more comfortable creating a 
consistent, coherent story than trying 
to make sense of or make peace with 
erratic, inconsistent memories and 
contradictory facts — regardless of 
whether our story is more negative or 
more positive than the facts warrant.

As family members, this leaves us with 
no agreed-upon picture of dads, moms 
or step-parents. (Indeed, in a statement 
to The New York Times, Jobs’ widow, 
Laurene Powell Jobs, her children and 
Jobs’ sister, Mona Simpson, said that “the 
portrayal of Steve is not the husband and 
father we knew.”)

According to leading experts on 
fatherhood research, compared to 
mothers, fathers are usually more blunt 
and tend to expect and require more 
from their children. Dads are less likely 
to indulge or acquiesce to their children’s 
immature behavior. Dads promote 
more self-reliance, more maturity, 
and more resilience. Most fathers also 
communicate more directly and more 
honestly with children about their 
flaws. Ask daughters which parent is 
more likely to help them confront the 

unpleasant truths about themselves and 
most will say “Dad.”

Adults who love their children and 
whose children love them can be lousy 
parents. To be clear, “lousy” parenting 
does not mean being physically abusive, 
or having serious mental health or 
substance abuse problems that endanger 
the children. It means that a father who 
loves his daughter can be self-absorbed, 
insensitive, hot-tempered and inept 
in communicating with her. Parenting 
is a learned skill that some parents 
never master. This is not to excuse poor 
parenting. It is simply a reminder that, 
as they both age, a father and daughter 
can acknowledge their love for one 
another without ignoring or denying his 
failures as a parent.

Research also teaches us that we 
cannot always know the motives or 
intentions behind another person’s 
behavior. We know when someone’s 
behavior or comments hurt, belittle or 
embarrass us. But we don’t necessarily 
know if that was the person’s intent.

As to whether a brilliant, successful 
man can be embarrassing, awkward, 
rude and insensitive in communicating 
with his daughter, the research answer is 

clear: yes. Highly intelligent, successful 
people can have very little of what 
is known as emotional intelligence. 
They may be terrible at reading and 
responding to other’s feelings and social 
cues. This does not necessarily mean 
these fathers don’t love or care about 
their daughters — or that they are self-
absorbed narcissistic men. They are 
simply inept communicators.

When considering our personal 
reactions to Brennan-Jobs’ memoir, 
we might also ask ourselves whether 
our feelings are more a reflection of 
our own family relationships than of 
hers. Whether we are applauding or 
criticizing how she came to terms with 
her relationship with her father or how 
she views her mother, stepmother, and 
half siblings, our vision is affected by the 
reflections in our own family mirrors.

Forgiving her father is a gift a 
daughter gives, not just to her father, but 
to herself. In choosing not to allow her 
bitterness about his failings as a father 
to consume her, a daughter is choosing 
not to deprive herself of whatever 
pleasure she can still derive from their 
relationship. She does not deny the past. 
But she does not dwell in it. Forgiving 
does not mean forgetting.

Brennan-Jobs’ memoir may provide 
a comforting message for parents who 
fear that their mistakes and missteps 
inevitably will lead to irreparable 
damage — and for daughters who are 
grappling with their father’s failures as 
a parent. Adult children can choose to 
focus on the dearness or the darkness 
of their childhood relationships with 
their parents. Brennan-Jobs chose 
dearness. Will we? 

* Linda Nielsen is a professor of educational 
and adolescent psychology at Wake Forest 
University and author of “Between Fathers 
and Daughters: Enriching and Rebuilding 
Your Adult Relationship” and “Father-
Daughter Relationships: Contemporary 
Research and Issues.”
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What research tells us about 
father-daughter relationships.

Fatherhood 
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After the 2008 global financial 
crisis, a consensus emerged 

that the public sector had a responsibility 
to intervene to bail out systemically 
important banks and stimulate economic 
growth. But that consensus proved 
short-lived, and soon the public sector’s 
economic interventions came to be 
viewed as the main cause of the crisis, 
and thus needed to be reversed. This 
turned out to be a grave mistake.

In Europe, in particular, governments 
were lambasted for their high debts, 
even though private debt, not public 
borrowing, caused the collapse. Many 
were instructed to introduce austerity, 
rather than to stimulate growth with 
counter-cyclical policies. Meanwhile, the 
state was expected to pursue financial-
sector reforms, which, together with a 
revival of investment and industry, were 
supposed to restore competitiveness.

But too little financial reform actually 
took place, and in many countries, 
industry still has not gotten back on 
its feet. While profits have bounced 
back in many sectors, investment 
remains weak, owing to a combination 
of cash hoarding and increasing 
financialization, with share buybacks – 
to boost stock prices and hence stock 
options – also at record highs.

The reason is simple: the much-
maligned state was permitted to pursue 
only timid policy responses. This failure 
reflects the extent to which policy 
continues to be informed by ideology 
– specifically, neoliberalism, which 
advocates a minimal role for the state in 
the economy, and its academic cousin, 
“public choice” theory, which emphasizes 
governments’ shortcomings – rather than 
historical experience.

Growth requires a well-functioning 
financial sector, in which long-term 
investments are rewarded over short-
term plays. Yet, in Europe, a financial-
transaction tax was introduced only 
in 2016, and so-called patient finance 
remains inadequate almost everywhere. 
As a result, the money that is injected 
into the economy through, say, monetary 
easing ends up back in the banks.

The predominance of short-
term thinking reflects fundamental 
misunderstandings about the state’s 
proper economic role. Contrary to the 
post-crisis consensus, active strategic 
public-sector investment is critical 
to growth. That is why all the great 

technological revolutions – whether in 
medicine, computers, or energy – were 
made possible by the state acting as an 
investor of first resort.

Yet we continue to romanticize private 
actors in innovative industries, ignoring 
their dependence on the products of 
public investment. Elon Musk, for 
example, has not only received over 
$5 billion in subsidies from the US 
government; his companies, SpaceX and 
Tesla, have been built on the work of 
NASA and the Department of Energy, 
respectively.

The only way to revive our economies 
fully requires the public sector to reprise 
its pivotal role as a strategic, long-
term, and mission-oriented investor. 
To that end, it is vital to debunk flawed 
narratives about how value and wealth 
are created.

The popular assumption is that the 
state facilitates wealth creation (and 
redistributes what is created), but does 
not actually create wealth. Business 
leaders, by contrast, are considered 
to be productive economic actors – a 
notion used by some to justify rising 
inequality. Because businesses’ (often 
risky) activities create wealth – and 
thus jobs – their leaders deserve higher 
incomes. Such assumptions also result 
in the wrong use of patents, which in 
recent decades have been blocking rather 
than incentivizing innovation, as patent-
friendly courts have increasingly allowed 
them to be used too widely, privatizing 
research tools rather than just the 
downstream outcomes.

If these assumptions were true, tax 
incentives would spur an increase in 
business investment. Instead, such 
incentives – such as the US corporate-tax 
cuts enacted in December 2017 – reduce 
government revenues, on balance, and 
help to fuel record-high profits for 
companies, while producing little private 
investment.

This should not be shocking. In 2011, 
the businessman Warren Buffett pointed 
out that capital gains taxes do not stop 
investors from making investments, nor 
do they undermine job creation. “A net 
of nearly 40 million jobs were added 
between 1980 and 2000,” he noted. “You 
know what’s happened since then: lower 
tax rates and far lower job creation.”

These experiences clash with the 
beliefs forged by the so-called Marginal 
Revolution in economic thought, when 

the classical labor theory of value was 
replaced by the modern, subjective 
value theory of market prices. In 
short, we assume that, as long as an 
organization or activity fetches a price, 
it is generating value.

This reinforces the inequality-
normalizing notion that those who earn 
a lot must be creating a lot of value. 
It is why Goldman Sachs CEO Lloyd 
Blankfein had the audacity to declare 
in 2009, just a year after the crisis to 
which his own bank contributed, that 
his employees were among “the most 
productive in the world.” And it is also 
why pharmaceutical companies get 
away with using “value-based pricing” 
to justify astronomical drug-price hikes, 
even when the US government spends 
more than $32 billion annually on the 
high-risk links of the innovation chain 
that results in those drugs.

When value is determined not by 
specific metrics, but rather by the market 
mechanism of supply and demand, 
value becomes simply “in the eye of the 
beholder” and rents (unearned income) 
become confused with profits (earned 
income); inequality rises; and investment 
in the real economy falls. And when 
flawed ideological stances about how 
value is created in an economy shape 
policymaking, the result is measures that 
inadvertently reward short-termism and 
undermine innovation.

A decade after the crisis, the need to 
address enduring economic weaknesses 
remains. That means, first and foremost, 
admitting that value is determined 
collectively, by business, workers, 
strategic public institutions, and civil-
society organizations. The way these 
various actors interact determines not 
just the rate of economic growth, but 
also whether growth is innovation-led, 
inclusive, and sustainable. It is only by 
recognizing that policy must be as much 
about actively shaping and co-creating 
markets as it is about fixing them when 
things go wrong that we may bring this 
crisis to an end. 

* Mariana Mazzucato, Professor in the 
Economics of Innovation and Public 
Value and Director of the Institute 
for Innovation and Public Purpose at 
University College London, is the author 
of The Value of Everything: Making and 
Taking in the Global Economy.
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Economy?

Ten years after the global economic 
crisis, profits have recovered, but 

investment remains weak. Ultimately, 
the reason is that economic policy 

continues to be informed by neoliberal 
ideology and its academic cousin, 

“public choice” theory, rather than by 
historical experience.
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My office window looks out on the 
only grassed square in my neigh-

bourhood. The view is wonderful: tod-
dlers stumbling along playing tag, fathers 
patiently playing ball with their offspring, 
hopeful they have an Olympics contender 
in the making.

As a supervisory board member of 
several companies, I often have to make 
difficult telephone calls over the course 
of the day; it may be to address conflicts 
in the boardroom or discuss tricky take-
overs or remuneration issues. In each 
case, a quick glance out of the window 
during these conversations provides 
perspective and significantly improves 
my mood, which clearly benefits the 
outcome of the discussions.

It is a shame then that so many 
directors’ offices are without such a 
view and are often far away from the 
ordinary world.

Narcissistic leaders   |   Research 
conducted by my INSEAD colleague, 
Professor Manfred Kets de Vries, among 
others, suggests narcissism is a frequent 
occurrence among management’s upper 
echelons. In fact the number of narcis-
sists in top management is clearly above 
average, although it is impossible to say 
exactly how many because narcissism is 
not black and white: it is a sliding scale. A 
degree of narcissism is required to be an 
inspirational and visionary leader, some-
one with the courage to take unconven-
tional steps in disruptive environments. 
Too much narcissism, however, leads to 
megalomania, manipulative behaviour 
and a focus on one’s own power and 
status instead of the interests of the com-
pany, employees and clients.

Narcissism doesn’t just happen; the 
foundation is laid by a combination 
of innate personality traits and child-
hood experiences. It only truly reveals 
itself as an individual attains increasing 
power and success, and is most obvious 
in organisations with large hierarchical 

distances where great importance is at-
tached to status.

According to academic literature, 
external indicators for narcissism include 
the frequency with which a manager uses 
‘I’ instead of ‘we’, how prominently they 
feature in the news, and the distance be-
tween their remuneration and that of the 
rest of the organisation. To this list I have 
personally and subjectively added, an 
attractive, young, second (or third) wife, 
a luxury company car and prestigious ad-
ditional functions.

Three questions to staying grounded   
|   So, what role does my office window 
play in preventing excessive narcis-
sism? As a manager, it is important to 
keep your feet firmly on the ground. To 
do this, leaders need to look at three 
aspects of their lives and regularly ask 
themselves: am I surrounded by enough 
critical voices? Is there enough adver-
sity? And, have I kept contact with the 
world outside the office?

Critical voices can come from many 
sides. On a personal level, from censo-
rious teenagers and one’s (first) spouse 
who knows you inside out. At a profes-
sional level you can regularly ask for 
feedback from employees. Evaluations 
from young employees in particular 
can be ruthless but very enlighten-
ing. And of course you can surround 
yourself with colleagues, and supervi-
sory board members, who won’t accept 
things at face value.

When it comes to adversity, setbacks 
cannot be planned but I can’t help but be 
sceptical if a manager has always pros-
pered. Adversity teaches us that we cannot 
have control over everything. It makes us 
less likely to judge others. How an individ-
ual deals with adversity and what he/she 
learns from it is one of the most meaning-
ful indicators of sustained success.

Finding another perspective   |   Fi-
nally, how do we stay in contact with 

the real world? It’s not easy for today’s 
managers to remain open to custom-
ers, staff and the people on the street, 
when they spend the majority of their 
time in transit or shuttered in meet-
ing rooms, usually in the company of 
other directors. However, taking time 
to spend a day in your organisation’s 
call-centre speaking to dissatisfied 
customers, or visiting customers’ 
homes with the technical team, can 
be well worthwhile. Tony Ball, a non-
executive board director at British 
Telecom, tells the story of the day 
he went ‘on the job’ and discovered 
how inventive engineers managed to 
avoid unnecessary bureaucratic rules 
to genuinely assist customers. The 
CEO of one of the companies where 
I am a board member holds regular 
‘fireplace meetings’ with young staff 
members in all the countries where 
they are active.

By taking a more humble, grounded 
approach and seeking advice from a 
different perspective, managers can con-
tain  inherent egocentricity and avoid the 
trappings of narcissism.

Of course it helps to be able to view the 
real world through your window, and be 
reminded that power and happiness are 
two separate things. 

*  Annet Aris is an Adjunct Professor 
of Strategy at INSEAD. She is also 
a board member of Thomas Cook 
PLC in London, ASML N.V. in 
Veldhoven, ProSiebenSat1 AG in 
Munich, A.S.R. Netherlands N.V.in 
Utrecht and Jungheinrich AG in 
Hamburg. Annet was recently 
ranked 9th most influential woman 
in the corporate world in The 
Netherlands by Management Scope 
(Netherlands) and named one of the 
50 most inspirational women in the 
European technology sector for 2016 
by Inspiring Fifty.

   Narcissism doesn’t just happen; 
the foundation is laid by a combination of innate   
   personality traits and 
     childhood experiences  
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Three Questions 
Humble 

Leaders Ask
To avoid falling victim to 
narcissistic tendencies, 

leaders need to look outside 
in more ways than one.
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forts and squares used by Saudi rulers 
in and around the city. Masmak For-
tress is one of them, which represents 
the Saudi Kingdom. Surrounded by 
sand, this fort was built around 1865 and 
was the site of Ibn Saud’s daring 1902 
raid. The fort has a number of treasures 
to see. Highlights among the exhibits 
include maps and a fascinating range of 
photographs of Saudi Arabia and its heri-
tage, dating from 1912 to 1937. 

A number of valleys and moun-
tains inside the capital city and on the 
outskirts of the city remind visitors 
about the ancient Arabia and about how 
Saudi nation was formed. One can still 
find Riyadh’s most stunning landscapes 
in the Wadi Hanifa valley, which runs 
through the city center. Here, an array 
of dramatic cliffs, receding waters and 
vast rocky terrain create a natural picnic 
spot in the midst of Saudi Arabia’s ever-
developing capital city. Located in South 
Riyadh, Wadi Hanifa is one of the largest 
parks in Saudi Arabia and extends over 
80 km in length with sizeable width.

 Today, the Wadi is well-maintained 
and extremely accessible thanks to 
a multi-million dollar facelift aimed 
at maintaining and preserving the 
site for public. Families, including 
tourists, visit the Wadi, pass the late 
afternoon hours under the shades of 
rich date palms and enjoy view of the 
panoramic nature. There are facilities 
including picnic spots and restau-
rants along the Wadi also.

 Another major tourist spot in Riyadh 
is Diriyah, located on the northwestern 
outskirts of Riyadh, which was once the 
home of the Saudi royal family. Diri-
yah is now a lively tourist destination of-
ten visited by hundreds of thousands 
of tourists including the heads of states, 
who pay official visits to the Kingdom. 
The ancient mud architecture of Diri-
yah includes an upgraded bathhouse and 
a number of parks.

 In fact, Al-Turaif District in Diriyah 
was the location of the first capital of 
Saudi dynasty. Inside Al-Turaif District, 
there are remnants of palaces and propre-

ties that belong to ancient Arabia, pre-
cisely to the early rulers of the Kingdom. 
In 2010, UNESCO designated Al-Turaif 
District and the adjacent propreties as a 
world heritage site. 

A large number of projects including 
infrastructure and utility projects are un-
derway in the capital city these days. One 
of them is the Al Qiddiya Project, which 
is one of the largest recreational facilities 
in the world. This will also be the largest 
amusement city in Saudi Arabia, once 
the project is completed. This facility will 
cater to the needs of local population 
besides being a world-class amusement 
and tourism attraction for the region and 
the world at large.

 In fact, a number of mega projects 
currently underway confirms the King-
dom’s effort to reinvent itself and build a 
future that meets its expectations, culture 
and needs in a manner that has no paral-
lel. Al Qiddiya mega project is one of 
the many projects, that targets the current 
and coming generations within the frame-
work of the Saudi Vision 2030. 



- October 201883

Riyadh

   One can still find Riyadh’s most 
 stunning landscapes in the Wadi Hanifa valley, 
which runs through the city center. 
 Here, an array of dramatic cliffs, receding waters 
and vast rocky terrain create a natural picnic spot 
  in the midst of Saudi Arabia’s 
  ever-developing capital city  
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Al-Janadriyah hosts Arab, Muslim, and 
international celebrities participating in 
meetings, discussions, intellectual forums 
and poetry sessions.

On the other hand, the capital 
city offers sprawling roads and 
parking facilities with nine mil-
lion car trips reported per day. The 
Saudi government has launched one of 
the largest metro projects of the world 
in Riyadh. The 176-kilometer six-line 
Riyadh Metro will touch all corners of 
the expanding metropolis, finally offering 
a viable alternative and solution to the 
compounded traffic problems. The project 
is being implemented by the state-owned 
Riyadh Development Authority (RDA).

In terms of connectivity, Riyadh has 
had a huge-network of air travel and 
surface travel. The city is well-connected 

with Arab, Asian, Western and American 
destinations with hundreds of flights land-
ing and taking off every week. The city is 
well connected to the Red Sea city of Jed-
dah, which is close to the two holy places, 
Makkah and Medinah. In fact, traffic 
between airports in Jeddah and Riyadh in 
Saudi Arabia is the fastest growing in the 
Middle East. This route is also one of the 
fastest growing in the world, according 
to data analysed by flight routes analyzer 
RoutesOnline. About six million pas-
sengers traversed the 857 kilometer 
distance by air between these two Saudi 
cities last year alone.  

 Now let’s have a look at the genesis of 
this great Arab capital city. The history of 
the Saudi capital dates back several centu-
ries. Riyadh was established in the Yama-
mah region on the ruins of the old city of 

Hajr, which long served as a center for the 
trading caravans of the Arabian Peninsula. 
According to an account of the mid-
17th century, Riyadh has been described 
as a small village along Wadi Hanifah, a 
low valley in the city’s west.

 The Wadi Hanifah played a significant 
role in shaping the initial location of the 
city because of the availability of water 
and fertile land in the Wadi itself.  In 
1824, Riyadh was selected as the capital 
of the Al Saud dynasty, and in 1902, Ibn 
Saud, King Abdulazeez bin Abdulrahman 
Al Saud, regained control of the city and 
used it as the center for his conquest of 
Arabia. When the unified Kingdom of 
Saudi Arabia was proclaimed as a sover-
eign nation in 1932, Riyadh was desig-
nated as the capital city. 

Any visitor can still have a look at old 

  The 176-kilometer six-line Riyadh Metro 
  will touch all corners of the expanding metropolis, 
     finally offering a viable alternative and 
  solution to the compounded traffic problems  
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Tourism and National Heritage (SCTH).
 Seen from afar, high-rise, sparkling, 

stunning modern towers and build-
ings have completely changed the skyline 
of the city, which presents a fascinating 
aerial view. Riyadh today also boasts 
world-class hotels, fabulous fine-dining 
and cosy restaurants as well as cafes, be-
sides lush-green public parks to relax and 
top-notch hypermarkets to shop.

 The Kingdom Center, a major sky-
scraper in Riyadh, is a huge attraction 
for tourists. Besides the shopping mall, 
the Kingdom Tower contains the Four 
Seasons Hotel and apartments as well 
as offices along its 99 floors. There is a 
56-meter skybridge atop the skyscraper, 
on which tourists climb to have a view of 
the city. Then, there is also Al-Faisaliyah 
Center, which is another commercial sky-

scraper, close to the Kingdom Tower.
 The city has also a lot of culture and 

cultural treasures to offer, including a 
National Museum that ranks among the 
best in the region. It is home for most of 
the commercial banks, foreign embassies 
and above all recreational centers as well 
as cinema halls. These are the reasons that 
Saudi capital city has been named the sixth 
fastest growing travel destination in the 
world, according to the Mastercard Global 
Destinations Cities Index 2016. It is also one 
of the world’s fastest growing cities, with its 
growing  population predicted to exceed 
eight million by the end of next decade.

 On cultural front, Riyadh has several 
laurels and commendations in its name. 
The city was selected as the cultural 
capital of the Arab world way back in 
2000 by UNESCO. The city has a number 

of cultural landmarks. Among them is the 
King Abdulaziz Historical Center, which 
houses many restored buildings including 
a mosque, library, and conference hall. 
The center has been designed to feature 
the whole range of the history of the King-
dom’s unification and foundation besides 
offering glimpses of the development of 
the Arabian Peninsula.

 Several other cultural landmarks are 
there in the city including the National 
Museum, which houses a variety of 
cultural exhibits, including objects 
of art, documents and antiquities. It 
is important to mention here in this 
context that Al-Janadriyah, the most 
important national heritage and culture 
festival, is held annually on the outskirts 
of Riyadh. One of the largest cultural 
festivals of its kind in the Arab world, 

   Riyadh boasts world-class hotels, 
    fabulous fine-dining and cosy restaurants 
as well as cafes, besides lush-green public parks to relax 
  and top-class hypermarkets to shop  



Riyadh, the capital city of Saudi 
Arabia, is currently wit-

nessing phenomenal growth, an expand-
ing economy, a rapidly changing skyline 
and an array of tourist attractions. 
Eye-catching modern developments and 
high-rise towers line up the roads around 
Riyadh, while any visitor to the city can 
still peep into the past and see mud-
brick buildings, traditional marketplaces 
(souks) and remnants of the glorious 
Saudi history and heritage.

 Riyadh today is one of the fast-
est growing cities in the world by any 
canon of judgement. No doubt, the city 

has emerged as the fastest growing capi-
tal among Arab countries besides being 
a world-class financial and administra-
tive center. But even today, Riyadh has 
souks like the ancient Arabs’ market-
places that explain and portray the 
life of the people living in this country 
about 200 years back.

 In these souks, one can find everything 
from antique coffee pots, mud crockery, old 
Arab garments and clay-toys for children to 
air-rifles and leather bags used for carrying 
water. The auction is held in these old mar-
ketplaces daily, which no doubt are relics of 
the past in a fast-evolving capital city. But, 

it will be a candid admission that because 
of the Riyadh’s rush for modernity, much of 
the old town was lost and also many of the 
traditions have vanished.

 Recent years have seen a renewed 
interest on the part of the Saudi gov-
ernment and its agencies in the city’s 
history and architectural heritage. 
Most of the ancient treasures and those 
found in excavations or brought back 
from foreign countries are now stored 
and carefully preserved. The premier 
Saudi government agency currently 
involved in this preservation project is 
the Riyadh-based Saudi Commission for 
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       Riyadh today is one of the 
  fastest growing cities in the world 
by any canon of judgement  
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Connected, That’s What We Are
Over the last two decades 
it’s been SkyTeam’s 
mission to create the most 
seamless travel experience 
possible across an 
extensive global network. 

The alliance was 
founded to 

help foster collaboration 
between 20 member 
airlines and in turn, 
offer more benefits and 
incentives to passengers.

Capturing the essence 
of this mission, SkyTeam 
has launched a new 
advertising campaign that 
celebrates the teamwork 
between its members.

Acting as ambassadors 
for the campaign, the 
campaign features flight 
attendants from each 
airline. They demon-
strate that, by working 
together, SkyTeam and 

its members can get you 
to 1,000+ destinations 
worldwide faster and 
more efficiently than 
ever before.

Together we offer a wid-
er range of destinations 
to choose from, a larger 
set of loyalty benefits than 
any other alliance, the 
most extensive fast track 
services worldwide and a 
broader choice of lounges 
in which to relax.

Here’s some behind-
the-scenes snaps from 
the shoot, but to see the 
finished and view the full 
set of videos, head to 
www.skyteam.com 
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Humble Daisies

Orange Namaqualand 
daisies glimmer in the 
sun in the Namakwa 
district municipality 
of South Africa. The 
flowers are named 

after Namaqualand, an 
arid region extending 
between South Africa 

and Namibia. 

Photograph by:  James Hager
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Around the World

Strange Sightings

A female gerenuk at 
Samburu National Reserve 
in Kenya. The animal is the 
longest-necked member of 

the gazelle tribe. 

Photograph by:  James Hager
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A Heavenly Place

A view of Hunza Valley, a 
mountainous valley in the 
Gilgit-Baltistan region of 

Pakistan. The valley provides 
spectacular views of the 
surrounding mountains. 

Photograph by: Sybil Sassoon
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Riyadh
City of Dreams
It becomes one of the fastest 
growing business and travel 
destinations of the world.

Why Sitting May Be 
Bad for Your Brain?
Taking a walk every 30 
minutes can restore blood 
flow to the brain when you’re 
sitting for hours.

Who Really 
Creates Value in an 
Economy?
Ten years after the global 
economic crisis, profits have 
recovered, but investment 
remains weak. Ultimately, the 
reason is that economic policy 
continues to be informed 
by neoliberal ideology and 
its academic cousin, “public 
choice” theory, rather than by 
historical experience.
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