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مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

رسالة »السعودية«

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

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

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

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

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

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

mbalotaibi@saudia.com

 هاتف : 1676 686 12 966+
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الناشر

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

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

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

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات
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26
شدا األعلى 

واألسفل
حياة فطرية 

وطبيعة خالبة
جبالن يعانقان الغمام يعدان سقًفا 

لمحافظتي قلوة والمخواة في 
منطقة الباحة.

الدار البيضاء
لؤلؤة األطلسي

تزهو الدار البيضاء بعبق عريق، 
وتتكحل عيناها بزرقة محيط 

ال تنام إال على هدير أمواج 
سواحله الالزوردية.

الغذاء والسكري
أطعمة صديقة للمرضى

تسهم بعض األطعمة في تحسين 
امتصاص األنسولين، وتعزيز 

الفيتامينات التي تقي أعضاء الجسم 
المتأثرة بمرض السكري.



  -  سبتمبر 62018

اليوم الوطني



7

ولم تجعل األيام ليتذكرها الناس ماضًيا انقضى وانبتَّ 
عن الحاضر والمستقبل.

إنما الوطن رؤية ممتدة تتالقى فيه األزمنة ماضيها وحاضرها ومستقبلها. واليوم 
الوطني في هذه األرض التي أنبتت صحراؤها الشعر والمجد 

والنخل والحكايات التي يتوارثها األبناء عن آبائهم، وهؤالء عمن سبقوهم- اليوم 
الوطني إنما كان مبتدأ الحلم، وأولى الخطوات التي جمعت أطراًفا 

كانت متباعدة، وألَّفت بين قلوب اجتمعت على قلب رجل 
أيقظ المجد من مرقده عندما عال صهيُل خيل التوحيد، لتأسيس 

الدولة السعودية الثالثة.

منذ أن اجتمعت القلوب المتفرقة تحت راية التوحيد الخضراء، وضربت 
للمجد موعًدا في الحقب كلها تأسيًسا وتمكيًنا وتطويًرا وتعزيًزا 

وعزًما وحزًما واستشراًفا آلفاق أتى بها المستقبُل إلى حاضر الناس اليوم- منذ 
ذلك الموعد المضروب مع المجد، تبقى الحكاية األولى 

تتردد أصداؤها: إنها قصة وطن بدأ مستقبلُه منذ أن تأسس، 
ويستصحب اليوم مجده التليد 

وهو يدق أبواب المستقبل ببصيرة نيِّرة، وعزيمة ال تلين.

اليوم الوطني 

ٍماض ال ينتهي مستقبله

لم ُتْجَعل األياُم لُتْنسى...

ُ
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اليوم الوطني

الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود

توحيد وتأسيس 

�شنع مملكة يف اأحلك الظروف، واأ�شد الأزمنة خطًرا، قام ملك 

بتاأ�شي�س دولة ح�شارية، ووحد جمتمًعا من القبائل حتت �شعار 

كلمة التوحيد التي حتملها راية اململكة العربية ال�شعودية.  

ُولد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود يف الريا�س عام 

1876م. وا�شتطاع خالل م�شرية حياته احلافلة باملجد والن�شر اأن  1292هـ- 
يوؤ�ش�س الدولة ال�شعودية الثالثة واحلديثة التي بداأت بفتحه للريا�س عام 

1902م، ثم تالها باقي املناطق �شرًقا، فجنوًبا، و�شماًل فغرًبا،  1319هـ- 
اإىل اأن اأ�شدر مر�شوًما ملكًيا يق�شي بتحويل ا�شم البالد اإىل ا�شم اململكة 

العربية ال�شعودية، وذلك يف جمادى الأوىل 1351هـ- �شبتمرب 1932م. 

اإن م�شرية امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، ق�شة تروى بفخر لالأجيال، 

واأعماله لي�شت منجزات ح�شارية فقط، بل هي تاريخ وجمد. 

ن�شف قرن اأم�شاه امللك عبدالعزيز بني فتوحات ومعارك ومعاهدات 

اإىل اأن ا�شتتب الأمن يف فيايف اجلزيرة العربية وقفارها.

يف عام 1943 ت�شدرت �شورة امللك 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن غالف 

جملة ليف الأمريكية، حتت عنوان 

لفت »ملك �شنع مملكة«.

قالوا عنه:
»الملك عبدالعزيز هو ذلك الرجل الذي لمع أكثر ما لمع في أحلك 

األيام وأشد ساعات األخطار الساحقة«.

وينستون تشرشل     

تواريخ
1904م �شم الو�شم والق�شيم.  1321هـ- 

1913م  �شم الأح�شاء.  1331هـ- 
1337هـ-1919م �شم ع�شري. 
1921م �شم حائل.  1340هـ- 

1344هـ-1925م �شم احلجاز.
1930م �شم جازان. 1349هـ- 

1938م تدفق النفط من بئر الدمام رقم 7 »بئر اخلري«. 1357هـ- 
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الملك فيصل بن عبدالعزيزالملك سعود بن عبدالعزيز
الحضور العالمي ومصير أمة العلم والتعليم 

تواريخ 
1957م افتتاح جامعة امللك �شعود، بالريا�س. 1377هـ- 
1960م اإن�شاء الرئا�شة العامة لتعليم البنات.  - 1380هـ 

1961م افتتاح اجلامعة الإ�شالمية يف املدينة املنورة.  - 1381هـ 
1963م افتتاح كلية البرتول واملعادن يف الظهران باملنطقة ال�شرقية. 1383هـ- 

ثار 
امللك �شعود، رحمه اهلل، ثاين ملوك اململكة العربية ال�شعودية، على 

الفقر والأمية، واأر�شى قواعد النه�شة العلمية. كما اأنه يف مقتبل 

عمره كان مرافًقا وم�شارًكا والده امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، يف 

معاركه وفتوحاته. 

1902م، وتزامن ميالده مع فتح الريا�س،   - ُولد يف الكويت عام 1319هـ 

ف�شمي �شعوًدا تيمًنا با�شم اأجداده اأوًل، ولأنه كان �شعًدا ثانًيا. تقلد احلكم 

1953م بعد وفاة امللك عبدالعزيز. وكانت فرتة حكمه   - عام 1373هـ 

�شنوات �شطرها التاريخ.  

قالوا عنه:
»في عهد الملك سعود برزت ظواهر اجتماعية جديدة وعميقة 

الجذور، وأخذ عدد كبير من البدو الرحل بمغادرة الصحراء، وأصبحوا 

ميكانيكيين وعمال مصانع يقودون السيارات«. 

جان جاك بيريبي، مستشرق فرنسي    

ثالث 
ملوك اململكة العربية ال�شعودية، �شهيد العروبة وفخرها. يف 

عهده فر�شت البالد نف�شها قوة �شيا�شية واقت�شادية دفاًعا 

عن العروبة والأمة الإ�شالمية، فاأجنز ما جعله بطاًل اأ�شطورًيا لتلك 

املرحلة ال�شعبة. لقد كان الفي�شل ا�شًما على م�شمى، و�شفحة جميدة 

من تاريخ اململكة العربية ال�شعودية. 

 - 1906م، وتقلد احلكم عام 1384هـ   - ُولد يف الريا�س عام 1324هـ 

1975م.   - 1964م، وا�شت�شهد عام 1395هـ 

تواريخ 
1967م اأ�شهم يف حرب اأكتوبر بدعم م�شر يف حربها �شد اإ�شرائيل.  - 1387هـ 

1969م  تاأ�شي�س منظمة التعاون الإ�شالمي، ومقرها جدة.  - 1389هـ 
1973م حظر النفط ومنع بيعه جلميع الدول املوؤيدة لإ�شرائيل.  - 1393هـ 

قالوا عنه:
»إن الملك فيصل هو بطل معركة العبور، وسيحتل الصفحات 

األولى من تاريخ جهاد العرب، وتحويلهم من الجمود إلى 

الحركة، ومن االنتظار إلى الهجوم، وهو صاحب الفضل األول في 

معركة النفط«.

أنور السادات، الرئيس المصري الراحل   
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اليوم الوطني

الملك فهد بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين

الملك خالد بن عبدالعزيز
تحوالت حضارية

تواريخ
1975م تاأ�شي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع.  - 1395هـ 

1976م تاأ�شي�س ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك(.  - 1396هـ 
1981م افتتاح مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة.  - 1401هـ 

1982م اإن�شاء مطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، ثم افتتح لحًقا.   - 1402هـ 

ملوك اململكة العربية ال�شعودية، وفاحت اخلري. يف عهده رابع 

كانت التحولت احل�شارية �شريعة مع طفرة اقت�شادية نقلت 

ال�شعودية اإىل م�شاف الدول املتقدمة يف اقت�شادها. ا�شتمر حكمه �شبع 

�شنوات �شهدت كثرًيا من الإجنازات. 

 - 1913م يف الريا�س، وتقلد احلكم يف عام 1395هـ   - ُولد عام 1331هـ 

1982م.   - 1975م. وتويف عام 1402هـ 

قالوا عنه:
»تميزت شخصية الملك خالد بعدم التكلف، وكنا نحن العاملين 

تحت قيادته نشعر بالراحة. فتوجيهاته واضحة، كما كنا نجده 

في أي وقت، ونتحدث معه دون تحفظ«.

األمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه اهلل    

خام�س 
ملوك اململكة العربية ال�شعودية، كان اأول وزير للمعارف، 

واأول من ُلقب بخادم احلرمني ال�شريفني بعد اأن اأمر 

بتغيري لقبه من �شاحب اجلاللة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني. �شهد 

ت تاريخ منطقة ال�شرق الأو�شط، من بينها  ع�شره اأحداًثا كثرية غريرَّ

حرب اخلليج الأوىل بدخول �شدام ح�شني اإىل الكويت. فخا�شت اململكة 

حرًبا انت�شرت فيها واأعادت احلق اإىل ن�شابه. 

1921م، وتقلد احلكم يف عام 1402هـ   - ُولد يف الريا�س عام 1339هـ 

2005م.  - 1982م، وتويف عام 1426هـ- 

تواريخ 
1985م افتتاح جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف.  - 1405هـ 

1986م بدء تو�شعة احلرم النبوي يف املدينة املنورة.  - 1406هـ 
1988م و�شع حجر الأ�شا�س لأكرب تو�شعة للم�شجد   - 1409هـ 

احلرام يف مكة املكرمة.

1992م اإعالن النظام الأ�شا�شي للحكم، نظام جمل�س ال�شورى،   - هـ   1412
ونظام جمال�س املناطق، ونظام جمل�س الوزراء.

قالوا عنه:
»زعيم يتمتع برؤية ثاقبة، وأُِقرُّ بالدور الذي لعبه خالل حقبات متقلبة 

في الشرق األوسط«. 

بيل كلنتون، الرئيس األمريكي األسبق   



11

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
ملك المبادرات

الملك سلمان بن عبدالعزيز
ملك الحزم والعزم

فت ال�شعودية يف �شاد�س  نِّ ملوك اململكة العربية ال�شعودية، �شُ

عهده الأوىل عاملًيا يف تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية حول 

العامل. كما �شهد عهده تنمية وازدهاًرا واإ�شالحات ت�شب يف م�شلحة 

ال�شعب، من بني ذلك دخول الن�شاء اإىل جمل�س ال�شورى.  

1924م، وتقلد احلكم يف عام 1426هـ   - ُولد يف الريا�س يف عام 1343هـ 

2015م.   - - 2005م، وتويف يف عام 1436هـ 

تواريخ 
2005م برنامج امللك عبداهلل لالبتعاث اخلارجي.  - 1426هـ 

2008م مبادرة امللك عبداهلل للحوار بني اأتباع الأديان والثقافات.  - 1429هـ 
2012م دخول املراأة جمل�س ال�شورى واملجال�س البلدية.  - 1432هـ 

قالوا عنه: 
»خادم الحرمين الشريفين، الملك عبداهلل بن عبد العزيز، واصل بجرأة 

ونجاح التعبئة الوطنية لمواجهة التهديد اإلرهابي، ودعا إلى التزام دولي 

بمكافحته لترسيخ أسس سياسة التجديد والنمو التي اتبعها«.

جاك شيراك، الرئيس الفرنسي األسبق    

ملوك اململكة العربية ال�شعودية. ت�شري اململكة يف عهده، حفظه �شابع 

اهلل، على خطى حكمة املوؤ�ش�س »احلزم اأبو العزم اأبو الظفرات، 

والرتك اأبو الفرك اأبو احل�شرات«. فكانت جميع قراراته الداخلية واخلارجية 

حازمة. اإنه عهد امل�شتقبل الذي جعل اململكة ت�شنع يف حا�شرها م�شتقبلها 

يف اأبرز روؤية تنقل اململكة اإىل مقدمة الدول الكربى يف العامل على ما ك�شفت 

عنه روؤية 2030 التي عهد، حفظه اهلل، اإىل ويل عهده، الأمري ال�شاب حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز، بهذا امللف امل�شتقبلي العظيم.  

2015م. 1935م، تقلد احلكم يف 1436هـ-   - ُولد يف الريا�س عام 1354هـ 

قالوا عنه: 
»الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتمتع بحنكة استثنائية تؤهله بشكل 

فريد لقيادة المملكة العربية السعودية نحو المستقبل«.

عبداهلل الثاني بن الحسين، ملك المملكة األردنية الهاشمية   

تواريخ
2015م اإن�شاء برنامج التحول الوطني 2020، وروؤية 2030. 1436هـ- 

- 2015م تاأ�شي�س مركز امللك �شلمان لالإغاثة والأعمال الإن�شانية.  1436هـ 

2017م تعيني الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز، ولًيا للعهد.  1438هـ- 
2017م اإقرار ال�شماح للمراأة بالقيادة لل�شيارة يف   - 1439هـ 

اململكة العربية ال�شعودية. 

إعداد: عبير الفوزان
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اليوم الوطني

الرياض الماضي الجميل 

هي اللبنة األولى لتأسيس المملكة العربية 
السعودية. تتراءى في الذاكرة كمدينة فتحت 

ذراعيها لفارسها عبدالعزيز الذي منحها، 
ومن بعده أبناؤه، ما يجعلها عاصمة دولة تحتل 

موقعها بتميز على خارطة العالم. استفاقت 
بيوتها الطينية البسيطة، وطرقاتها المتربة، في 
غفوة الزمن الندي، على لمعة ناطحات السحاب 

الزجاجية وشوارع األسفلت، لتعيش حاضًرا 
جمياًل كماضيها الجميل. 
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نيوم المستقبل البهي

مدينة لن تشبه المدن. ولن تشبهها مدينة 
من بعد. هي المستقبل الزاخر والرؤية 

المتبصرة التي تأتي بالمستقبل ليعيش في 
حاضرنا. مدينة نيوم المستقبلية تقع في 

أقصى الشمال الغربي من المملكة العربية 
السعودية. إنها مشروع هذه األجيال وما 

يليها من أجيال. تنهض كالحلم على ضفاف 
البحر األحمر لتصبح حاضرة من أجمل 

حواضر المستقبل.  
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الجمال العميق 

من علو تاأخذ املناظر اأبعاًدا 

اأعمق للجمال. من �شمال 

جزيرة فر�شان، يف اجلنوب 

الغربي من اململكة العربية 

ال�شعودية، يتباهى هذا اجلمال 

العميق املكون من اأ�شجار 

املاجنروف، واملياه الفريوزية، 

والرمل النقي.

تصوير: خالد زاروق
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حول السعودية

حصون تراثية

يف ظهران اجلنوب، منطقة ع�شري، تتاألق ح�شون املنطقة التي ظلت �شامدة يف وجه الزمن بعمرانها الفريد، 

وبطوابقها املق�شمة للموؤونة، واملعي�شة، وا�شتقبال ال�شيوف.

تصوير: أحمد سعيد آل مالح
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تكوينات صخرية 

على مقربة من مدائن �شالح، التي تعد اأهم معلم اأثري يف اململكة العربية ال�شعودية، تتجلى هذه التكوينات ال�شخرية بلون اأحادي. يتدرج 

ا بديًعا. اللون من الأر�س اإىل ال�شماء ليعود من جديد م�شبًغا على التكوينات غمو�شً

تصوير: صخر عبداهلل
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انهمار الماء 

تعد �شاللت بالو�س من اأجمل ال�شاللت يف العامل، 

تقع �شرق ولية وا�شنطن الأمريكية. ويف عام 2014 

اأ�شبحت �شاللت ر�شمية لولية وا�شنطن.
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وسط الثلج

اأنثى الفقمة وذكرها بني الثلوج التي تغطي مياه 

خليج �شانت لوران�س املتجمد، جنوب �شرق كندا. 

تق�شي الفقمة جل وقتها يف مياه املحيط الأطل�شي 

ومياه املحيط املتجمد ال�شمايل.

Photograph By: Cristina Mittermeier
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محمية الجمال 

م�شهد م�شائي يف حديقة هايد بارك يف لندن. كانت 

حممية ملكية لل�شيد، ويف اأوائل القرن ال�شابع ع�شر 

حتولت املحمية اإىل حديقة عامة.
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معالم

برواز دبي حتفة معمارية، يعد 

ومعلًما ح�شارًيا، و�شياحًيا، 

وثقافًيا. وهو من املعامل اجلديدة يف 

العامل العربي، اإذ جرى افتتاحه يف 

يناير عام 2018 بتكلفة بلغت 250 

مليون درهم اإماراتي.

يرتاءى الربواز من بعيد اإطاًرا ذهبًيا 

فارًغا من �شورته، لكن ما اإن ت�شل 

اإليه حتى تاأخذك املفاجاأة عرب 

رحلة تنتقل فيها من الأ�شفل حتى 

الأعلى، ومن الأعلى اإىل الأ�شفل. 

اإنها رحلة  اإىل املا�شي البعيد حتى 

امل�شتقبل مروًرا بهذا احلا�شر. تدخل 

اإىل املا�شي عرب ال�شلع الأول من 

هذا الربواز لتواجه �شاحة دار تطل 

نوافذها على البيوت القدمية يف 

دبي، ثم متر ب�شوق �شعبية تعر�س 

حرًفا تقليدية. بعد اأن تنتهي من دبي 

املا�شي ت�شتقل م�شعًدا ينقلك اإىل 

دبي احلا�شر. توجد هذه امل�شاعد 

يف طريّف الربواز. ويف �شعودك 

�شت�شاهد عرب الزجاج، الذي هو يف 

الأ�شل اأحد اأ�شالع الربواز، دبي 

احلا�شر اجتاه اجلنوب. اأما ال�شلع 

الآخر ف�شت�شاهد من خالله اجتاه 

ال�شمال دبي القدمية. وعندما ت�شل 

اإىل ال�شلع الرابع من الربواز ف�شتكون 

قدماك على اأر�س زجاجية �شفافة، 

فتظهر اأمامك الأر�س على بعد 150 

مرًتا. يف العلو �شت�شاهد دبي امل�شتقبل، 

دبي 2050. رحلتك يف هذا الربواز 

�شت�شتمر بني �شعود وهبوط اإىل اأن 

متر بكل الأزمنة. 

بين األصالة والحداثة يقف برواز 
دبي شامًخا في وسط حديقة 

زعبيل، ومتأللًئا في سماء 
مدينة دبي، في اإلمارات العربية 

المتحدة.

برواز دبي
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
ُيعد مركز ليفربول وان اأكرث مواقع الت�شوق �شهرة 

يف مدينة ليفربول، ل �شيما مع موقعه املتميز يف وال 

ا�شرتيت، و�شط مركز املدينة، وهناك �شيجد الزائر 

ع�شرات املتاجر واملطاعم وال�شاحات الف�شيحة 

املفتوحة على الهواء الطلق التي ي�شتمتع عربها 

بتجربة ت�شوق متميزة. 

ُيعد �شارع بولد من اأكرث �شوارع الت�شوق �شهرة 

يف ليفربول، ويحت�شن عدًدا من املحال التجارية 

واملقاهي، وجمموعة من املطاعم العربية اللبنانية 

واملغاربية، اإ�شافة اإىل املحال التي تبيع املنتجات 

العربية. اأما مركز ميتكوارتر التجاري في�شم عدًدا من 

العالمات التجارية العاملية على الرغم من م�شاحته 

املحدودة. ويتميز مبوقعه اإىل جانب جممع كوينز 

�شكوير الذي ي�شم عدًدا من املطاعم املتنوعة. 

أين تذهب؟
تتمتع املدينة باإرثها املو�شيقي امل�شتمد من كونها 

موطن فرقة البيتلز ال�شهرية، اإذ يتاح للزائر اأن يتعرف 

اإىل ق�شتهم عرب املتحف اخلا�س بهم وزيارة منازلهم. 

ُيعد متحف مدينة ليفربول اأحد اأهم املواقع 

ال�شياحية يف املدينة، وُي�شنف اأكرب متحف وطني 

يف بريطانيا. اأما متحف العامل فيتميز بعر�س عدد 

كبري من اأعمال الفنون واملج�شمات والآثار، بينما 

تقع مكتبة ليفربول املركزية و�شط املدينة، وُت�شنف 

�شمن اأكرب املكتبات العامة يف اإجنلرتا. 

بالتوجه اإىل ر�شيف األربت البحري �شيتمكن 

ا من ال�شتمتاع بكثري من املعامل  الزائر اأي�شً

ال�شياحية الواقعة هناك، كما �شيحظى بفر�شة 

جتربة عجلة ليفربول ال�شخمة لي�شاهد املدينة من 

ارتفاع نحو 60 مرًتا. ول يجب اأن يفوت الزائر فر�شة 

زيارة ملعب اأنفيلد معقل فريق ليفربول.

ا بعدد كبري من املتنزهات  �شي�شتمتع الزائر اأي�شً

يف املدينة، منها احلديقة الدولية للمهرجانات املطلة 

على نهر مري�شي اجلميل، وحديقة كالدير�شتونز، 

اإ�شافة اإىل متنزه برين�ش�س، وحدائق �شانت جون، 

ومتنزه �شيفتون، ومتنزه كروك�شتيث.

أين تسكن؟
Holiday Inn Liverpool City Centre   

يقع الفندق يف قلب مركز مدينة ليفربول 

ال�شاخب، مقابل حمطة ليفربول ليم ا�شرتيت، 

على مقربة من مركز �شانت جونز للت�شوق. كما اأنه 

يبعد دقيقتني �شرًيا على الأقدام عن م�شرح ليفربول 

اإمباير، وم�شرح رويال كورت، وخم�س دقائق �شرًيا من 

حي �شانت جورج الذي ي�شم معامل مهمة، مثل قاعة 

�شانت جورج، واملكتبة املركزية، واملتحف العاملي. كما 

يبعد الفندق عن مطار ليفربول جون لينون نحو 30 

دقيقة بال�شيارة.

يوفر الفندق خدمات الراحة كافة لزواره، مثل 

مركز اللياقة البدنية، وجمموعة من املطاعم التي 

يتوافر فيها خمتلف الأطباق العاملية، وبع�شها يعمل 

طيلة اليوم لتلبية احتياجات ال�شيوف يف اأي وقت.

24 ساعة
في

ليفربول

تقع مدينة ليفربول اإلنجليزية 
شمال غربي إنجلترا، حيث 

يلتقي نهر ميرسي مع بحر 
إيرلندا. وُتعد ليفربول من 

أكثر الوجهات السياحية جذًبا 
في البالد، لكثرة معالمها 

المتميزة، وعلى رأسها المتاحف 
والمتنزهات والمكتبات 

والطبيعة الخالبة.
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اضطراب النوم واالكتئاب

المدن العالمية األكثر حيوية 

الناجتة عن ا�شطرابات دورة النوم التغريات 

وال�شتيقاظ اأو ما يعرف بال�شاعة 

البيولوجية، ميكن اأن تت�شبب يف عواقب م�شرة 

بال�شحة اجل�شدية والنف�شية. 

وفًقا لدرا�شة نفذتها جامعة غال�شكو يف ا�شكتلندا، 

ون�شرت على موقع ذا كنفريزي�شن املتخ�ش�س يف ن�شر 

الأبحاث الأكادميية، �شملت 91 األف م�شارك جرت 

مراقبتهم عن قرب- اأظهرت الدرا�شة اختالفات 

�شلبية يف العمليات البيولوجية اأو ال�شلوكية التي تتكرر 

يف دورة احلياة اليومية على مدى 24 �شاعة لدى 

اأولئك الذين يعانون ا�شطرابات النوم ب�شورة تهدد 

بزيادة خماطر الإ�شابة بالكتئاب، وال�شطراب ثنائي 

القطب، وفرط الن�شاط يف وقت الراحة، والك�شل يف 

اأثناء �شاعات العمل، وذلك مقارنة بنظرائهم الذين 

مل يقروا مبعاناتهم من ا�شطرابات النوم.

ت�شري الدرا�شة يف ظل التقديرات العاملية اإىل اأن 

نحو ثلثي �شكان العامل �شيعي�شون يف مدن بحلول 

عام 2030، لذا قد تتعاظم هذه امل�شكلة، ل �شيما مع 

اعتماد عدد كبري من النا�س على ال�شوء ال�شطناعي 

يف الليل، وهو ما يفاقم من اختالل ال�شاعة 

البيولوجية، ومن ثمرَّ التاأثري �شلًبا يف ال�شحة البدنية 

والعقلية لالأفراد.

موؤ�شر زخم املدن CMI 2018 ك�شف 

املتخ�ش�س يف درا�شة زخم املدن 

العاملية وحيويتها، الذي ُتعده �شركة الدرا�شات 

جونز لنغ ل�شال JLL، عن اأف�شل املدن زخًما 

و�شمانة للم�شتقبل، من حيث حيويتها وابتكارها 

وان�شجامها مع التقنية احلديثة على املدى البعيد. 

حّلت مدينة �شان فران�شي�شكو ووادي ال�شيلكون يف 

املقدمة، ثم جاءت مدن نيويورك ولندن وبو�شطن 

ولو�س اأجنلو�س وباري�س، ومن بعدها اأم�شرتدام 

وتورنتو و�شان دييغو.

وا�شتكملت مدن الوليات املتحدة �شيطرتها على 

املراكز املتقدمة يف القائمة فحلرَّت يف املرتبة الالحقة 

�شيكاغو، ثم �شياتل التي جاءت بعدها العا�شمة 

اليابانية طوكيو، ثم �شيدين وميونخ وبرلني، ومن 

بعدها ميلبورن واأو�شنت، ثم فانكوفر ودنفر.

يعتمد املوؤ�شر على عدد من احلقائق التي يبني 

عليها ت�شنيفه للمدن، منها �شرعة البتكار والإبداع 

لالأعمال املتطورة، وت�شييد املباين اجلديدة، وحركة 

اأ�شعار العقارات، وال�شتثمار يف هذا املجال من جانب 

م�شتثمرين دوليني، اإ�شافة اإىل الناجت املحلي الإجمايل. 

من هنا وهناك

�شان فران�شي�شكو
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اإلنترنت في دقيقة

االحتياطات األجنبية أهمية بالغة

حينما 
تتحدث لغة الأرقام ت�شبح الثواين 

والدقائق يف عامل الأعمال واأن�شطة 

ال�شركات العاملية على قدر كبري من الأهمية، ل 

�شيما تلك ال�شركات التي حتظى بقاعدة وا�شعة من 

امل�شتخدمني حول العامل، ك�شركات حمتوى الفيديو 

الرتفيهي، ومواقع التوا�شل الجتماعي وتطبيقاته. 

هذا ما ر�شدته درا�شة جديدة اأعدتها لوري لوي�س، 

املتخ�ش�شة يف عامل �شبكات التوا�شل الجتماعي 

 ،Cumulus Media ب�شركة كيومول�س الإعالمية

التي تو�شح حجم العمليات التي يجري تنفيذها على 

الإنرتنت كل دقيقة. حيث ي�شهد موقع مثل في�شبوك 

973 األف عملية ت�شجيل دخول كل دقيقة، بينما 
يجري اإر�شال 18 مليون ر�شالة ن�شية عرب الهواتف، 

وي�شل عدد ملفات الفيديو امل�شاهدة عرب يوتيوب اإىل 

نحو 4.3 مليون فيديو، ويجري حتميل نحو 375 األف 

تطبيق عرب متجري جوجل بالي واأبل. 

ا اإر�شال  كما يجري يف غ�شون دقيقة واحدة اأي�شً

نحو 187 مليون ر�شالة بريد اإلكرتوين، و38 مليون 

ر�شالة عرب تطبيق وات�شاب. كما ي�شاهد م�شتخدمو نت 

فليك�س خلدمات حمتوى الفيديو نحو 266 األف �شاعة يف 

الدقيقة، ويغّرد م�شتخدمو تويرت نحو 481 األف تغريدة، 

بينما جتري 3.7 مليون عملية بحث عرب جوجل كل 

دقيقة، مبعدل �شهري يبلغ نحو 159 مليار عملية بحث.

اأن ت�شاعد احتياطات العمالت الأجنبية ميكن 

لدى الدول يف دعم العملة املحلية، 

وحتقيق الأمان يف حالت الطوارئ القت�شادية 

لتغطية حاجة البلدان من ال�شلع الأ�شا�شية ل �شيما 

تلك التي تقوم الدول با�شتريادها من اخلارج 

بالعمالت الأجنبية.

وفًقا لأحدث بيانات �شندوق النقد الدويل التي 

ن�شرها موقع فيجوال كابيتالي�شت املتخ�ش�س يف 

املحتوى اخلا�س بال�شتثمار والأعمال، تت�شدر 

ال�شني قائمة الدول �شاحبة اأكرب احتياطات اأجنبية 

يف العامل بقيمة 3.2 تريليون دولر، تليها اليابان بنحو 

تريليون دولر، وتاأتي يف املرتبة الثالثة �شوي�شرا   1.2
بنحو 785 مليار دولر، ومن بعدها اململكة العربية 

ال�شعودية بنحو 486 مليار دولر، ثم هوجن كوجن 

باإجمايل احتياطي يبلغ 473 مليار دولر، ثم الهند 

بنحو 397 مليار دولر، اأما كوريا اجلنوبية فتملك 

احتياًطا نقدًيا يقدر بنحو 385 مليار دولر، وتاأتي 

الربازيل يف املرتبة ال�شابعة بنحو 358 مليار دولر، 

ثم رو�شيا بنحو 356 مليار دولر، ثم حتل �شنغافورة 

عا�شرة بنحو 279 مليار دولر.
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جبالن يعانقان الغمام يعدان سقًفا لمحافظتي قلوة 
والمخواة في منطقة الباحة.

شدا األعلى واألسفل

حياة فطرية وطبيعة خالبة

عبدالعزيز محمد العريفي

تصوير: أنس السبيحي
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بني �شهول تهامة يف منطقة الباحة جنوب من 

غربي اململكة، ينبثق جبال �شدا الأعلى 

و�شدا الأ�شفل، �شمن �شل�شلة جبلية تابعة لل�شروات، 

ينت�شبان ب�شموخ. يبلغ ارتفاع �شدا الأعلى نحو 2٫200 

مرت فوق �شطح البحر، بينما يرتفع �شدا الأ�شفل نحو 

1٫500 مرت فوق �شطح البحر.

اجلبالن متجاوران ل يف�شل بينهما اإل واد �شيق، 

وي�شكالن بيئة �شاحرة تبهج العني، مبا يحويانه من 

غطاء نباتي، وبيئة برية متنوعة، ف�شاًل عن املدرجات 

الزراعية الآ�شرة وقد ا�شطفت على �شفح اجلبل يف 

و�شط اأجواء معتدلة �شيًفا وباردة �شتاًء، مع ت�شاقط 

لالأمطار يف اأوقات خمتلفة على مدار العام.

تنمو على اجلبلني اأ�شجار العرعر، والعتم، 

والزيتون الربي، والقهوة، والدخن، واملوز، والتني 

ال�شوكي، واأنواع اأخرى فريدة من نباتات ال�شبار. 

كما تعي�س حيوانات الوبر، والبابون، والنم�س، 

وال�شبع املخطط، والذئب العربي، وبع�س اأنواع 

الوعول، والطيور املهاجرة وامل�شتوطنة، وُر�شد فيهما 
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النمر العربي، وقط الو�شق. وتتوزع القرى بكثافة على 

اجلبلني وعلى �شفحيهما. 

وجهة سياحية   |   يزخر اجلبالن باملواقع 
ال�شياحية، واملتنزهات، واأماكن الرتفيه، ومالعب 

الأطفال، ف�شاًل عن احلدائق، وامل�شطحات 

اخل�شراء، واملطال على املناظر الطبيعية اخلالبة، ل 

�شيما بعد هطول الأمطار، واكت�شاء املكان باخل�شرة 

وبرك املاء. اأن�شئ طريق معبد يتعرج بالزائر اإىل 

قمة جبل �شدا الأعلى، بطول ع�شرة كيلومرتات 

ليعي�س الزائر جتربة الدخول و�شط �شباب ال�شحب 

وهو يكاد يخفي مالمح ال�شخور وال�شجر ويحيلها 

اإىل حلم جميل.

كما يتفرع طريق اآخر جانبي معبد متجه اإىل جبل 

�شدا الأ�شفل، وي�شتمر �شعوًدا م�شافة 14 كيلومرًتا 

حتى ت�شل اإىل القمة. ميكن للزائر ال�شتمتاع 

باإقامته يف الفنادق وال�شقق املفرو�شة بت�شنيفاتها 
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شدا األعلى واألسفل

طريق حتت�شنه الطبيعة يقود اإىل 

جبل �شدا الأ�شفل.

ح�شون قدمية تقبع على جبل �شدا 

الأعلى �شاهدة على حتدي ال�شكان  

للت�شاري�س.

كهوف وتكوينات �شخرية حتولت بعد 

تاأهيلها اإىل مزارات �شياحية جميلة .

تفا�شيل العمران الرتاثي اجلميل ل 

تزال ماثلة فوق جبل �شدا الأ�شفل 

متحدية عوامل الطبيعة.
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املختلفة التي تقع على مقربة من موقع اجلبلني، 

ف�شاًل عن توافر الأ�شواق التي تخدم املنطقة على 

مدار ال�شاعة. كما ميكن للعائالت والأفراد من 

امل�شطافني ق�شاء اأوقات ماتعة يف هذا املكان ل 

�شيما يف ف�شل ال�شيف لعتدال اأجوائه ونقاء هوائه 

ب�شبب ارتفاعه عن �شطح البحر.

جبل الفصول األربعة   |   يتميز جبل �شدا الأعلى 
بت�شكيالته ال�شخرية فائقة الغرابة واجلمال، 

ويطلق عليه جبل الف�شول الأربعة لتفاوت اأجوائه 

عند كل ارتفاع، وتكرث فيه الكهوف والتكوينات 

الطبيعية التي ا�شتغلها اأهل املنطقة وقاموا بتحويل 

بع�شها اإىل بيوت ومالذات اإيواء فائقة اجلمال، 

وجعلوا لها اأبواًبا، واأدخلوا فيها الكهرباء. كما ُيعد 

اجلبل هدًفا لكثري من مت�شلقي اجلبال املحرتفني 

الذين يفدون اإىل املنطقة من �شتى مناطق اململكة 

ليمار�شوا هذه الهواية اجلميلة.

ي�شتمتع الريا�شيون عند الذهاب اإىل متنزه جبل 

�شدا الأعلى بركوب الدراجات املخ�ش�شة للجبال 

واملناطق الوعرة، وينخرطون يف حتديات وم�شابقات 

جميلة و�شط ال�شباب الكثيف الذي يتميز به هذا 

اجلبل واملناظر ال�شاحرة اخلالبة. كما جتري 

ممار�شة ريا�شة القفز باملظالت من اأعلى اجلبل، 

وميكن لالأطفال ال�شتمتاع بالألعاب التي اأن�شئت 

ن �شالمتهم  هناك وجرى ت�شميمها بطريقة توؤمِّ

وتبعدهم عن منطقة ال�شخور اخلطرة.

جبل القهوة   |   يتميز جبل �شدا الأ�شفل بكرثة 
القرى املاأهولة ب�شكانها، واملزارع املنتجة للمحا�شيل 

الزراعية املختلفة، ما يخلق حمطات توقف �شياحية 

كثرية للرتفيه والت�شوق، وال�شتمتاع باملنتجات 

الزراعية، ل �شيما حينما ُي�شمح بقطف ثمار القهوة 

ومعاينتها عن كثب، اأو ا�شتئجار ال�شرتاحات لق�شاء 

4

    يزخر الجبالن بالمواقع السياحية، 
والمتنزهات، والمطال التي تحبس األنفاس،     

            فضاًل عن القرى التي تتناثر على ارتفاعات متباينة  
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محمية طبيعية
جرى اإعالن منطقة جبال �شدا الأعلى حمميًة 

طبيعية وموطًنا رئي�ًشا للنمر العربي الذي 

ُيعد من اأكرب املفرت�شات يف اجلزيرة العربية، 

وُي�شنف من قبل الحتاد العاملي للمحافظة على 

احلياة الفطرية من احليوانات املهددة بخطر 

النقرا�س، واملدرجة يف القائمة احلمراء. 

وُو�شعت املنطقة مب�شاحتها التي تتجاوز 67 

كيلومرًتا مربًعا حتت اإ�شراف الهيئة الوطنية 

حلماية احلياة الفطرية واإمنائها.

ال�شاعات التي يرغب الزائر يف ال�شتمتاع خاللها يف 

رحلته اإىل اجلبل.

ميتاز جبل �شدا الأ�شفل بال�شخور الغرانيتية هائلة 

احلجم، ك�شخرة ندبة التي ترتفع اإىل نحو 200 

مرت تقريًبا، فتحار الأعني اأمام حجمها وارتفاعها 

ال�شاهق. كما يتميز اجلبل باملغارات والكهوف 

العجيبة التي تكونت ب�شبب عوامل التعرية على مدى 

اآلف ال�شنني، واأخرى تكونت فيما بعد ب�شبب ت�شاقط 

جالميد ال�شخر مكونة كهوًفا ي�شتغلها الزوار يف 

ال�شرتاحة اأ�شفلها عرب تهيئة اجلل�شات املنا�شبة 

للمكوث وتناول الطعام وامل�شروبات وم�شاهدة هذه 

التكوينات ال�شخرية العجيبة. 

    يمتاز جبل شدا األسفل بالصخور الغرانيتية
هائلة الحجم، كصخرة ندبة التي ترتفع إلى 200 متر تقريًبا،      

لتبهر زوارها بارتفاعها الشاهق         

يتميز جبل �شدا الأعلى بتكويناته ال�شخرية فائقة الغرابة 

واجلمال، وتكرث فيه الكهوف والت�شكيالت الطبيعية.

شدا األعلى واألسفل
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الدار البيضاء

تزهو الدار البيضاء بعبق 
سحر أندلسي عريق، وتتكحل عيناها بزرقة 

محيط ال تنام إال على هدير أمواج 
سواحله الالزوردية.

لؤلؤة األطلسي
الدار البيضاء

نجاة الوحيشي

  -  سبتمبر 322018
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ما اإن يحل الزائر بالدار البي�شاء، حتى يلم�س تفّرَدها وت�شيبه الده�شة من تناق�شاتها واإيقاعها املفعم 

باحلركة والن�شاط، وثراء تراثها، وجماليات هند�شتها املعمارية التي ل تكاد تغيب عن �شارع من �شوارعها، حيث تتجاور املباين العتيقة واحلمامات 

املغربية التقليدية مع املقاهي والأ�شواق الع�شرية. وترتفع الأبراج الزجاجية ال�شاهقة والعمارات احلديثة اإىل جانب 

الفيالت الأوروبية الطراز، يف ان�شجام  ي�شّد الفكر قبل العني.

املدينة التي كانت ميناًء �شغرًيا تواىل عليه تقع 

الرببر، ثم املرابطون، واملوحدون، على �شاحل 

املحيط الأطل�شي على بعد 90 كم جنوب الرباط. 

وقد حتولت يف القرن الثامن ع�شر اإىل مدينة كبرية. 

وحملت منذ ذلك العهد ا�شم الدار البي�شاء. اأما اليوم، 

فهي اأكرب مدن املغرب واأكرثها كثافة �شكانية، كما 

اأنها العا�شمة القت�شادية للبالد، واأول مركز �شناعي 

وحمرك اقت�شادي ومايل حقيقي لالقت�شاد املغربي.

ت�شّكل الدار البي�شاء اإىل جانب ُبعدها 

القت�شادي الهائل، ف�شاًء ممّيًزا لال�شتك�شاف. فهي 

وجهة �شياحية مثالية يتوافد اإليها ال�شياح من كل 

مكان ملا حتويه من ثروات واإمكانيات طبيعية، تتمثل 

يف موقع جغرايف فريد، يجعل من واجهة املحيط 

الأطل�شي بانوراما طبيعية �شاحرة، و�شواطئ ومواقع 

ا م�شرًقا  �شياحية فّذة، ومناًخا متو�شطًيا معتدًل وجوًّ

ل تكاد اأ�شعة ال�شم�س تغيب فيه على مدار ال�شنة، 

يتيح فر�شة ال�شتمتاع ب�شواطئها ال�شا�شعة املمتدة 

على طول �شاحل املحيط يف كل وقت.

بين األصالة والحداثة   |   ُتعرف الدار البي�شاء 
باأ�شالة تراثها العمراين، ويف الوقت نف�شه بنه�شتها 

املعمارية الهائلة، لتجمع يف ان�شجام فريد بني 

الأ�شالة واحلداثة، وحتافظ على الرغم من حداثتها 

على طابعها املغربي الأ�شيل. تبدو املدينة لأول 

33
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وهلة، بهند�شتها املعمارية املتباينة ومبانيها العتيقة 

التي ورثت بع�شها عن حقبة احلماية الفرن�شية، 

واأ�شواقها القدمية، ومراكزها التجارية ال�شخمة، 

واأحيائها ال�شعبية، وفنادقها ال�شياحية، ومرافقها 

الع�شرية- تبدو يف تناق�س عفوي جميل حتتويه 

املدينة البي�شاء ب�شكل رائع.

آثار ومعالم   |   ت�شكل املدينة العتيقة يف الدار 
البي�شاء، كما يف كثري من مدن البالد العربية، 

تراًثا اإن�شانًيا عاملًيا ميثل الذاكرة التاريخية 

حل�شارات تعاقبت عليها ومتازجت واأْثرت ثقافتها، 

وجماًل ح�شارًيا ي�شهد على كمٍّ هائل من الأحداث، 

والعالقات الجتماعية، والأن�شطة التجارية 

واحلرفية، والعادات والتقاليد، ما يجعل منها عاملًا 

من الذكريات، والق�ش�س، واحلكايات.

يف هذا الف�شاء التاريخي ذي ال�شحر الأندل�شي 

من الدور العتيقة واجلوامع التي يزين قبابها 

الف�شيف�شاء الأخ�شر، والأ�شواق والأزقة واحلواري، 

يعد الرتام اإحدى و�شائل النقل الأ�شا�شية 

يف الدار البي�شاء، ويربط بني الأحياء 

الرئي�شة يف املدينة.

يقع حي حابو�س جنوبي الدار البي�شاء، 

ويرجع تاريخه اإىل عام 1923. ويتميز 

بطراز عمراين مغربي اأ�شيل.

تنت�شر الأ�شواق الرتاثية يف املدينة العتيقة، 

حيث تباع املنتجات احلرفية التي تبدعها 

اأنامل احلرفيني.

يقع ق�شر العدل يف ميدان حممد اخلام�س، 

اأحد اأ�شهر ميادين الدار البي�شاء.
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4

�شواهد حية على اأ�شالة املدينة وعراقة مبانيها 

وعمرانها، وغنى موروثها الثقايف وتنّوعه.

يبداأ الطريق اإىل املدينة العتيقة عرب بوابة مراك�س 

التي ما اإن يتجاوزها الزائر، حتى تطالعه على 

جانبي الأزقة ال�شيقة امللتوية الب�شطات املتال�شقة، 

والواجهات القدمية التي تعر�س خمتلف املنتجات 

احلرفية التي ي�شتهر بها املغرب، والأزياء ال�شعبية 

باألوانها امل�شرقة من القفطان، والعباءات، والأثواب 

الرجالية. هناك يقف الزائر اأمام حمال العطارة 

والبهارات، بروائحها الزكية وعبريها الأّخاذ، 

ويحا�شره بائعو الكماليات مبنتجاتهم من ال�شاعات، 

اأو النظارات، اأو احللي حملية ال�شنع، لينرثوا 

ف�شاًء بهيًجا تتناغم فيه الألوان، والروائح، والوجوه 

والأ�شوات، التي ُتعمق احلنني اإىل هذا العامل.

جامع الحسن الثاني الكبير   |   يعد هذا امل�شجد 
اأحد اأهم املعامل الإ�شالمية يف الدار البي�شاء، بل اإنه 

سبب التسمية بالدار البيضاء
ُوِلدت الدار البي�شاء من رحم موقع ميناء 

�شيد قدمي يدعى اأنفا اأو اأنغا، كما ُعرفت 

بتادارت، وتعني يف الأمازيغية الدار اأو 

امل�شكن، وذلك حني كان البحارة الربتغاليون 

يتوقفون عندها يف اأثناء تنقالتهم يف املغرب 

للتزود اأو املبيت. حني ا�شتقر الربتغاليون فيها 

عام 1515، اأطلقوا عليها ا�شم كازا بالنكا، 

اأي الدار البي�شاء، اإذ كانت بيوتها البي�شاء 

ت�شاعد البحارة على حتديد موقع املدينة. ملا 

اأعاد ال�شلطان �شيدي حممد بن عبداهلل بناء 

املدينة يف نهاية القرن الثامن ع�شر، عقب 

ق�شفها عامي 1468 و1755، اأطلق عليها ا�شم 

له  الدار البي�شاء اأو البيت الأبي�س، الذي حورَّ

.Casablanca الإ�شبان اإىل

معلم �شهري لي�س يف املغرب فقط، لكن على ال�شعيد 

العاملي، اإذ ُي�شنف اأكرب م�شجد يف املغرب، والثاين 

اأفريقًيا، واأحد اأكرب امل�شاجد على م�شتوى العامل. ُيج�شد 

هذا ال�شرح الروحي الفريد الذي يرتبع يف �شاحة 

حممد اخلام�س ويطفو جزء كبري منه على �شطح مياه 

الأطل�شي، بجمالياته ودقة تنفيذه، حرفية ال�شانع 

املغربي. اأما مئذنته امل�شممة على الطراز الأندل�شي 

واملبنية من احلجر الرخامي، فيبلغ ارتفاعها نحو 210 

اأمتار. وهي منوذج فني رائع من املعمار املغربي املثري 

للده�شة والنبهار.

حي حابوس   |   يقع حي حابو�س جنوبي الدار 
البي�شاء، خلف الق�شر امللكي. يرجع تاريخ اإن�شاء 

هذا احلي الذي كان يعرف باملدينة اجلديدة، اإىل 

عام 1923. وهو مدينة حديثة وفق املقايي�س املغربية 

الأ�شيلة للطراز العمراين التقليدي. وقد �شممه 

املهند�س الفرن�شي مي�شال اإيكو�شار، الذي اأ�شهم 
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     يعد مسجد الحسن الثاني من أهم المعالم 
اإلسالمية في الدار البيضاء، إذ ُيصنف أكبر مسجد في المغرب، وثاني أكبر 

مساجد أفريقيا، وأحد أكبر المساجد على مستوى العالم      

ع دم�شق وتنظيمها  ا يف و�شع خمطط عام لتو�شُّ اأي�شً

عمرانًيا و�شكنًيا على املدى البعيد.

يتمّيز احلي ببوابته التاريخية، ومب�شاجده، 

واأزقته ال�شيقة التي ت�شطف حولها املكتبات، واملحال 

التجارية التي تعر�س امل�شغولت اليدوية من اخل�شب، 

والفخار، والنحا�س، والأزياء التقليدية.

شارع محمد الخامس   |   يجد ع�شاق 
الفن والهند�شة املعمارية �شالتهم يف �شارع 

حممد اخلام�س الذي يعد قلب املدينة احلديثة، 

ويف جادة 11 يناير، اللذين يزدانان بكثري من 

واجهات الفن املعا�شر الآرت ديكو، وبنماذج 

معمارية جنحت يف اجلمع بني مفردات العمارة 

احلديثة والزخارف التقليدية، مثل املحكمة اأو 

ق�شر العدل 1922، الذي يعد من املاآثر التاريخية 

التي كر�شت ثراء فن العمارة الإ�شالمية والطابع 

املعماري العربي الأندل�شي. كما ت�شم املدينة 

كثرًيا من املعار�س الفنية الكبرية، مثل: متحف 

دار الفنون، وف�شاء اآخر اأخبار الفن، ومعر�س 

اإطار البندقية.

يحتار زائر الدار البي�شاء، بني املعامل التاريخية، 

واملواقع الطبيعية، واملقاهي ومطاعم املاأكولت 

البحرية على طول الكورني�س، وعرو�س الأن�شطة 

الرتفيهية والريا�شات املائية، واأن�شطة ركوب 

الدراجات الرباعية، وركوب اخليل.

اإنها مدينة عريقة، ي�شكنها الزائر، فت�شكنه. 

تعبق بح�شارات املوحدين، واملرابطني، والأدار�شة 

يف م�شاحة تطل على املحيط الأطل�شي، امتزجت 

فيها الأ�شالة العربية بعمقها املغاربي والإفريقي 

باملوؤثرات الأندل�شية، واحل�شور الأمازيغي، 

والتمدد الأوروبي الطموح. ان�شهرت جميعها، 

لتقدم منوذًجا ح�شارًيا متجان�ًشا، ومتناغًما من 

الثقافات واحل�شارات. 
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استمتع بسهولة حياة املدينة العصرية وموقعها املناسب وانعم بفخامة الشاطئ روتانا ريزيدنس يف قلب مدينة أبوظبي. 
تقع شققنا مبحاذاة فندق الشاطئ روتانا احلائز على جوائز دولية، مما يخّولك التلذذ بأفخر أصناف الطعام يف أرقى 

مطاعم العاصمة. استمتع بخيارات التسوق والتسلية االستثنائية التي تبعد خطوات قليلة عن مكان إقامتك، وأقم على 
مقربة من جزيرة السعديات، واملنطقة الثقافية اجلديدة يف املدينة واملطار. سوف تشعر بالراحة واإللفة اللتني تذكرانك 

مبنزلك اخلاص، سواء كنت يف رحلة عمل أو تنوي اإلقامة ملدة أطول مع العائلة.

 دع احساسك يف بيتك يحملك اىل عامل
من الراحة واالستجمام
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يقول ال�شاعر بابلو نريودا:

يموت ببطء
من ال يسافر 

من ال يقرأ 
من ال يسمع الموسيقا

من ال يعرف كيف يجد شيًئا 
بفضل عينيه. 

يموت ببطء من يصبح عبًدا للعادة
يعاود كل يوم نفس المسافات

من ال يغير أبًدا معلمته..
من ال يجازف أبًدا بتغيير لون مالبسه.. 

أو ال يتحدث أبًدا مع غريب. 

ت�شافر عيناي يف رواية الأديب اليوغ�شاليف 

اإيفو اأندرت�س، اأتاأمل اأر�س الأنهار ال�شبع وج�شورها 

ال�شاخمة. اأن�شت بده�شة املتعط�س حلكايات 

وق�ش�س من غابر الأزمان. اأحدق اإىل موطنه بعيونه 

الروائية وهو يعيد ت�شكيل تاريخ البو�شنة والهر�شك 

بذاكرة حمملة بثقل املا�شي احل�شاري والتوج�س 

مما هو اآٍت. اأ�شغي اإىل �شدو اأغنياته على ج�شر نهر 

درينا. يف بلد كان هو بوابة ال�شرق اإىل الغرب.

حتمل العتبة العنوانية لرواية »ج�شر على نهر 

درينا« دللت رمزية ذات اأبعاد نف�شية. فاجل�شر 

عند فرويد يعرب عن حالة انف�شال بني طرفني، 

ورغبة قوية يف التوا�شل والنتقال من �شفة اإىل 

اأخرى. تلك الرغبة امللحة يف جتاوز الإن�شان 

لعقبات مل يقف اأمامها مكتوف اليدين. بل �شعى 

بكل ما ميتلك من دراية وخربة للتغلب عليها 

وتطويعها ملا فيه خريه. ففي ال�شفة الأخرى تكمن 

اأحالمنا واآمالنا التي ن�شعى اإليها. ميثل اجل�شر يف 

اإحدى جتلياته الرمزية مرحلة انتقالية بني عاملني 

مت�شادين. بني الأمن واخلوف، واحلب والكره، 

بني ال�شباب وال�شيخوخة، بني العلم واجلهل، بني 

الأنا والآخر. لكن ل ج�شر اأوىل بالبناء من ج�شر 

ميده الإن�شان بني عقله وقلبه، بني ظاهره وباطنه. 

وبهذا يتحقق التناغم يف مكنونات النف�س الب�شرية 

ا من اأن يحيا اأ�شتاًتا ممزقة. فقد  املتدافعة، عو�شً

من�شي حياتنا مهرولني بني �شطري ذاك اجل�شر. 

فماذا ينفع اأحدنا اإن ك�شب العامل وخ�شر نف�شه التي 

مل ميد اإليها ج�شور التوا�شل؟ 

هذه الدللة الرمزية للج�شر تف�شر لنا احت�شان 

جمهورية البو�شنة والهر�شك ملئة وواحد وع�شرين 

ج�شًرا عثمانًيا. من اأ�شهرها ج�شر مدينة مو�شتار 

القدمي، وج�شر حممد با�شا �شوكولوفيت�س اأو ما 

ي�شمى بج�شر نهر درينا الذي حملت الرواية ا�شمه.

ولعل يف اإدراجهما يف قائمة منظمة اليون�شكو للرتاث 

العاملي ما ي�شري اإىل اأهمية الدور احل�شاري لهما 

عدا روعة هند�شتهما املعمارية التي اأبدعها مهند�س 

الإمرباطورية العثمانية املعمار �شنان خوجة اآغا يف 

نهاية القرن ال�شاد�س ع�شر. فاملوقع اجلغرايف الذي 

تو�شطته البو�شنة والهر�شك جعل منها نقطة ات�شال 

»إن أكبر المباني قد ُشّيد بكلمة. وإن طمأنينة 
مدن برمتها، وحياة مدن برمتها، يمكن أن يطّوح بها، بسكانها 

صفرة«، إيفو أندرتش

جسر على نهر درينا

حيث التقى الناس وافترقوا

رائدة نيروخ
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      إن مصير الجسر ومصير المدينة قد بلغا من 
التداخل، أن من يحكي قصة أصل هذا الجسر وقصة مصيره، يحكي    

في الوقت نفسه قصة حياة المدينة   
وسكانها من جيل إلى جيل       

ذاكرة األماكن

بني احل�شارة ال�شرقية متمثلة يف الإمرباطورية 

العثمانية واحل�شارة الغربية الأوروبية. ول تخفى 

خطورة هذا املوقع حني يدب اخلالف ويتحول 

الأ�شقاء اإىل اأعداء.

يقول اإيفو اأندرت�س: »اإن اأحًدا ل يعرف ما يعانيه 

امروؤ يولد ويعي�س على احلد الفا�شل بني عاملني 

يعرفهما ويفهمهما، ولي�س بو�شعه فعل �شيء ليجعلهما 

يت�شارحان ويتقاربان ومي�شي حياته وهو مرتدد، 

يعي�س يف وطنني، ل ميلك اأيًّا منهما. تعي�س على 

احلدود. حدود فكرية وطبيعية وحدود دموية قد 

ن�شاأت نتيجة �شوء تفاهم بني الب�شر«. هنا حتولت 

الهويات اإىل هويات قاتلة على حد تو�شيف اأمني 

معلوف، وحتققت نظرية �شموئيل هنتنغتون يف 

�شدام احل�شارات حني �شاد التع�شب الأعمى.

لعل م�شرية الكاتب ذي الأ�شول الكرواتية 

والن�شاأة البو�شنية والإقامة ال�شربية، خري دليل 

يعك�س طبيعة التنوع العرقي يف البو�شنة والهر�شك. 

هذا التنوع هو ما دفعه ليبدع رائعته الروائية »ج�شر 

على نهر درينا« ليمد بها ج�شور املحبة واحلوار بني 

اأبناء البلد الواحد. ويقيم �شالت بني ما�شي بلده 

العثماين وانفتاحه على الغرب لحًقا.

تدور اأحداث الرواية حول ج�شر نهر درينا. بل 

ل جنانب ال�شواب اأبًدا اإذ قلنا اإن بطولة الرواية 

املطلقة هاهنا هي لهذا اجل�شر احلجري! ثالثة 

قرون م�شت منذ ت�شييده يف عام 1571. فهو العقدة 

الالزمة التي تربط بني البو�شنة وال�شرب. وتربط 

من خالل ال�شرب بني البو�شنة و�شائر اأجزاء 

الإمرباطورية العثمانية حتى اإ�شطنبول. فهذا اجل�شر 

ل تبدله عوادي الزمان بحوادثه ونا�شه. يرحل 

اأنا�س وياأتي اآخرون. ي�شرب الطوفان اأعمدة اجل�شر 

احلجري وقناطره الإحدى ع�شرة وكابيته، ر�شيفيه 

املتناظرين اللذين يتو�شطان اجل�شر. تتناثر عليه 

قذائف احلروب، وتن�شب على ر�شيفه املتاري�س 

اخل�شبية وامل�شانق. ي�شهد زفرات الع�شاق، واأدعية 

املظلومني، واأنني املكلومني. هناك حيث يحت�شي 

�شكان في�شيغراد امل�شاملني املحبني للرتف والت�شلية 

واحلياة القهوة واأكواب ال�شاي ال�شاخن، ون�شمع 

اأحاديث العجائز، ونرى م�شاجرات ال�شباب الطائ�س.

نعود للج�شر لرنى ميالن املقامر والعرق يتف�شد 

من جبهته. نن�شت اإىل اأحاديث املدر�س ح�شني 

اأفندي الذي دفعه حر�شه ال�شديد على مكتبته اإىل اأن 

يو�شدها بالأقفال، فحفظها من الغبار ومن القراءة 

ا. قد تتعاىل �شرخاتنا على ذاك ال�شيخ الأعور  اأي�شً

الذي بلغ من العمر عتًيا: اأن احذر من ال�شقوط! 

عندما نراه يتقافز على اإفريز اجل�شر املتجمد يف 

�شباح باكر. وكما اأن لكل قرية جمنونها، فهذه 

اإلينكا جمنونة القرية التي فقدت طفليها وجاءت 

ت�شاأل عنهما اأهل القرية، فقيل لها: اإنهما مدفونان 

يف اأعمدة اجل�شر! ل ميكن اأن نتغافل عن اأنانية 

�شيتكوفيت�س، تلك ال�شخ�شية املثقفة النتهازية 

الأنانية، دون اأن ي�شتبد بنا ال�شخط من هول ما 

فعل ودون اأن نرثى حلال املعلمة زوركا التي تبحث 

عن حب �شائع، »فاملراأة املحبة تظل حتب حبها ولو 

تبددت كل اأوهامها، وتظل حتبه كحبها لطفل مل 

يكتب له اأن يولد«. علينا األ نن�شى املرور بعلي خجا 

ذي الآراء املت�شلبة. علي، تلك ال�شخ�شية املحورية 

التي رف�شت خو�س غمار حرب دامية حمققة 

اخل�شائر بعد اأن اأ�شبحت جيو�س الإمرباطورية 

النم�شاوية املجرية على اأبواب في�شيغراد. �شخ�شية 

جدلية ترتاوح مواقفها بني الواقعية املغرقة يف 

ال�شوداوية وبني اجلنب الذي يحمي الروؤو�س ويبقي 

على ذل الروح! تنتهي الرواية مب�شهد موت علي مع 

تهدم اجل�شر. وكاأن بقاء هذا اجل�شر كان م�شروًطا 

بحياة وادعة خالية من ال�شدامات ت�شتوجب كثرًيا 

من التنازلت بني الأطراف املت�شارعة! انفعالت 

�شتى تنتاب القارئ مع كل �شخ�شية من �شخ�شيات 

الرواية الثالثني: مع عابد اآغا الظامل، والزجني 

الذي �شحق ج�شده حتت �شخرة يف اأثناء ت�شييد 

اجل�شر، مع رادي�شالف الثائر وهو ي�شرخ من الأمل 

يف م�شهد من اأق�شى م�شاهد التعذيب يف الأدب. ل 

ميكن قراءة م�شهد تعذيبه دون اأن ن�شعر بالوجع يف 

كل خلية من خاليا ج�شدنا، دون اأن ن�شعر باخلزي 

لتخاذلنا عن اإنقاذه ونحن ن�شغي لأنرَّات ا�شتغاثته. 

ماذا عن ذاك الوجع الذي مزق �شدور القراء 

عند روؤية تلك الن�شوة النائحات فوق اجل�شر وهن 

يرتاك�شن خلف اجلنود الذين انتزعوا منهن فلذة 

اأكبادهن فيما يعرف ب�شريبة الدم ليكونوا فيما بعد 

جنًدا انك�شارًيا يخدم الدولة؟ هذا ما حدث متاًما 

اإطاللة على نهر درينا من مدينة فوت�شا البو�شنية
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      كل بناء له هدف ال ينفصل عن البيئة التي ُشّيد فيها. 
وليس منفصاًل عن حاجاتها ورغباتها وأفكارها. وإن أعظم

  إنجازات اإلنسان هو إقامة جسر 
الصلة والتفاهم والحب     إيفو أندرتش   

مع حممد با�شا �شوكولوفيت�س حني انتزعه اجلند 

من اأح�شان والديه وهو ابن ع�شر �شنني لينتقل اإىل 

اإ�شطنبول ويخدم ثالثة �شالطني ليعود اإىل بلدته 

�شدًرا اأعظم وياأمر ببناء ج�شر على نهر درينا، لعل 

ال�شق الذي ُحفر يف �شدره عندما اأخذه اجلنود يلتئم.

لكن ما الذي دفع الكاتب اإىل �شرد هذا املقدار 

الهائل من ال�شخ�شيات يف روايته على امتداد ثالثة 

قرون؟ ما الذي يجمع بينهم؟ تبدو الرواية ب�شكلها 

هذا لوحة ف�شيف�شائية من ق�ش�س متعددة تكّون يف 

نهاية املطاف م�شهًدا متكاماًل ملدينة في�شيغراد. 

تنطوي هذه احلكايات املتنوعة ل�شخ�شيات قد 

ت�شل اإىل حد التناق�س والت�شادم مع الأخرى على 

اإ�شارة رمزية لتعدد الأعراق واختالف طبيعتها التي 

ن بنية املجتمع البو�شني، من �شرب اأرثوذك�س،  تكوِّ

وبو�شناق م�شلمني ويهود، وكروات كاثوليك واأتراك 

وغجر. هذا التنوع الذي كان ميدانه الأول هو ج�شر 

درينا، وهو وحده ما جمعهم على اختالف مللهم 

ونحلهم وتركيبتهم النف�شية.

هذا اجل�شر الذي ن�شرت على اأعمدة كابيته 

من�شورات عثمانية واأخرى من�شاوية جمرية 

تعلن �شطوتها. تتعاقب عليه ثورات وحكومات 

ويبقى اجل�شر كما هو حا�شًرا بكل األقه وتاريخه 

وق�ش�شه وحكايات عابريه. هذه الدميومة للج�شر 

تعك�س فل�شفة تنطوي على ال�شرط ال�شامن لبقاء 

التعاي�س بني اأبناء املنطقة، املتمثل يف مد ج�شور 

الت�شامح والتوا�شل.

ين�شج الكاتب روايته من خيوط يتداخل معها 

احلدث التاريخي لبناء اجل�شر والأحداث ال�شيا�شية 

مع خيوط اخليال الأدبي ليرتك للقارئ م�شاحة 

التفكري ليت�شاءل: اأين حدود اخليال من احلقيقة 

فيما كتب؟

ل ميكن باأي حال من الأحوال عّد الأدب وثيقة 

تاريخية حلدث ما. اإمنا يوظف الأديب احلدث 

التاريخي وفق منظوره ال�شخ�شي الذي ل يخلو يف 

كثري من احلالت من حتيزات ذاتية قد جتانب 

املو�شوعية اأحياًنا، اأو ي�شفي على احلدث م�شاعر 

وعواطف تلقي بظاللها على روؤيته للحدث. فذاكرة 

الإن�شان تعيد ت�شكيل الأحداث وت�شوير الأماكن وفق 

خمزونها العاطفي.

هذه النقطة التي انطلق منها رئي�س البو�شنة 

والهر�شك ال�شابق، املفكر علي عزت بيجوفيت�س، يف 

ماأخذه على كاتب رواية »ج�شر على نهر درينا« يف 

حتوير بع�س احلقائق التاريخية. فقد ذكر اأندرت�س 

اأن العثمانيني قد ا�شتولوا على الأرا�شي التي بنوا 

عليها اجل�شر. بينما هناك مواثيق وعقود بيع 

توثق عملية البيع وال�شراء حمفوظة يف ال�شجالت 

احلكومية للدولة. ولكن هذا ل ينق�س بطبيعة احلال 

من روعة الرواية. يقول بيجوفيت�س: »من روايات 

اأندرت�س رمبا ميكننا اأن نتعلم عن النا�س ب�شكل عام، 

وكيف ميكن اأن يكونوا، ولكن لي�س كما كانوا حتديًدا. 

عندها يكون لأعماله قيمة فل�شفية، ول اأهمية ملا 

ن�شميه التاريخ الداخلي لع�شر ما«.

تعك�س الرواية عدًدا من احلكايات والأ�شاطري 

التي رافقت بناء اجل�شر. فالإن�شان مييل اإىل 

تف�شري ما يعجز منطقه عن فهمه اإىل ربطه 

مبنطق اأ�شطوري خارق مفارق لواقعه، يخفف 

بها من �شدمة الوعي بالعامل وقلق التعامل مع 

اأحداث جمهولة.

يقول العامل النف�شي كارل يونغ: »اإذا كنا نريد 

التوغل يف اأعماق ح�شارة ما، ومعرفة الدوافع اخلفية 

التي ت�شكل بداية املوؤ�ش�شات الجتماعية، فاإنه يتوجب 

علينا حتليل اأ�شاطري هذه احل�شارة«.

الرواية تعج بفل�شفات عدة وتتطرق للعالقة بني 

امل�شتعَمر وامل�شتعِمر. وهي عالقة جدلية حول حجج 

الطرف الأقوى يف تربير الحتالل بغية تطوير البالد 

ا اإن كانت  املتخلفة واإحلاقها بركب احل�شارة خ�شو�شً

ح�شارة الرجل الأبي�س.

قد يكون الوقوف فوق ج�شر نهر درينا الذي 

اأعيد ترميمه موؤخًرا بعد احلرب الأخرية يف البو�شنة 

والهر�شك يف ت�شعينيات القرن الع�شرين، وقراءة 

بع�س �شفحات الرواية هو احللم الذي يراود قارئ 

ه جمالها مردًدا مع اإيفو اأندرت�س: خلب لبرَّ

»كانت الأجيال املتعاقبة تعلم اأن على املرء األ 

ي�شرف يف احلزن ملا يحمله ماء درينا امل�شطخب من 

�شقاء. وهناك تبنوا تلك الفل�شفة الال�شعورية التي 

تدين بها املدينة ال�شغرية، وهي اأن احلياة معجزة 

ل ُتفهم. فهي ما تنفك يف تبدد وذوبان، ولكنها تبقى 

وت�شتمر قوية كاجل�شر على نهر درينا«.  

يقع ج�شر حممد با�شا �شوكولوفيت�س على نهر درينا مبدينة في�شغراد �شرق البو�شنة 
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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

عام 2013 فوجئ اأبناء بالد ال�شم�س امل�شرقة بدعوى رفعها كهل ياباين يف املحكمة يف 

�شد حمطة التلفاز الر�شمية اليابانية »اإن اإت�س كيه«، وكان ال�شبب هو اإقحام 

املحطة كثرًيا من الكلمات الأجنبية الدخيلة يف براجمها التي تبثها باللغة اليابانية حيث 

ثارت حمية الكهل وغريته على بلده ومل يقبل اأن يتلقى اأحفاده غري اللغة والثقافة اليابانية 

ال�شليمة على التلفاز. حديثنا اليوم حول تربية الأبناء وتعليم اللغة والهوية الثقافية.

نعود بالزمن اإىل ما يقارب ال�شتني عاًما يف منت�شف القرن الع�شرين، يف ذلك الوقت 

نه�شت حركة يف م�شر تنادي بت�شهيل تعليم قواعد اللغة العربية مبا اأ�شموه وقتها »النحو 

املي�شر«. وكانت النتيجة جياًل جديًدا �شعيًفا يف اللغة العربية. هذا الأمر ا�شتفز ال�شاعر 

حممود غنيم فكتب هذه الأبيات لأحد اأ�شدقائه القائمني على هذا امل�شروع بقوله:

قم انظر ما جرى، يا سيبويِه
ذهبَت وجاء بعدَك جهلويه!

فأصبَح في قضايا الضاد ُيفِتي
وُيرجُع في مشاكلها إليه

ٌد في النحو، قلنا: وقيل: مجدِّ
قواعُد نـحوه في مقلتيه  

ونبحر بالزمن قلياًل لننتقل اإىل اجلزائر بعد احلرب العاملية الأوىل اإبان 

ال�شتعمار الفرن�شي. ففي ذلك الزمن فر�س الفرجنة قانوًنا يق�شي باأن الإعدام 

عقوبة من يخاطب احلاكم الفرن�شي بالعربية. ومور�شت حرب �شعواء على اللغة 

العربية ليخرج جيل يفكر ويتبع فرن�شا يف �شيا�شاتها وثقافتها. وقدم اجلزائريون 

مليوًنا ون�شف املليون �شهيد لينالوا ا�شتقاللهم ال�شيا�شي والثقايف ويتحدثوا كيفما 

�شاوؤوا بلغتهم العربية. ول ي�شتغرب حر�س فرن�شا على منع ا�شتخدام اللغة العربية، 

فاللغة وعاء للثقافة والدين والتاريخ واملجتمع، ودونها تكون الأمة م�شتباحة لي�س اأمام 

الغزو الفكري وح�شب، بل التبعية الثقافية وال�شتعباد احل�شاري. ولتب�شيط الأمر 

على معايرينا، ماذا تتوقعون من طفل ميجد جان دارك ول يعرف �شيًئا عن قتيبة بن 

م�شلم الباهلي وطارق بن زياد؟

ونعود اإىل اليابان، فهناك وملا متلكه اللغة من تاأثري عميق يف النتماء والهوية 

لالأجيال، فال عجب اأن حتّرم القوانني اليابانية على الأطفال من اأب واأم يابانيني 

اأن يدر�شوا يف املدار�س الأجنبية بلغات اأجنبية ول يعرتف ب�شهاداتهم يف جامعات 

اليابان، ول بد لهم اأن يلتحقوا باملدار�س اليابانية فيت�شربوا املبادئ والقيم لين�شاأ جيل 

انتماوؤه لبالده وينطق بل�شان ياباين. وعلى امل�شتوى اجلامعي تدر�س معظم اجلامعات 

اليابانية مرحلة البكالوريو�س باللغة اليابانية. و�شاألت مرة اأ�شتاًذا يف جامعة طوكيو: 

»ملاذا ل تدر�شون املناهج باللغة الإجنليزية اإذ اإن هذا �شريفع من مكانة جامعتكم يف 

الت�شنيفات ويزيد من اأعداد الطلبة الأجانب؟« فاأجاب الأ�شتاذ باأنه األقى حما�شرة 

مرة باللغة الإجنليزية فوجد اأن الطلبة الأجانب ا�شتطاعوا ا�شتيعاب املحتوى، لكن 

م�شتوى الفهم لدى الطلبة اليابانيني انخف�س 50%. وعليه قرر العودة اإىل اللغة 

اليابانية لأن ما يعنيه ويهمه اأكرث اأبناء بلده مع التقدير لبقية الطلبة الأجانب. اأما 

الت�شنيفات العاملية فاأكد اأنها ل تعنيه ب�شيء.

واأذكر وقت درا�شتي للماج�شتري بجامعة وا�شيدا اليابانية اأنه كان يطلب منا ترجمة 

اأحدث الأبحاث يف جمال التخ�ش�س من الإجنليزية اإىل اليابانية كتابًة، ثم نقدم عنها 

ا لبقية الطالب. كان الهدف اأن يكون الطالب قادًرا على فهم اأحدث التطورات  عر�شً

والأبحاث العلمية بالإجنليزية ومتابعتها، ويف الوقت نف�شه ي�شتطيع ا�شتيعابها ونقلها 

وتوطينها باللغة اليابانية.

قد يجادل بع�س النا�س هنا باأن الإجنليزية هي لغة التقدم والعلوم، فكيف 

تطالبنا باأن ندر�س بالعربية؟ وقد ي�شت�شهد اآخرون بالتجربة غري الناجحة لتعليم 

الطب باللغة العربية يف بلدان عربية. ولكل هوؤلء اأجيب باأنني ل�شت �شد التدري�س 

باللغة الإجنليزية يف املرحلة اجلامعية للتخ�ش�شات العلمية، لكننا نحتاج اإىل 

اإ�شافة مواد للرتجمة اإىل العربية ليكون الطلبة قادرين على نقل املحتوى الذي 

در�شوه اإىل العربية. فما ل يدرك جله ل يرتك كله. ولك اأن ترى حال اليابان 

وال�شني وكوريا اجلنوبية كيف تقدمت وهي تتم�شك بلغاتها وثقافاتها مع النفتاح 

على اأحدث العلوم والتقنيات.

وباخت�شار، ل قيمة لتعليم اللغات الأجنبية اإذا اأدت اإىل ان�شالخ الأطفال من ثقافتهم 

وهويتهم واأنتجت اأجياًل تفكر وتت�شرف بالفكر الأجنبي الدخيل.فليتعلم اأبناوؤنا 

الإجنليزية وال�شينية واليابانية وبقية اللغات، ولكن لي�س على ح�شاب لغة ال�شاد. 

ِمحاكمة َجْهلََوْيه



  -  سبتمبر 442018

محمد سيديباي  • 

تعليم

التعليم أنقذ حياتي
م سفراء شباب العالم، في وقت سابق،  قدَّ

عريضة موقعة من أكثر من 1.5 مليون طفل 
في نحو 80 دولة، إلى األمين العام لألمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالبوا فيها بدعم 
األمم المتحدة لمرفق التمويل.
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عائلتي قبل اأن اأ�شتطيع عقد رباط حذائي. ُقتلت 

كان ينبغي اأن تكون �شنوات طفولتي يف 

�شرياليون �شعيدة وهانئة، اإل اأين اأم�شيتها مقاتاًل يف 

حرب اأ�شخا�س اآخرين. �شكلت الطفولة يل كابو�ًشا، 

بدا النعتاق منه دوًما اأمًرا م�شتحياًل. لكن عندما 

انتهت احلرب ر�شمًيا يف عام 2002، بداأت يف البحث 

عن طرق للتعايف. توافرت يل فر�شة مل اأكن اأتخيلها، 

ًيا يبلغ من العمر ت�شع  بو�شفي جندًيا غا�شًبا واأمِّ

�شنوات: اإنها املدر�شة.

اإنني دليل حي على القدرة التحويلية الكامنة يف 

التعليم. ا�شتطعت بالعمل ال�شاق وكثري من احلظ 

اجليد اأن اأتخرج يف املدر�شة الثانوية ثم اجلامعة 

بعد ذلك. الآن، يف غ�شون ب�شعة اأ�شهر، �شوف اأبداأ 

الدرا�شات العليا يف كلية احلقوق يف جامعة فوردهام، 

التي تعد وجهة خيالية ملعظم اجلنود الأطفال 

ال�شابقني يف بالدي.

مع ذلك، ظل �شوؤال ي�شغل بايل طوال م�شريتي 

التعليمية الق�شرية: ملاذا لعب احلظ مثل هذا الدور 

احلا�شم؟ على اأي حال، ُيفرت�س اأن يكون التعليم 

حًقا عاملًيا من حقوق الإن�شان. ليت الأمر لو كان 

بهذه الب�شاطة.

يوجد اليوم اأكرث من 260 مليون طفل خارج 

املدر�شة، ول يجد اأكرث من 500 مليون طالب وطالبة 

تعليًما جيًدا، بح�شب اللجنة الدولية لتمويل فر�س 

التعليم العاملية. بحلول عام 2030، �شيفتقر اأكرث من 

ن�شف اأطفال العامل ممن هم يف �شن الدرا�شة، يبلغ 

عددهم نحو 800 مليون طفل، اإىل املهارات الأ�شا�شية 

الالزمة التي توؤهلهم للنجاح وتاأمني وظيفة يف �شوق 

العمل يف امل�شتقبل.

تتطلب معاجلة هذا الأمر اأمواًل. لكن بينما قد 

يكون التعليم اأف�شل ا�شتثمار ميكن اأن تعمد اإليه 

حكومة ل�شمان م�شتقبل اأف�شل ل�شعبها، اإل اأن متويل 

التعليم يف اأنحاء العامل كافة منخف�س للغاية. يف 

احلقيقة، ي�شكل التعليم ما ن�شبته 10% فقط من 

اإجمايل املعونة الإمنائية الدولية، بعد اأن كان ي�شكل 

ما ن�شبته 13% قبل عقد من الزمن. لو�شع ذلك يف 

�شياقه ال�شحيح، حت�شل البلدان النامية على ع�شرة 

دولرات فقط لكل طفل �شنوًيا يف اإطار الدعم العاملي 

للتعليم، وهو ما ل يكاد يكفي لتغطية تكلفة كتاب 

واحد. يف ع�شر ال�شيارات ذاتية القيادة والثالجات 

الذكية، فاإن هذا الأمر غري مقبول على الإطالق.

يف ال�شنوات القليلة املا�شية، حتركُت بالإنابة عن 

ثالث مبادرات تعليم عاملية، هي اللجنة الدولية 

لتمويل فر�س التعليم العاملية »جلنة التعليم«، 

وال�شراكة العاملية للتعليم، و�شندوق »التعليم ل 

ميكنه النتظار«. وقد فعلت ذلك متحم�ًشا، لأن تلك 

املنظمات تعمل ب�شكل جماعي نحو حتقيق الغاية 

نف�شها، وهي جمع التمويل جلعل التعليم النوعي لكل 

طفل، يف كل مكان، اأكرث من م�شاألة حظ وح�شب.

تتمثل اإحدى اأف�شل الطرق للقيام بذلك، يف دعم 

مرفق التمويل الدويل للتعليم، الذي ُيعد مبادرة 

تقودها مفو�شية التعليم التي ميكنها اأن تفتح الباب 

اأمام اأكرب ا�شتثمار عاملي يف التعليم على الإطالق. 

يدرك ال�شباب حول العامل ما هو على املحك. فقد 

م �شفراء �شباب العامل، يف وقت �شابق، عري�شة  قدرَّ

مليون طفل يف نحو 80 دولة،  موقعة من اأكرث من 1.5 

اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، 

طالبوا فيها بدعم الأمم املتحدة ملرفق التمويل. 

يهدف مرفق التمويل، من خالل ال�شتفادة مما 

يقرب من ملياري دولر من اجلهات املانحة �شمانات، 

اإىل توفري ثمانية مليارات دولر من التمويل اجلديد 

للدول الأكرث احتياًجا. اإذا جرى تبني هذا الربنامج 

ن البلدان النامية من  على نطاق وا�شع، فقد ميكِّ

توفري تعليم نوعي ملاليني اآخرين من الأطفال، مبن 

فيهم الالجئون، و�شغار الفتيات، واجلنود الأطفال 

ال�شابقون مثلي.

يقول ال�شيا�شيون غالًبا اإن ال�شباب هم قادة 

الغد. هذا �شحيح، فنحن حًقا قادة الغد. لكن 

الت�شريحات املكرورة التي ل يدعمها املال تكون بال 

معنى. بب�شاطة، ينبغي للعامل اأن يتحد لتمويل التعليم 

النوعي للجميع. وُيعد مرفق التمويل الدويل للتعليم، 

املدعوم حًقا من قبل البنك الدويل وم�شارف التنمية 

الإقليمية وال�شراكة العاملية للتعليم و�شندوق »التعليم 

ل ميكنه النتظار« وكثري من وكالت الأمم املتحدة، 

من اأف�شل الطرائق املفيدة لتحقيق ذلك.

قبل 20 عاًما كانت كلية احلقوق حلًما م�شتحياًل 

يل. اأما اليوم، بفعل العمل ال�شاق، والدعم العاملي، 

وكثري من احلظ اجليد، فقد اأ�شبح م�شتقبلي اأكرث 

اإ�شراًقا من اأي وقت م�شى. لكن ل ينبغي اأن تكون 

ق�شتي ا�شتثناء. فمن اأجل �شمان ح�شول الآخرين 

على تعليم نوعي، واتباع امل�شار الذي انفتح اأمامي، 

ينبغي اأن نلغي احلظ من املعادلة. 

حممد �شيديباي: ممثل لل�شباب يف املفو�شية الدولية   *
لتمويل فر�س التعليم العاملية، ونا�شط �شالم يف 

»ال�شراكة العاملية من اأجل التعليم«، و�شفري �شابق 

لل�شالم يف م�شروع ماي هريو.

   يوجد اليوم أكثر من 260 مليون 
طفل خارج المدرسة، وال يجد أكثر من     

500 مليون طالب وطالبة تعليًما جيًدا، 
بحسب اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمية  
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قيادة ومنظمات

املوؤلِّفان ت�شان كيم Chan Kim ورينيه يقدم 

موبورين Renée Mauborgne يف كتابهما 

الذي �شدر موؤخًرا بعنوان »حتول املحيط الأزرق« 

Blue Ocean Shift بعد كتابهما »ا�شرتاتيجية 
املحيط الأزرق« Blue Ocean Strategy - يقدمان 

نهًجا مر�شًدا لتحويل نف�شك وفريقك و�شركتك اإىل 

اآفاق جديدة ملوؤها الثقة وا�شتحداث اأ�شواق واغتنام 

فر�س جديدة للنمو. ي�شتعر�س املوؤلفان ال�شبب يف 

ل مهم قدر اأهمية التجديد  اأن البتكار غري املعطِّ

يف اغتنام فر�س منو جديدة، ما يوؤدي اإىل تفوق 

اأحدهما على الآخر، وال�شبب يف اأنه لي�س من احلكمة 

األ تدرك ذلك. وفيما ياأتي حوار مع املوؤلفني بعد 

�شدور كتابهما اجلديد:

ت�شان ورينيه، نهنئكما على �شدور كتابكما اجلديد 

»حتول املحيط الأزرق« الذي ُو�شف باأنه الكتاب 

 Apple الرائج« القادم، واختارته اأبل اآيبوك�س«

iBooks اأف�شل كتاب يف جمال الأعمال يف �شهر 
�شدوره. ماذا يقول الكتاب باإيجاز؟

يت�شدى الكتاب لتحدٍّ رئي�س يواجه كل �شركة 

اليوم تقريًبا. يكمن هذا التحدي يف كيفية حتويل 

نف�شك وفريقك و�شركتك من املناف�شة اإىل البتكار، 

اأو يف كيفية التحول من الأ�شواق املتناحرة اإىل اأ�شواق 

اأخرى جديدة مفتوحة بطريقة جتعل فريقك ي�شيطر 

على هذا التحول ويدفعه. ولنفكر مًعا يف ذلك، ما هي 

ال�شناعة التي ل تواجه اليوم مناف�شة حادة؟ انظر 

اإىل �شوق التجزئة، ف�شتجد اأن املناف�شة فيها فتاكة 

و�شر�شة للغاية، اإنها �شوق �شعبة ومريرة، وهذا هو ما 

ن�شري اإليه باأنه »حميط اأحمر دموي«. 

بينما ال�شركات الناجحة ل توجد يف نطاق تلك 

املحيطات احلمراء، اإنها تتحرك وت�شتحدث اأ�شواًقا 

جديدة، وهو ما ن�شميه »حميطات زرقاء«. ال�شوؤال 

الذي يطرح نف�شه هنا هو: كيف ميكننا جميًعا اأن 

ا؟ هذا الكتاب يحدد ال�شبيل  نفعل ال�شيء نف�شه اأي�شً

التي ميكن لأي �شخ�س اأن يتبعها لتحقيق ذلك، 

با�شتخدام خطوات مثبتة.

ما املطلوب لتحقيق حتول ناجح؟

حتتاج اإىل اأمرين للتحول، ودونهما �شوف تكابد. 

اأوًل، حتتاج اإىل خارطة طريق، فنحن جميًعا نريد 

التحول من املناف�شة اإىل البتكار، لكننا ل نعرف 

كيف. لذلك، حتتاج اإىل خارطة طريق م�شحوبة 

باأدوات واإر�شادات ميكن اأن يطبقها كل �شخ�س. اأما 

الأمر الآخر، فاأنت حتتاج اإىل اأفراد. ونق�شد بذلك 

اأنك حتتاج اإىل ثقة النا�س لكي يتحركوا، فاإذا مل 

يكن لدى النا�س الثقة يف التحرك، فال قيمة خلارطة 

طريقك. وهذا متاًما ما ي�شتعر�شه الكتاب. اإنه يقدم 

لك خارطة الطريق هذه، ويو�شح لك كيفية بناء 

من المنافسة 
إلى االبتكار

ما السبب في كون االبتكار
ل مهًما قدر أهمية التجديد   غير المعطِّ

في اغتنام فرص نمو جديدة؟

شان كيم، رينيه موبورني •
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ثقة النا�س عند كل خطوة تخطوها، حتى ي�شتطيعوا 

ال�شيطرة على عملية التحول وتوجيهها للنجاح.

هل طبقت اأي �شركة حًقا خارطة الطريق واخلطوات 

املثبتة الواردة يف الكتاب من اأجل التحول من 

املناف�شة اإىل البتكار؟

قطًعا. ي�شتعر�س الكتاب اأمثلة واقعية ل�شركات 

تواجه القيود نف�شها التي نواجهها جميًعا، �شواء 

كانت تتعلق بال�شيا�شات اأو البريوقراطية اأو املتعلقة 

مبحدودية املوارد، وقامت بتطبيق الأدوات ذاتها 

والعملية املبيرَّنة يف الكتاب للتحول من املناف�شة اإىل 

ق  البتكار. �شوف تتعلم، على �شبيل املثال، كيف طبرَّ

قائد اأورك�شرتا مو�شيقية مقاربة حتول املحيط الأزرق 

من اأجل ابتكار »اأروع اأورك�شرتا يف العامل«. فقد اأعاد 

تعريف ما تعنيه اأورك�شرتا نا�شئة، بدًءا بتحقيق متيز 

مو�شيقي اإىل اأن ي�شبح اأفرادها �شفراء �شالم. حتى 

ة واأكراًدا لأن يعزفوا  اإنه األهم مو�شيقيني �شيعة و�شنرَّ

املو�شيقا مًعا. كل هذا يف الوقت الذي يعاجلون فيه 

حمدودية املوارد، والنق�شامات العرقية التاريخية، 

وم�شكلة مو�شيقيني تلقوا تدريًبا �شعيًفا. وهناك مثال 

اآخر لإحدى �شال�شل الفنادق التي طبقت اخلطوات 

املثبتة املبيرَّنة يف الكتاب للخروج من جمال �شناعة 

الفنادق التناف�شية للغاية، تلك ال�شناعة التي هي 

»اأ�شد ُحمرة من اللون الأحمر«، فا�شتحدثت �شوًقا 

جديدة من الفنادق الفاخرة باأ�شعار معقولة تقدم 

خدمة خم�س جنوم باأ�شعار ثالث جنوم. حتظى هذه 

ال�شل�شلة الفندقية بن�شبة اإ�شغال بلغت 90%، ونالت 

تقييمات ممتازة على مواقع حجز الفنادق من قبل 

النزلء الذين و�شفوها باأنها »رائعة« و»مذهلة«، 

وباأنها الأقل تكلفة يف املواقع الأكرث متيًزا. وهي تتمتع 

ب�شهرة وا�شعة يف املدن الرئي�شة حول العامل. 

ا كيف اأن �شركة عاملية لت�شنيع  يبنيِّ الكتاب اأي�شً

الأجهزة ال�شغرية يزيد عمرها على اأكرث من مئة 

عام يف ال�شوق جنحت يف حتويل �شناعتها التي كانت 

تنخف�س قيمتها مبا ن�شبته 10% �شنوًيا اإىل �شركة ذات 

منو مرتفع. وحققت ال�شركة ذلك من خالل اإعادة 

تعريف منتجاتها وتطويرها اإىل حد جعلنا اليوم ن�شنع 

البطاطا املقلية ال�شهية دون قليها ودون ا�شتخدام 

الزيت تقريًبا. ونتيجة لهذا التحول، مل يرتفع الطلب 

على منتجاتها مبا ن�شبته 40% فقط، بل ارتفعت 

ت اأوبرا  اأ�شهمها يف ال�شوق مبا ن�شبته 5%. وقد عربرَّ

عن انبهارها باملنتج اجلديد، حتى اإنها بداأت تن�شر 

تغريدات باأن هذا املنتج اأ�شهم يف »تغيري حياتها«. 

يو�شح الكتاب كيف جرى تطبيق العملية التي 

ث عنها يف عدد من اجلهات املختلفة، من  حتدرَّ

ال�شجون اإىل �شركات ت�شنيع مناديل احلمامات، 

ومن �شركات الرعاية ال�شحية اإىل متاجر املواد 

الغذائية، ومن احلكومات املحلية اإىل املنظمات 

غري الربحية، ومن ال�شركات النا�شئة اإىل ال�شركات 

العريقة، للتحول من املناف�شة اإىل البتكار بطريقة 

جلبت معها ثقة النا�س. 

اأنتما تتحدثان عن ا�شتحداث اأ�شواق جديدة؟ فكيف 

يختلف ذلك عن عملية زعزعة القدمي وجتديده؟

ينطوي التجديد على اأهمية. لكن كما ناق�شنا 

يف الكتاب، فاإن هذا ل ي�شكل �شوى ن�شف ال�شورة 

عن كيفية ا�شتحداث اأ�شواق جديدة. اأما الن�شف 

الآخر، وجنادل باأنه الن�شف الأكرث اأهمية، فهو 

ل. وما نعنيه هنا،  ما ن�شميه البتكار غري املعطِّ

هو اإن�شاء اأ�شواق جديدة مل تكن موجودة من 

قبل. ولناأخذ مثاًل على ذلك مهنة تنمية مهارات 

احلياة. فقد اأ�شبحت اليوم �شناعة يبلغ حجمها 

نحو ملياري دولر. وُتعد ثاين اأ�شرع مهنة منًوا يف 

الوليات املتحدة بعد تقنية املعلومات. ومل تكن هذه 

املهنة موجودة قبل 20 عاًما. مل تكن تلك ال�شوق 

موجودة حتى تولدت فكرة لدى اأحد الأ�شخا�س 

نوا  بخلق فر�شة جديدة متاًما للنا�س لكي يح�شِّ

نوعية حياتهم بطريقة ل تتوافر يف اأي مكان اآخر. 

وعندما ن�شتجلي هذه املهنة، جند اأنها مل تكن 

�شبًبا يف جتديد اأي �شناعة، ومل يفقد اأي �شخ�س 

وظيفته ب�شببها. ومل تخرج اأي �شركة من ال�شوق. 

دة هائلة. فخدمات  ُتعد فر�س البتكارات غري املجدِّ

التمويل اجلزئي، اإىل اخرتاع الفياغرا، ومواقع 

التعارف الإلكرتونية و�شارع ال�شم�شم كلها ُتعد 

حتولت قليلة من اخلطوات الكثرية ل�شتحداث 

د اأو  اأ�شواق جديدة ت�شبب بها ابتكار غري جمدِّ

ل. وكما اأو�شحنا يف الكتاب فاإن الفر�س التي  معطِّ

ل كبرية واإنه لي�شعب  تقف وراء البتكار غري املعطِّ

على اأحد من التنفيذيني اأو رواد الأعمال حتمل 

عدم اإدراك مدى اأهمية ن�شف ال�شورة املفقود يف 

كيفية ا�شتحداث اأ�شواق جديدة. فهذا كما لو اأنك 

حترم نف�شك من ن�شف فر�شك يف حتقيق منو 

جديد، وهو ما ل يتعني اأن يفعله اأحد. ومن منظور 

ل  القت�شاد الكلي، ُيعد اإدراك البتكار غري املعطِّ

مهًما بالقدر نف�شه، حيث اإنه يولِّد منًوا ووظائف 

جديدة، من غري اأن يدمر الوظائف اأو ال�شركات 

القائمة، وهذا اأمر مهم.

ت�شرتي ال�شركات الكبرية ابتكاراتها، مثل جمموعة 

 ،Dr. Pepper Snapple Group دكتور بيرب �شنابل

 Bai Brands التي ا�شرتت موؤخًرا عالمة باي براند�س

التي ت�شنع املياه ذات النكهة الطبيعية، بدًل من اأن 

ت�شتحدث اأ�شواًقا جديدة بنف�شها، فما راأيكما يف ذلك؟

اإنه لأمر رائع اأن تدرك �شركة �شناعية مرموقة، 

مثل جمموعة دكتور بيرب �شنابل، اأنها بحاجة اإىل اأن 

تتجاوز مرحلة املناف�شة لتحقيق منو جديد وتبقى 

فاعلة يف ال�شوق. لكن بدًل من اأن تخول موظفيها 

البالغ عددهم ت�شعة ع�شر األًفا ليقوموا مبا ميكنه 

حتريك املجموعة لالأمام، اأي البتكار، فاإنها خولتهم 

باأن يقوموا مبا ل ميكنه حتريك اإبرة، اأي املناف�شة. 

وهذا هو ال�شبب يف اأن املجموعة اأنفقت ما يقرب من 

ملياري دولر ل�شراء �شركة باي براند�س لكي حتافظ 

على مكانتها يف ال�شوق. اإن عدم التوافق بني ما يكلف 

به املوظفون وبني امل�شادر التي ياأتي منها الربح 

والنمو على نحو متزايد - لهو اأمر نرى اأن كثرًيا من 

ال�شركات الكربى ينبغي لها اأن تت�شدى له. 

ومع اأن العامل قد تغري، اإل اأن العاملني يف كثري 

من ال�شركات مل يتغريوا ول يزالون ي�شريون على 

النهج القدمي نف�شه فيما يتعلق بتحقيق النجاح، وهو 

املناف�شة. ما حتتاج اإليه ال�شركات اليوم هو اأن تتحول 

واأن جتعل العاملني فيها ي�شايرون الواقع اجلديد، 

ذلك اأن ا�شتحداث اأ�شواق جديدة ُيعد تذكرة العبور 

لغتنام منو جديد. وما عليك اإل اأن تفكر يف الر�شالة 

التي �شرت�شلها للعاملني يف ال�شركة حول قيمتهم يف 

ال�شركة اإذا كانت كل فر�شة منو تاأتي من اأ�شخا�س 

خارج ال�شركة. كيف �شي�شعرون باأنهم جزء حيوي 

مل�شتقبل �شركتهم؟ هذا الكتاب يحدد الطريق لتغيري 

الجتاه والبدء يف التحول. 

املوؤلفان ت�شان كيم ورينيه موبورين: اأ�شتاذا   *
ال�شرتاتيجية يف معهد اإن�شياد واملديران امل�شاركان 

ملعهد ا�شرتاتيجية املحيط الأزرق يف اإن�شياد. 

�شدر لهما كتابان كانا من اأكرث الكتب مبيًعا هما: 

 ،Blue Ocean Strategy »ا�شرتاتيجية املحيط الأزرق«

.Blue Ocean Shift »و»حتول املحيط الأزرق

    يوضح الكتاب كيف جرى تطبيق العملية 
ث عنها في عدد من الجهات المختلفة،     التي تحدَّ

من السجون إلى الشركات العريقة،    
   للتحول من المنافسة إلى االبتكار 

بطريقة جلبت معها ثقة الناس       



إسالميات

الإ�شالم يف اأرجاء الدنيا ب�شرعة هائلة، انت�شر 

ومدة زمنية ق�شرية مل يكن لها مثيل يف 

تاريخ الأديان وامِللل، وما ذاك اإل لأنرَّ الإ�شالم جاء 

مالئًما باأ�شوله وفروعه ملقت�شيات العقل الإن�شاين، 

وموافًقا للطبائع الب�شرية، التي فطر اهلل الإن�شاَن 

عليها، {ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      

ۀ}. البقرة: 138.

ين العظيم، مل يُرق  وبع�ُس املناوئني لهذا الدِّ

لهم الإقرار بذلك، ح�شًدا من عند اأنف�شهم، وحقًدا 

على الإ�شالم، فاأخذوا يكيلون التهامات له، باأنه 

ديٌن انت�شر بالقوة، واإكراِه النا�س على الدخول فيه 

واعتناقه، وفر�شوه عليهم واألزموهم به.

وهذا زعٌم كاذٌب، وادعاٌء زائف، ويف مقدمة 

د هذه املزاعم الباطلة، وردرَّ تلك الدعاءات  من َفنرَّ

املغر�شة، كّتاٌب غربيون، وموؤرخون اأوربيون، ل ميتون 

اإىل الإ�شالم ب�شلة. لقد قاموا بذلك طموًحا منهم 

لالطالع على ما يحمله هذا الدين من معاٍن، وك�شًفا 

عن حقائق الأمور، ومنهم من �شرح اهلل �شدره 

لالإ�شالم، ومنهم من بقي على ما كان عليه لأ�شباب 

ل ُتدرك ماهيتها، ومنهم من مل يعلن اإ�شالمه واإن 

هم اأنرَّ غالب الظن دخولهم يف الإ�شالم. قرر بع�شُ

وهذا جانب من تلك العرتافات ب�شماحة 

الإ�شالم، وح�شن تعامل امل�شلمني مع غريهم.

يقول الفرن�شي هرني دي كا�شرتي )ت:1927م(: 

اإنرَّ الدين الإ�شالمي مل ينت�شر بالعنف والقوة، بل 

الأقرب لل�شواب، اأنرَّ يقال: اإنرَّ كرثة م�شاملة امل�شلمني، 

ولني جانبهم كان ال�شبب يف �شقوط دولتهم، واإن 

ديانة القراآن متكنت من قلوب جميع الأمم اليهودية 

وامل�شيحية والوثنية يف �شمال اأفريقيا، حتى اإنرَّه وجد 

يف بالد الأندل�س من امل�شيحيني املتنورين، من تركوا 

دينهم ُحًبا يف الإ�شالم، كل هذا بغري اإكراه.

ويوا�شل قائاًل: اإننا نعتقد اأنرَّ ا�شتطالع حال هذا 

الدين يف الع�شر احلا�شر، ل ُيبقي اأثًرا ملا زعموه 

من اأنرَّه انت�شر بحد احل�شام، ولو كان ديُن حممد 

انت�شر بالعنف والإجبار، للزم اأن يقف �شريه بانق�شاء 

فتوحات امل�شلمني، مع اأننا ل نزال نرى القراآن 

يب�شط جناحيه يف جميع اأرجاء املعمورة. انتهى كالم 

الفرن�شي دي كا�شرتي.

ويقول الفيل�شوف الفرن�شي امل�شلم روجيه جارودي 

)ت: 2012م(: لقد وجدُت يف الإ�شالم نظاًما 

ا واأخالقيًّا �شاماًل للحياة، َي�شُلح  اجتماعيًّا واقت�شاديًّ

لإخراج الب�شرية من ورطِتها احلا�شرة، حيث َف�ِشلت 

الراأ�شمالية واملارك�شية، كنُظٍم و�شعيٍة، يف اإنقاذ 

الإن�شان املعا�شر من م�شكالته، وما كان َي�شَغلني هو 

البحث عن النقطة التي يلتقي فيها الوجدان بالعقل، 

نِني الإ�شالم، بحمد  اأو الإبداع الفني باحلياة، وقد مكرَّ

اهلل، من بلوغ هذه النقطة.

ويو�شح اأحدهم كيف اأنرَّ كثرًيا من اأ�شحاب 

الديانات الأخرى، �شارعوا اإىل الدخول يف الإ�شالم، 

حيث وجدوا فيه الراحة والطماأنينة واخلال�س 

من متاعب احلياة وبوؤ�شها، ويك�شف هذا الكاتُب 

الأمريكي ُول ديورانت )ت:1981م(: فيقول: على 

الرغم من خطة الت�شامح الديني التي كان ينتهجها 

امل�شلمون الأولون، فقد اعتنق هذا الدين اجلديد 

رد�شتيني، والوثنيني،  معظُم امل�شيحيني، وجميُع الزرَّ

وكثري من اليهود، وقد انت�شرت العقائد والعبادات 

الإ�شالمية، يف كثري من الأقاليم، واآمن �شكانها 

بالدين اجلديد واأخل�شوا له، وا�شتم�شكوا باأ�شوله 

ا�شتم�شاًكا اأن�شاهم بعد وقت ق�شري اآلهَتهم القدمية، 

وا�شتحوذ الديُن الإ�شالمي على قلوب مئات ال�شعوب 

يف البالد املمتدة من ال�شني وحتى الأندل�س، و�شيطر 

على اأخالقهم، و�شاغ حياتهم، وَبَعَث فيهم اآماًل 

خففت عنهم بوؤ�س احلياة ومتاعبها، وجلب لهم 

       استحوذ الديُن اإلسالمي على قلوب مئات الشعوب في 
البالد الممتدة من الصين وحتى األندلس، 

وسيطر على أخالقهم، وصاغ حياتهم،    
وجلب لهم العزة، حتى بلغ عدد المعتنقين له مئات   

د اإلسالُم بينهم،  الماليين من األنفس، ُيوحِّ
ويؤلُف قلوبهم مهما يكن بينهم من       

االختالفات والفروق السياسية      

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة

بعض المناوئين لهذا الدين العظيم أخذوا 
يكيلون له االتهامات بأنه دين انتشر بالقوة واإلكراه، وهذا زعم 

كاذب كشفه مؤرخون أوروبيون وكتاب  غربيون قاموا 
بتفنيد هذه المزاعم  وكشف زيفها.

اإلسالُم في أنظاِر الُمْسَتشرقين
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الب�شرى باجلنة لعدٍد جاءت 

من ال�شحابة، ر�شي 

اهلل عنهم، من النبيِّ �شلى اهلل 

عليه و�شلم، قبل موتهم، ومن هوؤلء 

ال�شحابي اجلليل، اأبو عبدالرحمن  

ثابت بن قي�س بن �شما�س الأن�شاري 

ابقني الأولني اإىل  َحُد ال�شرَّ
َ
اخلزرجي، اأ

الإ�شالم، وُيعَرُف بخطيب الأن�شار، 

اأ�شلم على يد م�شعب بن عمري، 

ر�شي اهلل عنه، باملدينة املنورة.

ا�شتهر ثابت، منذ اجلاهلية، 

بخطابته البليغة، وف�شاحته وبيانه، 

َي بخطيب  وبعد اإ�شالمه، �ُشمِّ

النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم، فقد 

كان يخطب عند قدوم الوفود اإىل 

املدينة، ويوَم َمْقَدم ر�شول اهلل، 

�شلى اهلل عليه و�شلم، املدينة، 

خطب ثابُت بن قي�س فقال: يا ر�شول 

اهلل، مننعك مما مننع منه اأنف�َشنا 

واأولَدنا، فما لنا؟، قال ر�شول اهلل، 

�شلى اهلل عليه و�شلم: اجلنة، قال: 

ر�شينا. رواه احلاكم.

كان ثابٌت، ر�شي اهلل عنه، لطيًفا 

حم�شًنا، رقيق القلب، �شريع التاأُثِر 

باآيات القراآن الكرمي. روى اأَن�س 

بن مالك، ر�شي اهلل عنه، قال: مَلرَّا 

َنَزَلْت هذه الآَيُة {ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  
ھ               ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ    ڭ} الآية 2 من �شورة احلجرات، 
َجَل�َس َثاِبُت ْبُن َقْي�ٍس يف َبْيته، َوَقاَل: 

 ، ِبيِّ اِر، َواْحَتَب�َس َعِن النرَّ ْهِل النرَّ
َ
َنا ِمْن اأ

َ
اأ

 ، بيُّ �شلى اهلل عليه و�شلم. َف�َشاأَل النرَّ

�شلى اهلل عليه و�شلم، �َشْعَد ْبَن ُمَعاٍذ 

ُن َثاِبٍت، 
ْ
َبا َعْمٍرو َما �َشاأ

َ
َفَقاَل: »َيا اأ

اِري َوَما  ُه جَلَ ا�ْشَتَكى؟« َقاَل �َشْعٌد: اإِنرَّ

َتاُه �َشْعٌد 
َ
َعِلْمُت َلُه ِب�َشْكَوى. َقاَل: َفاأ

ِ، �شلى اهلل 
رَّ

َفَذَكَر َلُه َقْوَل َر�ُشوِل اهلل

ْنِزَلْت َهِذِه 
ُ
عليه و�شلم. َفَقاَل َثاِبٌت: اأ

ْرَفِعُكْم 
َ
ينِّ ِمْن اأ

َ
الآَيُة، َوَلَقْد َعِلْمُتْم اأ

، �شلى اهلل عليه  ِ
رَّ

ْوًتا َعَلى َر�ُشوِل اهلل �شَ

اِر. َفَذَكَر َذِلَك  ْهِل النرَّ
َ
َنا ِمْن اأ

َ
و�شلم، َفاأ

ِبيِّ �شلى اهلل عليه و�شلم.  �َشْعٌد ِللنرَّ

ِ �شلى اهلل عليه 
رَّ

َفَقاَل َر�ُشوُل اهلل

ِة«. رواه  نرَّ ْهِل اجْلَ
َ
و�شلم: »َبْل ُهَو ِمْن اأ

البخاري وم�شلم.

ونَزلت اآيٌة من القراآن الكرمي يف 

ثابٍت وزوجته، فقد َرِغَبت عن العي�س 

معه، فاأرادت فراَقه، فجاءت اإىل 

النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم، فقالت: 

يا ر�شول اهلل، ما اأنِقم على ثابٍت يِف 

ِديٍن ول ُخُلق، اإل اأين اأخاف الُكفر 

)اأي: التق�شري يف حقه(. فقال ر�شول 

اهلل، �شلى اهلل عليه و�شلم، »اأتردين 

عليه حديقته؟«، فقالت: نعم. فردتها 

َمَره ففارقها. رواه البخاري. 
َ
عليه واأ

فَخ�ِشَيت زوجُته األ توؤدي حقرَّ اهلِل، 

تعاىل، يِف طاعِته، فافتدت منه 

باحلديقة التي كان اأعطاها �شداًقا 

لها، ونزل قول اهلل تعاىل: {ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ} 
الآية 229 من �شورة البقرة. 

ا�شت�شِهد، ر�شي اهلل عنه، يوم 

اليمامة، يف عام 12هـ /633م. 

العزة، حتى بلغ عدد املعتنقني له مئات املاليني من 

د الإ�شالُم بينهم، ويوؤلُف قلوبهم مهما  الأنف�س، ُيوحِّ

يكن بينهم من الختالفات والفروق ال�شيا�شية. 

انتهى كالم الأمريكي ديورانت.

وُيبنيِّ الفرن�شي غو�شتاف لوبون )ت1931م( 

اأ�شباب انت�شار الإ�شالم، وكيف اأنرَّ ما ت�شمنه من 

تعاليم �شامية كان ال�شبب الرئي�س يف دخول كثري 

من النا�س فيه، يقول: لقد �شاعد و�شوح الإ�شالم 

البالغ وما اأمر به من العدل والإح�شان كل امل�شاعدة 

على انت�شاره يف العامل، وُنف�شر بهذه املزايا �شبب 

اعتناق كثري من ال�شعوب الن�شرانية لالإ�شالم، كما 

ُنف�شر ال�شبب يف عدم تن�شر اأي اأمة بعد اأن ر�شيت 

بالإ�شالم ديًنا، �شواء اأكانت هذه الأمة غالبة اأم 

مغلوبة، فلم تكن القوة عاماًل يف انت�شار القراآن، واإمنا 

هو العدل وما كان عليه الإ�شالم من ال�شهولة التي مل 

تعرفها الأقوام وال�شعوب من قبل. انتهى كالمه.

اإنرَّ الدين الإ�شالمي هو الديُن احلق الذي 

ارت�شاه اهلل تعاىل، والذي �شيظل ويبقى ما بقي 

الليل والنهار، وهو الديُن املهيمن على �شائر 

الأديان، {ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ } اآل عمران: 85، وهو الديُن الذي 

يلبي مطالب الب�شرية وحاجاتها، وينظم �شائر 

�شوؤونها، وي�شون جميع جوانبها ويحميها. 

وهذه العرتافات وغريها كثري من جانب 

املناوئني لهذا الدين، تاأتي لتوؤكد اأنرَّ ما ت�شمنه 

الإ�شالُم من عدل وت�شامح، وقوة واإقناع، وتوافق مع 

ف�س ال�شليمة،  التوجهات الإن�شانية، وتلبية لرغبات النرَّ

قاد هوؤلء اإىل العرتاف باحلقيقة والت�شريح مبا 

هو احلق، ومع ذلك فاإنرَّ اإنكار اجلاحدين، وانتقاد 

احلاقدين، لن يوؤثر يف اإميان املوؤمنني، ولن يغري من 

عقيدة اأهل اليقني، {ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  
ېئ       ىئ           ىئ  ىئ } احلج: 46.

ثابت بن قيس األنصاري

َخِطيُب رُسوِل اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم 
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صحة

الرغم من اأن هذا املر�س ُيعرف على 

طبًيا با�شم فقدان ال�شهية الع�شابي، 

اإل اأنه يف اأغلب احلالت التي تعانيه، يكون 

احتمال حدوث فقدان ال�شهية �شئياًل جًدا، 

ول يحدث ذلك اإل يف احلالت املتقدمة، ولكن 

ه ومق�شود  تكمن طبيعة املر�س يف �شلوك موجرَّ

لإنقا�س الوزن، والتفكري غري املنطقي يف 

اأ�شاليب التعامل مع الطعام بتحفظ �شديد 

وخوف من زيادة الوزن.

اأ�شبح هذا املر�س اأكرث �شيوًعا يف ال�شنوات 

الأخرية عّما كان عليه �شابًقا. يبداأ هذا 

املر�س عادًة يف �شن املراهقة، ورمبا يف 

عمر مبكر عن ذلك، وتظل احتمالية ظهور 

ا. كما اأن  الأعرا�س يف عمر اأكرب قائمة اأي�شً

املر�س ينت�شر بني الإناث بن�شبة تزيد على 

ع�شرة اأ�شعافها لدى الذكور.

د. أحمد نايف الهادي

أستاذ مساعد واستشاري الطب والعالج النفسي

مشرف كرسي سابك ألبحاث وتطبيقات الصحة النفسية

كلية الطب، جامعة الملك سعود

عادة ما تبدأ األعراض في سن 
المراهقة بهدف تخفيض الوزن وهوس الوصول 

إلى أقصى درجات النحافة.

فقدان الشهية الُعصابي

العالج النفسي ضرورة
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األسباب
هناك عدد من األسباب التي تقف وراء حدوث 

فقدان الشهية العصابي:

األسباب البيولوجية
اأظهرت الدرا�شات وجود احتمال م�شبب 

وراثي لهذا املر�س، اأو اأ�شباب تتعلق باختالل 

هرمونات الغدة الدرقية، والنواقل الع�شبية 

الكيميائية يف الدماغ. ولكن مل تثبت اأي من 

هذه النظريات علمًيا بدليل قاطع. 

األسباب النفسية
ر علماء النف�س ظهور املر�س كردِّ فعل حلاجة  ف�شرَّ

املراهقني يف الت�شرف على نحو اأكرث ا�شتقالًل، لإبراز 

دورهم الجتماعي. لذا يلجوؤون اإىل المتناع عن 

الطعام كاإجراء يوفر لهم الإح�شا�س باأنهم اأ�شخا�س 

مميزون يت�شمون بالتفرد. في�شعر مر�شى هذا 

ال�شطراب بالإح�شا�س بالذات وال�شعور بال�شتقاللية 

فقط عرب اأفعال غري �شوية لتعذيب الذات.

    يصيب المرض اإلناث أكثر من الذكور، وتترافق معه 
     أعراض نفسية أخرى، مثل االكتئاب، 

           والرهاب االجتماعي، والوسواس القهري   

العالج   |   يف مثل هذه احلالت يحتاج املري�س اإىل خطة عالجية �شاملة لعالج هذا املر�س 
ب�شبب وجود بع�س التعقيدات النف�شية والع�شوية، فرمبا حتتاج بع�س هذه احلالت اإىل 

التنومي يف امل�شت�شفى، ل �شيما اإذا كانت هناك عوامل خطورة �شديدة ت�شتدعي التدخل الطبي 

ملعاجلة الختاللت احليوية يف اجل�شم. وُيعد العالج النف�شي اجلزء الأ�شا�شي واملهم يف عملية 

العالج. ويت�شمن العالج النف�شي جمموعة من التدخالت كالعالج ال�شلوكي واملعريف والفردي 

والعائلي. واأحياًنا جتري ال�شتعانة ببع�س الأدوية.

ومن �شاأن التدخل العالجي اأن ي�شهم يف �شفاء ما يقرب من 25% من املر�س على نحو 

كامل، بينما ُيظهر 50% من املر�شى حت�شًنا جيًدا مع العالج، ولكن دون اأن تختفي جميع 

الأعرا�س، وتبقى ن�شبة 25% من احلالت التي ل حتقق حت�شًنا ملحوًظا، ويف بع�س احلالت 

قد ت�شوء حالتها على نحو اأكرب. 

األعراض   |   ُيعد اخلوف ال�شديد من زيادة 
الوزن والإ�شابة بال�شمنة اأحد اأهم الأعرا�س 

ل�شطراب فقدان ال�شهية الع�شابي، لذلك 

يرف�س بع�س املر�شى التعاون مع الطبيب 

ويرف�شون العالج. وحتدث اأكرث الأفعال التي 

توؤدي اإىل اإنقا�س الوزن يف اخلفاء، وبعيًدا عن 

اأعني الآخرين، اإذ يجري منع تناول الطعام مع 

العائلة اأو يف الأماكن العامة، كما يكون اإنقا�س 

الوزن عادًة بتناول اأقل ما ميكن من الطعام، 

على اأن تكون ن�شبة الدهنيات والكربوهيدرات يف 

حدودها الدنيا. 

يف اأحيان كثرية تفقد احلالة ال�شيطرة املفتعلة 

جتاه المتناع عن الأكل، فتح�شل نوبات من 

الهجوم املفاجئ جتاه الطعام، ُت�شمى نوبات النهم 

اأو ال�شره التي حتدث يف اخلفاء اأو لياًل، وغالًبا 

يتبعها توجه متعمد للتخل�س من الطعام، ورمبا 

يجري ذلك عن طريق تناول الأدوية. وقد تلجاأ 

املري�شة اإىل ممار�شة التمارين الريا�شية بكرثة 

مثل امل�شي والعدو وركوب الدراجة.

تظهر �شلوكيات غريبة متعلقة بالطعام 

اأحياًنا، اإذ يقوم امل�شاب باملر�س باإخفاء 

الطعام يف اأنحاء املنزل، اأو التخل�س من 

الطعام عرب و�شعه يف مناديل، اأو تقطيع وجبة 

الطعام اإىل قطع �شغرية، واإعادة ترتيبها ملدة 

طويلة دون تناولها. وعند مواجهة املري�س بهذا 

الت�شرف الغريب، ينكر ذلك ويرف�س املناق�شة.

يف بع�س احلالت ل �شيما عند الفتيات يحدث 

ت�شوه يف �شورة اجل�شم الذهنية، فعلى الرغم من 

النحافة الوا�شحة التي يراها الآخرون، اإل اأن 

املري�شة ترى نف�شها �شمينة، ووزنها زائًدا، واأنها 

يف �شورة ب�شعة متاًما.

عادًة ل يطلب املري�س امل�شاعدة اإل اإذا كان 

فقدان الوزن ظاهًرا للعيان، وكلما نق�س الوزن 

ظهرت الأعرا�س اجل�شمانية، ومنها: انخفا�س 

درجة حرارة اجل�شم لأقل من 35 درجة مئوية، 

وتناق�س عدد �شربات القلب، وانخفا�س �شغط 

الدم. ويف حال كانت املري�شة فتاة فرمبا تطلب 

امل�شاعدة ب�شبب انقطاع احلي�س الذي يظهر 

قبل و�شوح فقدان الوزن. وهناك م�شكالت 

طبية اأخرى كثرية ميكن حدوثها ب�شبب هذا 

ال�شطراب، ل �شيما اإذا كان فقدان الوزن 

�شديًدا بدًءا من الهزال و�شعف البنية، وحتى 

الو�شول اإىل مراحل اأكرث خطورة.

يرتافق هذا املر�س مع اأمرا�س نف�شية اأخرى، 

مثل الكتئاب الذي ُوجد بن�شبة 65% عند مر�شى 

فقدان ال�شهية الع�شابي، والرهاب الجتماعي 

الذي جرى ر�شده يف 34% من احلالت، 

والو�شوا�س القهري بن�شبة 26% من املر�شى.

العوامل االجتماعية
يجد مر�شى هذا ال�شطراب دعًما وت�شجيًعا 

لت�شرفاتهم اخلاطئة من املجتمع املحيط بهم، 

والذي يركز على النحافة والر�شاقة، ل �شيما مع 

تزايد ال�شغوط الجتماعية يف الآونة الأخرية ب�شاأن 

حث الفتيات على النحافة، عرب ح�شاب ال�شعرات 

احلرارية يف اأنواع الطعام املختلفة، ما ت�شبب يف 

اإ�شابة بع�شهم بهذا الهو�س. 
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

الغذاء والسكري

أطعمة صديقة 
للمرضى

تسهم بعض األطعمة في 
تحسين امتصاص األنسولين، 

وتعزيز الفيتامينات التي 
تقي أعضاء الجسم المتأثرة 

بمرض السكري.

ال�شيطرة على مر�س ال�شكري تعد 

اأمًرا لي�س يف غاية ال�شعوبة، 

ل�شيما اإذا ما اتبع ال�شخ�س تعليمات 

الطبيب وجلاأ اإىل اخليارات ال�شحية يف 

الغذاء، عرب تناول الأطعمة التي ميكن 

ت�شنيفها �شديقة ملر�شى ال�شكري، 

ومفيدة يف ال�شيطرة على املر�س والو�شول 

اإىل املعدلت الطبيعية لل�شكر يف الدم.

األسماك الدهنية
تعد اأ�شماك ال�شلمون وال�شردين 

والرجنة واملاكريل م�شادر ممتازة 

لأحما�س اأوميجا 3 الدهنية 

)DHA وEPA( التي لها فوائد 

كبرية ل�شحة القلب. من املهم 

احل�شول على ما يكفي من هذه 

الدهون اجليدة ب�شكل خا�س 

ملر�شى ال�شكري الذين لديهم زيادة 

خطر الإ�شابة باأمرا�س القلب 

وال�شكتة الدماغية، اإذ حتمي هذه 

الأحما�س اخلاليا التي تبطن 

الأوعية الدموية، وتخفف من 

عالمات اللتهاب، وحت�شن طريقة 

عمل ال�شرايني بعد تناول الطعام.

الخضراوات الورقية والبروكلي
تعد اخل�شراوات الورقية كال�شبانخ، 

واجلرجري، والربوكلي ذات قيمة 

غذائية عالية ومنخف�شة ال�شعرات 

احلرارية، كما اأنها م�شادر جيدة 

لكثري من الفيتامينات واملعادن، مبا 

يف ذلك فيتامني ج. اإذ يوؤدي تناوله 

اإىل تقليل اللتهاب وم�شتويات ال�شكر 

يف الدم لالأ�شخا�س امل�شابني بداء 

ال�شكري من النوع الثاين. كما تعد 

هذه اخل�شراوات م�شادر جيدة 

مل�شادات الأك�شدة التي حتمي العيون 

من ال�شمور البقعي واإعتام عد�شة 

العني، والتي هي من امل�شاعفات 

ال�شائعة ملر�س ال�شكري.

بذور الشّيا وبذور الكتان
حتتوي هذه البذور على ن�شبة 

عالية من الألياف التي ت�شاعد على 

التقليل من خماطر اأمرا�س القلب 

وخف�س م�شتويات ال�شكر يف الدم 

عن طريق اإبطاء معدل امت�شا�س 

الكربوهيدرات من الطعام. يف اإحدى 

الدرا�شات تبني اأن تناول بذور الكتان 

ملدة 12 اأ�شبوًعا ي�شاعد على حت�شني 

معدل ال�شكر الرتاكمي يف الدم. 

حتتوي هذه البذور على الألياف 

اللزجة التي حت�شن توزيع الأن�شولني، 

وت�شاعد على ال�شعور بال�شبع ومن ثم 

حتقيق وزن �شحي.

القرفة والكركم
اإن القرفة، وفًقا للدرا�شات، مُيكن 

اأن تخف�س م�شتويات ال�شكر يف 

ن جتاوب اجل�شم مع  الدم، وحُت�شِّ

الأن�شولني. كما ُتخف�س القرفة معدل 

ال�شكر الرتاكمي لدى الأ�شخا�س 

الذين يعانون مر�س ال�شكري من 

النوع الثاين اإذا ما تناولوها ملدة 

90 يوًما. اأما الكركم فمن املمكن 
لعن�شره الن�شط، الكركمني، اأن 

يخف�س م�شتويات اللتهاب وال�شكر 

يف الدم، مع احلد من خماطر 

الإ�شابة باأمرا�س القلب، كما يحمي 

الكلى التي يعد ال�شكري �شبًبا رئي�ًشا 

يف اإ�شابتها بالأمرا�س.
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        تحتوي الخضراوات الورقية على 
مضادات األكسدة التي تحمي العيون من الضمور البقعي وإعتام 

عدسة العين، التي تعد من المضاعفات    
الشائعة لمرض السكري         

المكسرات
املك�شرات مغذية وحتتوي على 

الألياف، والكربوهيدرات القابلة 

لله�شم. وقد اأظهرت الأبحاث اأن 

ال�شتهالك املنتظم للمك�شرات قد 

يقلل من اللتهاب ويخف�س م�شتويات 

ال�شكر يف الدم، وم�شتويات ال�شكر 

الرتاكمي والكولي�شرتول ال�شيئ. 

اإذ اأظهرت درا�شة علمية اأن تناول 

30 غراًما من اجلوز ملدة �شنة 
لدى الأ�شخا�س الذين يعانون 

ال�شكري، �شاعدهم على خ�شارة 

الوزن، وحت�شني م�شتويات ال�شكر 

والأن�شولني بالدم. ولكن ل بد من 

تناولها باعتدال لأنها مرتفعة 

ال�شعرات احلرارية.

زيت الزيتون البكر
يعد زيت الزيتون البكر مفيًدا 

جًدا ل�شحة القلب. اإذ يحتوي 

على حم�س الأوليك، وهو نوع من 

الدهون الأحادية غري امل�شبعة 

التي ثبت اأنها تعمل على حت�شني 

الدهون الثالثية والكولي�شرتول 

اجليد بالدم، والتي تكون، غالًبا، 

مب�شتويات غري �شحية عند الإ�شابة 

بال�شكري من النوع الثاين. يف 

حتليل كبري لنحو 32 درا�شة علمية 

بحثت يف اأنواع خمتلفة من الدهون، 

تبني اأن زيت الزيتون هو الوحيد 

ا يف خطر  الذي اأظهر انخفا�شً

الإ�شابة باأمرا�س القلب.

خل التفاح
ي�شاعد خل التفاح على حت�شني 

جتاوب اجل�شم مع الأن�شولني 

وانخفا�س م�شتويات ال�شكر يف 

ا عند تناوله مع  الدم، خ�شو�شً

الوجبة. يف درا�شة طبية اأدى 

تناول ملعقتني من خل التفاح قبل 

النوم اإىل انخفا�س بن�شبة %6 

يف �شكر الدم لدى الأ�شخا�س 

الذين يعانون مر�س ال�شكري 

غري املنتظم. كما قد ي�شاعد خل 

ا على اإبطاء اإفراغ  التفاح اأي�شً

املعدة، ما ي�شاعد على ال�شعور 

بال�شبع. ولكن ل يجب الإفراط 

يف تناول خل التفاح، ومن املمكن 

تناوله مع كاأ�س من املاء كل يوم، 

بحد اأق�شى ملعقتني يومًيا.

التوت والفراولة
يحتوي التوت والفراولة على ن�شبة 

عالية من م�شادات الأك�شدة 

املعروفة با�شم اأنثو�شيانني 

Anthocyanins. وقد ثبت اأن 
�س م�شتويات  هذه املادة تخفِّ

الكولي�شرتول والأن�شولني بعد 

تناول الوجبة. كما اأنها حت�شن 

ن�شبة ال�شكر يف الدم، وتقلل خطر 

الإ�شابة باأمرا�س القلب لدى 

امل�شابني بال�شكري من النوع 

الثاين. كوب واحد من الفراولة 

مثاًل يحتوي على 50 �شعرة حرارية، 

و11 غراًما من الكربوهيدرات 

بع�شها يف �شورة األياف، ما يوفر 

100% من احلاجة اليومية من 
فيتامني ج الذي يحمي القلب.

أطعمة على مرضى السكري تجنبها

المشروبات الغازية 
والمشروبات المحالة

 حتتوي على ن�شبة عالية من 

الكربوهيدرات، ما يزيد من ن�شبة 

ال�شكر يف الدم )علبة ال�شودا حتتوي 

على 38 غراًما من ال�شكر(.

رقائق اإلفطار المحالة
لي�شت خياًرا �شحًيا لالإفطار 

لرتفاع ن�شبة ال�شكر امل�شاف 

اإليها رغم ت�شويقها على اأنها 

اإفطار مثايل.

الدهون المتحولة
كال�شمن النباتي، وزبدة 

الفول ال�شوداين، واحللويات، 

والبطاط�س املقلية اجلاهزة، لأن 

دهونها مرتبطة بزيادة اللتهاب 

ومقاومة الأن�شولني.

الزبادي بالفاكهة
يحتوي على ن�شبة عالية من 

ال�شكر امل�شاف )علبة من 

زبادي الفاكهة حتتوي على 47 

غراًما من ال�شكر(.
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تقنية

ي�شطر الإن�شان اإىل ال�شفر، �شواء حينما 

للرتفيه اأو العمل، ي�شبح بعيًدا عن 

حا�شوبه ال�شخ�شي اأو حا�شوب العمل. ويف هذه 

الأثناء قد ت�شتدعي احلاجة الو�شول اإىل ملف مهم 

من هذه الأجهزة لإجناز اأمر ما، وهو الأمر الذي 

اأتاحته التقنية ليتمكن كل �شخ�س من احل�شول على 

ملفاته من احلا�شوب يف اأثناء وجوده بعيًدا عنه، 

وذلك عرب حا�شوب حممول اآخر اأو الهاتف اجلوال، 

ليتمكن من الدخول اإىل تلك الأجهزة البعيدة 

والتعامل معها كما لو كان اأمامها ليقوم  بفتح كل 

اأنواع امللفات واملجلدات التي يرغب فيها.

الطريقة الأوىل تكون عن طريق ا�شتخدام 

تطبيقات متخ�ش�شة يف هذا الأمر يجب تثبيتها 

م�شبًقا على اجلهاز البعيد واجلهاز املحمول خالل 

 Chrome Remoteو Team Viewer ال�شفر، وت�شمل

Desktop وUltraVNC وAnyDesk وMikogo و
AeroAdmin، وغريها. تتلخ�س الفكرة يف تثبيت 

ن�شخة من هذه الربامج على احلا�شب الثابت يف 

املنزل اأو العمل، ون�شخة اأخرى على حا�شب اآخر اأو 

على هاتف امل�شتخدم، ومن ثم ربط الن�شختني من 

.IP خالل كلمة �شر خا�شة اأو عنوان اإنرتنت كل جهاز

هذه الطريقة تتطلب عمل اجلهاز البعيد يف اأي 

حلظة اإن رغب امل�شتخدم يف الت�شال به. وميكن اإما 

تعديل خ�شائ�س الطاقة يف اجلهاز لعدم اإيقافه عن 

العمل اإذا مل يتم ا�شتخدامه لفرتة حمددة، وذلك 

لي�شتطيع الت�شال به يف اأي وقت يف اأثناء ال�شفر اأو 

وجوده بعيًدا عنه، اأو ميكن طلب ت�شغيل اجلهاز من 

اأي فرد موجود يف املنزل حلظة احلاجة اإىل الت�شال 

به، ومن ثم اإيقافه عن العمل لدى النتهاء من حتميل 

امللفات املرغوبة.

الطريقة الثانية هي ا�شتخدام برامج 

متخ�ش�شة من اأبل اأو مايكرو�شوفت لالت�شال 

باحلوا�شيب البعيدة التي تعمل بنظامي ت�شغيل 

 Remote مثل ،Windowsو Mac OS ال�شركتني

Desktop من اأبل، با�شرتاك تبلغ قيمته 80 دولًرا، 
اأو ا�شتخدام برنامج جماين خمتلف ولكن بال�شم 

نف�شه من مايكرو�شوفت، ولكنه يت�شل فقط 

باحلوا�شيب التي تعمل بنظام الت�شغيل ويندوز 

للن�شخ الحرتافية Professional، اأو الكاملة 

.Enterprise اأو الأعمال ،Ultimate
وتوجد طريقة اأخرى هي ا�شتخدام خدمات 

املزامنة Syncing التي ت�شمح لك بالتعامل مع بع�س 

املجلدات وامللفات املختارة وكاأنها موجودة يف جهاز 

خادم يف الإنرتنت، بحيث ت�شتطيع ن�شخها وتعديلها 

من اأي جهاز اآخر. هذه الطريقة منا�شبة ملن يرغب 

يف الو�شول اإىل امللفات، ولي�س التعامل مع احلا�شوب 

البعيد ب�شكل كامل. ويوجد كثري من اخلدمات 

التي ميكن جعلها تتعامل مع ملفات بهذه الطريقة، 

والو�شول اإليها من اأي حا�شوب اآخر اأو جهاز حممول، 

مثل Microsoft OneDrive الذي يقدم 5 غيغابايت 

 Apple iCloudمن امل�شاحة التخزينية جماًنا، و

الذي يقدم 5 غيغابايت من امل�شاحة التخزينية 

ا، اأما Dropbox فيقدم 2 غيغابايت من  جماًنا اأي�شً

 Google Drive امل�شاحة التخزينية جماًنا، فيما يقدم

15غيغابايت من امل�شاحة التخزينية جماًنا، مع 
القدرة على رفع ال�شعة التخزينية جلميع اخلدمات 

لقاء ا�شرتاك مدفوع وفًقا لل�شعة الإ�شافية املرغوبة.

تتيح مجموعة من البرامج وخدمات التخزين السحابية وصول المسافرين إلى الملفات 
في حاسوب العمل أو المنزل إلنجاز األعمال المطلوبة عن بعد.

خلدون غسان سعيد

برامج المزامنة والتخزين السحابي

إنجاز العمل عن بعد
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امل�شنون من نظارة IngenioSpec الذكية التي ت�شمح لهم باإجراء املكاملات الهاتفية عرب �شي�شتفيد 

الت�شال ل�شلكًيا بالهاتف املتنقل، و�شوؤال امل�شاعد الرقمي اأي �شوؤال من خالل زر واحد فيها، 

مثل: ما هي اأخبار اليوم؟ اأو: كيف اأ�شتطيع الو�شول اإىل الوجهة التالية؟ اأو: هل قمت بال�شري ب�شكل كاٍف اليوم؟

ت�شتطيع النظارة تقدمي املالحظات للم�شتخدم، مثل تذكريه بحلول موعد وجبته اأو �شرب املياه، اأو وقت 

تناول الدواء، اأو تذكريه مبوعده مع الطبيب، وغري ذلك. وتقدم النظارة الذكية، كذلك، م�شباًحا مدجًما يعمل 

تلقائًيا لدى دخول امل�شتخدم يف منطقة مظلمة، اأو �شريه يف املنزل يف الليل. كما ت�شتطيع النظارة ا�شت�شعار 

وقوع امل�شتخدم على الأر�س وقيا�س عالماته احليوية، واإر�شال ر�شالة اإىل �شخ�س من اأقارب امل�شتخدم اأو 

ممر�س يقدم خدمة العناية بكبار ال�شن تنبهه بذلك. النظارات مقاومة للمياه، واأنيقة يف الت�شميم، ويتم 

 TicWatch Pro شحنها اآلًيا لدى و�شعها يف عبوتها اخلا�شة.  باحلديث عن امللبو�شات التقنية، نذكر �شاعة�

الأنيقة امل�شنوعة من الفولذ املقاوم لل�شداأ 

ب�شوارها اجللدي وال�شليكوين. تقدم ال�شاعة اأزراًرا 

جانبية للتفاعل مع م�شاعد جوجل ال�شخ�شي، مع 

اإمكانية ا�شتخدامها لإجراء الدفع الرقمي من 

خالل خدمة Google Pay. الأمر املميز يف هذه 

ال�شاعة هو �شا�شتها التي تعر�س البيانات املهمة 

طوال الوقت مثل التاريخ، والوقت، ومعدل نب�شات 

القلب، وعدد اخلطوات اليومية، دون التاأثري �شلًبا 

على ا�شتهالك بطاريتها، وذلك ب�شبب ا�شتخدام 

تقنيات عر�س موفرة للطاقة. ميكن لل�شاعة العمل 

لنحو 5 اأيام من ال�شتخدام املكثف دون معاودة 

�شحنها، مع و�شول عدد الأيام اإىل 30 يوًما اإذا ما 

مت ا�شتخدامها ب�شكل طفيف.

ابتكارات مفيدة لكبار السن

تطبيقات جديدة

Moovit
تطبيق جماين على الأجهزة التي 

تعمل بنظامي الت�شغيل اآندرويد و

iOS، ُي�شّهل ا�شتخدام و�شائل 
املوا�شالت املختلفة حول العامل يف 

اأثناء ال�شفر. ويخدم التطبيق نحو 

80 دولة متتلك و�شائل تنقل حديثة 
ومنظمة، ويكفي على امل�شتخدم 

حتديد نقطة البداية التي قد تكون 

موقعه احلايل، ومن ثم نقطة النهاية 

على اخلريطة، اأو كتابة ا�شم املنطقة 

وعنوانها، ليبحث التطبيق فوًرا 

عن اأف�شل الطرق املنا�شبة للوجهة 

وليختار الأن�شب بينها ب�شهولة.

Companion
هذا التطبيق يعمل بنظام الت�شغيل 

iOS، للحفاظ على �شالمة 
امل�شتخدمني يف اأثناء التنقل. يعر�س 

التطبيق مكان وجود امل�شتخدم على 

اخلريطة حلظة بلحظة. وميكن 

للم�شتخدم اختيار جمموعة من 

الأ�شدقاء مل�شاركة املوقع معهم، واإذا 

ما �شعر باأي خطر يهدده، فيمكنه 

توجيه تنبيه ملن يتابعه ب�شرعة، 

اأو الت�شال بال�شرطة من خالل 

التطبيق. كما �شيطلب التطبيق من 

امل�شتخدم تاأكيد �شالمته بالنقر على 

زر خا�س خالل فرتة حمددة، واإل 

�شري�شل التطبيق ر�شالة اإىل جمموعة 

الأهل اأو الأ�شدقاء امل�شجلة فيه 

تخربهم بعدم ا�شتجابة امل�شتخدم 

واحتمال حاجته اإىل امل�شاعدة. 
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تطلق 
دار تاغ هوير، احتفاء بالذكرى اخلام�شة 

واخلم�شني لإطالق جمموعتها ال�شهرية 

 Carrera Chronograph شاعة� ،Tag Heuer Carrera
Tourbillon Chronometer اجلديدة، موثقة بها اإرثها 
الإبداعي وبراعتها يف اجلمع بني معايري الأداء املتفوق 

والتقنيات املتطورة والدراية احلرفية الفذة. �شيغت ال�شاعة 

يف علبة من ال�شرياميك ت�شتلهم زرقة الليل وحتت�شن ميناء 

مبتكًرا بهند�شة متعددة الطبقات. لكن متيزها ل يقت�شر 

على اجلمع بني اثنني من وظائف ال�شاعات التقليدية 

ا اآليتي الكرونوغراف والتوربيون.  الأكرث تعقيًدا، خ�شو�شً

فبالإ�شافة اإىل ذلك، تزهو ماأثرة تاغ هوير، التي يقت�شر 

اإنتاجها على 155 منوذًجا، بختم Tête de Vipère ملعايري 

اجلودة املمنوح من معهد بوزون�شون ال�شهري. ويكمل ال�شاعة 

�شوار من جلد التم�شاح الأ�شود ترثيه غرزات زرقاء ُتربز 

الطابع الريا�شي الأنيق املميز لإرث الدار.

www.tagheuer.com    

نبض موثوق

أناقة عملية

اأثرت 
دار برونيلو كوت�شينيللي ت�شاميمها ملو�شم ربيع 

2018 و�شيفه بكماليات ت�شتلهم كما الألب�شة 
مفهوم التاأنق بغري تكلف. وت�شمنت اأحدث ابتكارات الدار 

من احلقائب التي جتمع بني فخامة املواد والإتقان يف 

الت�شكيل احلريف حقيبة للظهر ُت�شكل خياًرا مثالًيا للرجل 

الع�شري. �شيغت احلقيبة من القما�س امل�شتدام الذي اأثرته 

تفا�شيل من جلد اجلامو�س املتني ذي احلبيبات الدقيقة، 

ومتيز ت�شميمها بثالث جيوب خارجية، وجانبني قابلني 

للتمديد، ما يوفر م�شاحة داخلية كافية لتو�شيب اأ�شا�شيات 

ال�شفر اأو م�شتلزمات الرحلة اإىل النادي الريا�شي.

www.brunellocucinelli.com   
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اأبدعت 
دار توم فورد يف ت�شميم هذه 

احلقيبة الرجالية الأخاذة 

و�شناعتها، يك�شف ثمنها الباهظ اأن اجللد الذي 

�شنعت منه لي�س عادًيا. فلقد �شنعت من جلد 

التم�شاح الأ�شود العمالق الذي ي�شل طوله اإىل 

خم�شة اأمتار، ويعي�س يف حو�س نهر الأمازون. من 

نعت هذه احلقيبة  هذا اجللد املتني والنادر �شُ

الفاخرة باإتقان. ولقد ا�شتملت من الداخل على 

بطانة من ال�شوف. اأما قفلها فهو �شحاب مطلي 

بالذهب الأ�شفر اأو الأبي�س، ما يجعل حركته عند 

الفتح اأو القفل �شهلة و�شل�شة.

www.tomford.com   

الجلد المتين

منذ 
 Le Petit Prince اأن كتب اأنطوان دو �شانت اإكزوبريي ق�شة

)اأو »الأمري ال�شغري«( التي ُن�شرت فيما يزيد على 250 لغة، 

حتول كتابه اإىل ماأثرة اأدبية ت�شمو ا�شتعاراتها الت�شويرية واملجازية 

بالفكر والوجدان. ويبدو اأن اأحداث الكتاب ودللته الرمزية حت�شر 

هذه املرة يف ملكة مون بالن الإبداعية التي اختارت اأن تزين بها 

اأحدث ابتكاراتها. يف الإ�شدار الحتفايل الأول من املجموعة، 

ت�شتلهم الدار ر�شومات �شانت اإكزوبريي ل�شخ�شيتي الأمري ال�شغري 

 Meisterstück والثعلب، فت�شوغ اأ�شطوانة قلم ماي�شرت�شتوك

Le Petit Prince Solitaire، ومثلها الغطاء، من الراتينج الثمني 
امل�شقول بطالء اللك اأزرق اللون يف اإ�شارة اإىل زرقة ال�شماء يف الكون 

الذي كان ي�شكنه الأمري. وفيما تتزين الأ�شطوانة مع الغطاء بنمط 

زخريف ي�شور وجه الثعلب، يحمل م�شبك الغطاء نق�ًشا لنجمة ذهبية 

ت�شتح�شر يف الأذهان �شحكات قال الأمري يف رواية �شانت اإكزوبريي 

اإن الطيار �شي�شمعها كلما تاأمل يف النجوم. ف�شاًل عن ذلك، زخرفت 

مون بالن حميط قمة الغطاء بجملة ا�شتعارتها من ن�شخة الكتابة 

الأ�شلية، وجاء فيها ما معناه: »توثيق الروابط؟ بالن�شبة اإيّل، لن 

يكون لك �شبيه يف العامل«. اأما ري�شة القلم امل�شنوعة من الذهب 

امل�شقول بالروديوم، فازدانت بزخرفة بديعة ل�شخ�شيتي الأمري 

ال�شغري و�شديقه الثعلب.

www.montblanc.com   

إصدار احتفالي
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بكل األلوان

دار دولت�شي اأند غابانا من �شممت 

قما�س الدانتيل واأحجار 

الكري�شتال الالمعة هذه املجموعة الرائعة 

من الأحذية للمراأة املفعمة بالأنوثة، 

وكاأن هذه الأحذية قد �شممت مللكات 

احلرية الالتي يقفن عاجزات عند انتقاء 

الأجمل فيزددن حرية. هذه املجموعة 

اجلديدة ت�شكل نوًعا من التحدي اجلميل 

للمراأة التي تع�شق الأناقة، وتذوب ولًعا يف 

اقتناء الأجمل. فاأي الألوان اأحلى؟! كل 

لون منها يحكي حكاية ويالئم وقًتا. وكل 

الكري�شتالت والدانتيالت متنح اإطاللة 

باذخة حتى يف وقت العمل.

www.dolcegabbana.com    

الصغيرة الجميلة

�شممت 
حقيبة بيكابو من دار فندي الإيطالية عام 2009 بحجم 

كبري. غري اأن ت�شميمها الالفت جعل منها حتفة ل تغادر 

من�شات العر�س، فاأ�شبحت من �شيدات احلقائب الالتي تظهر كل مو�شم 

بطلة جديدة، وباألوان خمتلفة، وباإ�شافات ت�شي مبو�شمها. لقد ا�شتلهم 

ا�شم هذه احلقيبة من لعبة الأمهات مع اأطفالهن ال�شغار. فهي تخبئ 

وجهها وراء كفيها، ثم تك�شفه مع �شرخة لطيفة »بيكااابووو«. هذا املو�شم 

حقيبة بيكابو �شغرية واأنيقة تزخر بجمال ال�شنعة الباذخ التي ت�شتقيها 

من جلد الغزال الر�شيق والألوان الرائعة.

www.fendi.com    
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إيحاءات من الماضي

اإذ 
ت�شتلهم دار هاري وين�شتون ت�شاميم ال�شاعات 

 Emerald عتيقة الطراز، ُترثي جمموعتها

Collection بابتكار جديد ُيعيد اإحياء معايري احلجم 
ال�شغري لعلبة ال�شاعة، وتفا�شيل الأناقة الراقية التي 

طبعت تلك ال�شاعات يف املا�شي، م�شتخدمة هذه املرة 

الذهب الأ�شفر فيما ي�شكل انطالقة حديثة تتمايز عن 

تقليد �شياغة �شاعات الدار الن�شائية يف علب حا�شنة 

من الذهب الأبي�س اأو الوردي. يف ال�شاعة اجلديدة، 

حتتفي هاري وين�شتون باإرث موؤ�ش�س الدار الذي 

ُي�شهد له بابتكار نهج خا�س يف قطع الأحجار الكرمية 

و�شياغتها، فت�شتعري من اأر�شيفه �شكل القطع الزمردي 

املف�شل لديه لت�شوغ علبة �شاعة Emerald يف �شكل 

مثمن يزهو بوهج 53 حجًرا اأملا�شًيا براًقا. ويتناغم بريق 

الذهب والأملا�س مع اللون الرمادي الفحمي العاك�س 

لل�شوء الذي يتزين به امليناء كما ال�شوار ال�شاتاين 

املزدوج بقفله امل�شغول يف هيئة اإبزمي خطاف من 

الذهب الأ�شفر ُر�شع مبا جمموعه 11 اأملا�شة براقة. 

ا خيار جتهيز ال�شاعة ب�شوار �شبكي  لكن الدار توفر اأي�شً

مرن من الذهب الأ�شفر كفيل باأن ي�شفي مل�شة فخامة 

ترقى بنب�س ال�شاعة.

www.harrywinston.com   

شذو الياسمين

القارورة رباعية اجلوانب التي اأبدع يف 

ت�شميمها غابريال جريلن عام 1908، 

لت�شري موطًنا لروائع العطور املمهورة بتوقيع 

داره، ُيخبئ اليوم تيريي وا�شر، �شانع العطور 

الأول لدى جريلن، نفحات عطر جديد يت�شوع 

�شذًوا من عذب الأنوثة. اإنه يف ماء العطر 

Mon Guerlain �شذا اليا�شمني مللمه تيريي 
وا�شر ومعه دلفني جيلك من خد الزهر الأبي�س 

و�شكباه عبرًيا رقراًقا و�شط توليفة من طيب 

رائحة الكهرمان والفانيال، ليولد العطر ماء 

�شباحات للن�شارة يف عمر اأجمل احل�شان.

www.guerlain.com   
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إعداد: محمد التجاني رملي

وذهب مثاًل

لغتنا

رائعُة النهار

جاء 
يف القامو�س املحيط:

ْيُع من كلِّ �شيٍء:  »الررَّ

ْيُع من  ُلُه، َكَرْيعاِنِه. والررَّ ُلُه واأْف�شَ اأورَّ

ُه وُح�ْشُن َبِريِقِه«. ويف  َحى: َبيا�شُ ال�شُّ

ُل  يب: اأورَّ املعجم الو�شيط: »رائعُة ال�شرَّ

َحى  �شعرة تبدو منه. ورائعُة ال�شُّ

ورائعة النهار: ُمعظُمه. يقال: هو 

َحى اأو يف رائعة  كال�شم�س يف رائعة ال�شُّ

النهار«. اأما »رابعة النهار« فهو تعبرٌي 

لي�س له وجه من ال�شواب، وهو خطاأ 

�شائع عند كثري من النا�س.

آللئ من بحور الشعر

قال م�شطفى �شادق الرافعي يف ف�شل العلم واأهله:

لينَعُمــوا يجهدون  املــعــارِف  واأولـــــو 

واملـعــــدُم الغَنى  اأخــو  فيه  اِن  �ِشيرَّ

ُمــْظـِلــــــــُم ليـٌل  يخــفـيه  ل  والـبدُر 

يتظـلرَّــُم اأيــــامـِـــِه  فـــــي  و�شــــواه 

ـُم نرَّ َتـرَتَ اأ�شـمـاِعهــم  فـي  َحـ�ِشبـوَك 

يـــــوؤِلـُم ل  فــيهـم  ِة  الأ�شــنرَّ َوْخــــــُز 

�ُشـــلرَّـــــــٌم للــمـــــعــالـي  املعــارَف  اإنرَّ 

الــــوَرى بـني  اأهــــلـِـِه  زينـُة  والِعـــلـُم 

ُمـــ�شــرٍق فال�شـمـ�ُس تطـلُع فــي نهـاٍر 

واأخو العال ي�شَعــى فيدرُك ما ابتَغــى

واخلــامــلــــون اإذا َغــَدْوَت تلـــومـــهم

يف النــا�ِس اأحـــــياٌء كـاأمـواِت الـوغـَـى

التَّْمَرُة إلى التَّْمَرِة َتْمٌر

قال 
َمع الأمثال: امليداين يف جَمْ

هذا من قول اأَحْيَحَة بن 

اجُلالح، وذلك اأنه دخل حائًطا له فراأى 

مترًة �شاقطة فتناولها، فُعوِتَب يف ذلك، 

ْمَرُة  فقال هذا القول. والتقدير: الترَّ

ٌر. يريد اأنرَّ  ْمَرِة مَتْ مومة اإىل الترَّ َم�شْ

مرَّ الآحاد يوؤدي اإىل اجلمع، وذلك اأنرَّ  �شَ

الترَّْمَر جن�ٌس يدل على الكرثة. ُي�شرب يف 

ا�شت�شالح املال.

اجلاحظ من اأئمة البيان كان 

والكالم، وهو راوية من رواة 

اللغة واآدابها، وكان كاتًبا اأديًبا بارًعا، 

ميتاز بقوة املالحظة ودقة الت�شوير ل 

ي�شق له غبار. وهذا الكتاب من اأعظم 

اآثاره واأنف�شها يف مرياثه الأدبي الذي 

ه اجلميل،  خلرَّفه، وهو يعربِّ عن فنِّ

وقدرته الأدبية الفذة. 

لقد و�شع اجلاحظ منهًجا اأدبًيا 

جديًدا اأ�شاف اإىل الأدب مو�شوعات 

البخالء
لأبي عثمان اجلاحظ )ت255هـ(

مل تكن معروفة من قبل، ا�شتلهمها 

من جمتمعه الزاخر بالق�شايا الأدبية 

والفل�شفية يف ذلك الوقت، وي�شاف اإىل 

د  ذلك اأنه و�شع للنرث الأدبي اأ�شوله ومهرَّ

طريقه بتلك الروح الفنية الرائعة.

فر قدرة اجلاحظ  تتجلى يف هذا ال�شِّ

على تقم�س �شخ�شيات بع�س من 

ُعرفوا بالبخل من معا�شريه، وت�شوير 

احلركات املختلفة التي ت�شدر عنهم 

وتتبعها، ومعرفة الدقائق التي تعك�س 

م�شاعر البخيل. كما يربز الكتاب 

احلالة النف�شية، والجتماعية، 

ف  والقت�شادية لتلك املجتمعات، اإذ وظرَّ

اجلاحظ خياله الوا�شع يف و�شف اأحوال 

النا�س وعاداتهم و�شًفا دقيًقا باأ�شلوبه 

الطريف ال�شاخر، فو�شف بخلهم، 

وت�شرفاتهم، و�شلوكهم، واحلوارات 

التي كانت تدور بينهم. 

ُيعد هذا الكتاب من اأهم الأعمال 

فت يف هذا الفن، اإذ نال  نِّ الأدبية التي �شُ

قيمة اأدبية عالية، ولقى �شهرة وا�شعة 

من بني اأمهات كتب الأدب، وتزيد اأهميته 

بتوثيقه بع�س جوانب احلياة الجتماعية 

التي كانت �شائدة يف الع�شر العبا�شي. 

ٍ

ُ

ُ
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25 سبتمبر -1
مهرجان التمور - عنيزة

ُيقام المهرجان سنوًيا، ويتضمن عرض 
التمور ومشتقاتها الغذائية والصناعية. ويضم 

المهرجان مجموعة من األنشطة الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية والزراعية، وعلى 

رأسها أسواق التمور ومزاداتها والِحرف 
والصناعات اليدوية.

25 - 27 سبتمبر
المؤتمر اإلقليمي للصحة العامة - الرياض

يهدف المؤتمر إلى تعزيز أنظمة الصحة 
العامة وقوانينها وبرامجها، وإذكاء الوعي 

بأهمية موضوع الصحة العامة، والفرص 
التي تتيحها بوصفها نهًجا استراتيجًيا 

ُيشجع التحّول من أجل تنفيذ خطة التنمية 
المستدامة ضمن رؤية 2030. 

www.ph-sa.org 

3 - 5 سبتمبر
مؤتمر الترفيه – الرياض

ُيمثل المؤتمر منصة دولية للمشاركين 
من مراكز الترفيه العائلية، ومدن المالهي، 

ودور السينما، ومنظمي العروض والحفالت 
ومنتجيها، ومصنعي األلعاب ومورديها، لبحث 

تطوير قطاع الترفيه وتقديم فرص ترفيه 
مبتكرة، وذلك في مركز الرياض الدولي 

للمعارض والمؤتمرات.
www.entertainmentksa.com 

16-18 سبتمبر
معرض الفنادق - دبي

يحظى هذا المعرض بمكانة مرموقة، وُيعد من 
أكبر أحداث الضيافة في المنطقة، وُيقدم المعرض 

أفضل االبتكارات والحلول في مجال الضيافة، وذلك 
عبر 600 عارض من 85 دولة، يقدمون أحدث 

منتجاتهم في اإلضاءة، والتصميم، والتقنية، واألمن، 
ومعدات تقديم الطعام، وغيرها. 

www.thehotelshow.com 

16 - 19 سبتمبر
معرض ريستاتكس سيتي سكيب - جدة

ُيعد معرض جدة للعقارات واإلسكان 
والتطوير العمراني من األحداث العقارية 

المهمة التي تجمع المهتمين وُصّناع القرار 
في القطاع العقاري والمالي. يستضيف الحدث 

مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويشهد 
مشاركة نحو 50 جهة عارضة من ذات 

االختصاص بالقطاع العقاري.
www.restatexcityscapejeddah.com 

16-18 سبتمبر
معرض إندكس - دبي

انطلقت أولى دورات المعرض عام 1990، وُيعد 
أكبر تجمع بالوطن العربي لكلٍّ من المعماريين 

ومهندسي التصميم الداخلي والمطّورين 
العقاريين والمتخصصين في مجال التسويق، 

وأشهر األسماء العالمية في مجال المفروشات 
الداخلية والتجهيزات في القطاعات كافة.

www.indexexhibition.com 

14 - 18 سبتمبر
المعرض الدولي السعودي للمخبوزات 

والمعجنات 2018 - الرياض
يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض النسخة الثالثة من المعرض الذي 
يجمع المهتمين بصناعة المخابز والمعجنات ودقيق 

القمح من داخل المملكة وخارجها، بهدف تطوير 
هذه الصناعة، ورفع إنتاجيتها وكفاءتها ودقتها، 

لتحقيق إسهام أعلى في االقتصاد الوطني.
www.sibpe.com 

25-27 سبتمبر
المعرض السنوي للهيئة العامة

 للغذاء والدواء - الرياض
ُتنظم الهيئة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 

هذا الحدث ليكون بمنزلة حلقة وصل سنوية بين 
الهيئة وشركائها من القطاعين العام والخاص، عبر 

توفير منصة للنقاش العلمي، وتبادل المعلومات ونقل 
المستجدات العلمية والتشريعية والتنظيمية، وتعزيز 

المعرفة والوعي المتعلق بالغذاء والدواء. 

21 - 23 سبتمبر
معرض عشت يا وطن - الدرعية

تحت شعار عشت يا وطن، وتزامًنا مع 
احتفال المملكة بذكرى اليوم الوطني، تنطلق 

فعاليات هذا الحدث الذي تصاحبه معارض 
تاريخية متعددة، ُتسلّط الضوء على تاريخ 

المملكة ونهضتها في كل العصور. ُيقام 
المعرض في قاعة أوشا بالدرعية.



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �شالة اجلماعة عن امل�شافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�شالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�شلحتهم، فاإذا �شجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�شلوا فلي�شلوا معك} »الن�شاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�شافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�شر اجلماعة يف امل�شجد اإذا �شمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �شالة اجلماعة على من �شمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�شافر ي�شلي جميع النوافل �شوى راتبة الظهر واملغرب والع�شاء، في�شلي الوتر و�شالة ال�شحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�شتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �شائًرا، فالأف�شل له اأن يجمع بني الظهر والع�شر، وبني املغرب والع�شاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�شب الأي�شر له، وكلما كان اأي�شر فهو اأف�شل. واإن كان نازًل فالأف�شل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�شحة الأمرين عن 

ر�شول اهلل، �شلى اهلل عليه و�شلم.

وأما صوم امل�شافر يف رم�شان، فالأف�شل ال�شوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�شي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�شهل له. فالفطر 
اأف�شل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�شه.

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

مع النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم، من املدينة اإىل مكة ف�شلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �شلى مع اإمام يتم ال�شالة اأربًعا، 

�شواء اأدرك ال�شالة من اأولها، اأم فاته �شيء منها، لعموم قول النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإذا �شمعتم الإقامة فام�شوا اإىل ال�شالة وعليكم ال�شكينة 

والوقار، ول ت�شرعوا فما اأدركتم ف�شلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�شلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�شمل امل�شافرين الذين ي�شلون وراء 

الإمام الذي ي�شلي اأربًعا وغريهم. و�شئل ابن عبا�س: »ما بال امل�شافر ي�شلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�شنة«.

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

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�شواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�شافة  كانت  �شواء  الطائرة،  ال�شالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�شالة والطائرة ما زالت م�شتمرة يف طريانها، وكانت من ال�شلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�شالة الفجر، اأو الع�شر اأو الع�شاء، ويخ�شى امل�شافر خروج وقت ال�شالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�شب ال�شتطاعة، فاإن ا�شتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�شجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�شتطع القيام وكان يف ذلك م�شقة عليه، فاإنه ي�شلي جال�ًشا ويومئ 

بالركوع وال�شجود، ويكون ال�شجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �شالة الفري�شة فاإنه يجب على امل�شافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�شالة، ح�شب ال�شتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�شالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�شتقبال القبلة �شرط يف 

�شحة ال�شالة، واإن مل ي�شتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�شالته �شحيحة، اإن �شاء اهلل. وباإمكان امل�شافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

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

وكذلك اإذا كانت ال�شالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�شافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�شتمر ال�شفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�شالتني ق�شًرا يف الطائرة كما �شبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

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

وقت الثانية، فاإن الأف�شل تاأخريها حتى ي�شليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�شالة بال�شفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�شفر ق�شًرا ل ي�شتغرق وقت ال�شالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�شالة يف وقتها بعد انتهاء ال�شفر فاإن الأف�شل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �شلى امل�شافر ال�شالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�شب ال�شتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �شخر  اأكرب، �شبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

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

هون  اللهم  تر�شى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �شفرنا 

علينا �شفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�شاحب يف ال�شفر، 

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

املنظر، و�شوء املنقلب يف املال والأهل«.

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

النبي، �شلى اهلل عليه و�شلم، فقال: يا ر�شول 

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

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

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

اخلري حيثما كنت«.



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

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

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

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

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف امل�شافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�شرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�شار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�شع املعتدل 

»5« مرات اأي�شًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

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

ا�شتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�شدغني اإىل الفكني.

ال�شغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �شبابتي الأ�شابع.

من  العينني  حــول  العظام  لتدليك  واحــدة  اإ�شبع  ا�شتخدام 

الأعلى اإىل الأ�شفل على جانبي الأنف.

ا�شتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�شفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�شار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�شفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �شد 

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �شدها بقوة.

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

خم�س مرات.

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

اللتفات بالراأ�س اإىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�شار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�شعرك بالراحة يف اأثناء �شفرك فاإنها يف الوقت نف�شه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�شية فوائد كثرية لي�شت  املتاعب وخ�شو�شً

للم�شافر فح�شب بل للجميع.

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

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �شيقة.

ارتداء اأحذية وا�شعة خالل الرحلة ب�شبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�شاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�شاي بكميات كبرية.

العتناء ب�شرب كميات كثرية من املاء وع�شري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�شكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�شغ  نحو  الإبــهــام  ومــد  الأ�شفل  اإىل  الكف  راحــة  توجيه 

وا�شتن�شاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�شفل  نحو  اإ�شبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  راحــة  توجيه 

وا�شتن�شاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�شاعة  عــقــارب  بــاجتــاه  مـــرات  ع�شر  الر�شغني  تــدويــر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�شط اليدين ون�شرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�شر مرات باجتاه عقارب ال�شاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�شط مقدم اأ�شابع القدمني اإىل الأعلى ثم �شدها نحو الأ�شفل وتكرار ذلك ع�شر مرات لكل قدم.

ب�شط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�شرين مرة.

اأ •

ب •

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

تود »ال�شعودية« اإبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�شل مع اإدارة عالقات ال�شيوف عرب الو�شائل التالية:

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�شيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�شل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�شعودية« على �شبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

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

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�شلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�شيوف باخلطوط ال�شعودية مركز تكلفة 769 و�شندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�شعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�شعودية« �شفر الأطفال غري امل�شاحبني من �شن اخلام�شة، والذين مل يبلغوا بعد 

�شن الثانية ع�شرة امل�شافرين مبفردهم، اأو مع �شخ�س اآخر عمره خم�س ع�شرة �شنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �شاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية.. تود اأن تنبه ال�شيوف الكرام، خ�شو�شً

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

حيث درج بع�س �شيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�شعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�شيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�شون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �شعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�شعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�شة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�شمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�شحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�شعودية« ت�شكيلة وا�شعة من الوجبات اخلا�شة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �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

ال�شعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�شة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�شتالم  من  التاأكد  »ال�شعودية«  تاأمل  و�شهولة  راحة  اأكرث  �شفرك  جلعل  	•

اأمتعتكم اخلا�شة بكم يف حمطة الو�شول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�شكل واللون. 

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

مركز العناية باأع�شاء الفر�شان

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

خدمات احلجز واإ�شدار مكافاآت تذاكر الفر�شان يف اململكة العربية ال�شعودية

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

خدمات مكافاآت الفر�شان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•
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إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�شة اإلكرتونية متقدمة 

ت�شاعد ال�شيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�شة بهم وباأ�شعار تناف�شية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�شعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

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

والفنادق، اإ�شافة اإىل اإمكانية ا�شتئجار �شيارة، اأو حجز جولت �شياحية.

اأرقام الت�شال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين







FLEET األسطول

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

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

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج 777 - 368
املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 381 مقعداً:: 30 لدرجة األعمال، 351 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: 290 مقعداً:12  للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 242 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
املجموعة األولى: 232 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 38 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص 300 - 330
املجموعة األولى: 298 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 288 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 252 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 330 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 300 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�شرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�شاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القنـاة  الأولـــــى،  القنـاة  هي:  قنوات  ت�شع  عرب  التلفازي  الإر�ــشــال  ويتم 

قناة  ــال،  ــي اأج قــنــاة  ــة،  ــاري الإخــب الــقــنــاة  الريا�شية،  الــقــنــاة  الثانيـة، 

القناة  النبوية،  ال�شنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�شعودية، قناة  القت�شادية 

الثقافية. ويغطي اإر�شالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�شناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�شبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�شبت كذلك. 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�شميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�شحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�شعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ريــال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  الــدولر 

ريال، خم�شة ريالت، ع�شرة ريالت، خم�شني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�شر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�شرين هللة، خم�شني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�شارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�شارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  اإ�شراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�شرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�شارف  بها  م�شرتكة  للمدفوعات،  ال�شعودية  ال�شبكة 

باململكة لت�شديد امل�شرتيات العامة، بالإ�شافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�شرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�شعودية اأحدث نظم الت�شالت العاملية ففي 

جمال الت�شالت الهاتفية ميكن الت�شال مبا�شرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�شرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�شتعالمات الدليل

�شركة زين - مركز خدمة ال�شيوف

 ال�شاعة الناطقة

�شركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�شيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�شعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�شادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�شائلة، والهالمية، وامل�شغوطة �شمن 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�شيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�شمل ذلك 

ال�شوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�شتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مواد �شائلة اأو غازية م�شغوطة كاملياه، 

وامل�شروبات، والع�شائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�شتح�شرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�شامبو، ومعجون الأ�شنان، 

بالإ�شافًة اإىل العبوات امل�شغوطة املعدة لال�شتخدام يف 

�شكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�شحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�شوائل، 

واإمنا �شيتم �شحنها �شمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. •	خدمة 
التلك�شية عرب  الربقية  اإر�شال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  •	خدمة 
مبركز  الت�شال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�شرة  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�شائل   )969( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�شائل الإجنليزية.

وال�شركات  للجهات  • خدمة الت�شال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�شل من الت�شال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�شادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�شتة اأ�شهر«،  ل  ملدة  �شفرك  جواز  �شالحية  •	�شريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�شرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�شافني يف اجلواز نف�شه، ويكون �شفرهم برفقة 

�شاحب اجلواز ال�شادر با�شمه.

احل�شول م�شبًقا على تاأ�شرية  قا�شدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�شار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�شافني يف اجلواز نف�شه يف التاأ�شرية ال�شادرة.

بال�شفر،  اخلا�شة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  •	احر�س 
وال�شكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�شة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  •	بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�شدها فيما يخ�س  •	معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�شخ�شية الثمينة، ومن الأف�شل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�شتح�شن ا�شتخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�شتف�شارات م�شوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�شوؤال فقط.

وقوانينها. تق�شدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�شول عن كل ما  بدقة  •	الإف�شاح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�شجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�شيكات �شياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�شخ�شية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�شة بك، كذلك  فهو  �شفرك،  جواز  على  •	حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�شخ�شية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �شاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�شل واأن�شب 

و�شيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�شعودية، حيث تف�شل بني 

مدنها امل�شاحات ال�شا�شعة، لهذا 

�شخرت »ال�شعودية« �شبكة �شاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�شل كل 

مدن اململكة ببع�شها، فاأ�شبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �شوى �شاعة ونيف، بينما 

اأ�شحى الو�شول اإىل �شاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�شتغرق �شوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�شبعة وع�شرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

وت�شتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�شعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�شة خدمات �شيارات »الليموزين« 

ل�شتئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�شعودية  ال�شركة  اأدخــلــت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�شعودية ب�شبكة �شاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�شبكة من 

اأحدث �شبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �شيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�شة  ا�شتخدام  الزائر  وعلى 

ا�شتخرجها من موطنه.

 900         
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T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

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

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

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

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

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

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

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

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

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

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

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

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 
IN SAUDI ARABIA







“Casa Guidi Windows” in passionate sup-
port of the Italian struggle for liberty:

For the heart of man beat higher
that day in Florence
flooding all her streets
And piazzas with a
tumult and desire ... How we gazed
from Casa Guidi windows
while, in trains of orderly procession —
banners raised,
And intermittent bursts of
martial strains
Which died upon the shout,
as if amazed
By gladness beyond music —
they passed on!

Though the poem has been largely 
overlooked by the English literary canon, 
for Italians it became an anthem, and 
Elizabeth their champion. Her passionate 
support of the Italian cause was consid-
ered crucial to the movement’s success.

“She was so famous among Italian 
intellectuals and patriots,” said Elena 
Capolino, the curator at Casa Guidi. “She 
did so much for unification. Even today 
Elizabeth Barrett Browning is considered 
the poet of the Risorgimento.”

Alas, Elizabeth never witnessed Italy’s 
unification, which wasn’t fully realized 
until 1871. She succumbed to a final ill-

ness in 1861 — “we believe it was tubercu-
losis,” Capolino said — and died at Casa 
Guidi. (Modern scholars have posited that 
she suffered and died from a rare muscle 
disorder.) On the day of her funeral, the 
shops lining the Brownings’ street, Via 
Maggio, were closed in her honor. Her 
coffin was carried through the city to the 
Protestant Cemetery of Florence, which 
is known as the English cemetery. She is 
buried there, her tomb a striking marble 
sarcophagus designed by Lord Frederic 
Leighton, the famed English artist. Shortly 
after her death, a grieving Robert left Flor-
ence, never to return.

On the exterior wall of Casa Guidi, a 
plaque honors “Elisabetta Barret Brown-
ing/ Who in her woman’s heart recon-
ciled/ a scholar’s learning and a poet’s 
spirit/ And whose poems forged a golden 
ring/ between Italy and England,” placed 
there in 1861 by a “grateful Florence.”

It was just one small sign in a bustling 
city. But it was a sign, nevertheless, that 
Florence has not forgotten the Brownings 
after all.

If You Go   |   The Brownings’ home is now 
a museum, Casa Guidi (Piazza San Felice, 
8), open Monday, Wednesday and Friday, 
from 3 to 6 p.m., April to November. The 
apartment is also available for short-term 
holiday rental through the Landmark Trust.

Steps away from Casa Guidi, the 
Brownings probably entered the 
manicured Boboli Gardens (Via 
Romana, 37/a) of the Pitti Palace via 
a side gate, the Annalena entrance, at 
Via Romana, 37/a.

Though the Brownings most likely 
frequented Florence’s English pharmacy, 
which has long ago disappeared, they 
may also have visited Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella 
(Via della Scala, 16), a renowned per-
fumery and apothecary, which dates to 
1612. The sumptuous interiors feature 
gilt-edged paneling and 14th-century 
frescoes; the almond hand cream was a 
favorite souvenir of Victorian tourists.

The Brownings had tiny appetites and 
unusual eating habits — one biography 
of the couple claims they were once seen 
sharing a squab. They subsisted largely 
on coffee, bread, chestnuts and grapes — 
all of which are available at Mercato di 
Sant’Ambrogio (Piazza Lorenzo Ghiber-
ti), a lively food market. Though it dates 
to the 19th century, the poets most likely 
did not shop here; Elizabeth’s lady’s maid, 
Wilson, bargained for her.

What to Read   |   “Flush,” by Virginia 
Woolf, tells the story of the Brownings 
as portrayed through the biography of 
Elizabeth’s beloved cocker spaniel. 

   She was so famous among Italian 
intellectuals and patriots,” said Elena Capolino,
  the curator at Casa Guidi.
   “She did so much for unification. Even   
 today Elizabeth Barrett Browning 
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   of the Risorgimento 

Ponte Santa Trinita in Florence.
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Florentine haunts of the Brownings 
and their set. At first glance, the city’s 
center — its magnificent, well-mani-
cured architecture shining with eternal 
beauty — appeared untouched since the 
Renaissance. But the particular establish-
ments I sought, once popular among the 
Brownings and their set, had long ago 
disappeared. At Piazza Santa Trinita, I 
gazed at the Palazzo Bartolini Salembeni, 
a majestic structure that once housed the 
Hotel du Nord, popular among well-
heeled travelers; today the building is 
privately owned, its doors firmly shut and 
bolted. On the elegant shopping street, 
Via de’ Tornabuoni, I looked for the 
ornate, gilded interiors of the Gran Caffé 
Doney — a British favorite featured in 
the Franco Zeffirelli film “Tea With Mus-
solini” — but instead found a boutique 
hotel. Even the British Consulate had 
vanished; I later learned that it closed in 
2011, shuttered after 500 years of diplo-
matic presence in Florence.

At the massive Palazzo Strozzi, I did 
find the Gabinetto Vieusseux, a private 
lending library frequented by Robert 
where, for a hefty membership fee, he 
read English periodicals and exchanged 
ideas with other expatriates. But the in-
stitute moved to its current location only 
several decades ago, and the collection is 
open to visitors solely by appointment.

I crossed to the other side of the Arno, 
pausing to admire the statues on the Ponte 
Santa Trinita. The river sparkled before 
me, edged with pastel-colored Renais-
sance buildings, the gaptoothed, medieval 
clock tower of the Palazzo Vecchio loom-
ing above jagged red rooftops. It occurred 
to me that here, in this “most beautiful 
of cities devised by man,” as Elizabeth 
once described it, perhaps the luster of 
the Brownings had simply faded — and 
compared to all this, whose wouldn’t?

Still endeavoring to retrace their daily 
footsteps, I entered the Boboli Gardens 
from a side gate on Via Romana. Their 
rent at Casa Guidi included free admis-
sion to these manicured grounds of the 
Palazzo Pitti, and the couple often came 
here with their son, Pen, a beloved only 
child who was born in Florence in 1849 
after Elizabeth had suffered two miscar-
riages (childhood illness, combined with 
a lifelong morphine addiction, com-
pounded her health problems). Lined 
with clipped hedges, dotted with elabo-
rate grottoes and serene reflecting pools, 
the formal gardens seemed like an odd 
place for a child to frolic. Then again, Pen 
was surely no ordinary child, dressed by 
his mother to resemble a Renaissance 
prince, with embroidered blouses, velvet 
trousers and long curls flowing under 
wide-brimmed hats, as was the fashion 

among the Anglo-Florentine coterie.
Back on the Via Romana, I turned 

toward the Casa Guidi, only a few steps 
away. Sweeping across the first floor of 
a 15th-century palazzo, the Brownings’ 
former apartment is today owned by 
Eton College, which maintains it as a 
museum, open three days a week from 
April to November; the Landmark Trust, 
a British nonprofit organization, also 
manages it as a holiday rental. Inside the 
imposing, high-ceilinged rooms I gazed 
at décor replicated from the Brownings’ 
era, including stiff Victorian furniture, 
drawing room walls of sea-foam green 
and heavy red curtains. Elizabeth’s desk 
stands in the center of the drawing room, 
facing a bank of tall windows. In this 
spot, she wrote some of her finest work, 
including “Casa Guidi Windows,” a 
book-length poem inspired by the pag-
eantry unfolding on the street below.

On Sept. 12, 1847 — the Brownings’ 
first wedding anniversary — the couple 
watched 40,000 people parade past their 
windows in an enormous political dem-
onstration heralding the Risorgimento, 
the movement for Italian unification. The 
crowd’s “joy and exultation,” “the white 
handkerchiefs fluttering like doves,” the 
banners reading “Liberty,” “The Union of 
Italy” and “the Memory of the Martyrs,” 
so deeply affected Elizabeth that she wrote 

The Boboli Gardens, where Robert and Elizabeth Barrett Browning often visited with their son.
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the pair married secretly and ran away, 
escaping the forbidding chill of London 
for a city that could feed their poetic 
souls with warmth and beauty. They 
moved to Florence, Italy.

For nearly 15 years, the Brownings 
lived under the spell of this elegant Re-
naissance capital. Inspired by its magnifi-
cent architecture and piazzas, embraced 
by its artistic expatriate community, they 
produced some of their most famous 
works — including Browning’s “Men and 
Women,” and Barrett Browning’s “Aurora 
Leigh” — and this period is widely con-
sidered the most productive of their lives. 
But more than 150 years after Elizabeth 
Barrett Browning’s death ended the 
couple’s Florentine idyll, the pair seems 
largely forgotten by their muse, over-
shadowed by Dante, Michelangelo’s Da-

vid and the city’s other treasures. There is 
no doubt that Florence left a mark on the 
Brownings. But during a visit last May, I 
set out to discover whether the Brown-
ings had left their mark on Florence.

Even in the 19th century, Florence was 
a popular tourist destination, particularly 
for upper-crust Victorians who, continu-
ing the previous century’s tradition of the 
grand tour, flocked here to enhance their 
knowledge of art and the classics. Indeed, 
the city’s touristy reputation initially de-
terred the Brownings — freshly arrived 
from England, they lingered for months 
in Pisa, planning only a brief stop in 
Florence before heading to Rome. But 
when they arrived in Florence in 1847, 
they found themselves captured by the 
city’s sublime beauty. “Florence holds us 
with a glittering eye; there’s a charm cast 

round us, and we can’t get away,” Eliza-
beth wrote in a letter to a friend.

After a few false starts, the couple 
(along with Elizabeth’s loyal lady’s maid, 
Wilson, and dog, Flush) settled “six 
paces from the Piazza Pitti” in a grand 
suite of rooms they called Casa Guidi. “I 
am very happy — happier and happier,” 
wrote Elizabeth in one of her many let-
ters. Tuscany’s temperate climate suited 
her frail health — and Italy’s reasonable 
prices suited both poets’ slim pocket-
books (which were even slimmer after 
Elizabeth’s father, furious at her mar-
riage, disowned her). They quickly made 
friends within a large community of 
English-speaking artists and writers who 
had moved to the city for similar reasons.

Armed with a reprint of an antique 
map, I set out to find some of the Anglo-

7676



The Brownings
In Florence, finding the legacy of one of 

literature’s great couples.

Ann Mah

For Nearly 15 Years, The Poets 
Elizabeth Barrett Browning And 

Robert Browning Lived Under The Spell 
Of This Elegant Renaissance Capital — 
And The Mark They Left Remains.

They were an unlikely couple: he, a 
young writer, dashing and ambitious, she, 
a highly lauded poet six years his senior, 
a middle-aged invalid whose father 
kept her housebound. But when Robert 
Browning sent Elizabeth Barrett a fan let-
ter in January 1845 — “I love your verses 
with all my heart, dear Miss Barrett,” he 
gushed — he ignited a romance that de-
fied not only her weak constitution, but 
also her controlling father’s prohibition 
of marriage, as well as the conventions 
of Victorian England. After a 20-month 
courtship — conducted mainly within 
the sickroom that she hardly ever left — 
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The world is in the midst of an 
education crisis, as half of 

the planet’s young people are failing 
to learn the basic skills needed to 
secure a more prosperous future. 
One former child soldier and 
soon-to-be law student promotes a 
strategy for putting money behind 
politicians’ platitudes.

My family was murdered 
before I could tie my shoes. As 
a young boy in Sierra Leone, 
years that should have been 
playful and carefree were spent 
fighting in someone else’s 
war. For me, childhood was a 
nightmare; escape always seemed 
impossible. But when the war 
officially ended, in 2002, I began 
finding ways to recover. One of 
the most important has been 
an opportunity I couldn’t have 
imagined as an angry, illiterate, 
nine-year-old soldier: school.

I am living proof of the 
transformative power of education. 
Thanks to hard work and lots 
of good fortune, I managed to 
graduate from high school and 
then university. Now, in just a 
few months, I will begin graduate 
classes at the Fordham University 
School of Law, an unimaginable 
destination for most of the former 
child soldiers in my country.

And yet, throughout my brief 
educational journey, one question 
has always nagged me: why did 
luck play such a crucial role? After 
all, education is supposed to be a 
universal human right. If only it 
were that simple.

Today, more than 260 million 
children are out of school, and 
over 500 million boys and girls 
who do attend are not receiving 
a quality education, as the 
International Commission on 
Financing Global Education 
Opportunity discovered. By 2030, 
more than half of the world’s 

school-age children – some 800 
million kids – will lack the basic 
skills needed to thrive or secure a 
job in the workplace of the future.

Addressing this requires 
money. But while education 
may be the best investment a 
government can make to ensure 
a better future for its people, 
education financing worldwide 
is far too low. In fact, education 
accounts for just 10% of total 
international development aid, 
down from 13% a decade ago. To 
put this in perspective, developing 
countries receive just $10 per 
child annually in global education 
support, barely enough to cover 
the cost of a single textbook. In 
an age of self-driving cars and 
smart refrigerators, this dearth of 
funding is simply unacceptable.

Over the past few years, 
I have advocated on behalf 
of three global education 
initiatives – the International 
Commission on Financing 
Global Education Opportunity 
(Education Commission), the 
Global Partnership for Education 
(GPE), and the Education Cannot 
Wait fund (ECW). I have done so 
eagerly, because these organizations 
are working collectively toward 
the same goal: to raise funds to 
make quality education for every 
child, everywhere, more than a 
matter of luck.

One of the best ways to do this 
is by supporting the International 
Finance Facility for Education, 
an initiative spearheaded by the 
Education Commission that 
could unlock the greatest global 
investment in education ever 
recorded. Young people around 
the world understand what’s 
at stake. Earlier this month, 
Global Youth Ambassadors, 
representing their peers in 
nearly 80 countries,  presented a 

petition signed by more than 1.5 
million children to United Nations 
Secretary-General António 
Guterres calling for the UN to 
support the finance facility.

By leveraging roughly $2 billion 
in donor guarantees, the finance 
facility aims to make $10 billion 
in grant and concessional funding 
available to countries that need 
it most. If adopted widely, the 
program could make it possible 
for developing countries to 
provide quality education to 
millions more children, including 
refugees, young girls, and former 
child soldiers like me.

Politicians often say that young 
people are the leaders of tomorrow. 
That’s true; we are. But platitudes 
not backed by financial support are 
meaningless. Simply put, the world 
must unite to fund quality education 
for everyone. The International 
Finance Facility for Education – 
which is already backed by the 
World Bank, regional development 
banks, GPE, ECW, and numerous 
UN agencies – is among the best 
ways to make that happen.

Twenty years ago, law school 
was an impossible dream for me. 
Today, thanks to hard work, global 
support, and much good fortune, 
my future is brighter than it has 
ever been. But my story should 
not be an exception. To ensure 
that others can gain a quality 
education and follow the path that 
has opened up to me, we must 
remove luck from the equation. 

* Mohamed Sidibay is a youth 
representative to the International 
Commission on Financing Global 
Education Opportunity, a peace 
activist at the Global Partnership 
for Education, and a former 
peace ambassador with the My 
Hero Project.

  Developing countries receive 
   just $10 per child annually in 
 global education support, barely      
   enough to cover the 
     cost of a single textbook 
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Education

Education 
Saved 

My Life
Education is supposed to be a 

universal human right.

Mohamed Sidibay*
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tools and process outlined in the book to 
shift from competing to creating. You’ll 
learn, for example, how a musical conduc-
tor applied the blue ocean shift process to 
create the “bravest orchestra in the world”. 
He redefined what a youth orchestra 
means, from music excellence to ambas-
sadors for peace, even inspiring Shiite, 
Sunni and Kurdish musicians to play to-
gether, all the while dealing with resource 
constraints, historical ethnic divides and 
poorly trained musicians.

There’s the example of a hotel chain that 
applied the proven steps outlined in the 
book to break out of the highly com-
petitive hotel industry – which is ‘redder 
than red’– to create the new market of 
affordable luxury hotels offering five-star 
comfort at three-star prices. Today it has 
90 percent occupancy rates, guest ratings 
called ‘superb’ and ‘fabulous’ on book-
ing sites, as well as the lowest costs in the 
most chic locations. It’s fast rolling out to 
major cities across the world.

The book also explains how a global, 
small-appliance company with more than 
100 years of history turned an industry 
whose value was declining by 10 percent 
a year into a high-growth one. It did 
that by redefining its offering to such an 
extent it allows all of us today to make 
mouthwatering French fries with no 
frying and almost no oil. The upshot of 
its shift: Not only did demand grow by 40 
percent, its stock price lifted by 5 percent. 
Oprah fell in love with the new offering 
and started tweeting that the product had 
“changed her life.”

From prisons to toilet paper, health-
care to convenience stores, national 
governments to small nonprofits, new 
companies to established ones, Blue 
Ocean Shift shows you how they applied 
the process outlined in the book to shift 
from competing to creating in a way that 
brought their people along.

IK: You talk about creating new markets. 
How does that differ from disruption?
Kim and Mauborgne: Disruption mat-
ters. But as we discuss in the book, that’s 
only half the picture of how new markets 
are created.

The other half, and we would argue 
the more important half, is what we call 
nondisruptive creation. What we mean by 
that is creating new markets where there 
once wasn’t any.

Take the example of life coaching. 
Today it’s a $2 billion industry. The 
second fastest growing profession in the 
United States after IT. But twenty years 
ago it didn’t exist. That market didn’t 
exist until someone had the idea to cre-
ate a brand-new opportunity for people 
to improve the quality of their lives in 
a way they couldn’t get from anywhere 
else. Life coaching didn’t disrupt any-
one. No one lost a job because of it. No 
company went out of business. Micro-
finance, Viagra, online dating, Sesame 
Street – those are just a few of the many 
market-creating moves created by non-
disruptive creation.

As we lay out in the book, the opportu-
nities for nondisruptive creation are huge. 
No executive or entrepreneur can afford 
to not understand this important, miss-
ing half of how new markets are created. 
That would be like shutting yourself from 
half of your opportunities to seize new 
growth, which no one should do. From a 
macroeconomic perspective, understand-
ing nondisruptive creation is equally vital 
since it generates new growth and jobs 
without destroying existing jobs or com-
panies, which is key.

IK: Last question. Big companies are 
increasingly buying their innovations, 
like the Dr. Pepper Snapple Group, 
which recently purchased Bai Brands, 
makers of natural flavoured waters, 

instead of creating and opening up new 
markets themselves. What are your 
thoughts on that?
Kim and Mauborgne: It’s great that a 
top company like Dr. Pepper Snapple 
recognises that it needs to go beyond 
competing to seize new growth and stay 
relevant. But instead of empowering its 
own 19,000 employees to do what it takes 
to move the company forward, which is 
to create, it empowers them to do what 
increasingly doesn’t move the needle, 
which is to compete. That’s why the com-
pany had to shell out close to $2 billion 
to purchase Bai Brands and stay relevant. 
This mismatch between what employees 
are empowered to do, and where profit 
and growth increasingly come from, is 
something that we believe many large 
companies need to address.

While the world has changed, employ-
ees in many companies remain aligned 
with the path to success in the past, which 
is competing. What firms would need 
to do now is shift and get their people 
attuned to the new market reality where 
creating new markets is the ticket to seize 
new growth. Just think of the message you 
are sending your employees about their 
value in the company if every opportunity 
to grow comes from people outside the 
company. How will they feel they are a 
vital part of their company’s future? Blue 
Ocean Shift lays out the path to turn this 
around and shift. 

*  W. Chan Kim and Renée Mauborgne 
are professors of strategy at INSEAD 
and co-directors of the INSEAD Blue 
Ocean Strategy Institute. They are the 
authors of the international bestseller Blue 
Ocean Strategy and the indispensable 
follow-up, BLUE OCEAN SHIFT – Beyond 
Competing: Proven Steps to Inspire 
Confidence and Seize New Growth.

   Blue Ocean Shift shows real-world 
  examples of organisations facing the same constraints 
 we all face – be they politics, bureaucracy, 
    limited resources – and applied the very tools and  
  process outlined in the book to shift from 
     competing to creating 
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Strategy

What It Takes to 
Shift From 

Competing to 
Creating

Why nondisruptive creation 
is as important as disruption in 

seizing new growth.

W. Chan Kim, Renée Mauborgne*

In their just released book, BLUE 
OCEAN SHIFT, Chan Kim and 

Renée Mauborgne, creators of Blue Ocean 
Strategy, deliver the definitive guide to 
shifting yourself, your team and your 
organisation to new heights of confidence, 
market creation and growth. They show 
why nondisruptive creation is as impor-
tant as disruption in seizing new growth, 
what leads to one over the other and why 
you’d be unwise not to understand this.

INSEAD Knowledge (IK): Chan and 
Renée, congratulations on your new book, 
Blue Ocean Shift, being released today. It’s 
already been labeled a next ‘blockbuster’ 
and chosen by Apple iBooks as the best 
business book of the month. In a nutshell, 
what’s it all about?
Kim and Mauborgne: BLUE OCEAN 
SHIFT addresses a key challenge facing 
virtually every organisation today. How 
to move yourself, your team and your 

organisation from competing to creating. 
Or, from cutthroat markets to wide open 
new markets in a way your people own 
and drive the process.

Think about it. What industry today 
doesn’t face intense competition? Take 
retail. It’s getting decimated. The competi-
tion is fierce. It’s tough. It’s rough. It’s what 
we refer to as a bloody red ocean.

But the successful companies, they’re 
not in those red oceans. They’re moving 
into and creating new markets. What we 
think of as blue oceans.

The question is: How can all of us do 
that too? This book lays out the path 
anyone can follow to get there, using 
proven steps.

IK: What does it take to make a suc-
cessful shift?
Kim and Mauborgne: You need two 
things to shift. Without them you are go-
ing to struggle.

First, you need a roadmap. Because we 
all want to shift from compete to create, 
but we don’t know how. So you need a 
roadmap with tools and guidance that 
anyone can apply.

Second, you need people. And by that, 
we mean you need people’s confidence to 
act. If people don’t have the confidence to 
act, your roadmap means nothing.

And that’s what the book does. It gives 
you that roadmap and it shows you how 
to build people’s confidence at every step 
so that they own and drive the process 
for success.

IK: Has any company actually applied the 
roadmap and proven steps laid out in the 
book to shift from competing to creating?
Kim and Mauborgne: Absolutely. Blue 
Ocean Shift shows real-world examples of 
organisations facing the same constraints 
we all face – be they politics, bureaucracy, 
limited resources – and applied the very 
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zoo. As for the opening times, 
the zoo is open from nine 
in the morning to six in the 
evening every day, except for 
Saturdays. If you are going to 
the zoo on the weekend, you 
may have to do some struggle 
to find a place for car parking 
because of the surging rush 
that is growing day by day. 
Most of the people prefer to 
visit it on Friday and in the 
afternoon which gives them 
plenty of time and sunlight 
to spend with zoo’s animals. 
Outside the Zoo building, you 
will find many small vendors 
specially women who are 
selling carpets, chairs, sheets, 
praying mats, umbrellas, hats, 
skating boards, cars and plenty 
of other toys for kids. Play time 
with animals and toys is going 
to be real fun for not only kids 
but also for all members of the 
families irrespective of their 
age. As you enter the zoo, you 
are welcomed with beautiful 
flowers tossing their heads in 
front of you. Many colorful 
flowers at the first corner boost 
up the feel of the environment 
while presenting a pastoral 
charm and smell.

Once you enter the zoo, you 
can start from one corner right 
or left and move around the 
whole zoo. Greater Flamingos 
are the real beauty of zoo. The 
white long necked Flamingos 
give a nice start to a trip.

The two hump camels are 
the main attraction for visitors. 
They seem quite friendly and 
interactive with the visitors. 
As they looked thirsty, people 
enjoy by feeding water to 
them from bottles. The school 
children, who normally visit 
the zoo as part of their school 
tour, really enjoy the visit as 
they interact with the live 
animals about whom they are 
taught in the school books. 
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Riyadh Zoo

of tamed animals as well, 
such as gazelles, elephants, 
kangaroos, monkeys and 
a large number of animals 
belonging to different families 
and geographical locations 
around the world.

But it is not just a collection 
of animals. The zoo also has 
a handful of facilities and 
attractions that can keep kids 
or even adults entertained for 
a few hours, such as its quirky 
traveling train. What’s more, 
the zoo flaunts occasional 

shows that display the wits and 
talents of their housed animals. 
For instance, before the park 
closes, some of the zoo’s harbor 
seals would show off their 
talents and skills to get hold 
of the food offered by their 
trainers as well as visitors.

There are a few important 
regulations that you have to 
keep in mind as you plan a trip 
to this zoo in the capital. For 
instance, parents or guardians 
should accompany their kids 
at all times when visiting the 
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   It is a charming wildlife park that houses 
  hundreds of fascinating animals that represent a large 
number of biological families and species 

Everyone seems to have a good 
time on weekends interacting 
with the animals, including 
happily snapping away with 
their cameras.

A large number of families 
can be seen excitedly queuing 
up to ride on the toy train or 
enjoying on slides or simply 
loitering around on the green 
grass, which are carefully 
manicured round the year. 
Nasser Jamal, a student, who 
had come with his parents, was 
seen craning his neck to see 
the elephants and the camels 
that have huge postures.

No doubt, people get 
impressed with the way 
the authorities have been 
taking care of the animals 
and keeping the place clean, 
hygienic and panoramic. 
Wildlife galore is what one 

experiences at the Riyadh Zoo, 
which has become a must-to-
visit location for tourists. This 
is also a favorite destination 
for expatriates, who have been 
living and working in the 
Kingdom.

This vast animal sanctuary 
isn’t billed as Saudi Arabia’s 
best and largest zoo for 
nothing. After all, it is a 
charming wildlife park that 
houses hundreds of fascinating 
animals that represent a large 
number of biological families 
and species. Here, you get 
to lay eyes on a plethora of 
wild and vicious animals, 
including snakes, crocodiles, 
reptiles, rhinoceros, vultures, 
lions, hyenas and leopards 
besides the camels of the 
Arab world. Of course, this 
zoological garden has plenty 



- September 201885

Riyadh Zoo

Riyadh Zoo is a very lively 
place located in the heart of the 
city. You can buy some drinks 
and ice cones from the vendors 
located inside the zoo building 
or some snacks to munch on 
or even diverse kinds of dishes 
to eat. Many people bring 
their picnic baskets to the zoo 
and enjoy sitting in different 
corners when they get tired 
meeting the animals after 
taking rounds. 

To this end, it is important 
to note that Riyadh Zoo 
is quite big, so it is always 
advised to pack some sheets or 
folding chairs with you so that 
you can lie or sit on the ground 
under some shadow of the 
trees when you get exhausted. 
A relatively inexpensive way 
for a family outing is to visit 
Riyadh Zoo, with its variety of 
wild animals, parks and rides 
for children.

The zoo is mostly crowded 
with visitors on the weekends 
and especially school holidays. 
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The Riyadh National 
Zoo in the capital 

city is one of the best and the 
most fascinating attractions 
especially for those traveling 
with children. Inside the Zoo, 
visitors can see all sorts of 
exotic animals living across 55 
acres of area including Bengal 
tigers, elephants and monkeys 
besides reptiles of diverse 
families and genres. There is 
also a sprawling play area for 
the children where families 
can assemble together, relax 
and eat lunch if they want to 
be in picnic mood. 

In the summer, we 
recommend going around late 
afternoon and staying until 
sunset to escape the heat. In 
fact, Riyadh National Zoo, in 
the heart of Malaz district, 
is an easily accessible travel 
location for those visiting the 
city. At the beautifully spread 
out landscape and marvelously 
set terrains, this zoological park 
has more than 1500 animals 
belonging to 40 species that 
lets one have a good amount 
of time to spend in an animal 
world. The zoo was opened way 
back the year 1987.
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Riyadh Zoo

Riyadh Zoo

Knowledge and 
Entertainment
Turn up your zoo trip and plan a picnic.

By Ghazanfar Ali Khan
Photos by: Nader Jamil
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SkyTeam

How you can help make the 
Future of Flying Better

Do you want your travel experience to be 
even easier? Help us by rating your journey through the 

airport with the SkyPriority Panel app.

The app was launched last year 
for all our SkyPriority 

customers. It collects your feedback 
so that we can make travel more 
seamless for all our First, Business 
and Elite Plus passengers.

And this year, because we care 
about our customers and want to 
make it even easier for you to tell us 
what you think, we’ve given it an up-
grade. It couldn’t be simpler to sign 
up and start telling us the good but 
also what needs improving.

There are three new features on 
the SkyPriority Panel app that to-
gether with your help, will make fly-
ing in the future more pleasurable.

We’ve made becoming a SkyPrior-
ity auditor even easier. Last year we 
started inviting top frequent flyers to 
become an auditor and asked them 
to tell us about their experiences at 
every point during the journey. Now 
you can become one in three clicks 
and log-in via Facebook, for simpler, 
quicker reporting.

We’ve introduced the Jet Setters 
Community, a forum where you can 
make your voice heard on a number 
of aviation topics, plus you can sub-
mit your ideas for making SkyPrior-
ity even more useful.

And, to recognize and reward con-
tributors we’re implementing a ‘Your 

Contribution’ ratings system where 
you can see how many reviews you’ve 
submitted, be awarded badges for 
reaching targets and see how you rank 
compared to other frequent flyers.

Our SkyPriority Panel app is 
available in 16 languages and free to 
download. You can upload photos, 
comments and suggestions; the in-
formation you give is shared in real 
time so we can fix potential issues as 
quickly as possible.

Could you help us change the 
future of flying for everyone? Sign 
up today by downloading the 
SkyPriority Panel app from your 
preferred app store. 
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Down the Nile

An African fish eagle alights on the Nile River at sunset in the 
Murchison Falls National Park in Uganda. These predators 
are so efficient that they can get away with spending as little 

as 10 minutes a day actively hunting.

Photograph by: Cory  Richards
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Around the World

L Is for Love

Wild bottlenose dolphins in the 
protected waters of Buck Island 

National Monument in Saint Croix, 
Virgin Islands. In the wild, these 

sleek swimmers can reach speeds of 
over 18 miles an hour.

Photograph by: Brian Skerry
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Heat Springs Eternal

Geyserite, opaline silica 
that is often found around 

geysers, precipitate 
from hot spring water 

as it cools in Hveravellir, 
Iceland. 

Photograph by: Erlend Haarberg
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The Brownings
In Florence, finding the 
legacy of one of literature’s 
great couples.

Riyadh Zoo
Knowledge and 
Entertainment
Turn up your zoo trip 
and plan a picnic.

Education 
Saved My Life
Education is supposed 
to be a universal 
human right.
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خويك تعرفه بالسفر...
3.75 سعر صرف ثابت للدوالر األمريكي $

26 عملة بسعر صرف مميز

 #خويك_تعرفه_بالسفر
* تطبق الشروط واألحاكم

البطاقات
Cards

بطـاقــة السفـر 
متعددة العمالت
اطلبهــا اآلن
800 124 8000
saib.com.sa
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