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من الشتات إلى االستقرار   |   كانت البالد 
تعي�ش حالة �ل�شتات مل حتمل وقتها �أي �إ�شار�ت �أو 

دالئل على م�شتقبل م�شرق تعي�شه يف و�قعها �ليوم، 

حتى ظهر فيها من ياأخذ بنا�شيتها �إىل �لوحدة 

و�ال�شتقر�ر، فاأر�شى فيها قو�عد �الأمن، وحتولت تلك 

�لرقعة �ل�شا�شعة مرت�مية �الأطر�ف، بف�شل �هلل، 

ثم جهود �مللك �ملوؤ�ش�ش ورجاالته �ملخل�شني �إىل 

كيان قوي ر��شخ، وو�حة من �الأمن و�الأمان و�لرخاء، 

ت�شتند �إىل مبادئ �ل�شريعة �الإ�شالمية و�لقيم �لعربية 

�الأ�شيلة. بنت هذه �لوحدة دولة ع�شرية متما�شكة، 

يحدوها �الأمل وتدفعها �إىل �الأمام تطلعات وم�شاريع 

فوق هام �ل�شحب.

بدايات قادت إلى الرخاء    |   �إن ما ت�شهده �ململكة 
�ليوم من منو ورخاء و�زدهار �إمنا هو ثمرة نهج قومي 

��شتمد قوته من كتاب �هلل و�شنة نبيه، �شلى �هلل عليه 

و�شلم. و�أ�ش�ش لها حنكة رجل �أر�شى دعائم نه�شة 

حقيقية �أك�شبت �لبالد، �ليوم، ثقاًل ووزًنا بو�أها مكانة 

رفيعة يف �لعامل، و�رتقت بها �إىل م�شاف �لقوى 

�ل�شيا�شية و�القت�شادية.

بد�أت ف�شول تاأ�شي�ش هذ� �لكيان �لعظيم يف عام 

1744، بتحالف بني �أمري �لدرعية �آنذ�ك، �الإمام 

حممد بن �شعود و�ل�شيخ حممد بن عبد�لوهاب، 

�أ�ش�شا مبوجبه �إمارة �لدرعية �لتي ُتعرف �الآن 

بالدولة �ل�شعودية �الأوىل، �إال �أن �أموًر� �أخرت 

�مل�شروع لبع�ش �لوقت، حتى جاء �مللك عبد�لعزيز 

�بن في�شل بن عبد�لرحمن �آل �شعود، ليجمع عدًد� 

من �لرجال �ملخل�شني، ومتكن يف �خلام�ش ع�شر 

من �شهر يناير عام 1902 من ��شتعادة عا�شمة 

�أ�شالفه �لريا�ش، و�نخرط يف كفاح الأكرث من 

ثالثني عاًما مل ينته �إال بتوحيد �ململكة، بعد �شل�شلة 

من �ملعارك مكنته من توحيد كثري من �ملناطق، من 

�أهمها جنوب جند، و�لو�شم، و�شدير �شنة 1902، ثم 

�لق�شيم �شنة 1904، ثم �الأح�شاء �شنة 1913، و�شواًل 

�إىل ع�شري �شنة 1919، وحائل �شنة 1921. كما متكن 

من �شم منطقة �حلجاز �شنة 1925، و��شتكمل 

توحيد منطقة جاز�ن �شنة 1930.

يف �لتا�شع ع�شر من �شهر �شبتمرب �شنة 1932، �شدر 

�أمر ملكي باالإعالن عن توحيد �لبالد وت�شميتها بدًء� 

من �لثالث و�لع�شرين من �شبتمرب �شنة 1932، با�شم 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.

على نهج المؤسس   |   قاد �مللك �ملوؤ�ش�ش 
م�شرية �لتوحيد ب�شجاعة ونفاذ ب�شرية، ثم ��شتلم 

من بعده �لر�ية، عدد من �أبنائه فو��شلو� م�شرية 

بناء قو�مها �لتطور �ل�شامل، و�لنه�شة �حل�شارية 

�لر�شينة. ورَعو� هذ� �لكيان �لوليد، و�شهرو� على 

تنميته وتطويره، حتى تبدت مالمح �لنه�شة �لتنموية 

�ل�شاملة عمر�ًنا وتعليًما و�شحًة وجتارًة و�شناعًة، ومل 

تتوقف مالمح تقدمها يوًما.

لقد �أعطى �لو�لد �ملوؤ�ش�ش �إ�شارة �النطالق 

و�أعلن بد�ية عهد ز�هر قو�مه �لبناء و�لت�شييد، وقد 

�أدرك �أبناوؤه من بعده، �أن �أي نه�شة ال تكون �شاملة 

وال ميكن لها �أن تتحقق ما مل تر�فقها �الإمكانات 

و�لطاقات �لب�شرية، فاأدركو� �أن خري �لبالد و�لعباد 

هو �لغاية و�لو�شيلة، وو�شعو� �لتطوير و�لتنمية على 

ر�أ�ش �أولوياتهم.

�إن �لو�قع �حل�شاري �ملزدهر �لذي تعي�شه �ململكة 

�ليوم و�شع لبنته موؤ�ش�شها �مللك عبد�لعزيز بن 

عبد�لرحمن �آل �شعود، طيب �هلل ثر�ه، و�شار على 

نهجه �أبناوؤه �لربرة �لذين خلفوه ملوك �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية، �شعود، وفي�شل، وخالد، وفهد، 

وعبد�هلل، رحمهم �هلل، و�لذي ال تز�ل قطوفه د�نية 

يف عهد خادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك �شلمان 

�بن عبد�لعزيز، حفظه �هلل. فالناظر �إىل خمتلف 

�مل�شار�ت �لتنموية، علمية، و�قت�شادية، و�شناعية، 
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يوؤرخ 
�ليوم �لثالث و�لع�شرون من �شبتمرب يف كل عام، لبد�ية عهد جديد �أر�شى 

قو�عده رجل طموح بروؤية فذة، نقل مبوجبها �لبالد من �ل�شتات و�لفرقة �إىل 

�لوحدة و�ال�شتقر�ر، ومن �لفقر و�لع�شبية �إىل �خلري و�لتالحم، ومن �خلوف و�لتوج�ش 

�إىل �الأمن و�الطمئنان، ومن جمتمع �ل�شحر�ء �إىل �حل�شارة ورغد �لعي�ش و�لتقدم.

تاأتي هذه �لذكرى يف كل عام، لتذكر �جلميع باملنجز �لعظيم للملك �ملوؤ�ش�ش عبد�لعزيز 

�بن عبد�لرحمن �آل �شعود، طيب �هلل ثر�ه، �لذي تعي�ش �ململكة �ليوم على وقع منجزه 

�لتاريخي �لذي و�شع لبنته قبل عقود، فجمع تر�ب �ململكة مرت�مي �الأطر�ف حتت ر�ية 

�لتوحيد، فانطلقت معها م�شرية طويلة وحافلة باملنجز�ت �حل�شارية �لتي طالت �شتى 

�ملجاالت، فاأّهلتها �ليوم ملو�كبة متطلبات �لع�شر بثقة وجد�رة.
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وجتارية، و�جتماعية ال ي�شعه �إال �أن يقف منبهًر� �أمام 

�ملر�حل �لتي بلغها �ملجتمع �ل�شعودي و�لتحول �لذي 

طال كل نو�حي �حلياة، وما حتقق للوطن من رخاء 

و�أمن و��شتقر�ر، مّكنه من ��شتقر�ر �قت�شادي، يجني 

ثماره يف كل يوم.

سياسة خارجية حكيمة   |   �أدرك �مللك 
عبد�لعزيز، منذ �إعالن توحيد �ململكة، �أهمية 

�ل�شيا�شة �خلارجية وقيمة �لتفاعل مع �لعامل كعن�شر 

من عنا�شر �لبناء �حل�شاري للدول، فحر�ش على 

تعزيز عالقاته �خلارجية وتطويرها، فاأن�شاأ لذلك 

وز�رة �خلارجية �لتي كلف �بنه �الأمري في�شل بن 

عبد�لعزيز، رحمه �هلل، بتويل مهامها كاأول وز�رة يتم 

�إن�شاوؤها يف �ململكة يف عام 1930.

كان �مللك عبد�لعزيز، يف بد�ية تاأ�شي�ش دولته، 

يتوىل �الإ�شر�ف بنف�شه على �ل�شوؤون �خلارجية، 

ويوفد من ينوب عنه يف ح�شور �للقاء�ت �لدولية، 

و�إبر�م �التفاقيات مع �لدول �الأخرى. وكانت له 

لقاء�ت م�شهودة مع قادة �لعامل يف ع�شره، منها 

12

3

يحظى �حلرمان �ل�شريفان باهتمام بالغ من 

قبل قادة �ململكة �لذين ال ياألون جهًد� يف 

تنفيذ م�شروعات �لتو�شعة با�شتمر�ر لر�حة 

�شيوف �لرحمن. ) و � �ش(

�للقاء �لتاريخي �لذي جمع �مللك عبد�لعزيز 

�بن عبد�لرحمن، طيب �هلل ثر�ه، و�لرئي�ش 

�الأمريكي روزفلت عام 1945.

�شهدت �ململكة نه�شة عمر�نية �شاملة، وتكونت 

فيها حا�شر�ت عاملية جت�شدها ب�شكل بارز 

�لعا�شمة �لريا�ش.

.1

.3

.2
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لقاوؤه �لتاريخي عام 1945 �لرئي�ش �الأمريكي 

روزفلت، ولقاوؤه رئي�ش �لوزر�ء �لربيطاين ون�شتون 

ت�شر�شل، يف �لعام ذ�ته.

وقد �شاهمت حكمته، طيب �هلل ثر�ه، يف 

جتنيب �ململكة تد�عيات �حلروب �لعاملية و�لنفوذ 

�ال�شتعماري، فبنى �شيا�شته �خلارجية على ��شتقاللية 

�ملو�قف. لكنه حر�ش، يف �ملقابل، على �مل�شاركة 

يف حل ق�شايا �لعرب، وعمل على دعم �لوحدة 

�لعربية. وهو ما جعله يعمل، وكذلك �أبناوؤه من بعده، 

على �مل�شاهمة يف تاأ�شي�ش �أهم �ملنظمات �لعاملية 

و�الإ�شالمية و�لعربية ودعمها مادًيا ومعنوًيا، ومن 

ذلك منظمة �الأمم �ملتحدة 1945، وجامعة �لدول 

�لعربية 1945، والحًقا منظمة �ملوؤمتر �الإ�شالمي 

1969، وجمل�ش �لتعاون �خلليجي.

منجزات حضارية   |   تو�لت �الإجناز�ت و�مل�شاريع 
�لتنموية يف �لعقود �الأخرية من عمر �ململكة �لفتية، يف 

ا كونه  جميع �ملجاالت. وقد نال �لتعليم �هتماًما خا�شً

ركيزة مهمة لتحقيق �لتقدم، ومو�كبة �لتطور �لعلمي 

و�لتقني �لعامليني، فانت�شرت �جلامعات و�ملعاهد 

و�لكليات �ملتخ�ش�شة لتكون �أ�شا�ًشا متيًنا للمعرفة، 

ومنارة ي�شتدل ب�شوئها �أفر�د �ملجتمع يف خمتلف 

�أرجاء �لبالد، ف�شاًل عن بر�مج �البتعاث �خلارجي 

�لتي خرجت �آالف �ل�شباب �ليوم ليرثو� �لوطن 

بتجاربهم وعلمهم، وي�شهمو� يف حتقيق نه�شته.

قفزت �لثقافة يف غ�شون �شنو�ت قليلة، قفز�ت 

�شريعة، فانت�شرت دور �لن�شر و�لطباعة و�لتوزيع، 

و�شدر كثري من �ملجالت و�لدوريات، و�فتتحت 

�الأندية �الأدبية و�جلمعيات �لثقافية و�لفنية. 

وكذلك �الأمر لقطاعات �ل�شحة، و�ملال و�الأعمال 

و�لتجارة و�ل�شناعة و�ال�شتثمار. �إال �أن �الهتمام 

�لذي �أبد�ه حكام �ململكة جميعهم جتاه �حلرمني 

�ل�شريفني و�ملدينتني �ملقد�شتني مكة �ملكرمة، 

و�ملدينة �ملنورة، و�مل�شاعر �ملقد�شة، ال ميكن 

�أن ي�شاهيه �أي �هتمام. فتمت م�شاعفة �ل�شعة 

�ال�شتيعابية للحرمني �ل�شريفني �أكرث من مرة، 

ف�شاًل عن �مل�شاريع �لعمالقة �لتي مت تنفيذها يف 

مناطق �مل�شاعر �ملقد�شة تي�شرًي� على حجاج بيت 

�هلل، من منطلق حر�ش �أويل �الأمر على ر�حة 

�شيوف �لرحمن و�أمنهم، و�شالمة �إقامتهم يف 

�لعا�شمة �ملقد�شة ويف مدينة نبيه �مل�شطفى، �شلى 

�هلل عليه و�شلم، وم�شجده.

مواكبة المستجدات   |   على �لرغم من �أن 
�ل�شنو�ت �الأخرية �شهدت على �ل�شعيدين �ملحلي 

و�لعاملي، كثرًي� من �الأحد�ث �ل�شاخنة و�لقالقل 

�لتي هزت ��شتقر�ر كثري من �لدول، �إال �أن �لقيادة 

�ل�شعودية جنحت بحنكتها �ملعهودة وحكمتها 

�ل�شيا�شية �مل�شهودة، يف جتنب تبعات ذلك كله، فلم 

يهتز ن�َشق �لتقدم، ومل ترتبك م�شرية �الزدهار �لتي 

تخو�شها منذ عقود.

وقد مكن ذلك �ململكة من �لربوز على �ل�شاحتني 

�الإقليمية كما �لدولية، فهي �الآن ع�شو يف جمموعة 

�لع�شرين، وقد �كت�شبت ثقاًل يحظى باإجماع عاملي 

عايل �لتقدير �أّهلها للعب دور حموري لي�ش فقط يف 

خدمة �الإ�شالم و�مل�شلمني، بل يف �مل�شاهمة يف مناق�شة 

�أهم �لق�شايا �لعربية و�لدولية.

تلعب �ململكة، �ليوم، دوًر� ر�ئًد� يتنامى باطر�د 

يف �ملحافل �لدولية، وهي تعمل دون كلل، من �أجل 

ن�شر ثقافة �حلو�ر، و�لتقارب و�لتعاي�ش �ل�شلمي بني 

�ل�شعوب، ونبذ �الإرهاب بجميع �أ�شكاله وجتّلياته. 

وقد تكّر�شت دعو�تها �ملتو��شلة �إىل �ملحبة و�لت�شامح 

و�حلو�ر بني �أتباع �لثقافات و�الأديان �ملختلفة يف كثري 

من �ملبادر�ت، لعل �أهمها �إن�شاء »مركز عاملي للحو�ر 

بني �أتباع �الأديان و�لثقافات«، يف �أكتوبر 2011 يف 

�لعا�شمة �لنم�شاوية فيينا.

كما د�أبت �ململكة، منذ عقد �ملوؤمتر �الإ�شالمي 

�لعاملي للحو�ر بني �أتباع �الأديان �ملنعقد يف مكة �ملكرمة 

يف يونيو 2008، على رعاية �شل�شلة من موؤمتر�ت 

�حلو�ر منها �ملوؤمتر �لعاملي للحو�ر �ملنعقد يف مدريد 

يف �شهر يوليو 2008، و�الجتماع رفيع �مل�شتوى للحو�ر 

بني �أتباع �الأديان و�لثقافات و�حل�شار�ت �ملنعقد يف 

مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك يف نوفمرب 2008.

إيمان بالتجديد والتجدد   |   ما تعي�شه �ململكة 
�لعربية �ل�شعودية يف عهدها �حلا�شر من تقدم 

و�زدهار، ما هو �إال �إفر�ز لروؤية جريئة قادها �مللك 

�ملوؤ�ش�ش، وحمل م�شعلها �أبناوؤه �لذين �شارو� على 

دربه من بعده، حتى �لعهد �لز�هر �مليمون خلادم 

�حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 

�لذي �رتاأى �أن يجدد هذ� �حللم مر�هًنا على دور 

�ل�شباب يف م�شتقبل هذ� �لوطن، فجاء �شاحب �ل�شمو 

�مللكي �الأمري حممد بن �شلمان، ويل �لعهد نائب 

رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء وزير �لدفاع، ليقدم م�شروعه 

�لطموح، �لذي يتج�شد يف روؤية �ل�شعودية 2030، 

و�لتي تهدف �إىل نقل �ململكة �إىل و�قع جديد ومتغري، 

تعتمد فيه على تنويع م�شادر �لدخل، وتقلي�ش 

�العتماد على �لنفط م�شدًر� رئي�ًشا للدخل �ل�شعودي، 

وهي �لروؤية �لتي �شرعت �لدولة يف تطبيقها. وقد 

�تخذت كثرًي� من �الإجر�ء�ت يف �شبيل ذلك لت�شابق 

من خاللها �لزمن يف تنفيذ �لتز�ماتها �لتي جتري 

على مر�حل، ومن بينها برنامج �لتحول �لوطني. 

2030
 موعد مع التاريخ   |   تهدف روؤية 2030 �إىل 

ترجمة �الأ�ش�ش �لتي بنى �شمو ويل �لعهد عليها خطته 

يف �لتحول �إىل بناء وطن مزدهر »يتمتع فيه �ملو�طن 

�ل�شعودي باأعلى م�شتويات �لرفاهية يف جميع جماالت 

�حلياة«، وفتح �آفاق �مل�شتقبل �أمام �ل�شباب ومتكينهم، 

وتعزيز فر�ش �لعمل و�ال�شتثمار، وحتويل �شيا�شة 

�القت�شاد �لنفطي �إىل �ال�شتثمار �ملتنوع و�لتنمية 

�مل�شتد�مة، و�ل�شركات �ل�شعودية �إىل عابرة للقار�ت 

وفاعل �أ�شا�شي يف �الأ�شو�ق �لدولية، وتوطني �لتقنية 

�حلديثة، و�إن�شاء �شناعات كربى ع�شكرية ومدنية 

ا  ت�شتثمر �لرثو�ت، وحتجم �لبطالة، وتخلق فر�شً

�قت�شادية وظيفية متنوعة. كما تف�شح �ملجال للقطاع 

�خلا�ش، وتعمل على حتفيزه لال�شطالع مب�شوؤولياته 

�الجتماعية، و�لق�شاء على �لبريوقر�طية و�لروتني، 

وتطبيق �حلكومة �الإلكرتونية، وتنويع م�شادر �لدخل، 

وتطوير �ملجتمع �ملحلي نحو مزيد من �النفتاح 

و�لتحديث، يف تو�زن دقيق بني �الأ�شالة و�ملعا�شرة 

و�ملوروث و�ملتطور، وكل ذلك يف �إطار من �حلوكمة 

و�ل�شفافية و�لو�شوح. 

ير�هن �شمو ويل �لعهد، يف �شناعة �ل�شيا�شة �ل�شعودية 

�جلديدة، على �ل�شباب �لذين ي�شكلون �أكرث من %60 

من �ملجتمع �ل�شعودي، وينادي بتمكينهم، وتطوير 

قدر�تهم وتعزيزها، فيقول: »ل�شنا قلقني على م�شتقبل 

�ململكة، بل نتطلع �إىل غد م�شرق. نحن قادرون على 

�أن ن�شنعه برثو�تها �لب�شرية و�لطبيعية و�ملكت�شبة �لتي 

�أنعم �هلل بها عليها«. 

    ما تعيشه المملكة العربية السعودية في  
عهدها الحاضر من تقدم وازدهار، 

ما هو إال إفراز لرؤية جريئة قادها الملك المؤسس،   
وحمل مشعلها أبناؤه الذين ساروا على دربه من بعده، حتى 

          العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين                                                    
الملك سلمان بن عبدالعزيز     



حول السعودية

  -  سبتمبر  102017
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م�شهد جمرة درب �لتبانة يطل 

على �أحد منازل درب زبيدة 

�ملعروف باخلر�بة. 

تصوير: حسان مبروك
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جامع الوالدين

يعد جامع �لو�لدين حتفة معمارية يف تبوك، وميثل منوذًجا 

فريًد� يف �لت�شميم و�لبناء مباآذنه �ل�شت ذ�ت �الرتفاع �لبالغ 46 

مرًت�، وقبته �لرئي�شة �لتي ي�شل قطرها 25 مرًت�.

تصوير: فواز الشريف
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emaarsquaremall.com

Ultimate Shopping, Dining and 
Entertainment Destination

DISCOVER 
THE NEW EPICENTER OF

ISTANBUL.



Photograph By Joshua Holko
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الهبوط على القمر

يف �شمال �شرق �آي�شلند�، تعد 

منطقة نامافجول وجهة �شياحية، 

حيث �لينابيع �حلارة و�الأحو��ش 

�لكربيتية يف حقل جيوحر�ري 

�شبيه ب�شطح �لقمر.

  -  سبتمبر  2017
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األمومة

�للبوة لديها غريزة �أمومة قوية، فهي تقوم برعاية �الأ�شبال يف حممية ما�شائي مار� يف 

كينيا حتى لو كان �الأ�شبال من لبوة �أخرى.

Photograph By Frans Lanting
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البطريق الغواص

بطريق من نوع �الإمرب�طور ي�شتعد للظهور من حتت �ملاء �لثلجي يف بحر 

رو�ش باملحيط �جلنوبي �ملتجمد. هذ� �لبطريق �ملقد�م يغو�ش حتى عمق 

1٫850 قدًما ويبقى حتت �ملاء �أكرث من 20 دقيقة.

Photograph By Paul Nicklen
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معالم

يقع 
ق�شر باكنغهام يف �لعا�شمة 

�لربيطانية لندن، ويعد 

�ملقر �لر�شمي مللوك بريطانيا. 

و�إىل جانب كونه مركًز� لكثري من 

�الجتماعات �ملهمة و��شتقبال قادة 

ا  �لدول �الأجنبية، فاإنه ي�شهد �أي�شً

�الحتفاالت �مللكية �لكربى، �الأمر 

�لذي جعل منه معلًما �شياحًيا مهًما.

يف عام 1703 قرر دوق باكنغهام 

�إن�شاء منزل كبري يف موقع �لق�شر 

�حلايل، ومت ذلك، لي�شكل هذ� �لبناء 

�جلزء �الأكرب من �ملبنى �ملعروف 

حالًيا بق�شر باكنغهام. ومل يكن 

�لق�شر حتى عام 1837 عند �عتالء 

�مللكة فيكتوريا �لعر�ش مركًز� 

لالإقامة �مللكية �لرئي�شة كما هو �الآن، 

وبزو�جها من �الأمري �ألربت يف عام 

1840 بد�أ �رتباط ق�شر باكنغهام 
�لذي نعرفه �ليوم باالأ�شرة �ملالكة.

يبلغ طول �لق�شر نحو 108 

�أمتار، و�رتفاعه نحو 24 مرًت�، 

ويوجد به نحو 775 غرفة، ت�شم 

�لغرف �مللكية وغرف �ل�شيوف 

و�ملوظفني و�ملكاتب. وقد �شهد �لقرن 

خالل �لقرن �لتا�شع ع�شر تو�شعات 

قام بها �ملهند�شان �ملعماريان جون 

نا�ش و�إدو�رد بلو، �للذ�ن �شيد� 

�أجنحة حول �لفناء �ملركزي للق�شر.

تعد �آخر �الإ�شافات �ملهمة �لتي 

�شهدها هذ� �لق�شر يف نهاية �لقرن 

�لتا�شع ع�شر وبد�ية �لقرن �لع�شرين، 

هي �ل�شرفة �لتي تطل منها �لعائلة 

�مللكية خالل �الحتفاالت �لكربى 

�لتي يتم تنظيمها بالق�شر، 

و�لتي يحيون من خاللها �حل�شود 

�ملتمركزين �أمام �ملبنى. 

قصر باكنغهام
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من هنا وهناك

أقل المدن ازدحاًما

يعتمد 
كثري من �لنا�ش يومًيا للو�شول �إىل 

�أعمالهم، على و�شائل �لنقل �لعام. 

ويتنقل �ل�شعب �الأمريكي على �شبيل �ملثال، يف 

كل يوم، عرب �أكرث من 30 مليون رحلة لو�شائل 

�لنقل �لعام، جلها بني �ملنزل و�ملكتب.

ت�شاف �إىل الئحة همومنا �ليومية و�شل�شلة 

�ل�شغوط �لتي �أفرزتها رحى �لتطور �لطاحنة يف 

ع�شرنا �حلا�شر، مع�شلة �الختناقات �ملرورية �لتي 

نعي�شها يومًيا، وت�شتنزف من �لوقت وطاقة �لب�شر 

ا �إذ� كنا  �شيًئا كثرًي�. �إذ نحتار جميًعا، خ�شو�شً

من قاطني �ملدن �لكربى، يف �ختيار و�شيلة �لنقل 

�ملنا�شبة �لتي متكننا من �لتنقل ب�شال�شة ومرونة، 

يف ظل �الختناقات �ملرورية �حلادة و�ملتز�يدة، 

�إال �أن بع�ش �لبلد�ن �أفلتت من هذه �الختناقات 

وجنحت يف �حلفاظ على حركة مرور هادئة. 

كان الأوروبا �أعلى ح�شور على الئحة �ملدن 

�الأقل �زدحاًما يف �لعامل، فقد �شملت �لقائمة 

�لتي ن�شرها موؤخًر� موقع �ملنتدى �القت�شادي 

 Magnatec لعاملي، وفًقا مل�شح �أجر�ه موؤ�شر�

Stop-Start Index جمموعة من �ملدن تعد �الأقل 
�زدحاًما، مع ت�شجيل �أدنى عدد من �لتوقفات 

�ملرورية يف �أثناء �لتجو�ل. وقد ح�شد �ملركز 

�الأول مدينة تامبريي Tampere �لفنلندية. 

�ملدينتان �لوحيدتان من خارج �أوروبا �للتان 

جنحتا يف �فتكاك مركزين �شمن �ملدن �الأقل 

�زدحاًما يف �لعامل هما �أبو ظبي عا�شمة دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي حلت يف �ملركز 

�لثالث، ومدينة بر�شبان Brisbane �الأ�شرت�لية، 

�لتي كان ترتيبها �خلام�ش.

قائمة �ملدن �الأوروبية �لفائزة على الئحة 

�ملدن �الأقل �زدحاًما يف �لعامل �شلطت �ل�شوء 

على متيز دولة �شلوفاكيا، مبدينتني هما 

بر�ت�شالفا Bratislava يف �ملرتبة �لر�بعة، 

وكوزي�ش Kosice يف �ملرتبة �لعا�شرة.

�أما بقية �ملدن �الأوروبية �لفائزة، فكانت على 

�لتو�يل روترد�م �لهولندية يف �ملركز �لثاين. 

بينما كان �ملركز �ل�شاد�ش من ن�شيب مدينة 

�آنتويرب Antwerp �لبلجيكية.

جاءت مدينة بورتو �لربتغالية يف �ملركز 

�ل�شابع، ومن بعدها مدينة ِبرنو من جمهورية 

�لت�شيك، ثم �لعا�شمة �لدمناركية كوبنهاغن يف 

�ملركز �لتا�شع.

مهارات المديرين الشباب

ميّثل 
من�شب �ملدير الأي �شخ�ش نوًعا 

من �لتحدي، يت�شاعف كلما كنت، 

عند توليك هذه �مل�شوؤولية، �شاًبا �شغري �ل�شن، 

ا مع �أول جتربة لك يف �إد�رة �لفريق،  خ�شو�شً

�إذ تكون �حل�شا�شية و�حليطة و�لتحّفز لديك 

ا �إن كنت م�شوؤواًل  يف �أعلى م�شتوياتها. خ�شو�شً

عن �أ�شخا�ش من خمتلف �الأعمار، لديهم 

قدر كبري من �ملهار�ت �ملتنوعة، و�شخ�شيات 

خمتلفة كل �الختالف.

قد ت�شطر يف مرحلة ما، �إىل �إد�رة �شخ�ش 

�أكرب منك �شًنا، وهذ� قد ي�شبب لك بع�ش 

 Business حلرج. تقدم جوليات هيل�شتون ملوقع�

Insider بع�ش �لن�شائح حول ما ينبغي �لقيام 
به يف حال وجدت نف�شك يف هذ� �ملوقف، حتى 

تتمكن من �حل�شول على �أق�شى ��شتفادة من 

فريقك دون �أن ي�شعر �أيٌّ منهم بعدم �الرتياح.

تعتقد هيل�شتون �أن عليك �أن تفكر يف �ل�شبب 

�لذي �أدى �إىل ح�شولك �أنت على هذه �لوظيفة، 

ولي�ش زمالءك �الآخرين. فال �شك �أن لديك من 

�ملو��شفات و�الإيجابيات ما جعل �الختيار يقع 

عليك دون غريك لتويل من�شب �الإد�رة. لذلك 

فاأنت لديك نقاط قوة مّيزتك عنهم، لكن هذ� ال 

يعني �أنهم ال ميتلكون مهار�ت ر�ئعة جًد�.

تن�شح هيل�شتون بالعمل قدر �الإمكان على 

تفادي �الحتكاك، فاأحد �أهم �أدو�رك كرئي�ش 

جديد يف �لعمل، تو�شيح ما تريد من �لفريق �أن 

يحققه. و�عتماد �أ�شلوب دميقر�طي للقيادة، 

ي�شاعد على تقلي�ش �الحتكاك بني �أع�شاء 

�لفريق. كما ترى �أنه ال يجب �لتقليل من 

قدر�ت من يكربونك �شًنا بحكم �لتجارب �لتي 

�كت�شبوها، و�أن �ختالف �لتجارب وتنوعها 

ميكنه �أن يرثي خربتك �لذ�تية.

كما يجب عليك �كت�شاف ما يحفز �أع�شاء 

فريقك، وت�شع ت�شوًر� ملا �شيكونون عليه فيما 

بعد. فبع�ش �ملديرين يقللون من �شاأن �ملوظفني 

كبار �ل�شن، ومن قدرتهم على �لتعلم و�لتو��شل، 

�إال �أنه بغ�ش �لنظر عن �لعمر، فاإن معرفة 

ما يهم �أع�شاء فريقك �شوف ت�شاعدك على 

دعمهم بالطرق �ل�شليمة.

يف �لنهاية، �إن �لتخطيط �ل�شليم هو طريقك 

�إىل �ال�شتفادة �لق�شوى من فريقك. فالقائد 

�جليد يكون قادًر� على خلق بيئة �شحية د�خل 

فريقه �لذي يجمع بني خمتلف �ملهار�ت �لتي 

ميتلكها كل موظف، و�أنت منهم.
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من هنا وهناك

أعلى المهن دخاًل

متيل 
جمتمعات كثرية �إىل تف�شيل 

�لدرجات �لعلمية و�لتي تتطلب 

�شنو�ت من �لدر��شة و�لتح�شيل على 

مهن �أخرى قد تكون على �لقدر نف�شه 

من �الأهمية. كذلك �رتبطت بع�ش 

�لتخ�ش�شات تاريخًيا، كالهند�شة و�لطب 

و�لقانون، مبكانة �جتماعية مرموقة. لكن 

�الأمور �آخذة يف �لتغري بالتدرج يف �الآونة 

�الأخرية. فقد ذكرت �آخر �الإح�شائيات 

�ل�شادرة عن مكتب �لتعد�د �ل�شكاين يف 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، على �شبيل 

�ملثال، �أن �لعامل �حلا�شل على �ل�شهادة 

�جلامعية �الأوىل غالًبا ما يجني دخاًل 

�أعلى بحو�يل 70 يف �ملئة  من نظريه 

�لذي مل يتجاوز حت�شيله �لعلمي �شهادة 

Payscale. لثانوية �لعامة. وقد ن�شر موقع�

com موؤخًر� قائمته �ملحدثة لعام 2017 
و�لتي ت�شمنت �أعلى �ملهن دخاًل. يتقدم 

�لقائمة �أطباء �الأ�شنان حول �لعامل بدخل 

�شنوي ي�شل �إىل 211٫560 دوالًر�، بينما 

تاأتي مهنة �لتمري�ش يف �ملرتبة �لثانية. 

وال يتقا�شى �ملمر�شون و�ملمر�شات دخاًل 

دوالًر�(،  �شنوًيا مرتفًعا فقط )86٫771 

بل وفًقا لهذ� �لتقرير فاإنهم ي�شعرون 

مب�شتويات عالية من �لر�شا �لوظيفي قد 

ت�شل يف كثري من �الأحيان �إىل 83 يف �ملئة 

من جممل �لعاملني يف هذ� �ملجال.

�أما �ملرتبة �لثالثة يف قائمة �أعلى �ملهن 

دخاًل فيحتلها مديرو �شال�شل �لتوريد 

و�لدعم �للوج�شتي، �إذ ت�شل م�شتحقاتهم 

�ل�شنوية �إىل 50 �ألف دوالر. ت�شمنت 

�لقائمة كثرًي� من تخ�ش�شات �لهند�شة 

�لكهربائية و�ملدنية و�لبيولوجية، �إ�شافة 

�إىل درجات �أخرى يف عامل �ملال و�الأعمال. 

كما وجدت �أعمال �أخرى مثل �ملحاماة 

ا. ونظم �ملعلومات طريقها �إىل �لقائمة �أي�شً

وجهات سفر في متناول الجيب

ي�شتهوي 
�لتنقل حول �لعامل كثرًي� 

ممن ميلكون رغبة د�ئمة 

يف �كت�شاف �جلديد و��شتكناه �ملجهول. 

لكن هذ� �ل�شغف قد يكلف كثرًي� من �لوقت 

و�ملال، �إال �إن كان �ملرء ذكًيا ومنفتًحا يف 

�ختيار وجهات �شفره. وقد جاء تقرير 

�أمريكان �إك�شرب�ش لالأعمال و�ل�شفر هذ� 

�لعام حاماًل ب�شرى لكل ع�شاق �ملغامرة، 

�إذ غد� باإمكان هو�ة �لرتحال �أن ي�شتفيدو� 

يف 2017 من �لتخفي�شات �لعاملية �لهائلة 

�لتي ت�شهدها �أ�شعار تذ�كر �لطري�ن، كما 

بو�شعهم �أن يتنقلو� دون �أن يعلنو� �إفال�شهم 

يف عدة مدن �أوردها �لتقرير من حيث كونها 

�أكرث مقا�شد �ل�شفر �عتد�اًل يف �الأ�شعار. 

تت�شدر �لقائمة مدينة ماز�تالن يف 

�ملك�شيك، حيث تتو�فر كثري من �الأن�شطة 

�خلارجية و�لرتفيهية �ملنا�شبة للعائالت، 

�إ�شافة �إىل مر�فق �ل�شباحة �لعديدة 

و�لطعام �ل�شهي كل ذلك باأ�شعار معقولة. 

كما جاءت جنوب �أفريقيا يف �ملرتبة �لثانية 

من حيث كونها وجهة �شياحية خالبة ببنية 

حتتية ممتازة ونقاط جذب متعددة. كما 

حجزت بورتوريكو يف جنوب �أمريكا مكانها 

ا،  بو�شفها و�حدة من هذه �لوجهات �أي�شً

حيث ين�شح مبدينة �شان خو�ن حتديًد� 

وذلك لروعة مناخها وفنادقها �الأنيقة 

معتدلة �لتكلفة.

�أما حمبو �لبحر، فين�شح �لتقرير 

بزيارة جزيرة كريت يف �ليونان. توفر 

�ملدينة �شو�طئ ر�ئعة مثل �شاطئ بالو�ش 

�ل�شهري مبطاعمه �لتي تقدم �أ�شهى 

�الأطباق �لبحرية. كما �شملت �لقائمة 

بلد�ًنا ومدًنا �أخرى كاملغرب وبر�شلونة 

وكو�شتاريكا و�لربتغال وبايل يف �شرق 

�آ�شيا. تعد جميع هذه �ملقا�شد مو�قع 

مذهلة ت�شتحق �لزيارة، لكن �الأهم �أن 

�ملرء لن ي�شطر �إىل �القرت��ش من �أجل 

ق�شاء �إجازته هناك.

جزيرة كريت
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جازان

تكتنز المنطقة بتاريخ 
عريق وتنوع جغرافي جعلها مقصًدا 

للزوار، لالستمتاع بطبيعتها 
الجبلية وسهولها المنبسطة 

وجزرهاالساحرة.

جازان
بين البحر والجبال

  -  سبتمبر  242017

خالد غرم اهلل الزهراني

تصوير: سعد آل خرصان
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�جلزء �الأق�شي من �لركن �جلنوبي �لغربي يف 

للمملكة �لعربية �ل�شعودية، تقع منطقة جاز�ن، 

باإطاللتها على �لبحر �الأحمر �لذي مينحها بريًقا 

فريوزًيا ت�شتمد كثرًي� من جمالياته مع �أرخبيلها 

�ل�شاحر �ملعروف بجزر فر�شان �لتي تعد من �أكرث 

مناطق �ململكة ثر�ء باجلزر ذ�ت �لطبيعة �ل�شاحرة.

جذور تاريخية قديمة   |   يرجع بع�ش �مل�شادر 
�لتاريخية عمر هذه �ملنطقة �إىل �أكرث من 8 �آالف عام 

قبل �مليالد، وقد �ختلف كثري من �ملوؤرخني يف �أ�شل 

ت�شميتها، وتعددها على مر �لع�شور. ومن �أ�شهر هذه 

�مل�شميات �ملخالف �ل�شليماين، وهو �مل�شمى �لذي 

عرفت به يف �لقرن �لر�بع �لهجري، حتى دخولها 

حتت مظلة �لتوحيد يف �لعهد �ل�شعودي. ومهما 

كانت �الأ�شماء �لتي �خُتلف فيها �إال �أن روؤية �لباحثني 

و�ملحققني �أعادتها �إىل ��شمها �حلايل وهو جاز�ن.

25
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�إن منطقة جاز�ن �شاربة �جلذور يف �لتاريخ، 

ولها قدم �شابقة يف �حل�شارة �الإن�شانية، جعل منها 

منطقة جذب �شياحي، ومتحًفا مفتوًحا لتاريخ 

و�إرث ح�شاري تليد. فقد ذكرها كثري من �مل�شادر 

�لتاريخية �لقدمية، مبا �شهدته من �أحد�ث 

عظيمة، ومر�حل خمتلفة مرت عليها يف �جلاهلية 

و�الإ�شالم، ف�شاًل عن �رتباطها �لوثيق باإقليم تهامة 

�لذي �أ�شدل عليها كثرًي� من جماليات ت�شاري�شه 

لتحتفظ جاز�ن على مر تاريخها باأهميتها، 

م�شتندة يف ذلك �إىل موقعها �ال�شرت�تيجي على 

�شاحل �لبحر �الأحمر، �لذي ت�شرف من خالله 

على قارة �إفريقيا، وهو ما �شمح لها باأن تكون 

بو�بة �جلزيرة �لعربية �لتجارية للقارة �ل�شمر�ء، 

منذ �أكرث من 3 �آالف �شنة وفًقا الإ�شار�ت وردت يف 

�لكتابات �لتوثيقية يف �ملتاحف �لوطنية يف �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية. كما �أن �ملوقع ذ�ته �أك�شبها 

�أهمية �أخرى مبرور �لقو�فل �لتجارية بها، وبخا�شة 

رحلة قري�ش �لتجارية �إىل �ليمن و�حلب�شة، قبل 

�أكرث من �ألفي �شنة.

جازان

 م�شهد �لغروب على �لو�جهة �لبحرية مبدينة جاز�ن.

تقع �لقلعة �لدو�شرية على قمة مرتفعة يف جاز�ن 

وتعد من �أ�شهر معامل �ملنطقة.

 تاأ�شر �الإطاللة �ل�شاحرة قلوب زو�ر �شاطئ 

�لعر�ئ�ش يف جزيرة فر�شان.

 مدرجات جبال فيفا حتت�شن �ملباين �لرت�ثية يف 

م�شهد يجمع بني جمال �لطبيعة و�لرت�ث.
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جارة البحر   |   تكتنز منطقة جاز�ن بتنوع 
جغر�يف جعل منها منطقة مميزة من بني مناطق 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ملختلفة، حيث تكرث فيها 

�ملرتفعات �جلبلية، ويف مو�قع لي�شت بعيدة عنها 

تكت�شي برد�ء ذهبي جت�شده �الأر�ش �ل�شحر�وية 

بكثبانها �لرملية، تر�فقها �شهول منب�شطة مك�شوة 

باخل�شرة، مبا يجعل من مناخها يف طابعه �لعام 

معتداًل يف �أ�شهر �ل�شيف، وبارًد� يف �ل�شتاء، متاأثرة 

يف ذلك مبجاورتها للبحر �الأحمر.

لت  كل هذه �مليز�ت �ملناخية و�لت�شاري�شية �أهَّ

منطقة جاز�ن الأن تكون منطقة جذب �شياحي 

موؤثر يف �لن�شاط �ل�شياحي �ل�شعودي، فاإ�شافة �إىل 

عامل �ملناخ، فاإن �شاحل �لبحر �الأحمر ميثل هو 

�الآخر م�شهًد� طبيعًيا �شاحًر� ي�شاف �إىل �مليز�ت 

�لطبيعية لهذه �ملنطقة. وفوق ذلك كله فاإن هذه 

�ملنطقة متتاز بن�شاط زر�عي و��شع �لنطاق يف 

�أر��شيها �لتي تكرث فيها �لوديان، وتتنوع فيها 

�ملحا�شيل �لزر�عية من �حلبوب و�خل�شر�و�ت 

و�لفو�كه. وقد �شاعد على زيادة �لن�شاط �لزر�عي 

فيها قيام م�شروع �شد و�دي جاز�ن �لذي يعد 

و�حًد� من �أكرب �ل�شدود و�أهمها يف �ململكة، �الأمر 

�لذي جعلها من �أكرث مناطق �ململكة من حيث 

�لن�شاط �لزر�عي و�ملحا�شيل �ملنتجة منه. ومن 

�أهم هذه �ملنتجات �لزر�عية �لفو�كه كاملاجنو 

و�لباباي و�ملوز، وبع�ش �لغالل مثل �لدخن 

و�ل�شم�شم، وعدد من �حلبوب وغريها من 

�ملحا�شيل �لزر�عية �لتي تنتجها جاز�ن من طمي 

�أر�شها �خل�شبة. وي�شاف �إىل ذلك وجود عدد من 

�ملو�قع �خلا�شة باال�شتزر�ع �ل�شمكي.

قا�شد جاز�ن لديه مطلق �حلرية يف �ختيار �شبيل 

�ل�شفر �إليها، فاإن �شاء �ختار �لطرق �لربية �لتي 

تقوده �إليها م�شتمتًعا بطبيعة �شاحرة متيز �ملنطقة 

عامة، �أما ر�غبو �ل�شفر جًو� ف�شيحطون �لرحال يف 

مطار �مللك عبد�هلل �الإقليمي �لذي �أن�شئ عام 1981 

ويقع على بعد ثالثة كيلو مرت�ت فقط من و�شط 

مدينة جاز�ن ويخدم �ملنطقة كافة. يف ظل متطلبات 

�لتنمية �حلالية يجري �الآن �إعد�د مطار جديد يف 

موقع خمتلف عن موقع �ملطار �حلايل.

أهم معالم جازان   |   �شهدت منطقة جاز�ن يف 
حا�شرها �هتماًما كبرًي� من قبل �لقيادة، �شو�ء على 

م�شتوى �لبنية �لتحتية فيها، �أو �ملعامل �لتاريخية 

و�حل�شارية و�الأثرية و�ل�شياحية بها، مبا هياأها �الآن 

ال�شتقبال �مل�شطافني و�لز�ئرين على مدى �لعام. 

لعل من �أبرز �ملناطق �ل�شياحية يف هذه �ملنطقة:

جزر فرسان   |   تتاألف من �أرخبيل من �جلزر 
يقع يف جنوب �لبحر �الأحمر، من �أهمها جزيرة 

فر�شان، و�ل�شقيد، وقماح، ودم�شك، وزفاف، 

ودو�شك، وكرية، و�شلوية. ت�شم هذه �جلزر �آثاًر� 

كثرية من �أبرزها �لقلعة �لعثمانية، ومباين غرين، 

وم�شجد �لنجدي وو�دي مطر، ومنزل �لرفاعي، 

وبيت �جلرمل، و�لكدمي، وقلعة لقمان و�لعر�شي. 

وقد تكاملت لهذه �جلزر عو�مل �جلذب �ل�شياحي من 

مناظر طبيعية خالبة، و�شاطئ ملمار�شة �لريا�شات 

�لبحرية �ملختلفة، مع �الآثار �لتاريخية �لعتيقة، 

ووجود �ملر�فق �ل�شياحية و�مل�شاريع �لكربى �لتي 

�هتمت بهذ� �جلانب.
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القرية التراثية   |   متتد �لقرية �لرت�ثية على 
كورني�ش جاز�ن �جلنوبي، م�شكلة معلًما ح�شارًيا 

ي�شج �ملا�شي باحلا�شر، لتقف �شاهدة على عر�قة 

هذه �ملنطقة وتاريخها يف حقبها �ملختلفة. يف 

د�خلها كثري من �ملعامل منها �لبيت �جلبلي �لذي 

يقف �شاخًما بطو�بقه �لثالثة، ومعماريته �لعريقة 

ت �الندثار، مبا متلكه من �شالبة وقوة  �لتي حتدَّ

تناغمت مع �لبيئة �جلبلية بكل وعورتها، وقدرة 

�الإن�شان على تطويعها من خالل ت�شييد �لبيوت، 

وت�شخري �الأر�ش للزر�عة عرب �ملدرجات �لتي 

ا �لبيت  تك�شوها �خل�شرة �ليانعة. هناك �أي�شً

�لتهامي �لذي يك�شف عن ب�شاطة �حلياة �لتهامية 

يف �شورة �لع�شة �لطينية. ت�شم �لقرية كذلك 

بيت �لفر�شاين يف و�شط �لبحر مرتبًطا بج�شر 

مع �لقرية �لرت�ثية. وهنا جت�شيد حقيقي جلزيرة 

فر�شان �لتي تبدو ماثلة ببيتها حيث �لبحر و�للوؤلوؤ 

و�الأ�شد�ف. �أما و�شط �لقرية فهناك حركة جتارية 

عتيقة عرب �ل�شوق �ل�شعبية مبعرو�شاتها �الأثرية 

و�لرت�ثية، و�الأو�ين �لتقليدية، و�لنباتات �لعطرية 

�لتي تفوح منها ر�ئحة �لفل و�لكادي.

جازان

      تمتد القرية التراثية على كورنيش جازان الجنوبي، 
مشكلة معلًما حضارًيا يشهد على عراقة هذه      

المنطقة وتاريخها في حقبها المختلفة بما 
تضمه بين جنباتها من معالم متنوعة       

يتميز و�دي جلب بطبيعة �شاحرة وعيون جارية على مد�ر �لعام جتعله وجهة مف�شلة لزو�ر جاز�ن.
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أطالل مدينة جازان العليا   |   هي مدينة تاريخية 
ا،  تعرف با�شم جاز�ن �لعليا وت�شمى درب �لنجا �أي�شً

وتقع �شرق بلدة حاكمة �أبو عري�ش، وتدل �آثارها 

على ما�ٍش عمر�ين عريق، �إذ يرجع بع�ش �ملوؤرخني 

عمرها �إىل �لقرن �لر�بع �مليالدي. ت�شم �ملدينة 

ح�شوًنا وقالًعا كثرية، كانت �أ�شهرها قلعة �لرثيا 

�لتي �شمدت حتى �لقرن �حلادي ع�شر �لهجري، كما 

كانت ت�شم م�شجًد� �أثرًيا مل تبق منه �إال �أ�شا�شاته. 

ويحيط باملدينة �شور يبلغ �شمكه نحو مرتين، وي�شم 

على مقربة منه برًجا للمر�قبة.

القلعة الدوسرية   |   قلعة ع�شكرية �أثرية تقع 
و�شط مدينة جاز�ن فوق جبل يطل على �لبحر يف 

�أعلى قمة جبلية يف مدينة جاز�ن، وتعود لفرتة 

متاأخرة من �لعهد �لعثماين. وهي قلعة لي�شت كبرية 

�مل�شاحة، �إذ ال تتجاوز م�شاحتها 900 مرت مربع، وهي 

مدعمة باأربعة �أبر�ج �شخمة.

سد وادي جازان   |   �أن�شئ هذ� �ل�شد على �شل�شلة 
من �جلبال �ملرتفعة �ملنتهية من �لغرب ب�شهل 

�شاحلي ينحدر تدريجًيا نحو �لبحر �الأحمر لتحقيق 

جملة من �الأهد�ف �الأ�شا�شية من �أهمها تخفيف 

حدة �لفي�شانات �لكربى ودرء خطرها عن �الأرو�ح 

و�ملمتلكات، و�لتحكم يف �ملياه �ملخزونة ال�شتثمارها 

يف �لن�شاط �لزر�عي.

جزيرة المرجان   |   تتميز برمالها �لذهبية �لتي 
جعلت منها مق�شًد� لهو�ة �لريا�شات �ل�شاطئية 

و�لغو�ش و�ل�شباحة، مع تو�فر �خلدمات كافة، ما 

جعلها من �أهم �لوجهات الأهايل جاز�ن، و�أ�شهر 

�شو�طئ �ملنطقة �شهرة.

صروح حضارية   |   على م�شتوى �لتعليم �شهدت 
�ملنطقة نه�شة تعليمية كربى باإن�شاء كثري من �ملر�فق 

�لتعليمية يف خمتلف �ملر�حل. من �أ�شهر هذه �ملعامل: 

جامعة جاز�ن، و�لكلية �لتقنية بجاز�ن، و�ملعهد 

�ملهني �ل�شناعي، ومعهد جاز�ن �لتقني، ومعهد 

جاز�ن �لعلمي، ومعهد �ملعلمات، وغريها من �ملعامل 

�الأخرى �لتي �أ�شهمت ب�شكل و��شح يف تخريج كثري 

من �لطالب ممن �أ�شهمو� يف نه�شة �ملنطقة خا�شة 

و�ململكة عموًما. بينما تقع مدينة جاز�ن �القت�شادية 

على �شاحل �لبحر �الأحمر على بعد 66 كم باجتاه 

�ل�شمال من مدينة جاز�ن، وتبلغ م�شاحتها نحو 103 

ماليني م2، وتهدف �إىل توطني �ل�شناعات �لثقيلة، 

و�ل�شناعات �لبرتوكيماوية و�لتعدينية و�لتحويلية، 

�إ�شافة �إىل توفري �الإمد�د�ت �حليوية للطاقة، 

وتوطني �شناعة �ل�شفن، و��شتثمار �لرثو�ت �ملعدنية، 

و�لزر�عية، و�حليو�نية، و�ل�شمكية. �أما ميناء جاز�ن 

فيقع على م�شافة تقل عن 400 كيلو مرت تقريًبا �شمال 

م�شيق باب �ملندب. ويعد �أحد �ملو�نئ �ل�شعودية 

�ملهمة على �لبحر �الأحمر، نظًر� لوجود طرق �لتجارة 

�لبحرية �ل�شرقية و�لغربية بني �أوروبا و�ل�شرق 

�الأق�شى و�خلليج �لعربي و�شرق �إفريقيا.

بهذه �خللفية �لتاريخية �لرثية و�لو�قع 

�حل�شاري �ملزدهر، حجزت جاز�ن لنف�شها موقًعا 

فريًد� على خارطة �ل�شياحة �ل�شعودية، لت�شنف 

من �أجمل �لوجهات �لتي ُيتوقع لها �أن تكون م�شدر 

جذب متقدم وفق روؤية �ل�شعودية �جلديدة �لتي 

ت�شع �ل�شياحة �أولوية يف تنويع م�شادر �لدخل �لذي 

تنتهجه �ململكة يف �شنو�تها �ملقبلة. 

     تتألف جزر فرسان من أرخبيل من الجزر يقع 
في جنوب البحر األحمر، أهمها جزيرة فرسان. تضم هذه الجزر آثاًرا كثيرة،    

وتجمع كل عوامل الجذب السياحي مع توافر المرافق      
        والمشاريع الكبرى التي اهتمت بهذا الجانب   
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تكتسب المدينة مكانة خاصة 
بوصفها انطالقة اإلشعاع اإلسالمي 

في المغرب العربي.

إبراهيم الهجيني 
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منارة اإلشعاع الثقافي
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هممت �أن تعرب �إىل بوؤرة �لتاريخ �الإ�شالمي �إن 

ومركز �إ�شعاعه يف �لقارة �ل�شمر�ء، 

متمثاًل يف مدينة �لقريو�ن �لتون�شية، فيتعني 

عليك �أن تاأخذ �لطريق من �لعا�شمة تون�ش 

باجتاه �جلنوب، ومت�شي يف �ل�شحر�ء عميًقا 

�إىل م�شافة 160 كليومرًت�. رحلة يتوجب عليك 

فيها �أن ت�شتعيد �لتاريخ، وترتب �أحد�ثه يف 

خاطرك، فهذه �ملدينة من فرط �إعجاب �لفقهاء 

قدمًيا بدورها يف تاأ�شيل جذور �الإ�شالم يف 

�لقارة �ل�شمر�ء، ومكانتها يف �نطالقة �الإ�شعاع 

�الإ�شالمي يف ربوع �ملغرب �لعربي و�الأندل�ش 

الحًقا، كانو� يرونها »ر�بعة �لثالثة«، من حيث 

رفعة �ل�شاأن و�ملكانة، فمكة �ملكرمة �أواًل، ثم 

�ملدينة �ملنورة ثانًيا، و�لقد�ش ثالًثا، فالقريو�ن 

ر�بًعا. وهو مو�شع مل ياأتها من فر�غ، بل من �لدور 

�لكبري �لذي لعبته هذه �ملدينة �لتي كان من�شوؤها 

يف عهد �خلليفة �الأموي �الأول �ل�شحابي معاوية 

بن �أبي �شفيان، ر�شي �هلل عنه، على يد قائده يف 

معركة �لفتح باأفريقيا عقبة بن نافع.

كان ذلك يف عام 50هـ �ملو�فق 670م، حني 

خ�شي عقبة بن نافع �أن يعود �شكان �ملنطقة لدينهم 

�إن رحل �مل�شلمون عن تلك �الأر��شي، فكان قر�ره 

ببناء هذه �ملدينة، حيث جتلت عبقريته يف �ختيار 

موقعها، وطريقة �إن�شائها، فقد ناأى بها بعيًد� عن 

�شاحل �لبحر لي�شمن لها �خللو�ش عن قب�شة 

�لبيزنطيني، �أ�شحاب �ل�شوكة �آنذ�ك، متح�شًنا 

بغابة كثيفة فيها ما �أتاح له فر�ش �ملناورة، 

فا�شتحقت �لقريو�ن ��شمها �ملنحدر �إليها من من 

�أ�شل فار�شي، و�لذي يعني مكان �ل�شالح وحمط 

�جلي�ش، و��شرت�حة �لقافلة، ومو�شع �جتماع 

�لنا�ش يف �حلرب، وكل هذه �ملعاين �جتمعت يف 

مدينة �لقريو�ن.

هكذ� كانت �لقريو�ن �أول مدينة �إ�شالمية 

يف �أفريقيا، نه�شت وقتها مبهمتها �لتنويرية 
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بب�شط نور �الإ�شالم وتعاليمه يف ربوع �ملغرب �لعربي 

كافة، و�إ�شاعة �لثقافة �لعربية و�الإ�شالمية، حيث 

كان �لفقهاء وعلماء �للغة �لعربية يخرجون منها 

لين�شرو� نور �الإ�شالم يف ربوع �أفريقيا، كما كان 

طلبة �لعلم و�لر�غبون يف �لتفقه يف �لدين و�للغة 

�لعربية يفدون �إليها من كل �الأم�شار، فكانت 

لذلك منارة �الإ�شعاع، وبوؤرة �لعلم و�ملعرفة، وغدت 

عا�شمة �لبالد منذ ذلك �لزمان، ومل تتحول عنها 

هذه �ل�شفة �إال متاأخًر� لتتحول �لعا�شمة �إىل تون�ش 

يف �لع�شر �حلا�شر.

مركز العلم والمعرفة   |   مل يقت�شر دور 
مدينة �لقريو�ن على ن�شر علوم �لدين و�للغة 

�لعربية فقط، فقد عرفت هذه �ملدينة �ملكتبات 

�لعامة منذ ع�شور �الإ�شالم �الأوىل، وكان �أغلب 

هذه �ملكتبات �لعامة ملحًقا بامل�شاجد �لعتيقة 

.1

.3

.4

.2

القيروان

تعد مئذنة جامع عقبة بن نافع من �أقدم �ملاآذن يف 

�لعامل وتتكون من ثالث طبقات، ويبلغ �رتفاعها 

نحو 31.5 مرت.

تتميز منازل �لقريو�ن �لقدمية بب�شاطة 

�لت�شميم، ويعد �للونان �الأبي�ش و�الأزرق �أكرث 

�الألو�ن �مل�شتخدمة يف طالء �ملنازل.

ت�شتهر �لقريو�ن باأ�شو�قها �لقدمية �لتي تباع فيها 

منتجات �ل�شجاد و�الأقم�شة و�الأو�ين �لنحا�شية.

يتميز جامع عقبة بن نافع ب�شاحة ف�شيحة مفتوحة 

على جو�نب �مل�شجد �الأربعة.
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و�ملد�ر�ش و�لزو�يا �لتي كانت منت�شرة يف ذلك 

�لعهد، ويف جوف هذه �ملكتبات كانت �أمهات 

�لكتب تزين �أرففها، ما �أتاح �أكرب فر�شة �أمام 

�لباحثني و�لد�ر�شني وطلبة �لعلم لينهلو� من هذ� 

�ملعني. بجانب هذ� فقد حاكت �لقريو�ن مدينة 

بغد�د عا�شمة �خلالفة يف �لدولة �لعبا�شية يف 

�إن�شاء »بيت �حلكمة« ليقوم مثله يف �لقريو�ن على 

يد �إبر�هيم �لثاين غالب، فكان هذ� �لبيت نو�ة 

ملدر�شة �لطب �لقريو�نية، و�أ�شبح »بيت �حلكمة« 

مثابة للعديد من �لعلوم و�ملعارف �إىل جانب �لطب، 

حيث ق�شده علماء �لفلك و�لزر�عة و�لهند�شة 

و�لريا�شيات من كل �لبلد�ن �شرًقا وغرًبا، وكان 

لهذه �حلركة �لعلمية �لدوؤوبة �أثرها يف كل بلد�ن 

�ملغرب �لعربي �لتي تدين بالف�شل يف معارفها 

وعلومها الحًقا �إىل هذه �ملدينة �لتي �نطلق منها 

�لعلم و�أ�شرقت منها �ملعرفة.

شواهد وآثار   |   �إن �لز�ئر ملدينة �لقريو�ن 
�ليوم، �شيجد �أنها حمدودة من �جلهة �ل�شمالية 

مبدينة �شيالتة، ومن �جلنوب مبدينة قف�شة، ومن 

�ل�شرق �لق�شرين، ومن �لغرب �شو�شة. وقد �أولت 

منظمة �ليون�شكو عناية كبرية باملدينة بو�شفها موقًعا 

تر�ثًيا عاملًيا. 

مسجد عقبة بن نافع   |   يف ف�شاء هذه �ملدينة 
�لتاريخية يقوم �أول م�شجد بناه عقبة بن نافع، 

ويعرف باجلامع �لكبري. �شهد هذ� �مل�شجد تطوًر� 

يف معماره على مدى �لقرون و�ل�شنو�ت و�لع�شور، 

�إذ بد�أ مب�شاحة �شغرية على يد عقبة بن نافع  يف 

�أول من�شئه، ومل مت�ش ع�شرون �شنة على قو�عده 

�الأوىل حتى هدمها ح�شان بن نعمان �لغ�شاين وز�د 

يف م�شاحة �مل�شجد عما كان عليه �أواًل، وعلى ذ�ت 

�ملنو�ل جاءت زيادة �مل�شاحة يف عهد �خلليفة ه�شام 

بن عبد�مللك �لذي مل يكتف بزيادة م�شاحة �مل�شجد 

فقط، بل �أ�شاف �إليه حديقة ف�شيحة من جهة 

�ل�شمال و�أقام ماآذنه. وظل �مل�شجد بعد ذلك حمل 

�لعناية و�لتطوير من قبل �حلكام ومن يتولون �أمور 

�ملدينة، حتى �أ�شبح �مل�شجد �ليوم ميتد مب�شاحة 

ا. مقد�رها 122 مرًت� طواًل، و70 مرًت� عر�شً

مسجد ابن خيرون   |   تكت�شي و�جهة �مل�شجد 
بت�شميم فريد يتكون من ثالثة �أبو�ب تعلوها �ألو�ح 

ذ�ت زخارف نباتية وهند�شية ونقو�ش كوفية �أ�شهمت 

جميعها يف �إك�شاب �مل�شجد منًطا معمارًيا فريًد� 

ومنها �كت�شب �شهرته م�شجد �الأبو�ب �لثالثة. يعد 

هذ� �مل�شجد من �أقدم م�شاجد مدينة �لقريو�ن، 

ويعود بناوؤه �إىل عام 866، ويتاألف من �شاحة لل�شالة 

وجد�ر للقبلة �إىل جانب متيزه باالأعمدة ذ�ت 

�لتيجان، ومئذنة ذ�ت قاعدة مربعة عند �جلانب 

�ل�شمايل من �مل�شجد.

أسواق تاريخية   |   ت�شم �لقريو�ن عدًد� من 
�الأ�شو�ق �لتاريخية، ومنها �شوق �لربع �لذي ي�شتهر 

بال�شجاد �لقريو�ين �ل�شهري، و�شوق �لبالغجية 

�ملعروف ب�شناعة �الأحذية و�ل�شروج، و�شوق 

�جلر�بة حيث تباع �الأقم�شة وما يت�شل ب�شناعة 

�ل�شجاد من مو�د �أولية، و�شوق �لعطارين، و�شوق 

�لنحا�شني لبيع �الأو�ين �لنحا�شية.  

بركة األغالبة وبئر روطة 
بنيت بركة �الأغالبة عام 248هـ، و��شتغرق 

بناوؤها عامني من �لعمل �ملتو��شل الإبر�ز 

تفا�شيلها �لهند�شية. تتكون �لربكة من ثالثة 

عنا�شر �أ�شا�شية منها حو�ش للرت�شيب، 

وحو�ش كبري يت�شل باحلو�ش �الأول عن 

طريق فتحة ت�شمى �ل�شرح، و�شهريج م�شقوف 

باأقباء طولية تخزن فيه �ملياه �لتي �شتتخذ 

لل�شرب. وبذلك تفوق �شعة �لربك 57 �ألف مرت 

مكعب. وقد �تخذ بع�ش �أمر�ء �الأغالبة �لربكة 

للنزهة و�لرتفيه، بينما تعرب �لربكة باأبعادها 

�ل�شا�شعة عن جمد مدينة �لقريو�ن كنموذج 

فريد ميتاز باجلمال و�ل�شالبة يف �آن. �أما بئر 

روطة، فهي �أحد �أهم مز�ر�ت �لقريو�ن �لتي 

يقبل �ل�شكان على �شرب مائها. ت�شتمل �لبئر 

على مدرج يف�شي �إىل �شحن توجد عند جانبه 

�الأمين قبة على طر�ز �لقباب �لقريو�نية.

  لم يقتصر دور مدينة القيروان على نشر 
علوم الدين واللغة العربية فقط، فقد عرفت هذه المدينة    

المكتبات العامة منذ عصور اإلسالم األولى، 
وكان أغلب هذه المكتبات العامة ملحًقا بالمساجد العتيقة  

4



  -  سبتمبر  342017

البندقية

  -  سبتمبر  342017



35

�لبندقية ي�شعر �ملرء وكاأنه بحاجة لعمر لي�شتوعب معامل جوهرة �الأدرياتيكي �الأجمل وي�شت�شعر �شحر �ملدينة يف 

�الأكرث رومان�شية يف �إيطاليا. كل �شيء يف �لبندقية ينطق باجلمال و�لفخامة. يزور �ملدينة �لـتي تزد�ن باأربعمائة 

ج�شر ما يقارب ع�شرين مليون �شائح كل عام، ياأتون من كل حدب و�شوب، جتذبهم �ل�شمعة �ملغرية  لوجهة هي �أقرب 

ملتحف �أثري مفتوح منها ملدينة، مدفوعني برغبة ملحة لتجربة �ل�شفر �إىل عامل مو�ز من �الأحالم.

يقطن �لبندقية �ليوم 55 �ألًفا من �ل�شكان، يحظون بفر�شة �ال�شتمتاع بالعي�ش يف �أرخبيل يتكون من �أكرث من 114 

جزيرة كان يوًما و�حًد� من �أهم مر�فئ �أوروبا، ويت�شدر �الآن قائمة �ليون�شكو للمو�قع �الأثرية �ملحمية.

البندقية
جارة الماء أنيسة القلوب

ربا زيدان

ليس الماء وحده ما يحيط 
بحاضرة من حواضر عصر النهضة وإرثها، بل 

الفن والجمال والتاريخ.
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البندقية

سان ماركو   |    تعد �شان ماركو من �أ�شهر 
�ل�شاحات يف �لعامل، حيث متتلئ هذه �ل�شاحة 

�لرخامية �لر�ئعة بعدد من �ملباين �الأثرية �لتي متيز 

�ملدينة. ميتلئ �ملكان بالزو�ر �لذين يتجمعون حول 

�أ�شر�ب �حلمام �لتي يبدو �أنها �ألفت �ل�شياح منذ زمن. 

قصر دوكالي )دوجي(   |    مت بناء هذ� �لق�شر 
يف �لقرن �لر�بع ع�شر ليكون حمل �إقامة حاكم 

�لبندقية، قبل �أن يتحول �إىل متحف يف عام 1923 

ويحت�شن �الآن �أ�شهر مهرجانات �ملدينة »مهرجان 

�الأقنعة �ل�شنوي«. ميتاز �ملبنى بت�شميمه �لقوطي 

وقاعاته �لف�شيحة �ملليئة باالأعمال �لفنية �لتي تغطي 

�الأ�شطح و�جلدر�ن.

كافيه فلوريان   |    يعد هذ� �ملقهى �أحد �أ�شهر 
�ملقاهي يف �لعامل، وهو �أقدمها بال منازع. تاأ�ش�ش 

�ملكان يف عام 1720. ميتاز �ملقهى بت�شاميمه �لفنية 

�خلالبة، حيث ي�شكل �لد�خل لوحة زيتية ر�ئعة 

يجعل �ملرء ي�شعر وكاأنه يحت�شي قهوته يف ح�شرة 

�لتاريخ، ولكاأنه يلمح يف �لز�وية �أفذ�ذ �ل�شعر و�الأدب 

�لعاملي �أمثال بايرون، وبرو�شت وت�شارلز ديكنز.

2

1

 ال رحلة تكتمل �إىل �لبندقية دون �لتنقل يف و�حد 

من هذه �لقو�رب �لعتيقة )�لغندوال( و�لتي تتناغم 

�ألو�نها وزرقة مياه �الأدرياتيكي.

م�شهد جانبي للج�شر �الأقدم يف �لبندقية، حيث ي�شمخ 

فوق �لقنال �لرئي�ش م�شكاًل معرًب� رئي�ًشا ونقطة 

جذب للحاملني يف مدينة عنو�نها �جل�شور.

.1
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   تتشكل البندقية من أرخبيل ممتد، 
إحدى جزره جزيرة مورانو، موطن التحف الزجاجية    

التي تميز إيطاليا منذ القرن السابع للميالد      
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جزيرة سان مورانو   |    تت�شكل �لبندقية من 
�أرخبيل ممتد، �إحدى جزره جزيرة مور�نو، موطن 

�لتحف �لزجاجية �لتي متيز �إيطاليا منذ �لقرن 

�ل�شابع للميالد. متتلئ مور�نو مب�شانع �لزجاج 

�ليدوية �لتي ت�شّدر �إنتاجها للعامل. تعتمد تقنيات 

�لت�شنيع على حرفية عالية الأ�شهر نافخي �لزجاج 

�لذين يتفننون يف �إنتاج �أجمل �الأو�ين و�لتحف 

�مللونة. كما يتحدث كثري من �ملوؤرخني عن تاأثر 

و��شح حلركة �لتجار �مل�شلمني يف ع�شور �شابقة على 

�زدهار هذ� �لفن.

جسر التنهدات   |    يعد »بونتي دي �شو�شبريي«، 
�أو ما يعرف بج�شر �لتنهد�ت، �أحد �أ�شهر ج�شور 

�لبندقية. وي�شل ما بني ق�شر �لبندقية و�شجن 

�شابق ملحاكم �لتفتي�ش، عابًر� نهر ريو دي بالزو. 

بني �جل�شر يف عام 1600. وقد �أ�شري �إليه يف عدة 

�أعمال �أدبية و�شعرية.

�كت�شب �جل�شر ��شمه بعد �أعو�م م�شت من 

مرور �مل�شاجني �مل�شاقني �إىل �ملحاكمة عليه. حيث 

كانو� يقفون لربهة هناك، يتنهدون ويتذكرون 

خطاياهم ولرمبا �أمانيهم قبل �إر�شالهم لتنفيذ 

حكم �الإعد�م فيهم.

سوق ريالتو   |    يعد هذ� �ل�شوق من �أكرث 
�الأماكن �ل�شياحية زيارة يف �لبندقية. وي�شري 

��شمه �إىل ج�شر ريالتو �لقدمي �لذي بني يف عام 

1591 وهو �أقدم ج�شور �ملدينة. يحت�شن �ل�شارع 
�ل�شيق عدًد� من �حلو�نيت �ل�شغرية و�ملحال 

�لزر�عية وبع�ش �ملطاعم �الإيطالية �لتي ت�شتهر 

بتقدمي �أطباق ثمار �لبحر وهي جتتذب �ل�شياح 

و�شكان �ملنطقة على حد �شو�ء. ��شتهر �جل�شر 

بعد �أن خّلد �شك�شبري ذكره يف م�شرحيته ذ�ئعة 

�ل�شيت »تاجر �لبندقية«.

الغندوال أو الجندول   |    مدينة عائمة، وقنو�ت 
مائية، وج�شور ونفحات من �لتاريخ، كيف �إًذ� يغادر 

�ملرء دون جولة يف �أيقونة �لبندقية، �لغندوال؟ تعد 

هذه �لقو�رب �الن�شيابية �أول ما يجيء �إىل �لبال 

حني تذكر �لبندقية، وعلى �لرغم من �أن �أعد�دها 

كانت ت�شل �إىل �الآالف يف �لقرن �ل�شاد�ش ع�شر، 

�إال �أن عمدة �ملدينة �أبقى على ب�شع مئات منها 

للحفاظ على هوية �ملقاطعة �الإيطالية �جلميلة. 

ي�شتهر مالحو �جلندول باأ�شو�تهم �لرنانة �لتي 

ت�شمع من بعيد تختلط ب�شيحات �لنو�ر�ش تروي 

حكاية ع�شق �إيطايل �أ�شيل. 

 �أعد�د من قو�رب �الأجرة يف �لبندقية تر�شو على 

جانبي ممر�ت  �ملدينة �لعائمة يف �نتظار �لعابرين 

�ملحليني و�لزو�ر.

م�شهد خالب للقناة �ملائية �لرئي�شة يف �لبندقية، 

وتلوح يف �الأفق مبان عتيقة تذّكر بالعمارة 

�الإيطالية �لقدمية.

.3
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

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

كما هو عليه احلال اليوم.

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

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

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

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

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050
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شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

ٍ

حضارة البشر 
واحتالل الكواكب

يقول 
ر�ئد �لف�شاء بوز �ألدرن �لذي يعد ثاين رجل يهبط على �شطح �لقمر عام 

1969: »�لغر�ش من �لذهاب �إىل �ملريخ عند �لب�شر هو لبدء �أول �حتالل، 
ب�شكل د�ئم، لكوكب �آخر يف �لنظام �ل�شم�شي«. ملاذ� كل هذ� �حلر�ش على �حتالل 

�لكو�كب؟ هل لدى �لب�شر �لقدرة على ��شتعمار �ملجموعة �ل�شم�شية؟ نبحر يف �الأ�شطر 

�لتالية بحًثا عن �الإجابات.

نبد�أ باحلديث عن �آلية قيا�ش م�شتوى �لتقدم �لتقني للح�شار�ت و�لكائنات �لعاقلة 

 Kardashev  يف �لكون. يف عام 1964 و�شع �لعامل �لرو�شي كارد��شيف مقيا�ًشا با�شمه

Scale لت�شنيف مدى �لرقي �لذي و�شلت �إليه �حل�شار�ت. يعتمد هذ� �ملقيا�ش على 
كمية �لطاقة �لتي ت�شتهلكها �حل�شارة. وب�شكل �أو�شح هناك ثالثة م�شتويات كالتايل:

ح�شارة �مل�شتوى )1(: ح�شارة ت�شتهلك جميع �ملو�رد على كوكبها. وتبلغ كمية 

�لطاقة �مل�شتهلكة حو�يل �أربعة تريليونات و�ط.

ح�شارة �مل�شتوى )2(: ح�شارة ت�شتهلك �ملو�رد �ملوجودة يف جمموعتها �ل�شم�شية 

من �لنجم و�لكو�كب �ملجاورة و�ملذنبات، ويف حالتنا نحن نتحدث عن ��شتعمار 

�لقمر و�لكو�كب �الأخرى باأقمارها و�ل�شم�ش. وتبلغ كمية �لطاقة �مل�شتهلكة 400 

تريليون تريليون و�ط.

ح�شارة �مل�شتوى )3(: ح�شارة ت�شتهلك �ملو�رد و�خلري�ت �ملوجودة على م�شتوى �ملجرة 

من جنوم وكو�كب وجمموعات �شم�شية. وهنا نتحدث عن طاقة ت�شل �إىل 40 تريليون 

تريليون تريليون و�ط. ويف حالتنا يعني هذ� �أن ن�شتعمر كامل جمرة درب �لتبانة.

بع�ش �خلرب�ء يرى �إ�شافة ح�شارة �مل�شتوى )�شفر( و�لتي ت�شتهلك كميات بد�ئية 

جًد� من �لطاقة تعادل حو�يل ميغاو�ت و�حد من �لطاقة. و�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه هو: 

�أين و�شلنا نحن �لب�شر على كوكب �الأر�ش يف مقيا�ش كارد��شيف من �لرقي �حل�شاري؟

وفًقا حل�شابات �لعامل كارل �شاجان، ففي عام 1973 ��شتهلك �لب�شر على كوكب 

�الأر�ش من �لطاقة ما يعادل على مقيا�ش كارد��شيف )0.7(. ويف عام 2012 بلغ 

��شتهالك �لب�شر من �لطاقة ما يجعلنا يف مقيا�ش �حل�شار�ت بامل�شتوى )0.724(. بكلمة 

�أخرى، نحن ال نز�ل يف �ملرحلة �النتقالية بني �مل�شتوى )�شفر( و�مل�شتوى )و�حد(.

يرى �لعامل ميت�شيوؤو كاكوو، يف مقالته �ملن�شورة عام 2010 بعنو�ن: »فيزياء 

�ل�شفر بني �لنجوم«، �أن �لب�شرية �شتحتاج من مئة �شنة �إىل مئتي �شنة لت�شل �إىل 

�مل�شتوى )1(، وب�شعة �آالف من �ل�شنني لت�شل �مل�شتوى )2(، ومن مئة �ألف �شنة �إىل 

مليون �شنة لت�شل �مل�شتوى)3(. 

لكن، وبعيًد� عن مقيا�ش �حل�شارة، ما �الأ�شباب �لتي تدفع �لدول و�ل�شركات 

للتناف�ش يف ��شتعمار �لكو�كب و�الأجر�م �لف�شائية؟ لناأخذ �لقمر مثااًل حيث ت�شري بع�ش 

و�لتي  �لدر��شات �إىل �أن �لقمر يحتوي على ما يقارب مليون طن من مادة �لهيليوم - 3 

تتميز بقدرة على توليد طاقة هائلة عرب تفاعالت �نفجارية، لكنها لي�شت م�شعة، خالًفا 

للمو�د �مل�شتخدمة يف �لتفاعالت �خلا�شة بالطاقة �لنووية. ولتب�شيط �مل�شاألة ح�شب 

�لتقدير�ت �حلالية ت�شتطيع �ملر�كب �لف�شائية حتميل ما يقارب �خلم�شة و�لع�شرين طًنا 

من �لهيليوم- 3 يف �لرحلة �لف�شائية �لو�حدة، وهو ما يعد كافًيا لتزويد �لواليات �ملتحدة 

�الأمريكية كلها باحتياجاتها من �لطاقة لعام كامل ح�شب تقدير�ت معهد )�إف تي �آي( 

بجامعة وي�شكاون�شني �الأمريكية. ح�شابًيا فقد ي�شل �شعر �للرت �لو�حد من �لهيليوم - 3 

�لقمري حلو�يل ثالثة ماليني دوالر �إذ� ما جنح هذ� �مل�شروع.

 Planetary Resources موؤخًر� جنحت جتربة �إطالق قمر �شناعي تابع ل�شركة

�ملتخ�ش�شة يف �لتنقيب عن �ملو�رد �لطبيعية و�ملعادن يف �لكوكب و�الأجر�م �لف�شائية، 

حيث هناك �ملعادن �الأر�شية �لنادرة Rare Earth Elements و�لتي تت�شكل من 17 

عن�شًر� نادر �لوجود على كوكب �الأر�ش، وت�شتخدم يف �شناعة �لهو�تف �لذكية 

و�ل�شيار�ت �لهجينة. ميكن لهذه �ملعادن �أن تتو�فر يف �لكو�كب �الأخرى وميكن 

��شتخر�جها و��شتري�دها لكوكب �الأر�ش.

من ناحية �أخرى، هناك �شباق حمموم بني �شركات خا�شة يف جمال �الت�شاالت 

و�الإنرتنت بني �الأر�ش و�الأجر�م �لف�شائية. يف �ملا�شي كان ال ميكن �شوى �إر�شال �شورة 

و�حدة يومًيا بني �الأر�ش و�لقمر، �أما �الآن فيمكن �إر�شال مئات �ل�شور يف ثانية و�حدة.  

ومع هذ�، فتظل �أمامنا حتديات تقنية متمثلة يف �لطاقة �مل�شتخدمة لل�شو�ريخ باملركبات 

�لف�شائية وما يتعلق ب�شحة رو�د �لف�شاء يف �لرحالت �لف�شائية �لطويلة وغريها.

و�أخرًي�، �أعلم �أن بع�شهم قد ينظر بعني �ل�شك �إىل مو�شوع ��شتعمار �لكو�كب، ولكن 

ف�شاًل تذّكر �الإنرتنت و�لهاتف �لذكي بيدك و�لطائرة �لتي جتل�ش فيها، وفّكر كيف كان 

حال �لب�شر لو �شمعو� عن هذه �لتقنيات قبل مئة عام من �الآن!  
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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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تقنية وابتكار

إحياء المنافسة 
في عالم االقتصاد الرقمي 

الحاجة إلى شبكة عالمية تضبط 
محاباة الشركات متعددة الجنسيات 

على حساب العمالة. 

داليا مارين  •

ينحت 
�القت�شاد �لرقمي خطوًطا فا�شلة جديدة 

بني ر�أ�ش �ملال و�لعمالة، وذلك عرب 

�ل�شماح ل�شركة و�حدة، �أو لعدد قليل من �ل�شركات، 

باال�شتحو�ذ على ح�شة من �ل�شوق ال تنفك تتنامى. 

بو�شف �أن �ل�شركات �ملهيمنة تن�شط على نطاق عاملي 

وتهيمن على �أ�شو�ق دول عدة يف �لوقت نف�شه، �شهدت 

ن�شبة تركيز �الأ�شو�ق، عرب خمتلف �القت�شاد�ت 

�ملتقدمة وتلك �لنا�شئة �لرئي�شة �شمن جمموعة 

�لع�شرين، تز�يًد� ملحوًظا خالل �ل�شنو�ت �خلم�ش 

ع�شرة �ملا�شية فقط.

يف �شبيل معاجلة هذه �لظاهرة ينبغي ملجموعة 

�لع�شرين �أن تعمل على �إن�شاء �شبكة مناف�شة عاملية 

هدفها �إعادة �إحياء �ملناف�شة ومعاجلة م�شاألة �نعد�م 

�مل�شاو�ة يف �لدخل بني ر�أ�ش �ملال و�لعمالة. ففي ظل 
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   يهدف إنشاء شبكة منافسة عالمية إلى 
            بناء إطار قانوني فاعل يضمن تطبيق قانون المنافسة 

على الشركات التي تنخرط في ممارسات تجارية عابرة   
                    للحدود تسهم في تقييد المنافسة  

حتّول ح�شة �أكرب من �إجمايل �لدخل �إىل روؤو�ش �أمو�ل 

يف كثري من دول جمموعة �لع�شرين، �شوف ت�شعى 

�شبكة �ملناف�شة �لعاملية �إىل �إبطال �النخفا�ش يف ح�شة 

�لعمالة من �إجمايل �لناجت �ملحلي. 

خالل مرحلة ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، كان 

ما ن�شبته 70 يف �ملئة من �إجمايل �لناجت �ملحلي �لوطني 

ي�شب يف خانة دخل �لعمالة، فيما حُتّول �لن�شبة 

�ملتبقية، �أي 30 يف �ملئة، �إىل دخل ر�أ�ش �ملال. �آنذ�ك، 

و�شف جون ماينارد كينز حالة �لثبات �ملميزة لن�شبة 

ح�شة �لعمالة بو�شفها ظاهرة �أقرب �إىل »�أعجوبة«. 

لكن �لقاعدة �لتي كانت حتكم هذ� �لو�شع �نهارت 

منذ ذلك �حلني. فمنذ منت�شف ثمانينيات �لقرن 

�لع�شرين و�إىل يومنا هذ�، �نخف�شت ح�شة �لعمالة 

من �إجمايل �لناجت �ملحلي عاملًيا �إىل 58 يف �ملئة، بينما 

�رتفعت ح�شة ر�أ�ش �ملال �إىل 42 يف �ملئة. 

يف �القت�شاد �لرقمي �ليوم، ثمة قوتان توّجهان 

�النحد�ر �لعاملي يف ح�شة �لعمالة من �إجمايل �لدخل. 

تتمثل �لقوة �الأوىل يف �لتقنية �لرقمية نف�شها، و�لتي 

تنحاز عموًما �إىل ر�أ�ش �ملال. فالتطور�ت �لتي حتققت 

يف جماالت علم �لروبوتات، و�لذكاء �ال�شطناعي، 

ت �إىل ت�شارع وترية �لتخلي عن  و�لتعّلم �الآيل، قد �أدَّ

�لعمال ل�شالح �لتقنية. 

�أما �لقوة �الأخرى، فهي �أ�شو�ق �القت�شاد �لرقمي 

�لتي ترفع �شعار »�لفائز يح�شد �حل�شة �الأكرب«، 

و�لتي ُتعطي �ل�شركات �ملهيمنة �شالحية مفرطة 

لزيادة �الأ�شعار دون خ�شارة كثري من �لعمالء. �لو�قع 

�أن هذه �ملكانة ذ�ت �المتياز�ت �خلا�شة �لتي تتمتع بها 

�ليوم �ل�شركات �ملهيمنة ُتعزى �إىل �لتاأثري�ت �ل�شبكية 

للتقنية �لرقمية. بفعل هذه �لتاأثري�ت، تزد�د جاذبية 

�أي منتج كلما �زد�د عدد م�شتخدميه. وعلى �لرغم 

من �أن �إطالق من�شات �لربجميات و�خلدمات عرب 

�الإنرتنت قد يكون مكلًفا، �إال �أن تو�شيع نطاق هذه 

�ملن�شات ُيعد غري مكلف ن�شبًيا. وعلى هذ�، ت�شتطيع 

�ل�شركات �ملوجودة يف �ل�شوق �أ�شاًل �أن تو��شل منوها 

يف ظل ��شتخد�مها عدًد� �أقل من �لعمال مقارنة 

بالعدد �لذي كانت حتتاج �إليه يف �ملا�شي. 

ي�شاعد هذ�ن �لعامالن على تف�شري �الأ�شباب �لتي 

جعلت �القت�شاد �لرقمي ُيف�شح يف �ملجال �أمام ن�شاأة 

�شركات كبرية �حلجم �إمنا ال حتتاج �شوى �إىل عدد 

خت هذه �ل�شركات  منخف�ش من �لعمال. ومتى ر�شَّ

ح�شورها وهيمنتها على �شوقها �ملختارة، فقد ي�شمح 

لها �القت�شاد �جلديد بتبني �إجر�ء�ت مناه�شة لروح 

�لتناف�ش تعيق حتدي �ملناف�شني �لفعليني و�ملحتملني 

ملكانتها �لر��شخة. وكما يبنينِّ خرب�ء �القت�شاد ديفيد 

�أوتور، وديفيد دورن، ولور�ن�ش كاتز، وكري�شتينا 

باتر�شون، وجون فان رينني، فاإن �لقطاعات 

�الأمريكية �لتي �شهدت �لنمو �الأ�شرع يف ن�شبة تركيز 

ا �أعلى معدل النخفا�ش  �الأ�شو�ق قد �شهدت �أي�شً

ح�شة �لعمالة من �لدخل.  

تف�شي �لن�شبة �ملتز�يدة لرتكيز �الأ�شو�ق �إىل 

�ت�شاع �لهوة بني �ل�شركات �لتي متتلك �لروبوتات 

)ر�أ�ش �ملال( و�لعمال �لذين حتل حملهم �لروبوتات 

)�لعمالة(. لكن مو�جهة هذه �مل�شاألة تتطلب �إعادة 

�خرت�ع مقاربة ملكافحة �الحتكار يف �لع�شر �لرقمي. 

ويف �لو�قت �لر�هن، ال تبدو �ل�شلطات �لوطنية �ملعنية 

باملناف�شة يف دول جمموعة �لع�شرين جمهزة بالقدر 

�لكايف ل�شبط نظم �ل�شركات �لتي تعمل على �مل�شتوى 

�لعاملي. ف�شاًل عن ذلك، ال ميكن ملجموعة �لع�شرين 

�أن تثق بب�شاطة مبقدرة �ملناف�شة �لعاملية على �أن 

تتوىل ب�شكل م�شتقل ت�شحيح �لنزعة �إىل �لزيادة يف 

ن�شبة تركيز �ل�شوق. فكما بنيَّ �أندرو برنارد يف حالة 

�لواليات �ملتحدة، وكل من تيريي ماير وجيامناركو 

�أوتافيانو يف حالة �أوروبا، حتابي �لتجارة �لدولية 

�ل�شركات �لكربى �ملهيمنة. �لو�قع �أن �لعوملة توفر 

رمبا منافع لل�شركات �الأكرب حجًما و�الأكرث �إنتاجية يف 

كل قطاع، ما ي�شاعدها على �لتو�شع ويرغم �ل�شركات 

�الأ�شغر حجًما و�الأقل �إنتاجية على �خلروج من 

�ل�شوق. نتيجة لهذ� �لو�قع، ت�شبح �لقطاعات خا�شعة 

على نحو متز�يد ل�شيطرة �ل�شركات �ملهيمنة �لتي 

تتدنى لديها ح�شة �لعمالة من �لقيمة �مل�شافة. 

ت�شّكل �لواليات �ملتحدة مثااًل و��شًحا يف هذ� 

�ل�شياق. فهي ت�شت�شيف عدًد� من �ل�شركات �ملهيمنة 

يف �لوقت �حلايل، لكن هيئاتها �لتنظيمية �ملعنية 

مبكافحة �الحتكار مل تنجح يف تقييد نفوذ هذه 

�ل�شركات يف �ل�شوق. وفيما تبحث جمموعة �لع�شرين 

عن �شبل ملعاجلة م�شكلة تركيز �ل�شوق، يجدر بها 

�أن ت�شتخل�ش �لعرب من جتربة �لواليات �ملتحدة، 

و�أن تفت�ش عن �شبل للتفوق على �إخفاقات �لواليات 

�ملتحدة يف هذ� �ملجال. 

ا عن �لبدء من نقطة �ل�شفر، �شنحتاج �إىل  عو�شً

�لبناء على �ملعرفة �ملوؤ�ش�شية �لتي ر�كمتها �ل�شلطات 

�ملعنية باملناف�شة على �مل�شتوى �لوطني، و�ال�شتعانة 

يف �شياق هذه �لعملية مبوظفني من ذوي �خلرب�ت. 

من �ملمكن �ال�شتعانة ب�شبكة �ملناف�شة �الأوروبية 

كمخطط �أويل ل�شبكة يتم تطويرها على م�شتوى 

جمموعة �لع�شرين.

يهدف �إن�شاء �شبكة مناف�شة عاملية �إىل بناء �إطار 

قانوين فاعل ي�شمن تطبيق قانون �ملناف�شة على 

�ل�شركات �لتي تنخرط يف ممار�شات جتارية عابرة 

للحدود ت�شهم يف تقييد �ملناف�شة. قد تتوىل �ل�شبكة 

تن�شيق �لتحقيقات و�لقر�ر�ت �ملتعلقة بتطبيق �لقو�نني 

وتطوير جمموعة �إر�شاد�ت جديدة حول كيفية مر�قبة 

�لنفوذ يف �ل�شوق و�ملمار�شات �لتاآمرية يف عامل 

�القت�شاد �لرقمي. 

يف �ملا�شي، كان تركيز جمموعة �لع�شرين يدور 

حول �شمان عدم متكني �ل�شركات متعددة �جلن�شيات 

من �ال�شتفادة من �الختالف يف �الأنظمة �لق�شائية 

بهدف جتّنب دفع �ل�شر�ئب. ولكن جمموعة �لع�شرين 

حتتاج �ليوم �إىل تو�شيع منظورها، وذلك من خالل 

�العرت�ف باأن �لتقنيات �لرقمية تنتج يف �ل�شوق 

الت �شت�شتمر يف حماباة �ل�شركات متعددة  حم�شّ

�جلن�شيات على ح�شاب �لعمال يف حال ُتركت بال 

رقابة من قبل �شبكة مناف�شة عاملية جديدة.  

د�ليا مارين هي رئي�شة كلية �القت�شاديات �لدولية   *
يف جامعة ميونيخ وزميلة باحثة يف موؤ�ش�شة 

�الأبحاث �القت�شادية يف بروك�شل. 
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إسالميات

العالقات االجتماعية
ناِته. فصفاُء القلوب  ُخ الروابط بين ُمَكوِّ إن تقوية العالقة بين أفراد المجتمع، من أهم ما ُيَرسِّ

ونقاء السريرة، صفاٌت محمودة، دعا الدين الحنيف إليها.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

     القلب النقي من الحقد، هو القريب من الناس،   
المحبوب عندهم، المرغوب في القرب منه،   

والتعامل معه، ألن ما في داخله ظهر 
على وجه صاحبه، واتضح في سلوكه وتعامله. 

فهو بعيد عن التقلب والتلون،   
ليس من عادته المكر والخداع،    

وال المراوغة والتصنُّع      

�هتم �الإ�شالم بتقوية �لعالقات �الجتماعية، لتقوم 

على �الأركان و�لثو�بت �لتي �أ�ش�ش عليها �مل�شطفى، 

�شلى �هلل عليه و�شلم، �ملجتمع �الإ�شالمي، من �لتعاون 

و�لتاآلف و�لرت�بط و�لتعاطف، بحيث يظهر فيه �الإيثار 

و�ملحبة، وت�شوده �الألفة و�ملودة، وتنح�شر فيه �أ�شباب 

�حل�شد، ومظاهر �ل�شغينة.

�إن �لدين �الإ�شالمي دين �شامل، مل يدع �شيًئا 

يخ�ش �أفر�ده يف حياتهم ومعامالتهم �إال بيَّنه، �أو �أمًر� 

يحقق لهم �ل�شعادة و�لطماأنينة �إال و�شحه، وعّرفهم 

باأ�شول �لتعامل بينهم، و�ملنهج �ل�شليم يف عالقتهم مع 

�الآخرين. فقد ُعِنَي �الإ�شالم بكل ما من �شاأنه توثيق 

�لعالقة بني �مل�شلمني، وتقوية �ل�شلة بينهم، و�لبعد عن 

كل ما يوؤدي �إىل �لفرقة و�ل�شتات، و�لنفرة و�لتباغ�ش، 

وحارب �لعن�شرية بجميع �أ�شكالها وطرقها، و�أبطل 

�لع�شبية ب�شتى �شورها. فعن �أبي هريرة، ر�شي �هلل 

عنه، قال: قال ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم: 

َبٍة، �أو يدعو  ٍة، يغ�شب َلَع�شَ ـيَّ »من قاتل حتت ر�ية ُعمنِّ

�إىل ع�شبة، �أو ين�شر ع�شبًة، فُقِتل فِقتلته جاهلية« 

رو�ه م�شلم. وعن جبري بن مطعم، ر�شي �هلل عنه، �أن 

ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم، قال: »لي�ش منا من 

دعا �إىل ع�شبية، ولي�ش منا من قاتل على ع�شبية، 

ولي�ش منا من مات على ع�شبية« رو�ه �أبو د�ود.

�إن تقوية �لعالقة بني �أفر�د �ملجتمع من �أهم ما 

ناِته. ف�شفاُء �لقلوب، و�شالمة  ُخ �لرو�بط بني ُمَكونِّ ُيَر�شنِّ

�ل�شدور، ونقاء �ل�شريرة، �شفاٌت حممودة، دعا �لدين 

�حلنيف �إليها، ومدح �ملت�شفني بها، و�أثنى عليهم، وبنيَّ 

ف�شلهم وعلو درجاتهم، ورفعة منازلهم، �إذ هي �أخالق 

�مل�شلم، وخالل �ملوؤمن، �لتي من �شاأنها تقوية �ل�شلة، 

وتوثيقها بني �أفر�د �ملجتمع، وتكوين ر�بطة مثلى، تن�شر 

�لرحمة و�لعطف و�لود بني فئات �ملجتمع كافة.

فالقلب حني يكون نقًيا من �ل�شحناء، �شليًما من 

�لبغ�شاء، خالًيا من �حلقد و�ل�شغينة، فهو �لقلب 

ْتــِرع بالرحمة، وملئ باحلنان 
ُ
�لعطوف، �لذي �أ

و�ل�شفقة. �إنه �لقلب �لذي ينبع مبحبة �خلري و�أهله، 

و�شنع �ملعروف وبذله، يتتبع مو�طن �لرب و�الإح�شان، 

ويتفقد �ملحتاجني يف جمتمع �الإميان.

و�لقلب �لنقي من �حلقد، هو �لقريب من �لنا�ش، 

�ملحبوب عندهم، �ملرغوب يف �لقرب منه، و�لتعامل 

معه، الأن ما يف د�خله، ظهر على وجه �شاحبه، و�ت�شح 

يف �شلوكه وتعامله. فهو بعيد عن �لتقلب و�لتلون، لي�ش 

من عادته �ملكر و�خلد�ع، وال �ملر�وغة و�لت�شنُّع.

قال تعاىل: {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ})�حل�شر: من �الآية 9( �أي ال يحملون يف قلوبهم 
حقًد� وال ح�شًد�، وال �شغينة على �إخو�نهم وال عد�وة لهم.

�إن �حلقد يولد �لنفرة و�ال�شتثقال لالآخرين 

هم، و�لبعد عن �الأخيار و�لطيبني، وكر�هتهم.  وُبْغ�شَ

و�إظهار �مل�شاوئ، و�إخفاء �ملحا�شن، و�حلط من مكانة 

�لنا�ش، و�زدر�ءهم �أعمااًل مذمومة، ومن �شلم من 

ذلك غفر �هلل تعاىل له. روى �بن عبا�ش، ر�شي �هلل 

عنهما، قال: قال ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم: 

» ثالث من مل َيُكنَّ فيه غفر �هلل له ما �شو�ه ملن �شاء: 

من مات ال ي�شرك باهلل �شيًئا، ومل يكن �شاحًر� يتبع 

�ل�شحرة، ومل يحقد على �أخيه« رو�ه �لبخاري يف �الأدب 

ي �ملوؤمن �شريرته من �الأوغار،  �ملفرد. حني ُي�شفنِّ

وينقيها من �الأحقاد فاإنه ينال �لثو�ب �لعظيم، و�الأجر 

�جلزيل، �لذي يطمُح �إليه كلُّ م�شلم، �أال وهو �لفوز 

باجلنة، و�لتنعم بخري�تها. يو�شح ذلك ما رو�ه �أن�ش 

بن مالك، ر�شي �هلل عنه، قال: »كنا جلو�ًشا مع ر�شول 

�هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم، فقال: »يطلع �الآن عليكم 

رجٌل من �أهل �جلنة« فطلع رجل من �الأن�شار َتْنطف 

حليُته من و�شوئه، قد علق نعليه بيده �ل�شمال. فلما 

كان �لغد، قال �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، مثل 

ذلك، فطلع ذلك �لرجل مثل �ملرة �الأوىل، فلما كان 

�ليوم �لثالث، قال �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، مثل 

ا، فطلع ذلك �لرجل على مثل حاله �الأول.  مقالته �أي�شً

فلما قام �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، تبعه عبد�هلل 

بن عمرو، ر�شي �هلل عنهما، فقال: �إين �ختلفت مع 

�أبي، فاأق�شمت �إين ال �أدخل عليه ثالث ليال، فاإن ر�أيت 

�أن توؤويني �إليك هذه �ملرة. فقال �لرجل: نعم، فبات 

معه ثالث ليال، فلم يره يقوم من �لليل �شيًئا، غري 

 َ �أنه �إذ� تقلب على فر��شه ذكر �هلل عز وجل، َوَكربَّ

حتى �شالة �لفجر، قال عبد�هلل: غري �أين مل �أ�شمعه 

يقول �إال خرًي�، فلما �نق�شت �لليايل �لثالث، وكدُت 

�أحتقر عمله، قلت له: يا عبد�هلل، مل يكن بيني وبني 

�أبي غ�شٌب وال تهاُجر، ولكن �شمعت ر�شول �هلل، �شلى 

�هلل عليه و�شلم، يقول لك ثالث مر�ت، يطلع عليكم 

�الآن رجل من �أهل �جلنة، فطلعت �أنت �ملر�ت �لثالث، 

فاأردت �أن �آوي �إليك فاأنظر ما عملك، فاأقتدي بك، 

فلم �أرك عملت كبري عمل، فما �لذي بلغ بك ما قال 

ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم؟ قال: ما هو �إال ما 

ر�أيت، فلما وليت دعاين، فقال: ما هو �إال ما ر�أيت، 

غري �أين ال �أجد يف نف�شي من �مل�شلمني ِغ�ًشا، وال �أح�ُشُد 

�أحًد� على خري �أعطاه �هلل �إياه. فقال عبد�هلل: هذه 

�لتي بلغت بك، وهي �لتي ال نطيق«. رو�ه �أحمد باإ�شناد 

على �شرط �ل�شيخني.

فتبني من هذ� �أن �ل�شالمة من �لغ�ش و�خلديعة، 

وتطهري �لقلب من �حلقد و�ل�شغينة، ونظافة �ل�شدر 

من �ل�شخيمة، كل ذلك يدفع بامل�شلم �إىل رفعة 

�لدرجات، وفوزه بر�شا رب �الأر�ش و�ل�شمو�ت، فيثيبه 

على ذلك �أعظم �لثو�ب، ومينُّ عليه باجلنة �أنف�ُش 

مرغوب و�أح�شن ماآب.

�إن من �أقبح �ل�شفات �لتي تدفع باملرء �إىل �حلقد، 

ما يكون يف قلبه من �حل�شد، ومتني زو�ل �لنعمة عن 

�أخيه، و�لفرح بنـزول �لبالء به، و�ل�شرور عند �إ�شابته 

مب�شيبة، وقد قال، �شلى �هلل عليه و�شلم: »�إياكم 

ُ

ُ ُ
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و�حل�شد، فاإن �حل�شد ياأكل �حل�شناِت كما تاأكل �لناُر 

�حلَطب« رو�ه �أبو د�ود. و�لقلب ال يت�شع �إال لالإميان، 

ومن لو�زمه حمبة �الإن�شان �خلري و�لنجاح، و�لفوز 

و�لفالح الإخو�نه، قال �شلى �هلل عليه و�شلم: »ال يجتمع 

يف جوف عبٍد �الإميان و�حل�شد« رو�ه �بن حبان.

�إن �حلقد من �ل�شفات �لذميمة، �لتي متزق عرى 

�ل�شد�قة، وتفرق �لقلوب �ملتاآلفة، و�لنفو�ش �ملتحابة، 

الأن �لقلوب �إذ� تاآلفت �رتبطت برباط �ملحبة، ور�عت 

حقوق �الأخوة �الإ�شالمية، �لتي �أكدها �لقر�آن: {ۈ 

ٴۇ ۋ} )�حلجر�ت: من �الآية 10(. وحذر، 
�شلى �هلل عليه و�شلم، من �مل�شببات �جلالبة لتمزيقها 

وذهابها، يقول، �شلى �هلل عليه و�شلم: »�إياكم و�لظّن، 

فاإن �لظن �أكذب �حلديث، وال حت�ش�شو� وال جت�ش�شو�، 

وال تناف�شو�، وال حتا�شدو�، وال تباغ�شو�، وال تد�برو�، 

وكونو� عباد �هلل �إخو�ًنا. �مل�شلم �أخو �مل�شلم، ال يظلمه 

�إىل  وال يخذله، وال يحقره، �لتقوى ههنا– وي�شري 

�شدره ثالث مر�ت– بح�شب �مرئ من �ل�شر �أن 

يحقر �أخاه �مل�شلم. كل �مل�شلم على �مل�شلم حر�م، دمه 

وماله وعر�شه« رو�ه م�شلم.

ما �أعظم هذه �لتوجيهات �لنبوية، و�الإر�شاد�ت 

�ملحمدية، �لتي يدعو فيها �حلبيب �مل�شطفى، 

�شلى �هلل عليه و�شلم، �إىل �لبعد عن كل �شفة منها! 

فهو يوؤكد �شرف �لهمة �إىل �العتناء باأحو�ل �لقلب 

و�شفاته، بت�شحيح مقا�شده و�أهد�فه، وتطهريه 

من �ل�شفات �لذميمة، وغر�ش �خلالل �حلميدة يف 

�شويد�ئه.  �إنك لو �أمعنت �لنظر يف هذ� �حلديث، وما 

ُة �الإميانية �أن  ُخوَّ
ُ
ورد فيه من �ل�شفات �لتي تاأبى �الأ

يت�شف بها �ملوؤمن، �أو ير�شاها على �أخيه، لوجدت 

�أن كثرًي� من �لقلوب قد �أ�شبعت بها، و�رتوت �الأفئدة 

باآثارها �ل�شيئة، فنتج عنها �حلقد و�ل�شغينة. ولعل 

�ل�شبب يف ذلك هو �لتناف�ش �ملثري يف جمع �ملادة، 

و�للهث ور�ء بريقها �لز�ئف، و�جلري خلف حطام 

ر �هلل قلبه،  �لدنيا. ومل ي�شلم من ذلك �إال من طهَّ

فان�شرف بكليته �إىل عبادة ربه، وتعلق فوؤ�ده بخالقه، 

و�شدق يف توجهه �إىل �شيده، فلم ُتن�شه �ملغريات ما 

هو متـرقب له، وقادم عليه، ومنتظر وقوعه، ال يخاف 

�ل�شيق يف دنياه، وال �ل�شنك يف هذه �حلياة.

�إن �لعالقة بني �أفر�د �ملجتمع �مل�شلم، قبائل 

و�شعوًبا وجماعات، يجب �أن تكون قائمة على �الأركان 

و�لثو�بت، �لتي �أ�ش�ش عليها �مل�شطفى، �شلى �هلل 

عليه و�شلم، �ملجتمع �الإ�شالمي، وينبغي لها �أن تكون 

كذلك وت�شتمر عليه، جمتمع كاجل�شد �لو�حد، يتاآلف 

ويتعاون ويرت�بط، يظهر فيه �الإيثار و�ملحبة، وت�شوده 

�ملودة و�الألفة، و�لعفو عن �لزالت، و�ل�شفح عن 

�الأخطاء و�لهفو�ت، وح�شن �لظن. ويزول منه �حل�شد 

و�لقطيعة، و�ل�شحناء و�ل�شغينة، و�الحتقار و�ل�شخرية، 

و�لبغ�شاء و�خلديعة. وتختفي منه �الأنانية وحب 

�لذ�ت. وينبغي �أن تكون تلك �ملعاين ظاهرة يف �لتعامل 

بني جميع �مل�شلمني، يلتزم بها �جلميع قواًل وفعاًل، 

و�شلوًكا وتعاماًل. فمن وجد يف نف�شه �شيًئا من �لتعايل 

و�لزهو، �أو �أح�ش باحتقار �أو �نتقا�ش الأي من �إخو�نه 

�مل�شلمني، بنظرته للجن�ش �أو �لبلد �أو �للون �أو �لعرق، 

�أو �ملال �أو �جلاه، فلري�جع نف�شه، وليتفقد �إميانه، �أعوذ 

باهلل من �ل�شيطان �لرجيم {ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې} )�شـباأ: 37(.

من 
�خل�شائ�ش �مللحوظة بني �لنا�ش، 

�لتفاوُت �لو��شح يف ُقُدر�ِتهم 

�الإدر�كية، و�لتبايُن �لو��شُع يف َمَلكاِتهم 

�لفكرية، و�الختالُف �لظاهُر يف َنَظر�ِتهم 

�لعقلية، فلكلٍّ منهم طريقته يف �لتفكري، 

و�أ�شلوبه يف �لتحليل و�ال�شتنباط. وتلك معامل 

بارزة يف �ل�شمات �ل�شخ�شية، ُتظهُر بجالء 

حقيقَة �إثباِت �لفروِق �لفردية بينهم، ما يجعل 

لكلٍّ منهم روؤيته �خلا�شة، وميوله نحو �لهدف 

�لذي يرغب يف �لو�شول �إليه، و�الإبد�ع فيه.

يعدُّ �الإمام �لعالمة �أبو �إ�شحاق �إبر�هيم 

�بن مو�شى بن حممد �ل�شاطبي، ن�شبة �إىل 

�شاطبة �لتي تقع �شرقي �إ�شبانيا �ليوم على 

�شاطئ �لبحر �الأبي�ش �ملتو�شط مبقاطعة 

بلن�شية، و�حًد� من �أذكى �لعلماء، ومن �أملع من 

برز و��شتهر يف ع�شره، حيث ُعرف عنه تنوع 

�لفنون و�لعلوم �لتي �أجادها وتعمق فيها، وتبو�أ 

مكانة علمية �شامية، ومنزلة رفيعة، جعلته 

مق�شًد� لطالب �لعلم. وال �أدل على ذلك 

من موؤلفاته �ل�شهرية، �لتي �أثرى بها �ملكتبة 

�الإ�شالمية، وك�شفت عن عقليته �ملميزة يف 

�لعلم و�الجتهاد.

تت�شح �شخ�شية �الإمام �ل�شاطبي 

�ل�شمولية، و�إدر�كه �لعميق الأهد�ف �ل�شريعة 

َزْل منذ فتق 
َ
ومقا�شدها، بقوله عن نف�شه: »مل �أ

للفهم عقلي، ووجه �شطر �لعلم طلبي، �أنظر 

يف عقلياته و�شرعياته، و�أ�شوله وفروعه، مل 

�أقت�شر منه على علم دون علم، وال �أفردت عن 

�أنو�عه نوًعا دون �آخر، ف�شرح يل من �ملعاين ما 

مل يكن يف ح�شابي، و�ألقى يف نف�شي �لقا�شرة 

�أن كتاب �هلل تعاىل، و�شنة نبيه، �شلى �هلل 

عليه و�شلم، مل يرتكا يف �شبيل �لهد�ية لقائٍل 

ما يقول، وال �أبقيا لغريهما جمااًل ُيعتد منه، 

و�أن �لدين قد كمل، و�ل�شعادة �لكربى فيما 

�شرع، وما �شوى ذلك ف�شالل وبهتان، و�إفك 

وخ�شر�ن، و�أن �لعاقد عليهما بكلتا يديه 

م�شتم�شك بالعروة �لوثقى، حم�شل لكليتي 

�خلري دنيا و�أخرى، وما �شو�هما فاأحالم 

وخياالت و�أوهام«.

ت�شدر �الإمام �ل�شاطبي �أئمة زمانه، 

وفاق علماء ع�شره، وبرز يف خمتلف �لعلوم 

و�لفنون، فكان �أ�شولًيا مف�شًر�، فقيًها حمدًثا، 

لغوًيا بيانًيا، ورًعا �شاحًلا، عفيًفا ز�هًد�، �إماًما 

مطلًقا، بحاًثا مدقًقا، جدلًيا بارًعا يف �لعلوم، 

من �أفر�د �لعلماء �ملحققني، و�أكابر �الأئمة 

�ملتفننني �لثقات، له �لقدم �لر��شخة، و�الإمامة 

�لعظمى يف �لفنون فقًها و�أ�شواًل، وتف�شرًي� 

وحديًثا، ولغة وغريها مع �لتحري و�لتحقق.

يعد �الإمام �ل�شاطبي موؤ�ش�ش علم مقا�شد 

�ل�شريعة. فقد �هتم بها �هتماًما كبرًي�، 

و��شتح�شرها يف �شائر موؤلفاته، و�ت�شم 

نظره فيها بالدقة، وعمق �ال�شتنباط، وقوة 

�ال�شتدالل، و�عتنى بتنظريها يف موؤلفاته 

�لكثرية. وهو �أول من �أفرد هذ� �لعلم مب�شنف 

م�شتقل، ويظهر ذلك يف كتابه �ل�شهري 

»�ملو�فقات«، كما دون جملة من م�شائل 

�ملقا�شد �ملهمة يف كتابه »�العت�شام«، وذكر 

�أمثلة لها يف �ل�شرور�ت �خلم�ش »وهي �لدين، 

َح  و�لنف�ش، و�لعقل، و�لِعر�ش، و�ملال«، و�أو�شَ

عناية �ل�شريعة ب�شيانتها و�حلفاظ عليها، 

وبني �أن �جلهل مبقا�شد �ل�شريعة، هو �شبب 

�البتد�ع يف �لدين. ويظهر من خالل موؤلفاته 

عنايته �لتامة برتبية �لنف�ش �الإن�شانية على 

�لقيم �لنبيلة، و�الآد�ب �لفا�شلة �لرفيعة، �لتي 

تهدف �إىل �ملحافظة على ثو�بت �لدين، وغر�ش 

�الإميان وروح �لعقيدة �ل�شافية، و��شت�شعار 

�مل�شوؤولية �لذ�تية، وجلب �مل�شالح ودرء 

�ملفا�شد، و�لتح�شني من �ملوؤثر�ت �ملتعددة، 

�ملوؤدية �إىل �لبدع و�النحر�فات �لعقدية، 

و�ل�شلوكية، و�الأخالقية، وغريها.

تويف �الإمام �ل�شاطبي يوم �لثالثاء )8 

من �شعبان 790هـ، �ملو�فق 11 من �أغ�شط�ش 

1388م( يف مدينة )غرناطة(. رحمه �هلل 
رحمة و��شعة. 

اإلمام الشاطبي
مؤسس علم المقاصد

عرف عنه تنوع الفنون والعلوم التي أجادها وتعمق فيها، وتبوأ مكانة 
علمية سامية، جعلته مقصًدا لطالب العلم.
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صحة

يتسبب اإلفراط في استخدام 
أجهزة الحاسب، واألجهزة الذكية 

في ظهور أعراض صحية سلبية 
تؤثر في سالمة العينين.

التقنية وصحة العيون

احذروا المتالزمة 
الرقمية

د. عبدالملك يحيى القحطاني

استشاري طب وجراحة العيون



47

    تشتمل أعراض متالزمة البصر الرقمية على 
اإلحساس بجفاف العينين، وإجهاد العينين    

وآالمهما، والصداع، وصعوبة قراءة الكتابة 
الظاهرة على شاشة الحاسب، وازدواجية الرؤية     

)20/20/20(: تعني هذه �لقاعدة �أنه  قاعدة   •
على كل م�شتخدم الأجهزة �حلا�شب �الآيل �أو 

�لهاتف �جلو�ل �أن يتوقف عن ��شتخد�مها كل 

20 دقيقة، و�لنظر على م�شافة بعيدة تقارب 20 
قدًما )�شتة �أمتار( وملدة 20 ثانية، وذلك الأن 

ع�شالت �لعينني تكون يف حالة ��شرتخاء ور�حة 

يف �أثناء �لنظر �إىل �مل�شافات �لبعيدة بعك�ش 

�لنظر �إىل �مل�شافات �لقريبة و�لتي تكون فيها 

ع�شالت �لعينني يف حالة �شد، ما يوؤدي �أحياًنا 

�إىل �ل�شعور باإجهاد �لعينني �أو �لزغللة.

فو�ئد  �أهم  من  �أن  طبًيا  �ملعروف  من   •
�لرم�ش للعينني ترطيبها ون�شر �لدمع على 

جميع �أجز�ئها. وتقل عدد مر�ت �لرم�ش 

لدى م�شتخدمي �الأجهزة �الإلكرتونية مبقد�ر 

60%. وهذ� بال �شك يوؤدي �إىل �الإح�شا�ش 
بجفاف �لعينني، ومن ثم �الإح�شا�ش باالآالم 

و�الحمر�ر. ولذلك نن�شح د�ئًما م�شتخدمي 

�حلا�شب �الآيل بتكر�ر �لرم�ش خالل ��شتخد�م 

هذه �الأجهزة، �إ�شافة �إىل ��شتخد�م �لقطر�ت 

�ملرطبة �خلالية من �ملو�د �حلافظة يف حال 

كان �جلفاف �شديًد�. ويذكر هنا �أن هذه 

�لقطر�ت ال حتتاج �إىل و�شفة طبية ل�شرفها 

من �ل�شيدليات، نظًر� خللوها من �الأعر��ش 

�جلانبية عموًما.

�لقيا�ش  ومر�جعة  �ملنا�شبة  �لنظار�ت  �رتد�ء   •
�حلايل، �إذ كانت قيا�شات �لنظار�ت �لب�شيطة 

)تقريًبا ن�شف درجة( تهمل يف �ل�شابق ب�شبب 

عدم وجود �شرر منها على �لعينني، ولكن هذه 

�لقيا�شات �أ�شبحت �الآن ذ�ت دور يف تفاقم 

�أعر��ش متالزمة �لب�شر �لرقمية. ولذلك 

نن�شح مبر�جعة �خت�شا�شي �لب�شريات 

و�رتد�ئها يف حال ��شتمر�ر �أعر��ش �ملتالزمة.

غرف  يف  باالإ�شاءة  �لعناية  جًد�  �ملهم  من   •
م�شتخدمي �الأجهزة ومكاتبهم. ففي حال كانت 

�الإ�شاء�ت يف �لغرفة �أو �ملكتب �شديدة �ل�شطوع، 

�شو�ء ب�شبب �الإ�شاءة �لطبيعية من �ل�شم�ش 

عن طريق �لنافذة، �أو من �إ�شاءة �لغرفة 

نف�شها، فمن �ملتوقع �أن يت�شبب ذلك يف حدوث 

�نعكا�شات على �شا�شة �حلا�شب �الآيل، لذلك 

يجب �لتخفيف من قوتها، �أو و�شع �لعو�زل 

�ملنا�شبة على �لنو�فذ للتخفيف من �أ�شعة 

�ل�شم�ش �لقوية. وهذه �الإجر�ء�ت �شتوؤدي �إىل 

�حلد من �الإجهاد �حلا�شل على �لعينني.

ك�شبط  �الآيل  �حلا�شب  جهاز  �إعد�د�ت  تعديل   •
حجم �خلط، فكل فئة عمرية حتتاج �إىل 

حجم منا�شب لها. ومن �لطبيعي تكبري حجم 

ا بعد �شن  �خلط مع تقدم �لعمر خ�شو�شً

�الأربعني. كذلك من �ل�شروري �شبط �إ�شاءة 

�ل�شا�شة مبا يتنا�شب مع �مل�شتخدم وحاجته. 

كما ين�شح �ملخت�شون بو�شع �شا�شة �جلهاز 

يف م�شتوى �أقل من ز�وية �لر�أ�ش، بحيث ينظر 

�مل�شتخدم �إىل �الأ�شفل بدرجة ب�شيطة يف �أثناء 

��شتخد�م �حلا�شب، الأن هذه �لو�شعية تقلل من 

جفاف �لعينني.

وقد ثبت علمًيا �أن ممار�شة هذه �الإجر�ء�ت 

و�لن�شائح حت�شن �أعر��ش متالزمة �لب�شر 

�لرقمية، وتخفف �الإجهاد على �لعينني، وحت�شن 

من م�شتوى �الأد�ء. 

توغل �لتقنية يف تفا�شيل حياة �لب�شر، مع 

و�عتمادهم �لكامل على �أجهزة �حلا�شب 

و�الأجهزة �لذكية يف �إجناز �أعمالهم، وق�شاء وقت 

طويل �أمام هذه �الأجهزة يومًيا، �شو�ء يف مكاتبهم، 

�أو منازلهم، كباًر� كانو� �أو �شغاًر�، ظهرت �أعر��ش 

�شحية جديدة ب�شبب �الإفر�ط يف �ال�شتخد�م مل تكن 

معروفة من قبل. من بني هذه �الأعر��ش �جلديدة 

ما ي�شمى مبتالزمة �لب�شر �لرقمية، �أو متالزمة 

�حلا�شب �لب�شرية.

ت�شتمل �أعر��ش هذه �ملتالزمة على �الإح�شا�ش 

بجفاف �لعينني، و�إجهاد �لعينني و�آالمهما، و�ل�شد�ع، 

و�شعوبة قر�ءة �لكتابة �لظاهرة على �شا�شة �حلا�شب، 

و�زدو�جية �لروؤية، �إ�شافة �إىل ظهور �آالم �لعنق �أو 

�لكتف. ومن �ملمكن �أن ي�شاب �مل�شتخدم لهذه �الأجهزة 

بجميع هذه �الأعر��ش �أو بع�شها. 

لذلك فمن �ل�شروري لكل م�شتخدم لهذه 

�الأجهزة �أن يكون على وعي كامل بهذه �الأعر��ش، 

الأن وجودها عند �شخ�ش حمدد يحد من كفاءة 

قدرتهم على ��شتخد�م هذه �الأجهزة، كما �أن 

�كت�شافها ي�شاعد على حت�شني �الأعر��ش و�أد�ء 

�مل�شتخدم، ويزيد من �الإنتاجية. 

ت�شري در��شات متعددة �إىل �أن ما يقارب من %60 

�إىل 90% من م�شتخدمي هذه �الأجهزة يعانون هذه 

�الأعر��ش �أو بع�شها بدرجات متفاوتة. وت�شل هذه 

�لن�شبة باالأعر��ش �ملذكورة �أو بع�شها �إىل 90% ملن 

ي�شتخدمون هذه �الأجهزة لثالث �شاعات �أو �أكرث يف 

�ليوم. كما �أنها ال تقت�شر على �لكبار فقط بل �إنها 

ت�شيب �الأطفال �لذين يطيلون ��شتخد�م هذه �الأجهزة، 

وتزد�د �الأعر��ش بزيادة �ال�شتخد�م.

سبل الوقاية والعالج
من أهم طرق العالج التي ينبغي اتباعها للتخلص أو التخفيف من هذه األعراض:
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غذاء

احذروا اآلثار السلبية
تصورات غذائية 

خاطئة
يتداول الناس كثيًرا من المعلومات 

الخاطئة لتجنب السمنة، تتسبب في 
حدوث نتائج عكسية لما يواجهونه 

من مشكالت.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

�خلطاأ و�ل�شو�ب هناك كثري من �ملعتقد�ت �لغذ�ئية �ل�شائعة و�ملتد�ولة بني �لنا�ش وعلى �شفحات بني 

�الإنرتنت. فيحاول بع�ش �الأ�شخا�ش �إيجاد حلول �شهلة لعالج م�شكالتهم يت�شوروها منقًذ� يقوم يف 

وقت قيا�شي باإ�شالح كل عيوب �جل�شد. فيظن بع�شهم، على �شبيل �ملثال، �أن �الأطعمة �ل�شحية ميكن تناولها 

بكميات كبرية دون �أن تت�شبب يف حدوث �ل�شمنة �أو �أي تاأثري�ت �شلبية، وهي من �أكرث �العتقاد�ت �خلاطئة 

�شيوًعا بني �لعامة، وي�شاف �إليها �عتقاد�ت �أخرى نر�شد �أهمها يف �لنقاط �لتالية:

الشاي األخضر والخل 
والزنجبيل والكمون 

مشروبات حارقة للدهون
من �أكرث �مل�شروبات �شيوًعا 

مزج �لكمون مع �لليمون و�لقرفة 

و�لزجنبيل، �أو ع�شري �الأنانا�ش، �أو 

�جلريب فروت، �أو �خلل بهدف حرق �لدهون. تعمل 

هذه �مل�شروبات م�شاد�ت لالأك�شدة ومن ثم تفيد 

يف حماية �لقلب و�ل�شر�يني. ولكن �أثبتت �لدر��شات 

�أال فائدة من تناولها جمتمعة �أو متفرقة يف حرق 

�لدهون. كما يد�وم بع�ش �لنا�ش على تناول قطعة 

حلوى �شغرية وي�شربون بعدها �ل�شاي �الأخ�شر 

بهدف �لتخل�ش من �لدهون، يف �لوقت �لذي �أكدت 

فيه �الأبحاث �أن ن�شبة تاأثري �ل�شاي �الأخ�شر على 

�الأي�ش ب�شيطة جًد� ال تكاد حت�شب، فلن يذيب 

�ل�شاي �الأخ�شر �لدهون �ملوجودة يف �لطعام، وال تلك 

�ملتكد�شة يف �جل�شم.

كيف نزيد معدالت حرق الدهون؟
زيادة �لكتلة �لع�شلية باجل�شم. فاالأج�شام ذ�ت  	•

�لكتلة �لع�شلية �لعالية حتتاج �إىل حرق كمية �أعلى 

من �ل�شعر�ت �حلر�رية مقارنة باالأج�شام عالية 

�لدهون. فاإ�شافة �إىل �مل�شي من �ملهم حمل �الأثقال 

�خلفيفة و�حلر�ش على تناول كمية منا�شبة من 

�لربوتني يف �لطعام.

ممار�شة �لريا�شة يومًيا مبا ال يقل عن 30 دقيقة.  •
تناول وجبات متعددة كل 3 �شاعات �إىل 4 �شاعات،   •
ا على �حلفاظ على �لكتلة �لع�شلية  ما ي�شاعد �أي�شً

وجتنب �جلوع بني �لوجبات.

�العتماد على �لوجبات �خلفيفة و�لكميات �ملعتدلة   •
عند كل وجبة.

تناول جميع �ملجموعات �لغذ�ئية يف كل وجبة.  •
�البتعاد عن �مل�شروبات �لغازية وم�شروبات �لطاقة   •

�لتي تزود �جل�شم بطاقة �شريعة �لفقد�ن، ما 

يعر�ش �جل�شم لنوبات من �جلوع �ملبا�شر.

الخطأ األول
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تناول الفيتامينات والمعادن 
يزيد الوزن 

ويفتح الشهية
من �جلمل �لتي ترتدد 

ا: »لقد ز�د وزين  كثرًي� �أي�شً

الأنني �أتناول �لفيتامينات« �أو 

»تزد�د �شهيتي عندما �أتناول �لفيتامينات« فريف�ش 

بع�شهم تناول �لفيتامينات �ل�شرورية خوًفا من زيادة 

�لوزن. �إن زيادة �لوزن تعتمد على زيادة ��شتهالك 

�ل�شعر�ت �حلر�رية. �أما �لفيتامينات و�ملعادن �لنقية 

فال حتتوي �أبًد� على �ل�شعر�ت �حلر�رية، ولذ� فهي 

ال تزيد �لوزن، و�ملو�د �مل�شافة مثل �ملادة �لن�شوية �أو 

مادة �جليالتني �لتي ترتكب منه �لكب�شولة فتحتوي 

على عدد ب�شيط جًد� من �ل�شعر�ت، ولي�ش لها �أي 

تاأثري يذكر يف زيادة �لوزن.

تعد �لفيتامينات و�ملعادن مكمالت غذ�ئية يحتاج 

�إليها بع�ش �لنا�ش ولي�شت �شرورية للجميع. فمثاًل 

�الأ�شخا�ش �الأ�شحاء �لذين يتبعون نظاًما غذ�ئًيا 

�شحًيا ال يحتاجون يف �لعادة �إىل تناول �ملكمالت 

�لغذ�ئية. ومن �الأف�شل عدم �العتماد على تلك 

�حلبوب الأن �لكمية �لز�ئدة منها لن تفيد.

أما األسباب التي قد تجعل بعض األشخاص 
يحتاجون إلى الفيتامينات والمعادن فهي:
عند �تباع نظام غذ�ئي �أقل من 1600 �شعرة   •

حر�رية يف �ليوم �لو�حد.

عند بلوغ عمر �خلم�شني.  •
عند �تباع نظام غذ�ئي نباتي.  •

• عند �لن�شاء �حلو�مل �أو عند �لتح�شري لالإجناب.
عند �إجر�ء عمليات �ل�شمنة �لتي تقل�ش �مت�شا�ش   •

�لطعام كعملية حتوير �مل�شار.

• عند وجود مر�ش معني مينع �ل�شخ�ش من تناول 
بع�ش �ملجموعات �لغذ�ئية.

• عند وجود نق�ش يف �أحد �لفيتامينات وهو �أمر 
تك�شفه �لتحاليل �ملخربية.

• عند �الأ�شخا�ش �لذين يعانون ��شطر�بات يف 
�مت�شا�ش �ملغذيات مثل �لتهاب �لبنكريا�ش، 

و�لتهابات �لقولون، و�الإيدز وغريها.

بعد عمليات شفط الدهون 
والتكميم، لن تعود 

الدهون مجدًدا:
يعتقد كثري من �لنا�ش �أن 

عمليات ت�شغري �ملعدة و�شفط 

�لدهون هي حلول نهائية لل�شمنة، 

و�ملوؤ�شف �أن بع�ش �الأطباء و�خت�شا�شيي �لتغذية 

قون للعمليات على �أنها معجزة  و�مل�شت�شفيات ي�شونِّ

تخل�شك من �ل�شمنة بوقت قيا�شي دون جهد وتعب، 

فيقع كثريون �شحية لهذ� �العتقاد. من �ملهم جًد� 

معرفة �أن مع عمليات �لتكميم، �أو �لطي، �أو حتوير 

�مل�شار، �أو �شفط �لدهون البد �أن ي�شاحبها نظام 

غذ�ئي قبل �لعملية وبعدها، لكي تتعود �ملعدة تدريجًيا 

�لطعام من جديد، ولكي يتغري منط �حلياة �ملتبع 

�شابًقا. فاإذ� كنتم من �الأ�شخا�ش �لذين يتناولون كثرًي� 

من �الأطعمة �جلاهزة، و�ملقلية، و�حللويات و�أجريتم 

�إحدى �لعمليات و��شتمر �عتمادكم على �لنظام �لغذ�ئي 

�لقدمي نف�شه، ف�شتعود �لدهون و�شيزيد �لوزن جمدًد�، 

وهي �حلالة �لتي تتكرر عند كثري من �الأ�شخا�ش �لذين 

يلجوؤون �إىل �خت�شا�شي �لتغذية بعد وقوع �مل�شكلة. 

هذه �لعمليات هي طرق م�شاعدة للتخل�ش من �ل�شمنة. 

�أما �الأ�شا�ش فهو تغيري منط �حلياة لي�شبح �شحًيا من 

جانب نوع �لغذ�ء، �أو ممار�شة �لريا�شة. فال توجد �أي 

طريقة �أو �أي عملية متنع عودة �لدهون �أو �لوزن �إذ� 

��شتمر �حلال على تناول كميات كبرية من �لطعام، 

و�لدهون، و�ل�شكريات.

           يتصور بعض الناس            
   أن تناول األطعمة   

    الصحية بكميات كبيرة 
ليس له تأثيرات 

        سلبية تؤدي إلى 
              اإلصابة بالسمنة  

الشوكوالته بمختلف أنواعها 
مضرة بالصحة

تعد �ل�شوكوالته ع�شًقا 

عند كثري من �لنا�ش. ومن 

�ملعروف �أنها من �مل�شادر 

�لغذ�ئية عالية �ل�شعر�ت �حلر�رية 

و�لدهون، ومن ثم ت�شبح من �ملحظور�ت عند 

�تباع حمية غذ�ئية، ولكنها لي�شت بكل �أنو�عها غري 

�شحية! فال�شوكوالته �لد�كنة تعد ��شتثناء مقارنة 

بال�شوكوالته باحلليب، و�ل�شوكوالته �لبي�شاء.

ما السر الذي يصنف الشوكوالته 
الداكنة بأنها صحية؟

من �أهم �الأ�شباب �لتي جتعل �ل�شوكوالته �لد�كنة 

مفيدة لل�شحة هو �حتو�وؤها على �لكاكاو �لغني 

بالفالفونويد �أحد م�شاد�ت �الأك�شدة �ملهمة و�ملوجودة 

ا يف �ل�شاي و�لعنب و�لتفاح. حتمي م�شاد�ت  �أي�شً

�الأك�شدة �خلاليا و�الأن�شجة من �ل�شرر �لناجم عن 

�جلذور �حلرة �لتي تهاجمها نتيجة �لتوتر، و�لغذ�ء 

�ل�شيئ �أو �لتقدم يف �لعمر. كما ت�شاعد على تدفق 

�لدم وحتمي �الأوردة، ومتنع �ن�شد�د �ل�شر�يني، 

وت�شاعد على حت�شني �ملز�ج، و�لوظائف �الإدر�كية، 

و�لنظر، وتزيد �لطاقة.

�إ�شافة �إىل م�شاد�ت �الأك�شدة حتتوي 45 غر�ًما من 

�ل�شوكوالته �لد�كنة على:

�ملغني�شيوم �ملهم الإنتاج �لطاقة، و�حلفاظ على   •
عظام قوية، و��شرتخاء �لع�شالت و�النتقال �لفعال 

للر�شائل �لع�شبية.

�شنع  على  �جل�شم  ي�شاعد  �لذي  �لنحا�ش   •
�لناقالت �لع�شبية ويخف�ش خطر �الإ�شابة 

باأمر��ش �لقلب و�ل�شر�يني.

ما الكمية الصحية من الشوكوالته الداكنة؟
�شحيح �أنها �شحية وين�شح بها بدياًل للحلويات 

�ل�شرقية، ولكنها ما ز�لت حتتوي على �ل�شعر�ت 

�حلر�رية وال يجوز �الإفر�ط يف تناولها، لذلك ال 

ين�شح بتناول �أكرث من 10 غر�مات �إىل 20 غر�ًما 

منها ثالث مر�ت يف �الأ�شبوع. 

الخطأ الرابعالخطأ الثالثالخطأ الثاني
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�لدر��شي ال يتاأتى من فر�غ وال من قبيل �لتفوق 

�مل�شادفة، الأنه ثمرة جهد وكد و�شهر، وال 

ميكن �حلديث عن �لتفوق �لدر��شي مبعزل عن تطوير 

�ملهار�ت �لعقلية وتقوية �لذ�كرة، وممار�شة �لتمارين 

�لذهنية �لتي حتفز �لعقل حتى ت�شبح �لدر��شة 

متعة ولي�شت عبًئا ثقياًل على �لطالب و�لطالبات. 

فالتفوق رحلة �أوىل خطو�تها �لثقة يف �لنف�ش و�إميان 

�ل�شخ�ش بقدر�ته، كما �أنه لي�ش �إر�دة طالب فقط، 

الأن �لعو�مل �خلارجية لها تاأثري�ت معتربة تتعلق 

بتهيئة �جلو �ملالئم باملنزل وكذلك باملدر�شة. يقول 

�الأ�شتاذ �لدكتور �أحمد بن عبد�لرحمن �جلهيمي، 

�أ�شتاذ �ملناهج وطرق �لتدري�ش، بجامعة �الإمام حممد 

بن �شعود �الإ�شالمية: »�إن �لعلم و�لتعلم من ركائز 

قيام �لدول و�أ�شا�ش �لتنمية ومرتكز �حل�شارة، �إذ ال 

تاألو �لدول جهًد� يف تقومي و�قعها �لتعليمي وتطوير 

جماالته. فقد �أدى �النفتاح �القت�شادي و�لثقايف 

و�لعاملي �إىل ظهور �لوظائف �ملبنية على �ملعرفة 

وتناق�ش ما �شو�ها، ما يقت�شي �إعادة �شياغة �مل�شروع 

�لتعليمي و�ملنهاج �لرتبوي، و�إعادة �لنظر يف �ملهار�ت 

�لتي ين�شدها يف خمرجاته من �ملتعلمني«.

بيئة تعلم فاعلة   |   حتى يتحقق ذلك جند �أن 
��شت�شر�ف م�شتقبل �لتعليم يحتاج �إىل ت�شافر �لعقول 

بكل تخ�ش�شاتها ل�شياغة برنامج وطني �إ�شالحي، 

تت�شح روؤيته ور�شالته و�آليات تنفيذه. وحني تتطلع 

�لدول يف متعلميها تقوًفا و�إبد�ًعا وخمرًجا در��شًيا 

متميًز� يت�شق و�شوق �لعمل، فاإنها تن�شد حتواًل 

�إ�شالحًيا يف نظمها وبيئاتها �لتعليمية. و�لتفوق ال 

ميكن حتقيقه دون �أن تكون هناك عناية فائقة بطرق 

�لتدري�ش. وال مر�ء يف �أنه ال توجد طريقة ُمثلى 

للتدري�ش، بل ثمة طر�ئق متنوعة. وميكن تطبيق 

�أكرث من طريقة د�خل �لدر�ش �لو�حد لتحقيق �لغاية 

�الأ�شمى وهي �إفهام �لطالب.

مل يعد يلتفت �أحد �إىل طريقة �الإلقاء يف 

�لتدري�ش، �أحد �أقدم �لطرق و�أكرثها �شيوًعا، فقد 

�شاعدت �لتقنيات �حلديثة على ن�شاأة طرق حديثة 

�أكرث فاعلية ورو�جها مثل طريقة �لع�شف �لذهني، 

و�لتي تركز على �إ�شر�ك �لطالب يف طرح �الأ�شئلة 

عليهم ثم جمع �أفكارهم. وهناك طريقة متثيل 

�الأدو�ر، ومن خاللها يقوم �لطالب بتمثيل بع�ش 

�ملو�قف وتقم�ش بع�ش �ل�شخ�شيات. وهناك طرق 
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تعلم �أخرى �إال �أن جل تلك �لطرق ت�شعى �إىل تطوير 

�ملهار�ت �الإدر�كية لدى �لطالب ومن ثم حتقيق 

�لتفوق �لدر��شي. فالطرق �حلديثة يف �لتدري�ش 

جنحت يف خماطبة حو��ش �لطالب، و�شقل قدر�ته 

ومهار�ته و��شتثارة ميوله.

ُيعرف �أمين ب�شري، م�شرف �ملوهوبني يف �إحدى 

مد�ر�ش �لريا�ش، �لتفوق �لدر��شي باأنه بلوغ �لطالب 

م�شتويات متقدمة يف �لعلم و�ملعرفة، مقرتنة بتحقيق 

نتائج در��شية مميزة. ويق�شد به �لتح�شيل �لدر��شي 

�ملتميز يف �ملو�د �لدر��شية كلها �أو بع�شها. هناك 

عالقة وثيقة بني طريقة �لتدري�ش للطالب وتفوقه، 

لذلك د�أب �لرتبويون، على مر �لع�شور، على در��شة 

�لطرق و�بتكارها يف تقدمي �لدرو�ش وعر�شها مبا 

يالئم �ملرحلة، �شو�ء �لعمرية للطالب، �أو �ملرحلة 

�حل�شارية �لتي مير بها �ملجتمع �الإن�شاين. وتعددت 

هذه �لطرق �لتي تطورت عرب �لع�شور حتى �أكرثها 

ع�شرية، مثل �لتعلم �لن�شط �لذي يعتمد على �إيجابية 

�ملتعلم، وتفعيل دوره وتعظيمه من خالل �لبحث 

و�لتجريب، و�عتماده على ذ�ته يف �حل�شول على 

�ملعلومات و�كت�شاب �ملهار�ت. و�لتعلم �لتعاوين يعتمد 

   دأب التربويون، على مر العصور، 
                        على ابتكار طرق تدريس تالئم المرحلة الحضارية 

                                         للمجتمعات والمراحل العمرية للطالب   



  -  سبتمبر  522017

أسرة

نصائح طبية لزيادة التحصيل العلمي

تو�شح د. جو�هر �حلجي، �أ�شتاذة �لتغذية بجامعة 

�مللك �شعود، دور �لغذ�ء يف �لتاأثري يف �شحة �الأطفال 

وقدر�تهم على �لتح�شيل �لدر��شي، موؤكدة �أن �إهمال 

�لتغذية له تاأثري �شلبي يف �لطالب يف جانب �لدر��شة. 

فاإمد�د �جل�شم باحتياجاته �لغذ�ئية من �لطاقة 

و�لعنا�شر �لتي تعمل على تن�شيط �ملخ و�شالمة �جلهاز 

�لع�شبي من �لتوتر يعد �أمًر� �أ�شا�شًيا. �إ�شافة �إىل �أن 

ممار�شة بع�ش �لتمارين �ليومية �خلفيفة تعمل على 

جتديد �لدورة �لدموية، ومن ثم تن�شيط �ملخ و�لذ�كرة 

مبا ينعك�ش �إيجابًيا على قدر�ت �لتح�شيل �لعلمي، �إىل 

جانب تاأثريها �جليد يف �لتغلب على �لتوتر.

يعد �حل�شول على �لق�شط �لكايف من �لنوم، وجتنب 

�ل�شهر عن�شرين رئي�شني يف حت�شني قدر�ت �لطالب 

�لتح�شيلية، بينما �العتقاد �ل�شائد يف �أن تناول �لقهوة 

و�ملنبهات ي�شاعد على �لرتكيز فهو �عتقاد خاطئ، فهي 

تزيد من �ل�شغط و��شطر�بات �جلهاز �له�شمي. وين�شح 

بتناول �لوجبات �خلفيفة للم�شاعدة على حت�شني م�شتوى 

�لطاقة و�لدماغ، و�لبقاء على م�شتوى �ل�شكر يف �لدم 

معتداًل. ومن تلك �لوجبات تناول �ملوز، وزبدة �لفول 

�ل�شود�ين، و�لبطاطا، و�لفاكهة مع كوب من �حلليب، 

و�حلبوب �لغذ�ئية ملنح �جل�شم �لطاقة �لالزمة.

تعد �لفاكهة من �أهم �لعنا�شر �لغذ�ئية �ملفيدة للمخ، 

الأنها حتتوي على م�شاد�ت �الأك�شدة، �إ�شافة �إىل 

�ملو�د �لغذ�ئية �لالزمة. كما �أن �شكر �لفاكهة ميد 

ا بتناول �خل�شر�و�ت  �جل�شم بطاقة نقية. وين�شح �أي�شً

�ملتنوعة �لتي تختلف فو�ئدها �لغذ�ئية ح�شب نوعها، 

فمثاًل �ل�شبانخ غنية بالعنا�شر �لغذ�ئية �أكرث من 

�خل�ش. ومن �خل�شر�و�ت �لتي ين�شح بها �لربوكلي 

و�لفلفل. كما يتوجب �حلر�ش د�ئًما على �شرب 

�ل�شو�ئل يف �أثناء �ملذ�كرة كاملياه، �أو بع�ش �لع�شائر 

�لطازجة، وتقليل ن�شب �لكافيني.

من �أهم �الأغذية �لتي ت�شاعد على �لرتكيز �الأ�شماك 

و�ل�شويا، الأنها تعمل على حتفيز �لدماغ، وتزوده 

بالعنا�شر �لالزمة لعمله بكفاءة. بينما تعد �ملكمالت 

�لغذ�ئية جيدة ولكنها ال تغني عن �لوجبات �لفعلية. 

وميكن تناول برتقالة بداًل من فيتامني ج، الأنها حتتوي 

على بع�ش �لعنا�شر �لغذ�ئية �الأخرى كاالألياف، وبيتا 

كاروتني، وبع�ش �ملعادن �الأخرى. ويتوجب عدم �إهمال 

وجبة �الإفطار على �أن ت�شتمل على كثري من �لعنا�شر 

�لغذ�ئية �الأ�شا�شية كالكال�شيوم، و�لربوتني، و�الألياف، 

وتناول �لوجبات �لرئي�شة بانتظام للبعد عن �الإ�شابة 

بالتخمة و�خلمول. 

على تق�شيم �لطالب �إىل جمموعات كل جمموعة ت�شم 

�أربعة طالب �إىل خم�شة طالب خمتلفي �مل�شتوى لنقل 

�لطالب �ملتو�شط �إىل �أن ي�شبح يف مرحلة �لتفوق. 

�إ�شافة �إىل طريقة �ل�شف �ملقلوب، وهي منوذج تربوي 

ي�شتخدم �لتقنيات �حلديثة، و�شبكة �الإنرتنت بطريقة 

ت�شمح للمعلم باإعد�د �لدر�ش عن طريق مقاطع فيديو، 

�أو ملفات �شوتية، �أو غريها من �لو�شائط ليطلع عليها 

�لطالب يف منازلهم، �أو يف �أي مكان �آخر قبل ح�شور 

�لدر�ش. لقد �ختلفت طرق �لتدري�ش باختالف �لع�شر 

و�أدو�ته. فال �شك يف �أن �ملعلم �لفطن البد �أن يطور 

من �أدو�ته يف عر�ش �لدر�ش، ويتلم�ش ميول �لطلبة 

لديه، ويعتمد على �لطرق �لفعالة يف �لعر�ش الإك�شابهم 

�ملعارف و�ملهار�ت. فاإذ� ُوفق �ملعلم يف طريقة تقدميه 

ملادته، مع مر�عاة �ختالف م�شتوى �لطالب وذكائهم، 

�زد�د حبهم للمادة ومن ثم حت�شيلهم �لعلمي.

األدوات الذكية   |   يوؤكد �ملعلم �أحمد نا�شر 
�ل�شعدون، �حلا�شل على جائزة �الأد�ء �لتعليمي 

�ملتميز على م�شتوى �خلليج، وجائزة �لتميز يف فئة 

�ملعلم �ملتميز على م�شتوى �ململكة، �أنه ال �شك يف �أن 

طريقة �لتدري�ش لها عالقة قوية بتفوق �لطالب، الأن 

�لتنوع يف طرق �لتدري�ش، و�لتعلم �لن�شط، وطرق 

�لتعلم �لتعاوين، و��شتخد�م �لتقنيات و�لو�شائل 

�لتعليمية �حلديثة حتفز �لطالب على زيادة �لتح�شيل 

�لدر��شي ومن ثم �لتفوق �لدر��شي. وتعتمد �لو�شائل 

�لتعليمية �حلديثة على �الأجهزة �الإلكرتونية مثل 

�ل�شبورة �لذكية، و�لهاتف، و�الآيباد، �إ�شافة �إىل 

و�شائل تعليمية تختلف ح�شب �لتخ�ش�ش. ويف كثري 

من خطط �لتدري�ش ي�شارك �لطالب يف �إعد�د خطة 

�لدر�ش، وهذ� ي�شاعد على متيز �ملعلم، الأنه ي�شل 

بهذه �لطريقة �إىل �مل�شتوى �ملالئم لتفكري �لطالب.

الكتاب المدرسي   |   حول �لعالقة بني �لكتاب 
�ملدر�شي و�لتفوق، تكون طريقة بناء �ملنهج وعر�شه 

يف كتاب مدر�شي �أمًر� يف غاية �الأهمية يف �شبيل 

و�شول �ملعرفة و�إتقان �ملهارة للو�شول للتفوق. وهذ� 

�الأمر كان �ل�شغل �ل�شاغل وال يز�ل خلرب�ء بناء 

�ملناهج �لدر��شية وت�شميمها، و�لتي بدورها تطورت 

يف �لع�شر �لر�هن يف �شوء تعدد م�شادر �لتعلم. 

فابتعاد �لكتاب عن �لتعقيد و�لرتكيب يف �ملهار�ت 

و�لت�شل�شل، و�عتماده على �لنظرية �لبنائية يف �لتقييم 

يجعل �ملهار�ت �أكرث تقباًل و�إتقاًنا. وهذ� بدوره ي�شهم 

يف زيادة �لتح�شيل و�لو�شول �إىل �لتفوق.

العوامل الفردية   |   هناك كثري من �لعو�مل 
�الأخرى �لتي ت�شهم يف �لو�شول �إىل مرحلة �لتفوق 

�لدر��شي ومنها �لتفوق �لعقلي، �أو ما ي�شمى �لذكاء 

�ملوروث، وهذ� من �لعو�مل �لفردية. وهناك عو�مل 

تتعلق بالبيئة �الجتماعية كاملنزل، و�ملدر�شة، وو�شائل 

�الإعالم و�لتو��شل �الجتماعي. وهناك عو�مل تتعلق 

بالغذ�ء و�ل�شلوك �حلياتي للطالب وطريقة �لدر��شة، 

و�لتطبيق و�ال�شتعد�د لالختبار�ت، وتنظيم �لوقت.

كي ي�شبح �لطالب متفوًقا فالبد �أن ميتلك 

مهار�ت منها �ل�شرب و�ملثابرة يف �لدر��شة و�لتح�شيل. 

فالو�شول للقمة يحتاج �إىل بذل �جلهد، ومهارة 

�لقر�ءة، فهي مفتاح �لتح�شيل و�لتفوق. لذلك البد �أن 

يتعلم �لطالب كيف يذ�كر مبهارة، ومتى وماذ� يقر�أ. 

والبد �أن يختار �لزمان )مرحلة �لن�شاط �لذهني( 

و�ملكان )هادئ( �ملنا�شب للقر�ءة، و�أن يبتعد عن �أوقات 

�خلمول و�أماكن �ل�شخب. و�أن يتحلى مبهارة �حلفظ 

بالتعرف على �لنقاط �ملهمة فيما يقروؤه، و�أن ي�شتوعب 

�لقو�عد ويحاول ��شرتجاع �ملعلومات من فرتة الأخرى 

جتنًبا لن�شيانها. كما �أن �خلر�ئط �لذهنية ت�شاعد 

على حتقيق �لتفوق، فهي تتميز باأنها تعطي �شورة 

�شاملة ملخ�شة ومركزة عن �ملادة �ملقروءة يف ورقة 

و�حدة، وتتحول �ملعلومات �إىل �شورة ي�شهل تذكرها بعد 

ر�شمها وحفظها يف �ملخ، فهي حتول �لدر��شة �إىل متعة. 

فالطالب يدر�ش، وير�شم ويلون، ويقوي �لذ�كرة.

يتوجب �إدر�ك �أن �لتفوق �لدر��شي يعتمد 

باملقام �الأول على طريقة �ملذ�كرة و�ملهار�ت 

�ملكت�شبة، وهو يخالف بذلك كونه موهبة فقط. و�إن 

تقاطعت �ملوهبة مع �لتفوق عند بع�ش �لطلبة فهذه 

ت�شنف حاالت خا�شة، حيث �إن �ملوهبة يف �لغالب 

�شفة و�شمة تتعلق باملوروث و�ل�شفات و�ل�شمات 

�ل�شخ�شية لدى �لطالب، ولي�ش كل موهوب متفوًقا 

در��شًيا، ولي�ش كل متفوق در��شًيا موهوًبا. و�الأمثلة 

على ذلك كثرية. و�جتماع �ل�شفتني يف �لفرد هي 

من �خلو��ش �لتي ال تقبل �لتعميم. 
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عالم الرجل

رياضية وأنيقة 

ترثي 
بوم �إيه مر�شييه، متا�شًيا مع 

روح هذ� �لع�شر و�إيقاعه 

 Clifton ملت�شارع، جمموعتها �ل�شهرية�

بابتكار�ت يحتفي نب�شها بالنزعة �ل�شائدة 

لدى رجاالت �ليوم �إىل تثمني ريا�شات 

باتت ت�شكل جزًء� ال يتجز�أ من عي�شهم. يف 

جمموعة Clifton Club �جلديدة، تغلب 

على تفا�شيل �لوقت مالمح ت�شتح�شر روح 

�ملغامرة دون �أن تفتقر �إىل عن�شر �الأناقة. 

هذ� �لتمازج بني ت�شميم ريا�شي و�أ�شلوب 

عملي �أنيق يتجلى على وجه �خل�شو�ش يف 

�شاعة Clifton Club 10338 �لتي �شيغت 

يف علبة د�ئرية من �لفوالذ �ملقاوم لل�شد�أ 

بقطر 42 ملم و�شماكة 10.3 ملم. و�إن 

كانت �للم�شات �لنهائية �مل�شقولة للعلبة 

�أو زخارفها �ل�شاتانية ُت�شفي على �ل�شاعة 

جاذبية كال�شيكية، فاإن تفا�شيل �مليناء 

�الأ�شود توحي يف �ملقابل بحيوية تر�شد 

�لعني جتلياتها يف ترتيب �ملوؤ�شر�ت �ملعززة 

مبادة Supeluminova SLN C1 �ملتوهجة 

بلون �أخ�شر ملزيد من �لو�شوح يف �لقر�ءة، 

متاًما كحال �لعقارب، ومن بينها عقرب 

�لثو�ين �لو�شطي �مل�شقول بطالء �لورني�ش 

بلون برتقايل مثايل لالأ�شلوب �لريا�شي. 

�أما ما يرقى حتديًد� بالطابع �لريا�شي 

�لذي توحي به �شاعة بوم �إيه مر�شييه 

�جلديدة، فيتج�شد يف �ل�شو�ر �مل�شغول 

من جلد �لعجول عايل �ملتانة �ملعزز 

يف �جلانب �لعلوي منه بن�شيج �شبيه 

بخامات �الأ�شرعة، ويف خلفيته ببطانة 

من جلد �لعجول �ملطاطي برتقايل 

�للون. فهذ� �ل�شو�ر �مل�شغول من مادة 

ح�شرية للد�ر يت�شم مبز�يا �ملقاومة 

�ل�شديدة للعو�مل �لبيئية �ملختلفة، حتى 

�الأ�شعة ما فوق �لبنف�شجية، ما يجعله 

مثالًيا للريا�شيني و�ملغامرين.

www.baume-et-mercier.com   

فخامة كالسيكية 

لطاملا 
�فُتنت جوزيبي �شانتوين، �لرئي�ش 

�لتنفيذي لعالمة �شانتوين، و�ملوؤمتن 

�ليوم على �إرث �لد�ر �لتي و�شع ركائزها �الأوىل 

و�لده �أندريا، بال�شيار�ت �لتقليدية، مثمًنا 

جوهرها بو�شفها حتًفا فنية ال تعوزها فخامة. 

�حتفاء مبا يج�شده عامل �ل�شيار�ت �لتقليدية من 

قيم �الأناقة و�جلودة �لتي تطبع باملثل �بتكار�ت 

�لد�ر من �ملنتجات �جللدية �لفاخرة، رعت 

�شانتوين جمدًد� �شباق �ل�شيار�ت �لتقليدية 

Passione Caracciola يف دورته �لثالثة �لتي 
�نطلقت خالل �لفرتة �ملمتدة من 21 يونيو 

حزير�ن �إىل 25 يونيو حزير�ن �لفائت من 

ميالنو �إىل مدينة لوغانو �ل�شوي�شرية. للمنا�شبة، 

�أطلقت �لد�ر جمموعة Capsule من �لكماليات 

�جللدية �لتي �شملت حقيبة للظهر م�شغولة 

من جلد �لعجول �مل�شقول و�ملعتق يدوًيا باللون 

�لبني. ُزخرفت �حلقيبة، كما �البتكار�ت �الأخرى 

�شمن �ملجموعة، ب�شعار 144R تكرمًيا لل�شائق 

�الأ�شطوري رودولف كار�ت�شوال.  

www.santonishoes.com    



زمن ثالث 

يثّمن 
هو�ة عامل �لطري�ن �شاعة Chronoliner �لتي �أطلقتها د�ر بر�يتلينغ �شنة 

2015، م�شتح�شنني ما يجتمع فيها من دقة يف �أد�ء �لكرونوغر�ف وجماليات 
ت�شميم ي�شتلهم �شاعات �لطيارين يف خم�شينيات �لقرن �لفائت و�شتينياته. وفيما ي�شبه 

�لبناء على �لنجاح �لذي حققته تلك �ل�شاعة، ُتعيد �لد�ر �ليوم �إطالقها يف �إ�شد�ر 

حمدود يقت�شر على 100 منوذج. �شيغت �شاعة Chronoliner B04 �جلديدة يف علبة 

من �لفوالذ �ملقاوم لل�شد�أ بقطر 46 ملم، وتزينت هذه �ملرة بقر�ش وميناء باللون �الأزرق 

مع عد�د�ت ف�شية لنافذتي �لكرونوغر�ف )عند موؤ�شري �ل�شاعة 3 و�ل�شاعة 6( ونافذة 

لعر�ش �لثو�ين �ل�شغرية )عند موؤ�شر �ل�شاعة 9(، ف�شاًل عن رباط مطاطي �أزرق يحاكي 

يف ت�شميمه �شو�ر �ل�شبك �لفوالذي �لذي كان مييز �شاعات �لقرن �ملا�شي. لكن بعيًد� 

عن جماليات ت�شميم ي�شتلهم �إرث بر�يتلينغ من �ل�شاعات �الأوىل �ملخ�ش�شة للطيارين، 

ويف طليعتها �شاعة Co-Pilot و�شاعة Co-Pilot 7650، �أثرت �لد�ر �آلية �لكرونوغر�ف 

بوظيفة توقيت جديدة تتيح قر�ءة �لوقت بالتز�من يف ثالث مناطق زمنية خمتلفة. 

�إ�شافة �إىل موؤ�شر�ت �لتوقيت �لفعلي و�لتوقيت يف �ملنطقة �لزمنية �لثانية �لتي يحددها 

ا دو�ًر� من  ا عن 12 �شاعة، �عتمدت بر�يتلينغ قر�شً هذه �ملرة مقيا�ش من 24 �شاعة عو�شً

�ل�شري�ميك لعر�ش �لتوقيت يف منطقة زمنية ثالثة. 

  www.breitling.com        
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عالم المرأة

عملية وفاخرة

قد 
ت�شّكل حقيبة Mini D-Fence Bag من ديور خياًر� مثالًيا 

ملو�شم رحالت �لغلبة فيه ملالمح �أناقة غري ر�شمية �إمنا ال 

يعوزها رقي. �شيغت �حلقيبة �شغرية �حلجم يف ت�شميم د�ئري 

�أنيق ي�شتلهم �شرج �خليل، وحيكت باإتقان من جلد �لعجول �لفاخر 

�لذي ز�ده ثر�ء م�شبك جديد ومبتكر.  يتزّين �بتكار �لد�ر �جلديد، 

خالًفا حلقائب ديور �ل�شابقة، مب�شبك يحمل �ال�شم DIOR منحوًتا 

يف �ملعدن �مل�شقول بلون ذهبي معّتق. ويكّمل �حلقيبة حز�م قابل 

للف�شل �أو �لتعديل يتيح �لتزّين بها باأ�شكال خمتلفة.

www.dior.com   

هو 
نب�ش �أنوثة تر�وح بني �لرقي و�لب�شاطة كّر�شته د�ر �شوميه جمدًد� يف �بتكار�تها �الأخرية من �شاعات تبدو برب�عة ت�شويرها و�إتقان 

ا يتفتح يف حمرتفات  �شياغتها �أقرب �إىل قطع جو�هر تناأى عن �لتكّلف رغم ما تتزّين به من رو�ئع �حلجارة �لطبيعية. فهذه �ملرة �أي�شً

�لد�ر ربيع زهرة �لكوبية �لتي �رحتلت بها �شوميه عن حد�ئق �الإمرب�طورة جوزفني لت�شكنها كثرًي� من �إبد�عاتها �ملتميزة. يف جمموعة �شاعات 

Hortensia Eden، يتهادى �لوقت على �إيقاع هذه �لزهرة �لتي جعلها حرفيو �لد�ر ت�شتوطن قر�ش �لعلبة �ملر�شعة بحبيبات �الأملا�ش قبل �أن 
يفي�ش �شذ�ها على ميناء يحتفي بفتنة �الأحجار �لطبيعية، فيتدثر مرة بك�شوة من �مللكيت �أو �لفريوز �أو �لالزورد، ومر�ت بعرق �للوؤلوؤ �أو �الأوبال 

�لزهري. �أما �شو�ر �ل�شاعة، فيتو�فر يف خامة من �ل�شاتان �أو جلد �ل�شحلية باألو�ن ز�هية تتما�شى مع �مليناء.

www.chaumet.com   

نبض الزهر
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انحناءات بديعة

�شكلت 
جمموعة جو�هر BOULE من دي غري�شوغونو، منذ �إطالقها للمرة �الأوىل �شنة 1999، رمًز� 

�أنثوًيا ج�ّشده موؤ�ش�ش �لد�ر وم�شمم �جلو�هر فو�ز غريوزي عرب �ل�شنني يف ذ�ك �ل�شكل 

�لد�ئري �لذي يقارب حدود �لكمال بانحناء�ته �لبديعة. يف عام 2015، �رتقى غريوزي برتجمته �ملتميزة 

للكمال �الأنثوي نحو �أبعاد جديدة، م�شتلهًما من �ل�شكل �لد�ئري �ملميز ملجموعته قطًعا هند�شًيا جديًد� 

للحجارة �لنفي�شة متّثل بالقطع »�لكروي«. �ليوم، يتناغم �بتكار �لد�ر مع �لقطع �لرّب�ق و�لقطع �الإجا�شي 

يف �إبد�عات جديدة من �أ�شاور ميزتها �جلمع بني ثالثية من �ألو�ن �حلجارة و�أ�شكال قطعها، كاجلمع مثاًل 

بني حجر فريوز كروي �ل�شكل وحجر جم�شت �إجا�شي �لقطع وحبات من عقيق تز�فوريت �الأخ�شر ذ�ت 

�لقطع �لرّب�ق يف �شو�ر م�شغول من �لذهب �الأبي�ش. 

www.degrisogono.com    

�شاعة PanoMatic �جلديدة من غال�شوته �أوريجينال، يف 

تن�شبط �إيقاعات �الأنوثة على مو�قيت م�شهد �شيفي 

�شاحر تهيم به �الأب�شار بهجة. ففي �ل�شاعة �لتي ت�شتوطن 

علبة من �لذهب �الأبي�ش، يتدثر نب�ش �لوقت بنقاء زرقة 

يخالها �لناظر �رحتلت �إىل �مليناء �مل�شغول من عرق �للوؤلوؤ 

مرة عن �أفق �شماء �شفت �إال من لونها �لالزوردي، ومرة عن 

فريوز بحر يرق�ش مركب �شر�عي على نغم موجه، ومر�ت 

عن �نعكا�ش كتلة جبلية فوق �شفحة بحرية حتر�شها قمم 

جبلبة �شاهقة. وبني بحر و�شماء، يف ذ�ك �لف�شاء �الأزرق 

�لذي تاأّنت �أنامل �حلرفيني يف نحته و�شقله بطالء �للك، 

عّلقت �لد�ر قمًر� ت�شّكل وجهه عند موؤ�شر �ل�شاعة �لثانية 

تقو�شات جميلة كاأنها خيوط من ف�شة ينعك�ش وهجها بريًقا 

�أملا�شًيا يحيط بنافذة قر�ءة �لوقت ويفي�ش على �لقر�ش 

فيما جمموعه 83 �أملا�شة ذ�ت قطع بّر�ق. ويكمل علبة 

�ل�شاعة �لتي تزهو بتعقيد �أطو�ر �لقمر �شو�ر باللون �الأزرق 

حيك من جلد متا�شيح لويزيانا. 

www.glashuette-original.com   

مواقيت بحر وسماء 
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تقنية

يو�جه 
�مل�شافرون متاعب كثرية للو�شول 

�إىل وجهتهم و�لعودة �إىل منازلهم، 

ا يف حال حاجتهم �إىل ت�شجيل �لبيانات  خ�شو�شً

يف �لفندق قبل �لو�شول �إىل �لغرفة و�ملو��شالت 

يف �لوجهة �ملرغوبة. �إال �أن تطور تقنيات �لهو�تف 

�جلو�لة و�ال�شتخد�م �ملتز�يد للنا�ش لها جعل 

�لفنادق وغريها من �ملوؤ�ش�شات �ملرتبطة بال�شفر 

و�ل�شياحة تطرح تطبيقات على �الأجهزة �ملحمولة 

مل�شاعدة �مل�شتخدمني يف تخطيط رحالتهم 

وجعلها �أكرث ر�حة، وذلك خلف�ش �لفرتة �لزمنية 

�ملطلوبة الإمتام �لعملية.

بعد �إمتام �إجر�ء�ت �لو�شول �إىل �لوجهة، 

فاإن �آخر ما يريده �مل�شافر هو �النتظار يف بهو 

�لفندق �إىل حني �النتهاء من �إمتام �إجر�ء�ت 

�لدخول للح�شول على غرفة للنوم و�حل�شول 

على ق�شط من �لر�حة. و�أطلق كثري من �لفنادق، 

مثل ماريوت، تطبيقات للحجز و�إدخال �لبيانات 

�لالزمة من هاتف �مل�شتخدم، ليذهب �مل�شتخدم 

�إىل موظف �ال�شتقبال لطلب مفتاح غرفته فقط، 

مع تقدمي بع�ش �لفنادق تطبيقات باإمكانها 

ت�شجيل بيانات �لغرفة يف �لهاتف بعد �النتهاء 

من عملية �حلجز و�لدفع، وتقريب �لهاتف نحو 

قفل باب �لغرفة لدى �لو�شول لنقل تلك �لبيانات 

ال�شلكًيا �إىل �لقفل من خالل تقنيتي بلوتوث 

 Near Field و�الت�شال عرب �ملجال �لقريب

Communications NFC �لتي يدعمها كثري 
من �لهو�تف �جلو�لة �حلديثة مثل تطبيق فنادق 

�شتاروود. ولي�ش من �لبعيد دمج هذه �لقدر�ت 

ا عن  بال�شاعات �لذكية لت�شهيل �لعملية عو�شً

��شتخد�م �لهاتف �جلو�ل. هذ�، وت�شمح بع�ش 

تطبيقات �لفنادق، مثل هيلتون، للم�شتخدمني 

�ختيار غرفهم وفًقا لالإطاللة �ملوجودة 

�أمامها، �أو للدور �ملرغوب فيه، �أو قربها من 

بع�ش �خلدمات �لتي يقدمها �لفندق مثل برك 

�ل�شباحة، و�لنادي �لريا�شي، ومركز �لت�شوق 

�ملدمج، وغريها.

بعد �لر�حة يف �لفندق، ي�شتطيع �مل�شتخدم 

�لتجول يف �أرجاء �ملدينة بكل ر�حة با�شتخد�م 

�خلر�ئط �لرقمية من خالل هاتفه �جلو�ل. 

ولكن هناك �ملزيد من �لقدر�ت �لتقنية �ملفيدة 

لل�شياحة، �إذ تعر�ش بع�ش �لتطبيقات �شوًر� 

تاريخية وفًقا للموقع �لذي يتجول فيه �مل�شتخدم 

باالعتماد على تقنية حتديد �ملوقع �جلغر�يف 

للهاتف GPS، مع �إمكانية ت�شغيل ت�شجيالت 

�شوتية حول �لطرقات و�الآثار و�ملعامل من حوله 

يف �أثناء �لتجول مثل تطبيق Detour. وهناك 

 Augmented تطبيقات تدعم تقنية �لو�قع �ملعزز

Reality و�لتي تعر�ش بيانات مهمة عن �ملعامل 

من حول �مل�شتخدم على �شا�شة �لهاتف �جلو�ل 

مبجرد ت�شويب كامري� �لهاتف نحو تلك �ملعامل، 

وم�شاهدة �لبيانات �إىل جانب كل معلم �أثري �أو 

 City مع �إ�شافة HERE Maps شياحي مثل تطبيق�

Lens، وغريها.
�أما ما يخ�ش ��شتئجار �ل�شيارة، فيقدم 

كثري من �لتطبيقات مثل CarRentals �لقدرة 

على ��شتئجار �ل�شيارة �ملرغوب فيها يف جهة 

�لو�شول بعد حجز تذكرة �لطائرة، مع طرح 

تطبيقات متخ�ش�شة من �شركات تاأجري 

�ل�شيار�ت �مل�شهورة مثل هريتز و�أالمو. وت�شتطيع 

بع�ش �لتطبيقات، مثل Zipcar، �إقفال �أبو�ب 

�ل�شيارة وجعلها ت�شدر �أ�شو�ًتا عالية ملعرفة 

مكانها يف �ملو�قف �لكبرية. �أما �شيارة �الأجرة، 

فتوجد تطبيقات متخ�ش�شة ت�شمح للم�شتخدم 

بطلب �شيارة �أجرة من خالل هاتفه �جلو�ل 

و�لدفع �إلكرتونًيا، مع �لقدرة على حتديد 

موقع �ل�شيارة �حلايل، وعر�ش بيانات �ل�شائق 

ورقم لوحة �ل�شيارة، وهو �الأمر �ملفيد يف حال 

ن�شيان �مل�شتخدم مقتنيات ثمينة يف �ل�شيارة. 

وت�شهل هذه �خلدمات �لتنقل للرحالت �لعادية، 

�أو �لعثور على �شيارة �أجرة يف �ملناطق غري 

�ملاأهولة، �أو يف �الأوقات �ملتاأخرة، ويعمل بع�شها 

يف كثري من �لدول �لعربية.

خلدون غسان سعيد

توفر تطبيقات الفنادق 
أساليب متقدمة لحجز 

الغرف والسكن دون الحاجة 
إلى إجراءات معقدة. كما 

تتيح تطبيقات أخرى أساليب 
سهلة للتنقل والتعرف إلى 

المواقع السياحية.

التقنية والسفر
الرفيق المريح



تطبيقات مختارة
اخترنا لكم في هذا العدد مجموعة من 

التطبيقات المختلفة لألجهزة الجوالة:

Motion Stills
ي�شتطيع تطبيق Motion Stills �ملجاين على 

�الأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�شغيل �آندرويد 

�إيجاد �ل�شور �ملتحركة بامتد�د GIF بكل �شهولة. 

ويقدم �لتطبيق جمموعة �إ�شافية من �الأدو�ت 

�ملرتبطة باإيجاد �ل�شور �ملتحركة و�حلفاظ على 

��شتقر�ر حركتها ب�شال�شة، وي�شتخدم تقنيات 

�لذكاء �ال�شطناعي لتحديد �أف�شل لقطة للبدء 

با�شتعر��ش �ل�شورة، مع جتنبه الأي لقطة تبد�أ باأي 

نوع من �الهتز�ز�ت �أو �لت�شوي�ش، و�ختيار لقطة 

�أخرى �أف�شل منها من تلقاء نف�شه. وي�شتخدم 

�لتطبيق تقنيات تثبيت �ل�شورة ومنع �أثر �هتز�زها 

خالل �لت�شوير، مع تثبيت خلفية �ل�شور لي�شعر 

�مل�شاهد وكاأنها م�شورة من حامل كامري� ثابت 

ولي�ش من هاتف بيد �مل�شتخدم. كما ميكن حترير 

�ل�شور قبل حفظها، ومن ثم م�شاركتها مع 

�الأهل و�الأ�شدقاء عرب خدمات �لدرد�شة �لن�شية 

�لفورية. وميكن حتميل �لتطبيق من متجر غوغل 

بالي �الإلكرتوين.

باإمكانك 
ت�شجيل جمريات �أي 

��شطد�م مع �شيار�ت �أخرى 

بكل �شهولة با�شتخد�م كامري� متخ�ش�شة 

يتم تثبيتها د�خل �ل�شيارة تر�شد ما يجري 

طو�ل �لوقت. وميكن ��شتخد�م �لت�شجيالت 

عند �حلاجة �إليها وتقدميها للجهات 

�لقانونية �ملرتبطة، �أو �شركات �لتاأمني 

ل�شرد مالب�شات �ال�شطد�م بكل موثوقية. 

من �لكامري�ت �حلديثة �لتي �أطلقت موؤخًر� 

كامري� »كوبر� �إلكرتونيك�ش �إن�شتانت بروف 

 Cobra Electronics Instant »د��ش كام

Proof Dash Cam �ملعروفة با�شم »�آي بي 
ا، و�لتي تلت�شق بالزجاج  IP200 »200 �أي�شً

�الأمامي لل�شيارة من �لد�خل، وت�شجل كل 

�شيء بالدقة �لعالية 1080 وبزو�يا ت�شوير 

ت�شل �إىل 120 درجة. كما ت�شتطيع �لكامري� 

�لتقاط �أرقام لوحات �ل�شيار�ت من �أمام 

�مل�شتخدم، وتق�شيم �لت�شجيالت �إىل �أجز�ء 

تبلغ مدة كل و�حد منها 3 دقائق. و�إذ� 

نفدت �ل�شعة �لتخزينية، ف�شتقوم �لكامري� 

بحذف �لت�شجيالت �لقدمية �أواًل، وب�شكل 

�آيل. وحتتوي �لكامري� على جم�ش ت�شارع 

مدمج ي�شتطيع معرفة ما �إذ� تعر�شت 

�ل�شيارة ال�شطد�م �أم ال، ومن ثم حماية 

ذلك �لت�شجيل وعدم حذفه، مع توفري 

�لقدرة على �ل�شغط على زر خا�ش حلماية 

�أي ت�شجيل يدوًيا. كما ت�شتطيع �لكامري� 

مبا�شرة �لت�شجيل فور تعر�ش �ل�شيارة الأي 

�شدمة يف �أثناء توقفها يف �ملر�آب �أو �أي مكان، 

وب�شكل �آيل. وتقدم �لكامري� بطاقة ذ�كرة 

»مايكرو �إ�ش دي« مدجمة ب�شعة 4 غيغا بايت 

مع �لقدرة على رفعها ببطاقات ذ�كرة �أكرب 

حجًما. يبلغ �شعر �لكامري� 60 دوالًر�، وميكن 

http://www. حل�شول عليها من موقع �ل�شركة�

cobra.com/products/dash-cams/ip200
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LinkedIn Lite
�أطلقت �شركة لينكد �إن، �لتي متلكها 

مايكرو�شوفت، موؤخًر� ن�شخة خفيفة من تطبيقها 

�لرئي�ش LinkedIn Lite على �الأجهزة �لتي تعمل 

بنظام �لت�شغيل �آندرويد، وذلك بهدف م�شاعدة 

�مل�شتخدمني يف �الأ�شو�ق �لنا�شئة و�ملناطق �شعيفة 

�الت�شال باالإنرتنت �أو ب�شبكات �الت�شاالت على 

�لعثور على وظائف يف �شبكة لينكد �إن �الجتماعية. 

وال يزيد حجم �لتطبيق عن 1 ميغابايت فقط، 

ومن �شاأنه ت�شريع عملية ت�شفح �لوظائف بن�شبة 

80% وخف�ش كمية ��شتهالك �لبيانات. وكمثال 
على ذلك، فلن يحتاج �مل�شتخدم �إال �إىل 5 ثو�ن 

عرب �شبكات �جليل �لثاين لالت�شاالت لعر�ش 

معلومات �ل�شفحات �ملرغوبة. �لتطبيق متو�فر حالًيا 

للم�شتخدمني يف �لهند، ولكن �ل�شركة �أكدت �أنها 

�شتطلقه يف 60 دولة قريًبا. وميكن حتميل �لتطبيق 

من متجر غوغل بالي �الإلكرتوين. 
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

لغتنا

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعر

قال �أبو فر��ش �حلمد�ين وقد بلغه خرب موت �أمه وهو �أ�شري يف بالد �لروم:

�جلاحظ من �أئمة �لبيان يف �لعربية، يعد 

بل هو زعيم للبيان �لعربي يف قوته 

و�أ�شره، ويف دقته و�شحته، وجماله وفنه. مل 

يكن همُّ �جلاحظ مثل غريه من �ملوؤلفني يف 

�جلمع و�لرو�ية و�حلفظ، بل كان يريد �أن 

يبتكر و�أن ي�شنع للنا�ش عماًل بديًعا مو�شى 

بالدعابة و�لطر�فة و�لفكاهة. فجمع بذلك قلوب 

�لقارئني �إليه و��شتوىل على �شتى ميولهم �إىل ما 

يكتب. فقد كانت كتب �جلاحظ تذيع وتنت�شر 

وتطري �إىل �الآفاق يف حياته، للرغبة �مللحة فيها 

وحلر�ش �لنا�ش على ما فيها من فو�ئد كثرية.

�ش  قد ُيوهم ��شم هذ� �لكتاب باأنه ُخ�شنِّ

للحيو�ن وما ميتُّ �إليه ب�شبب. فقد ��شتمل 

هذ� �لكتاب على طائفة من �ملعارف �لطبيعية 

و�مل�شائل �لفل�شفية، كما حتدث يف �شيا�شة 

�الأقو�م و�الأفر�د، وتكلم يف نز�ع �أهل �لكالم 

و�شائر �لطو�ئف �لدينية. كما تناول �لكتاب 

كثرًي� من �مل�شائل �جلغر�فية، وخ�شائ�ش 

كثري من �لبلد�ن، وتاأثري �لبيئة يف �حليو�ن 

ا �الأجنا�ش  و�الإن�شان و�ل�شجر. كما تناول �أي�شً

�لب�شرية وتباينها، وعر�ش لبع�ش ق�شايا 

�لتاريخ، و�حلديث عن �لطب، و�أمر��ش �حليو�ن 

و�الإن�شان، وفيه بيان لكثري من �ملفرد�ت 

�لطبية. كما حتّدث �جلاحظ يف هذ� �لكتاب عن 

�حليو�ن حديًثا طوياًل، حتّدث عن �الأني�ش منه 

ومل يهمل �لوح�شي، بل �أ�شرك بني هذ� وذ�ك. 

كما حتدث عن �لعرب و�الأعر�ب و�أحو�لهم 

ومز�عمهم وعلومهم، و�أفا�ش �لقول يف �لقر�آن 

ل بع�ش  �لكرمي و�الأحاديث �لنبوية �ل�شريفة وف�شَّ

م�شائل �لفقه و�لدين. و�لكتاب كذلك ديو�ن 

جمع �ل�شفوة �ملختارة من �ل�شعر �لعربي و�لقدر 

�لكبري من �الأمثال. �أما ُفكاهة �جلاحظ فقد 

ُنرثت يف �لكتاب نرًث� و�إنها تطالعك بني �لفينة 

و�الأخرى فيما يروي من نادرة �أو ق�شة. 

الحيوان
الأبي عثمان عمرو بن بحر �جلاحظ )ت255هـ(

قال 
َمع �الأمثال: �مليد�ين يف جَمْ

هذ� من كالم �أكثم بن �شيفي. 

ه بحاطب �لليل  قال �أبو عبيد: و�إمنا �ُشبنِّ

الأنه رمبا نه�شته �حلية ولدغته �لعقرب يف 

�حتطابه لياًل، فكذلك �ملكثار رمبا يتكلم 

مبا فيه هالكه.

ُي�شرب هذ� �ملثل للذي يتكلم بكل ما 

يهج�ش يف خاطره. 

قال �ل�شاعر:

احفْظ لسانَك أيها اإلنسان 
ال َيقتلنََّك إنه ثعباُن  

كْم في المقابِر من قتيِل لساِنِه
                       كانت تخاف لقاَءه األقراُن

ـــَي �لــَهــجــري ـــِم ـــَرًة وقــــد َح ـــاِب ُمـــ�ـــشَ

ــري ــِن �ملُ �لـــَفـــْجـــُر  َيــْبــتــدي  �أْن  �إىل 

ــــِجــــري �أَجــــــْرِتــــــيــــــِه وقــــــد َعـــــــزَّ �ملُ

ـــر ـــِم ِزي ـــْظ ـــَع ـــِه ومــــا يف �ل ـــي ـــِت ـــث �أَغ

ــري ــكــْن مــنــه َنــ�ــشِ ـــِك مْل ي مــ�ــشــى ب

ــ�ــش لـــه ُظـــُهـــور ــي بــقــلــِبــِك مـــــاَت ل

�لق�شري �الأجـــــل  وُدوَنــــهــــا  �أَتــــْتــــِك 

�لــ�ــشــدور؟ فيها  مبــا  ــاَقــْت  �ــشَ �إذ� 

ـــمـــِت فيه  �ـــشُ
ٍ
ـــــوم ـــــلُّ ي ُك ـــَيـــبـــِكـــِك  ِل

ــِه ـــٍل ُقــــمــــِت فــي ـــي ـــِك ُكــــــلُّ ل ـــِك ـــب ـــَي ِل

ــــوٍف ــٍد خَمُ ــِك ُكــــلُّ ُمــ�ــشــَطــَه ــِك ــب ــَي ِل

ــــــلُّ ِمـــ�ـــشـــكـــنٍي َفـــقـــرٍي ِلـــَيـــبـــِكـــِك ُك

ـــــــْم هــــــمٍّ َطــــويــــٍل ــــــــــاه َك �أَيـــــــــا �أمَّ

ــــرٍّ َمـــ�ـــشـــوٍن ــــــــاه َكــــــْم �ــــشِ ـــــــا �أمَّ �أَي

ــي ــْرب ــُق ــــــاه َكـــــْم ُبـــ�ـــشـــَرى ب �أَيــــــا �أمَّ

�أنــاجــي ـــــْن  ومَل ــَتــكــي  �أ�ــشْ ــــْن  َم �إىل 

المكثاُر كحاطِب ليٍل

قال 
َفَق لفُظه  د يف كتاب ما �تَّ �أبو �لعبا�ش �ملربنِّ

و�ختلف معناه:

من كالم �لعرب �ختالُف �للفظني الختالف 

�ملعنيني، و�ختالُف �للفظني و�ملعنى و�حد، و�تفاُق 

�للفظني و�ختالف �ملعنيني. فاأما �ختالُف �للفظني 

الختالف �ملعنيني، فقولك: ذَهَب وجاء، وقام وقعد، 

ورجل وفر�ش، وَيٌد وِرجل. و�أما �ختالُف �للفظني 

و�ملعنى و�حد، فقولك: ظننُت وح�شْبُت، وقَعدُت 

وجل�شُت، وِذَر�ع و�َشاِعد، و�أنف وَمْر�شن. و�أما �تفاُق 

�للفظني و�ختالُف �ملعنيني، فقولك: وجدُت �شيًئا: 

جل:  الة، ووَجْدُت على �لرَّ �إذ� �أردت ِوْجد�ن �ل�شَّ

من �مَلْوجَدة، ووجْدُت زيًد� كرمًيا، �أي: علمت. 

وكذلك �شربُت زيًد�، و�شربُت مثاًل، و�شربُت يف 

�الأر�ش: �إذ� �أبعدت. وهذ� �ل�شرب كثرٌي جًد�، 

ومنه ما يقع على �شيئني مت�شادين كقولهم: »َجَلل« 

ا. و»�جَلْون« لالأ�شود  للكبري و�ل�شغري وللعظيم �أي�شً

و�الأبي�ش. و»�لقوي« للقوي و�ل�شعيف. و»�لرجاء« 

ا كثري. للرغبة و�خلوف، وهو �أي�شً

َُ
ُّ
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19-21 سبتمبر
معرض الشركات الكبرى االستهالكي - الرياض

يستضيف فندق الفورسيزونز بالرياض المعرض 
االستهالكي للشركات الكبرى، والذي تنظمه شركة 

الشرق األوسط للمعارض. ُيعد المعرض إحدى 
البوابات المهمة لعبور السوق االستهالكية بكل 
مكوناتها نحو اقتصاد واعد بالفرص االستثمارية 

بجميع مناحي القطاع االستهالكي التجاري.

21-24 سبتمبر
فرحة وطن - الرياض

تشهد المملكة العربية السعودية بتاريخ 
23 سبتمبر ذكرى اليوم الوطني. ومن 

أجل إحياء هذه الذكرى العزيزة واالحتفاء 
بها، يشهد منتجع الفيصلية بالرياض عرًضا 
مميًزا لنخبة من مصممي األزياء، والعطور، 

والفنون، والجواهر، وبعض المواهب المبدعة 
لعرض إبداعاتها أمام الزوار.

18-20 سبتمبر
معرض زوايا الخليج - الرياض

معرض سعودي يقام في برج رافال 
كمبينسكي بالرياض، ويجمع بين رواد 

األعمال من مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي من الجنسين، ويشمل جميع 

المجاالت )أزياء، عطور، تصميم، أعمال فنية، 
تصميم جرافيك وجواهر(. 

stytickets.com/event/zawaya-alkhaleej 

2 سبتمبر
مهرجان الخيل - البدائع

تطلق بلدية البدائع بالقصيم فعاليات 
مهرجان الخيل في مضمار سباق 

الخيل على طريق الملك عبداهلل، ليشيع 
المهرجان جًوا من الفرح والبهجة 

والحماس لدى عشاق سباق الخيل 
ومحبي هذه الرياضة العريقة.

6-11 سبتمبر
صيف أشيقر - القرية التراثية

ينظم مجلس التنمية السياحي بأشيقر 
هذا المهرجان الذي يتضمن برامج 
شبابية، وبرامج اجتماعية، وبرامج 

شعبية، وأخرى ثقافية، إلى جانب برامج 
الطفل واألسرة.

10-13 سبتمبر
المؤتمر السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة - الرياض
ينظم مركز الرياض الدولي للمعارض 

والمؤتمرات هذا المؤتمر لتسليط الضوء على دور 
الهيئات والمنظمات في تدعيم البيئة التشريعية 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واالطالع على 
التجارب الدولية في دعم هذه المنشآت، وأيًضا 

على دور الشركات الكبرى في تمكين المنشآت.
smea.gov.sa

30 سبتمبر
تحّرك.. امش - الرياض

ُتطلق جامعة الفيصل بالرياض فعالية )تحّرك.. 
امش(، بمناسبة اليوم العالمي لمرض 

التهاب المفاصل. تتضمن الفعالية عدًدا من 
المحاضرات التوعوية، يقدمها استشاريون 

ومختصون مع اإلجابة عن استفسارات 
الحضور. وتعد هذه الفعالية من المشاركات 

االجتماعية المفيدة للجمهور.
www.alfaisal.edu 

13-16 سبتمبر
معرض السيارات المعدلة - الظهران

تستضيف معارض الظهران الدولية هذا المعرض 
الذي يضم عدًدا من الفعاليات أبرزها عرض 

السيارات الكالسيكية والنادرة والمعدلة، وعرض 
الدراجات النارية المعدلة بالكامل، وعرض جديد من 

نوعه وهو عرض مجسمات السيارات الصغيرة، 
إضافة إلى االستعراض الحر واستعراض 

الدراجات النارية وغيرها من الفعاليات.

14 سبتمبر
»السعودية« إلى موريشيوس

ُتسّير الخطوط الجوية العربية السعودية 
رحالتها المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة 

 )SV481( موريشيوس. وتغادر الرحلة رقم
مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر يوم 

الخميس 14 سبتمبر 2017 مروًرا بمطار 
الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثم تغادر إلى 

موريشيوس.



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �شالة �جلماعة عن �مل�شافر، الأن �هلل تعاىل �أمر بها يف حال �لقتال، فقال: {و�إذ� كنت فيهم فاأقمت لهم �ل�شالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذو� �أ�شلحتهم، فاإذ� �شجدو� فليكونو� من ور�ئكم ولتاأت طائفة �أخرى مل ي�شلو� فلي�شلو� معك} »�لن�شاء 102«. وعلى هذ� فاإذ� 

كان �مل�شافر يف بلد غري بلده وجب عليه �أن يح�شر �جلماعة يف �مل�شجد �إذ� �شمع �لند�ء، �إال �أن يكون بعيًد� �أو يخاف فوت رفقته، لعموم �الأدلة �لد�لة 

على وجوب �شالة �جلماعة على من �شمع �لند�ء �أو �الإقامة.

وأما التطوع بالنو�فل، فاإن �مل�شافر ي�شلي جميع �لنو�فل �شوى ر�تبة �لظهر و�ملغرب و�لع�شاء، في�شلي �لوتر و�شالة �ل�شحى ور�تبة �لفجر 
وغري ذلك من �لنو�فل غري �لرو�تب �مل�شتثناة. �أما �جلمع، فاإن كان �شائًر�، فاالأف�شل له �أن يجمع بني �لظهر و�لع�شر، وبني �ملغرب و�لع�شاء، �إما 

جمع تقدمي �أو جمع تاأخري ح�شب �الأي�شر له، وكلما كان �أي�شر فهو �أف�شل. و�إن كان نازاًل فاالأف�شل �أال يجمع، و�إن جمع فال باأ�ش ل�شحة �الأمرين عن 

ر�شول �هلل، �شلى �هلل عليه و�شلم.

وأما صوم �مل�شافر يف رم�شان، فاالأف�شل �ل�شوم، و�إن �أفطر فال باأ�ش، ويق�شي عدد �الأيام �لتي �أفطرها، �إال �أن يكون �لفطر �أ�شهل له. فالفطر 
�أف�شل الأن �هلل يحب �أن توؤتى رخ�شه.

صالة المسافر ركعتان ما عد� �ملغرب فهي ثالث من حني �أن يخرج من بلده �إىل �أن يرجع �إليه، لقول عائ�شة ر�شي �هلل عنها: »�أول ما فر�شت 
�ل�شالة فر�شت ركعتني، فاأقرت �شالة �ل�شفر و�أمتت �شالة �حل�شر«. ويف رو�ية زيد يف �شالة �حل�شر، قال �أن�ش بن مالك، ر�شي �هلل عنه: »خرجنا 

مع �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، من �ملدينة �إىل مكة ف�شلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا �إىل �ملدينة«. لكن �إذ� �شلى مع �إمام يتم �ل�شالة �أربًعا، 

�شو�ء �أدرك �ل�شالة من �أولها، �أم فاته �شيء منها، لعموم قول �لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم: »�إذ� �شمعتم �الإقامة فام�شو� �إىل �ل�شالة وعليكم �ل�شكينة 

و�لوقار، وال ت�شرعو� فما �أدركتم ف�شلو� وما فاتكم فاأمتو�«. فعموم قوله: »ما �أدركتم ف�شلو� وما فاتكم فاأمتو�« ي�شمل �مل�شافرين �لذين ي�شلون ور�ء 

�الإمام �لذي ي�شلي �أربًعا وغريهم. و�شئل �بن عبا�ش: »ما بال �مل�شافر ي�شلي ركعتني �إذ� �نفرد و�أربًعا �إذ� �ئتم مبقيم؟« فقال: »تلك �ل�شنة«.

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

ال  �أو  �لطائرة  �إىل وقت هبوط  �لوقت ميتد  كان  و�شو�ء  بعيدة،  �أم  قريبة  �مل�شافة  كانت  �شو�ء  �لطائرة،  �ل�شالة يف  الأد�ء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج �لوقت قبل �لنزول، فاإنه �إذ� حان وقت �ل�شالة و�لطائرة ما ز�لت م�شتمرة يف طري�نها، وكانت من �ل�شلو�ت �لتي ال جتمع مع ما 

بعدها، ك�شالة �لفجر، �أو �لع�شر �أو �لع�شاء، ويخ�شى �مل�شافر خروج وقت �ل�شالة �إذ� �أخر �أد�ءها حتى تهبط �لطائرة وينزل منها، فاإنه ال يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه �أد�وؤها يف �لطائرة قبل �أن يخرج وقتها، ح�شب �ال�شتطاعة، فاإن ��شتطاع �أد�ءها قياًما مع �لركوع 

و�ل�شجود يف مكانه �أو يف �أي مكان من �لطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، و�إن مل ي�شتطع �لقيام وكان يف ذلك م�شقة عليه، فاإنه ي�شلي جال�ًشا ويومئ 

بالركوع و�ل�شجود، ويكون �ل�شجود �أخف�ش من �لركوع. �أما �الجتاه �إىل �لقبلة يف �شالة �لفري�شة فاإنه يجب على �مل�شافر �الجتاه �إليها يف جميع 

�ل�شالة، ح�شب �ال�شتطاعة، فاإنه �إذ� �نحرفت �لطائرة عن �لقبلة يف �أثناء �ل�شالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما د�رت، الأن ��شتقبال �لقبلة �شرط يف 

�شحة �ل�شالة، و�إن مل ي�شتطع �لدور�ن للقبلة فال حرج عليه و�شالته �شحيحة، �إن �شاء �هلل. وباإمكان �مل�شافر معرفة �جتاه �لقبلة من قائد �لطائرة 

وم�شاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة �جتاه �لقبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك �إذ� كانت �ل�شالة جتمع مع ما بعدها، وال ميكن للم�شافر �أد�وؤها بعد �لنزول من �لطائرة يف �آخر وقت �لثانية، بحيث ي�شتمر �ل�شفر حتى 

يخرج وقت �لثانية، فاإنه يجب عليه �أد�ء �ل�شالتني ق�شًر� يف �لطائرة كما �شبق، ويجوز له �جلمع يف وقت �إحد�هما وال يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت �لثانية. �أما �إن كانت �ل�شالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع �لع�شاء و�لظهر مع �لع�شر، وميكن �أد�وؤها بعد �لنزول من �لطائرة يف �آخر 

وقت �لثانية، فاإن �الأف�شل تاأخريها حتى ي�شليهما على �الأر�ش، الأن وقت �لثانية وقت لالأوىل يف هذه �حلالة، والأن يف ذلك �أد�ء لل�شالة بال�شفة 

�لكاملة. وكذلك �إذ� كان �ل�شفر ق�شًر� ال ي�شتغرق وقت �ل�شالة، بحيث يتمكن من �أد�ء �ل�شالة يف وقتها بعد �نتهاء �ل�شفر فاإن �الأف�شل تاأخريها 

يف �آخر وقتها حتى توؤدى على �الأر�ش، لكن لو �شلى �مل�شافر �ل�شالة �لتي دخل وقتها على �لطائرة يف �أول وقتها، ح�شب �ال�شتطاعة، فال باأ�ش بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذ�،  �لذي �شخر  �أكرب، �شبحان  �أكرب، �هلل  �أكرب، �هلل  »�هلل 

وما كنا له مقرنني، و�إنا �إىل ربنا ملنقلبون، �للهم �إنا ن�شاألك يف 

هون  �للهم  تر�شى،  ما  �لعمل  ومن  و�لتقوى،  �لرب  هذ�  �شفرنا 

علينا �شفرنا هذ� و�طِو عنا بعده، �للهم �أنت �ل�شاحب يف �ل�شفر، 

و�خلليفُة يف �الأهل، �للهم �إين �أعوذ بك من وعثاء �ل�شفر، وكاآبة 

�ملنظر، و�شوء �ملنقلب يف �ملال و�الأهل«.

حديث شريف 
عن �أن�ش، ر�شي �هلل عنه، قال: جاء رجل �إىل 

�لنبي، �شلى �هلل عليه و�شلم، فقال: يا ر�شول 

قــال: »زودك  فــزودين.  �أريــد �شفًر�  �إين  �هلل، 

�هلل �لتقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�شر لك  قال:  و�أمــي،  �أنت  باأبي  قال: زدين 

�خلري 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 �مل�شافر بني �الآونة و�الأخرى ويد�ه على خا�شرتيه ويثني جذعه �إىل �ليمني و�إىل �لي�شار »5« مر�ت يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه �إىل �الأمام من �لو�شع �ملعتدل 

»5« مر�ت �أي�شًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

�لنقر باالأ�شابع نقر�ت خفيفة على قمة �لر�أ�ش وجانبيه.

��شتخد�م �الأنامل يف تدليك �لوجه من �ل�شدغني �إىل �لفكني.

�ل�شغط على �حلاجبني باالأنامل ومقدمة �شبابتي �الأ�شابع.

من  �لعينني  حــول  �لعظام  لتدليك  و�حــدة  �إ�شبع  ��شتخد�م 

�الأعلى �إىل �الأ�شفل على جانبي �الأنف.

��شتخد�م �أطر�ف �الأنامل يف تدليك �أ�شفل �لفكني.

�ليمني خم�ش  �إىل  ثم  مر�ت  �لي�شار خم�ش  �إىل  �لفكني  تدوير 

مر�ت.

و�الأ�شفل  و�خلارج  �الأعلى  نحو  مر�ت  ثالث  بقوة  �الأذنني  �شد 

و�إىل �الأمام و�خللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير �لرقبة ببطء خم�ش مر�ت يف كل �جتاه وجتنب �شدها بقوة.

رفع �لكتفني �إىل �الأعلى نحو �الأذنني ونفث �لهو�ء خالل ذلك و�إنز�لهما �إىل �الأ�شفل وتكر�ر ذلك 

خم�ش مر�ت.

تدوير �لكتفني �إىل �خللف ثم �إىل �الأمام خم�ش مر�ت.

�اللتفات بالر�أ�ش �إىل �خللف نحو �ملقعد دون حتريك �لكتفني و�الجتاه �إىل �لي�شار ثم �إىل �ليمني 

وتكر�ر ذلك خم�ش مر�ت يف كل جانب.

وكما �أن هذه �لتمارين ت�شعرك بالر�حة يف �أثناء �شفرك فاإنها يف �لوقت نف�شه تقيك �لكثري من 

ا يف �لرحالت �لطويلة. ونذكر باأن للتمرينات �لريا�شية فو�ئد كثرية لي�شت  �ملتاعب وخ�شو�شً

للم�شافر فح�شب بل للجميع.

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

�لتحرك بني �آونة و�أخرى.

�جتناب �رتدء مالب�ش �شيقة.

�رتد�ء �أحذية و��شعة خالل �لرحلة ب�شبب جتمع �لدم يف �لقدمني عند �جللو�ش ل�شاعات طويلة.

جتنب تعاطي �لقهوة و�ل�شاي بكميات كبرية.

�العتناء ب�شرب كميات كثرية من �ملاء وع�شري �لفو�كه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل �لرحلة �أو خاللها.

�الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة �لدهون و�ل�شكر و�مللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

�لر�شغ  نحو  �الإبــهــام  ومــد  �الأ�شفل  �إىل  �لكف  ر�حــة  توجيه 

و��شتن�شاق �لهو�ء ونفثه خالل ذلك وتكر�ر �لتمرين مع �لكف 

�الأخرى.

�الأ�شفل  نحو  �إ�شبع  كل  ومد  �الأعلى  �إىل  �لكف  ر�حــة  توجيه 

و��شتن�شاق �لهو�ء ونفثه كل مرة.

ثم  �ل�شاعة  عــقــارب  بــاجتــاه  مـــر�ت  ع�شر  �لر�شغني  تــدويــر 

باالجتاه �ملعاك�ش.

ب�شط �ليدين ون�شرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير �لكاحلني ع�شر مر�ت باجتاه عقارب �ل�شاعة وباالجتاه �ملعاك�ش.

ب�شط مقدم �أ�شابع �لقدمني �إىل �الأعلى ثم �شدها نحو �الأ�شفل وتكر�ر ذلك ع�شر مر�ت لكل قدم.

ب�شط �لقدمني على �الأر�ش ورفع �لعقبني ثم �إرخائهما وتكر�ر ذلك ع�شرين مرة.

اأ •

ب •

ج •

)جـ ()ب ()�أ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (

)جـ ()ب ()اأ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()اأ (



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

تود »�ل�شعودية« �إبالغكم باهتمامها �لبالغ مبالحظاتكم، وميكنكم �لتو��شل مع �إد�رة عالقات �ل�شيوف عرب �لو�شائل �لتالية:

�لرقم �ملوحد )966920003777+( ملالحظات �ل�شيوف �لكر�م و�قرت�حاتهم، �لفاك�ش )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتو��شل �إلكرتونًيا عن طريق موقع »�ل�شعودية« على �شبكة �الإنرتنت ميكنكم تعبئة �لنموذج �خلا�ش على �لر�بط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�شول �أمتعتكم �أو ت�شررها ناأمل منكم �إبالغ موظف خدمات �الأمتعة مبحطة �لو�شول.

�أما بريدًيا فيمكنكم �ملر��شلة بالكتابة �إىل ) �إد�رة عالقات �ل�شيوف باخلطوط �ل�شعودية مركز تكلفة 769 و�شندوق بريد 620 جدة 21231 �ململكة �لعربية �ل�شعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »�ل�شعودية« �شفر �الأطفال غري �مل�شاحبني من �شن �خلام�شة، و�لذين مل يبلغو� بعد 

�شن �لثانية ع�شرة �مل�شافرين مبفردهم، �أو مع �شخ�ش �آخر عمره خم�ش ع�شرة �شنة �أو �أقل، 

وذلك عند طلب �خلدمة قبل 24 �شاعة من موعد �لرحلة يف �أثناء �إجر�ء�ت �حلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا �لعائالت،  �خلطوط �جلوية �لعربية �ل�شعودية.. تود �أن تنبه �ل�شيوف �لكر�م، خ�شو�شً

باأن طاوالت �لطعام قد �أعدت لغر�ش معني، وال حتتمل �أوز�ًنا باأكرث مما خ�ش�شت له، 

حيث درج بع�ش �شيوفنا �لكر�م على رفع �أطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�شعرون بامللل.

ننبه �إىل ذلك حفاًظا على �أطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�شيوفنا �لكر�م يقدرون ذلك ويحر�شون عليه.

مع �أمنياتنا برحلة �شعيدة جلميع �أفر�د �لعائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

�ل�شعة �ملقعدية 14 مقعًد�.

حلجز طائرتك �خلا�شة

�أو �ملزيد من �ملعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد �إلكرتوين

www.spa.sa :ملوقع�

الخطوط السعودية للشحن
�ملوقع �لر�شمي 

www.saudiacargo.com
�لربيد �الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
�لهاتف �ملوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات �لعمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة �ملطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت �ل�شحن �ملوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »�ل�شعودية« ت�شكيلة و��شعة من �لوجبات �خلا�شة 

للذين يتبعون نظام حمية الأي �شبب �شحي.

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

�ل�شعة �ملقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك �خلا�شة

�أو �ملزيد من �ملعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد �إلكرتوين

www.spa.sa :ملوقع�

إرشادات األمتعة
��شتالم  من  �لتاأكد  »�ل�شعودية«  تاأمل  و�شهولة  ر�حة  �أكرث  �شفرك  جلعل  	•

�أمتعتكم �خلا�شة بكم يف حمطة �لو�شول، وذلك مبطابقة �الأرقام 

�لتي على بطاقات �الأمتعة �ملوجودة لديكم باالأرقام �ملوجودة على 

�الأمتعة، ولي�ش بال�شكل و�للون. 

خدمات  موظف  �إبالغ  منكم  ناأمل  ت�شررها،  �أو  �أمتعتكم  و�شول  عدم  حال  يف  	•
�الأمتعة مبحطة �لو�شول.

مركز �لعناية باأع�شاء �لفر�شان

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

خدمات �حلجز و�إ�شد�ر مكافاآت تذ�كر �لفر�شان يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية

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

خدمات مكافاآت �لفر�شان خارج �ململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•

 

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�شة �إلكرتونية متقدمة 

ت�شاعد �ل�شيوف على �لتخطيط 

�الأمثل حلجز �لعطالت �خلا�شة بهم وباأ�شعار تناف�شية من خالل �ملوقع �الإلكرتوين 

�خلا�ش بعطالت �ل�شعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر �ملوقع باقة متنوعة 

من �لعطالت و�ملتو�فرة �شمن عدد من �خلدمات �ملتكاملة من رحالت �لطري�ن 

و�لفنادق، �إ�شافة �إىل �إمكانية ��شتئجار �شيارة، �أو حجز جوالت �شياحية.

�أرقام �الت�شال:

من د�خل �ململكة: 920033136

من بقية �لدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :لربيد �الإلكرتوين�





FLEET ا�سطول

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

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

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ 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 ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ 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 ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ 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 ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ 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)

إيرباص ٣٢٠
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

٣٢٠ceo إيرباص
السعة املقعدية: ١٤٤ مقعداً.

مقعداً: ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats

12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)



FLEET ا�سطول

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

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

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 132 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ 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 ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ 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 ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ 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 ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ 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)

إيرباص ٣٢٠
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

Airbus A320
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

٣٢٠ceo إيرباص
السعة املقعدية: ١٤٤ مقعداً.

مقعداً: ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ كم).

Airbus A320ceo
Seating Capacity: 144 seats

12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  و�لتلفاز.  �الإذ�عة  جهازي  على  و�الإعالم  �لثقافة  وز�رة  ت�شرف 

بر�مج �إذ�عية بعدة لغات، ف�شاًل عن �لرب�مج �لتي تذ�ع باللغة �لعربية.

�لقنـاة  �الأولـــــى،  �لقنـاة  هي:  قنو�ت  ت�شع  عرب  �لتلفازي  �الإر�ــشــال  ويتم 

قناة  ــال،  �أجــي قــنــاة  ــة،  ــاري �الإخــب �لــقــنــاة  �لريا�شية،  �لــقــنــاة  �لثانيـة، 

�لقناة  �لنبوية،  �ل�شنة  �لكرمي، قناة  �لقر�آن  �ل�شعودية، قناة  �القت�شادية 

�لثقافية. ويغطي �إر�شالها �أنحاء �ململكة كافة، ومعظم �أنحاء �لعامل عرب 

�الأقمار �ل�شناعية.

العطالت األسبوعية
�جلمعة هو يوم �لعطلة �الأ�شبوعية، �إال �أن مر�فق �لدولة تغلق يوم �ل�شبت كذلك. 

وباالإ�شافة �إىل ذلك، هناك عطلتان ر�شميتان هما عيد �لفطر، وعيد �الأ�شحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  �لريال،  هي  �ل�شعودية  �لنقدية  �لوحدة 

فئات:  من  نقدية  �أور�ق  وتوجد  ريــال.   3٫75 حو�يل  �الأمريكي  �لــدوالر 

ريال، خم�شة رياالت، ع�شرة رياالت، خم�شني ريااًل، مئة ريال، وخم�ش 

ع�شر  فئات: خم�ش هلالت،  فهي من  �ملعدنية  �لعمالت  �أما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�ش وع�شرين هللة، خم�شني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  �لتجارية  �مل�شارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

�مل�شارف  ولهذه  ورقابتها،  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  �إ�شر�ف 

لها، كما توجد  �ململكة، ومرخ�ش  �أنحاء  �ملنت�شرة يف  �لفروع  كثري من 

�لعاملة  كافة  �مل�شارف  بها  م�شرتكة  للمدفوعات،  �ل�شعودية  �ل�شبكة 

باململكة لت�شديد �مل�شرتيات �لعامة، باالإ�شافة �إىل وجود عدد كبري من 

مكائن �ل�شرف �الآيل يف �ململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز �لعناية بعمالء

تتو�فر يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية �أحدث نظم �الت�شاالت �لعاملية ففي 

جمال �الت�شاالت �لهاتفية ميكن �الت�شال مبا�شرة باأكرث من 245 دولة 

يف �لعامل، ومنها:

�ل�شرعة. عايل  �ملطور  �لر�بع  �جليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من �لهاتف. •	خدمات 

.)9200( �ملوحد  �لرقم  •	خدمة 

 ��شتعالمات �لدليل

�شركة زين - مركز خدمة �ل�شيوف

 �ل�شاعة �لناطقة

�شركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة �ل�شيوف 

                                                   مركز �لعناية بعمالء �لربيد �ل�شعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات �لدولية �ل�شادرة عن �ملنظمة �لدولية  طبًقً

للطري�ن �ملدين و�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين باململكة، 

يحظر حمل �ملو�د �ل�شائلة، و�لهالمية، و�مل�شغوطة �شمن 

�الأمتعة �ملحمولة يدوًيا من ِقَبل �لركاب �ل�شيوف على 

�لرحالت �لدولية من مطار�ت �ململكة، وي�شمل ذلك 

�ل�شو�ئل كافة �ملعباأة يف عبو�ت زجاجية، �أو بال�شتيكية، 

�أو معدنية �لتي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مو�د �شائلة �أو غازية م�شغوطة كاملياه، 

و�مل�شروبات، و�لع�شائر، و�لعطور، و�لزيوت باأنو�عها، 

وكذلك �ملو�د �لهالمية، و�مل�شتح�شر�ت �لتجميلية 

كالكرميات، و�جلل، و�ل�شامبو، ومعجون �الأ�شنان، 

باالإ�شافًة �إىل �لعبو�ت �مل�شغوطة �ملعدة لال�شتخد�م يف 

�شكل رذ�ذ مثل: معطر�ت �لهو�ء، وبخاخات �لنظافة 

و�ل�شحة �لعامة، علًما �أنه لن يتم رف�ش هذه �ل�شو�ئل، 

و�إمنا �شيتم �شحنها �شمن �لعف�ش �ملوزون.

IPVPN لقطاع �الأعمال. •	خدمة 
�لتلك�شية عرب  �لربقية  �إر�شال  وهي خدمة  �لهاتفية:  �لربقية  •	خدمة 
مبركز  �الت�شال  طريق  عن  مكان  والأي  وقت،  �أي  يف  مبا�شرة  �لهاتف 

�لرقم  وعلى  �لعربية،  للر�شائل   )969( �لرقم  على  �لهاتفية  �لربقية 

)968( للر�شائل �الإجنليزية.

و�ل�شركات  للجهات  �ملجاين )800(، وهي خدمة تقدم  • خدمة �الت�شال 
�لكربى، ليتمكن �ملت�شل من �الت�شال �ملجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

�إر�شاد�ت مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�شتة �أ�شهر«،  ال  ملدة  �شفرك  جو�ز  �شالحية  •	�شريان 
و�أن يكون جميع �أفر�د �أ�شرتك �لذين ال يحملون جو�ز�ت 

منفردة م�شافني يف �جلو�ز نف�شه، ويكون �شفرهم برفقة 

�شاحب �جلو�ز �ل�شادر با�شمه.

�حل�شول م�شبًقا على تاأ�شرية  قا�شدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف �خلارج، وتاأكد من �أن ي�شار �إىل عدد 

�أفر�د عائلتك �مل�شافني يف �جلو�ز نف�شه يف �لتاأ�شرية �ل�شادرة.

بال�شفر،  �خلا�شة  حجوز�تك  يف  �لتعامل  على  •	�حر�ش 
و�ل�شكن، و�لتنقالت مع مكاتب مرخ�شة.

دخول �الأغذية و�ملعلبات، لذ� جتنب حملها  متنع  �لدول  •	بع�ش 
د�خل �أمتعتك.

�لنظام �ملعمول به يف �لدولة �لتي تق�شدها فيما يخ�ش  •	معرفة 
�إدخال �لنقود، و�لقيود عليها، و�ملجوهر�ت، و�ملتعلقات 

�ل�شخ�شية �لثمينة، ومن �الأف�شل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�شتح�شن ��شتخد�م بطاقات �الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�ش ومر�عاة �لدقة عند �الإجابة  بكل  �لدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ��شتف�شار�ت م�شوؤويل �جلو�ز�ت و�لهجرة يف منافذ 

�لدخول عن �أي معلومات، و�الإجابة قدر �ل�شوؤ�ل فقط.

وقو�نينها. تق�شدها  �لتي  �لدولة  �أنظمة  •	�حرت�م 
ملوظف �جلمارك عند �لو�شول عن كل ما  بدقة  •	�الإف�شاح 

يوجد د�خل �الأمتعة، وتذكر �أن بع�ش �لدول حتتم على �لقادم 

ت�شجيل ما لديه من جموهر�ت، ونقود، و�شيكات �شياحية، 

� معيًنا. وغريها من �ملتعلقات �ل�شخ�شية �إذ� جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�شة بك، كذلك  فهو  �شفرك،  جو�ز  على  •	حافظ 
تذ�كر �لطري�ن، و�ملتعلقات �ل�شخ�شية، و�حر�ش على حفظها 

يف �أماكن �آمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطار�ت بني مدينتي 

وبها  �شاطئ �خلليج،  و�لدمام على  �لريا�ش، 

مركبات مكيفة، وخدمات �لدرجة �الأوىل.

املطارات الداخلية

�لنقل �جلوي هو �أف�شل و�أن�شب 

و�شيلة للرتحال يف �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية، حيث تف�شل بني 

مدنها �مل�شاحات �ل�شا�شعة، لهذ� 

�شخرت »�ل�شعودية« �شبكة �شاملة 

من �خلطوط �لد�خلية، ت�شل كل 

مدن �ململكة ببع�شها، فاأ�شبحت 

مدينة »�لريا�ش« ال تبعد عن 

»جدة« �شوى �شاعة ونيف، بينما 

�أ�شحى �لو�شول �إىل �شاحل 

�خلليج منها عند مدينة »�لدمام« 

ال ي�شتغرق �شوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد �ملطار�ت �ملحلية يف �ململكة 

�شبعة وع�شرين مطاًر�.

املطارات الدولية

�ملطار�ت �لدولية يف �ململكة هي:

مطار �مللك عبد�لعزيز �لدويل يف جدة، 

ومطار �مللك خالد �لدويل يف �لريا�ش، 

ومطار �مللك فهد �لدويل بالدمام، 

و مطار �الأمري حممد بن عبد �لعزيز 

�لدويل باملدينة �ملنورة.

وت�شتوعب هذه �ملطار�ت عدًد� كبرًي� من خطوط �لطري�ن �لدولية، �إىل جانب 

�خلطوط �ل�شعودية. وتوجد يف كل �ملطار�ت �لرئي�شة خدمات �شيار�ت »�لليموزين« 

ال�شتئجارها �إىل د�خل �ملدن.

احلافالت

�جلماعي  للنقل  �ل�شعودية  �ل�شركة  �أدخــلــت 

خدمة �حلافالت لنقل �لركاب يف د�خل �ملدن، 

وبني بع�ش �ملدن، و�ملر�كز �لكبرية يف �ململكة.

الطرق

تتمتع �ململكة �لعربية �ل�شعودية ب�شبكة �شاملة 

من �لطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

�ملرت�مية �الأطر�ف، وتعد هذه �ل�شبكة من 

�أحدث �شبكات �لطرق و�أرقاها يف �لعامل.

تاأجري �صيارات 

�ململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �شيار�ت  وتوجد 

�لتي  �أو  �لدولية  �لرخ�شة  ��شتخد�م  �لز�ئر  وعلى 

��شتخرجها من موطنه.
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 USEFUL INFORMATION



T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

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

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

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

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

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

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

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

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

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

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

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

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 
IN SAUDI ARABIA
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   The objective of a world competition     
network is to build an effective legal framework to   
    enforce competition law 
     against companies engaging 
 in cross-border business practices that 
     restrict competition  

During the period after World War 
II, 70% of national GDP went to labor 
income, and the remaining 30% to 
capital income. John Maynard Keynes 
described the stability of the labor share 
as something of a “miracle.” But the 
rule has since broken down. Between 
the mid-1980’s and today, labor’s share 
of world GDP declined to 58%, while 
capital’s share rose to 42%.

Two forces in today’s digital economy 
are driving the global decline in labor’s 
share of total income. The first is digital 
technology itself, which is generally biased 
toward capital. Advances in robotics, 
artificial intelligence, and machine 
learning have accelerated the rate at which 
automation is displacing workers.

The second force is the digital 
economy’s “winner-takes-most” 
markets, which give dominant firms 

excessive power to raise prices without 
losing many customers. Today’s 
superstar companies owe their privileged 
position to digital technology’s network 
effects, whereby a product becomes 
even more desirable as more people use 
it. And although software platforms 
and online services can be costly to 
launch, expanding them is relatively 
inexpensive. Consequently, firms that 
are already established can keep growing 
with far fewer workers than they would 
have needed in the past.

These factors help to explain why the 
digital economy has given rise to large 
firms that have a reduced need for labor. 
And, once these firms are established and 
dominate their chosen market, the new 
economy allows them to pursue anti-
competitive measures that prevent actual 
and potential rivals from challenging 
their position. And, as the economists 
David Autor, David Dorn, Lawrence F. 
Katz, Christina Patterson, and John Van 
Reenen show, the US industries with the 
fastest-growing market concentration 
have also seen the largest drop in labor’s 
share of income.

This increased market concentration 
is widening the gap between the firms 
that own the robots (capital) and the 
workers whom the robots are replacing 
(labor). But confronting it will require us 
to reinvent antitrust for the digital age. As 
it stands, national competition authorities 
in G20 countries are inadequately 
equipped to regulate corporations that 
operate globally.

Moreover, the G20 cannot simply 
trust that global competition will 
correct on its own the tendency toward 
increased market concentration. As 
Andrew Bernard has shown for the 
United States and Thierry Mayer and 
Gianmarco Ottaviano have demonstrated 
for Europe, international trade 
favors large superstar firms. Indeed, 
globalization may provide advantages to 
the largest and most productive firms in 

each industry, causing them to expand – 
and forcing smaller and less productive 
firms to exit. As a result, industries 
become increasingly dominated by 
superstar firms with a low share of labor 
in value added.

The US is a case in point. It is host to 
many of today’s superstar firms, and yet 
US antitrust regulators have not been able 
to restrain those firms’ market power. 
As the G20 looks for ways to address 
the problem of market concentration, 
it should take lessons from the US 
experience, and look for ways to improve 
upon the US’s failures.

Rather than starting from scratch, 
we will need to build on national-level 
competition authorities’ institutional 
knowledge, and include experienced 
personnel in the process. The European 
Competition Network can serve as a 
blueprint for a G20-level network.

The objective of a world competition 
network is to build an effective legal 
framework to enforce competition law 
against companies engaging in cross-
border business practices that restrict 
competition. The network may coordinate 
investigations and enforcement decisions 
and develop new guidelines for how to 
monitor market power and collusive 
practices in a digital economy.

In the past, the G20 has focused 
on ensuring that multinational firms 
are not able to take advantage of 
jurisdictional differences to avoid 
paying taxes. But the G20 now needs 
to expand its scope, by recognizing 
that digital technologies are creating 
market outcomes that, if unchecked by 
a new World Competition Network, will 
continue to favor multinational firms at 
the expense of workers. 

* Dalia Marin is Chair of International 
Economics at the University of Munich 
and a senior research fellow at Breugel, the 
Brussels-based economic think tank.
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The digital economy is carving 
out new divides between 

capital and labor, by allowing one firm, 
or a small number of firms, to capture 
an increasingly large market share. 
With “superstar” companies operating 
globally, and dominating markets in 
multiple countries simultaneously, market 
concentration throughout the Group 
of 20 developed and major emerging 
economies has increased considerably in 
just the past 15 years.

To address this phenomenon, the 
G20 should create a World Competition 
Network to restore competition and 
address income inequality between 
capital and labor. As a larger share of 
total income shifts to capital across many 
G20 countries, the World Competition 
Network would seek to reverse the decline 
in labor’s share of GDP.

Dalia Marin *
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The call for a world network capable of regulating 
the market practices that favor multinational 

firms at the expense of workers.

Competition 
in 

Digital 
Economy
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was superb, as well as the ambiance.
Moving from where I hopped out on 

the shore, I walked to Doge’s Palace, or as 
the locals call it Palazzo Ducale. The palace 
was  for long the residence of the Doge 
of Venice, before being transformed into 
a museum in 1923. It now hosts Venice 
Carnival; Mask Parade, one of the most 
extravagant events on the world map.

Accompanied by a tour guide, I walked 
through the vast halls of the gothic 
designed palace, admiring the beautiful 
oil paintings and ancient fresco ceilings 
preserved at the building. Leaving Doge’s 
Palace around noon, I decided to have 

lunch at Osteria Boccadoro, located 
away from the tourist’s trail, tucked in 
a hidden, quite Venetian square. This 
restaurant serves the best fresh fish and 
homemade pasta in the whole region. All 
the vegetables and other local ingredients 
mixed with passion, granted me a last 
chance to savor the authentic and natural 
flavors of the Jewel of the Adriatic. 

As I boarded the plane heading home 
that night, I couldn’t but recall a profound 
description that I once read about the city. 
It goes like “a realist, in Venice, would 
become a romantic by mere faithfulness to 
what he saw before him”. 

The famous white stoned 
Rilato bridge, home of the oldest 

market in Venice.
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Venice

It is believed however, that Venetian’s 
Murano glassware has been influenced by 
Asian and Muslims, as Venice was a major 
trading port in the 18th century. 

Venice looked amazing at night, with 
dimly lit alleys leading to all parts of the 
island. I crossed the famous “Ponte dei 
Sospiri” bridge before I arrived at Danieli. 
The hotel was a piece of art, but I was only 
after the view at the rooftop. Restaurant 
Terrazza Danieli with its legendary terrace 
serves typical Venetian cuisine accompanied 
by breathtaking views of the lagoon. Dinner 

 A side view of one of Venice many 
water canals and dreamy houses in 

pastel occupy the shore.
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of arrival was marvelous, everything 
about it was enchanting, the music, 
the food, the vibes of the party, the 
glamousrslly dressed ladies in perlesque 
and gentlemen with handmade costumes 
and lovely hats made the holiday season, 
even more festive, the Italian way.

I woke up early next day, maybe it was 
the freezing breeze oozing through my 
windows, or probably my excitement that 
literally kept me up. I deiced to head to 
Piazza San Marco and start the day with 
a cup of hot chocolate. The place was 
bustling with tourists, as flocks of pigeons 
gathered around those offering bread 
crackers and chocolate chips. San Marco 
is one of the most beautiful squares of the 
world. It is the heart of Venice, and the 
home of many of the city’s most famous 
attractions, such as the Basilica and 
the Doge’s Palace. 

This marble salon has been hosting 
very important religious ceremonies for 
centuries, and I was lucky to witness one 
that morning. After the crowds faded, I 
walked to my original destination, Café 
Florian. This café is said to be the oldest 
one in the world. Established in 1720, the 
place gained its reputation as the only café 
allowing women in, back in the days. Café 
Florian, is not to be taken lightly, nor to be 
visited just for a simple cup of coffee. One 
can actually breathe history there. 

My afternoon was pretty busy; I had 
planned to visit the nearby Murano 
island. The trip was short. Yet, the water 
cruise on board of the mahogany boat 
was entertaining. Right after I jumped of 
the deck, I went towards one of the glass 
factories scattered around the island. The 
experience was one of a kind, as I watched 
a glass blower mastering an old craft, 
creating a beautiful piece of glassware 
that turned out to be a colorful fruit bowl. 
Venetian artisans of Murano are still 
employing these centuries old techniques. 

 A Venetian gondolier 
navigating the blue waters of 
the Adriatic in a scene that is 

not strange to the city.
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 It is believed, that Venetian’s Murano glassware 
     has been influenced by 
        Asian and Muslims, as Venice was a 
     major trading port in the 18th century  

A gush of warmth embraced me 
as I took off my wet coat and 

headed to the reception. This boutique 
hotel’s atmosphere was overwhelmingly 
seductive. Tons of dark red colored 
curtains, touching the tiled floor, covered 
the entrance in a surrealist manner 
seen only in great movies, while tens of 
wooden antiques were displayed on the 
walls of the tight corridors leading to my 
room. It was as if the décor of the place 
itself, became an emotional experience, 

where each detail tells a story.
I have always wanted to visit Venice. 

It was only that winter that I could 
actually, not only planned for it, but 
acted on it. And I am so happy that I did. 

The city is a living proof of the 
Renaissance beauty. The main island 
comprises of more than 100 small 
islands spreading over the Adriatic Sea, 
and with no paved roads, just water 
canals, Venice is by far different from 
every other city in the world. My night 
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By Ruba Zeidan

“This place cannot be real!” I whispered to myself 
the minute I stepped inside the Metropole Venice on that 

cold December night.

Once Upon a Gondola
Where Earth and Water 

Fell in Love
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multiple smaller rooms surrounding an 
open central courtyard. This open section 
of the building helped to collect cooling 
breezes for the rest of the palace. The small 
rooms served a variety of purposes, some 
were storerooms for food, money or arms, 
while others were bedrooms. Do not forget 
to checl the particularly grand majlis.  

While the outside walls of the palace 
are minimally decorated, the interior 
is covered in white plaster and full of 
columns. Like many traditional buildings 
in Saudi Arabia, the materials used to 
construct the palace are very simple. The 
columns are stacked stones which are 
then covered in plaster while ceilings are 

simply wooden beams and palm fronds 
that are covered firstly in a layer of mud 
which is then coated with plaster to finish 
it. The same construction was used for the 
thick exterior walls: mud brick covered 
with another protective layer of mud on 
top. As with most buildings in the area, 
the top of the walls are finished with 
raised motifs, some in white and others 
with the natural earth color. 

A final sight is the remains of the souk 
area that lie just beyond the Al Subaie 
palace. Though it is no longer as large 
or busy as it once was, it is now full of 
small antique shops. Some of these sell 
items while others function more as tiny 

museums. Either way, it is worth a stroll 
through to see what treasures might be 
there like the colorful old doors or old 
soda bottles. 

After a day spent among so much 
history, the return to the modernity of 
Riyadh is both jarring and fascinating. 
Saudi Arabia, in its current form is still 
young but its history is long, and for those 
willing to seek it out, be that even for 
the afternoon, it is a rich and rewarding 
experience. 

*  Leah Schmidt and William Bauer are travel 
writers and photographers.

  At first glance the village
  seems to lack variation,  but on closer 
inspection, one discovers the small details like the 
wide variety of doors, each one with a 
  different pattern or color choice  
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Ushaiger

At first glance the village seems to lack 
variation, but on closer inspection, one 
discovers the small details like the wide 
variety of doors, each one with a different 
pattern or color choice. Once inside of the 
village walls, visitors are free to wander 
the cool, dark alleyways whose myriad 
of twists and turns will take you back in 
time. Despite the scorching summer heat, 
the clever combination of thick mud walls 
and shaded pathways leaves the village 
well protected, insulated from the sun’s 
warmth. Following these small pathways 
to unknown destinations, sometimes you 
end into a grove of palms, other times 
into sunny plazas or a courtyard of one of 

the many mosques in the village. In the 
afternoon, visitors can see why the region 
is called the ‘Little Blonde’ as the buildings 
slowly turn gold under the sun rays.  

After a thorough exploration of the 
village and its buildings, it is worth 
stopping at the small, but very well-
curated Al Salam museum just outside of 
the village entrance. Each small room of 
the museum focuses on one aspect of life 
in the past, from traditional jewlery and 
clothes to antique food packaging. While 
the museum is small, the exhibits help to 
bring Ushaiger’s past back to life 

But Shaqraa is not just worth visiting 
for Ushaiger alone. A few kilometers away 

is the Al Subaie Palace, a multi-story 
palace that was built in the late 1930’s as 
a Bait Al-Maal and resting place for King 
Abdul Aziz when he travelled between 
the Najd and Hejaz regions. A bait al-
Maal was a place that helped with the 
administration of taxes, stored money for 
the king and distributed zakat (charitable 
donations) to finance public works in the 
community. Evidence of its use as a place 
to store a great deal of money is visible 
on the bottom floor with its well secured 
rooms that served as vaults. 

Built in an Andalusian and Islamic 
style, the palace is comprised of two floors 
and an expansive roof area. Each floor has 
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  Despite the scorching summer heat, 
      the clever combination of 
   thick mud walls and shaded pathways 
leaves the village well protected, 
            insulated from the sun’s warmth 
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1. 
2. 
3. 
4.

Details of an old door in Ushaiger.
Entrance to the complex.
Interior of the Al Subaie Palace.
Historic mosque inside of Ushaiger village.
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Ushaiger

Part of the reason as to why Ushaiger 
attained such prominence in the history 
of Saudi Arabia is due to the fact that it 
is the birthplace of Muhammad ibn Abd 
al-Wahhab. Educated first by his father, 
a judge, and later by other renowned 
religious scholars of the time, al-Wahhab 
worked with Muhammed bin Saud to 
create the Emirate of Diriyah which 
later formed the basis of the modern 
Saudi Arabia state. Due to him and other 
thinkers, writers, historians and poets 
who came from this village, the place is 
sometimes referred to as ‘Najd’s Womb’ 
thanks to its unique contribution to 
Saudi Arabia. 

Within the thick city walls there are 
nearly 400 houses and 25 mosques that 
are divided into seven different districts. 
In order to protect the village in the 
past, some 30 watchtowers were built 
there. Within and around the village, 
visitors come across numerous orchards, 
estimated to be over 600 in total. These 
many orchards are kept watered thanks 
to the abundance of springs in the village. 
In fact, there are at least 80 of these 
freshwater wells in the area of Ushaiger. 

The locals of the village are very 
proud of their heritage and have carefully 
restored each house inside and out. 
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For those interested in exploring 
the historical past of the Najd 

region, a visit to the city of Shaqraa, 
around 190 kilometers outside of 
Riyadh, is a must. Within the city limits 
lie multiple old villages, palaces and 
museums. The name Shaqraa itself 
means ‘little blonde one’ and is said 
to originate from the blond colored 
mountain that lies to the north of the 
town. Shaqraa is a place with a long 
history of trade and commercial activity, 
as it was part of the route that pilgrims 
used to take to reach the Holy Cities of 
Islam. Aided by both its location and 
well-developed agriculture, it remained a 
trading city for many centuries. 

Lying just inside the city limits of 
Shaqraa is the beautifully preserved 
historical village of Ushaiger, together 
with its accompanying museum. 
Likewise its residences, the village has 
been in the same location for over 1,500 
years, and was historically one of the 
main places for travellers to stop by 
when they journeyed to Mecca for Hajj. 
Yet, the proud villagers have nowadays 
carefully restored the many mudbrick 
dwellings to their former glory, 
enthusiastically welcoming visitors 
interested to learn about how life was 
in the past and explore an area that has 
always influenced the history of modern 
day Saudi Arabia. 

By Leah Schmidt and William Bauer  *

Ushaiger
A rich and rewarding walk 

across a tranquil village deeply 
rooted in history.
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Around the World

Academia 
Pays the Highest 

College degrees have been historically regarded 
with respect. Societies tend to value 

accredited professions that require years of academic 
enrollments over others. According to the U.S. Census 
Bureau, a worker with a bachelor’s degree typically earns 
nearly 70 percent more in a lifetime than someone with 
just a high school diploma. Nothing much has changed 
over the years, and one might actually be surprised to 
know that the following college jobs are the highest 
paid ones these days. On top of the list comes dentistry. 
According to PayScale.com, a dentist can make earnings 
of $211,560 yearly. Nursing comes second, with 83 
percent of employees with this degree report feeling a 
high sense of meaning in their careers. The average 2017 
salary for a registered nurse can mount up to $86,771. 
Logisticians and supply chain managers are occupying 
the third rank making up as much as $50,000. The newly 
published list included degrees in mechanical, biological, 
electrical and civil engineering in addition to finance and 
accounting. Law and information systems found their 
way to the list of the highest paid college jobs too.

Most Affordable 
Destinations of 2017

Globetrotting the world is no cheap 
hobby, but those with a 

wanderlust would always dig in to find more affordable 
ways to go places, experience things and learn more 
about the world. If you are one of those, 2017 would 
be the year to pursue your ambitions. According to 
a recent American Express Global Business Travel 
report, airfares are already falling in 2017 making it 
easier to visit that city of one’s dreams or plan that long 
waited trip. Where to? Mazatlán in Mexico. The city 
offers awesome pools, perfect for families, great food 
and lots of outdoor activities that do not drain pockets. 
South Africa is on the list too. It is a developed tourist 
destination with a solid infrastructure. Puerto Rico also 
fits the bill, specially San Juan, which is one of the most 
charming spots to spend a vacation, with many stylish, 
yet not so expensive boutique hotels.  Crete island, 
in Greece, is also a desirable destination. With truly 
stunning natural beauty, like Balos beach, and heavenly 
fresh food, one is bound to fall for the city. Morocco, 
Costa Rica, Portugal, Barcelona and Bali are also 
wonderful places to explore and fall in love with, with 
neither losing a fortune, nor sabotaging a year’s budget.Mazatlán City
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Mind Over Matter

A climber clings to El Capitan 
in Yosemite National Park 

in California.  On June 3 
rock climber Alex Honnold 

became the first person 
to “free solo” this nearly 

3,000-foot granite rock face, 
reaching the top without any 

equipment. 

Photograph By Jimmy Chin
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Around the World

Fawning Over You

A sika deer with her fawn at 
Chincoteague National Wildlife 

Refuge in Virginia. 
In addition to spotted deer, this 

refuge’s diverse habitats 
are home to Chincoteague 

ponies, Delmarva fox squirrels 
and piping plovers, 

a threatened bird species. 

Photograph By Bates Littlehales

Catch Some Air

Emperor penguins in the Ross 
Sea in Antarctica. Emperor and 

Adélie penguins abound in 
rookeries around the Ross Sea, 
where they feed on a bounty of 

fish, krill and squid. 

Photograph By Paul Nicklen 
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Nature’s Mirror

Lake Louise at sunrise in Alberta, Canada. 
This pristine area of Banff National Park in 

the Rockies draws outdoor enthusiasts for its 
hiking trails, early 20th-century teahouses, 

mountain vistas and wildlife. 

Photograph By George Grallrich Reid
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