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الديسة
منطقة الدي�سة تبعد عن تبوك  200كم.
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بني ال�صمان والدهناء ميتد رمل ال يحد ،فال يقف يف طريقه
�شجرة �سدر تزهو خ�ضرة ،وال �سفينة �صحراء بحاديها.
الرمل الذهبي يف املنطقة ال�شرقية زهو ال�صحراء ،وجمالها
الأخاذ الذي ال يوازيه جمال.
تصوير :حسين بوحليقة
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فرسان
من �أجمل طيور البحر هذا الطائر الذي يفرد جناحيه مت�أه ًبا
لرق�صة ملونة على �ساحل فر�سان النقي .منطقة جازان
لي�ست بح ًرا و�أ�سماك حريد فح�سب ،بل حتى طيور الفالمنجو
حتتفل على �ضفاف �سواحلها.
تصوير :محسن الدعجاني
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مغامرة مائية
تقع هذه ال�شالالت يف ل�سان ميلفورد البحري
يف جزيرة نيوزيلندة اجلنوبية .عندما تت�ساقط
الأمطار على هذا امل�ضيق البحري الذي �شكلته
الأنهار اجلليدية تظهر �شالالت م�ؤقتة بينما تزداد
ال�شالالت الدائمة غزارة وقوة ،ومتتد هذه الفرتة
يف املعدل حتى  182يو ًما يف ال�سنة.
Photograph by Frank & Joyce Burek

11
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بطاريق جورجيا
يف �أقا�صي الأر�ض ،من م�ستعمرة للبطاريق
اجلميلة يف جزيرة جورجيا اجلنوبية ،يف
القارة القطبية اجلنوبية يتعانق طائرا
البطريق بعد �أن اختار كل منهما الآخر يف
مو�سم التزاوج.
Photograph by Tom Murphy
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معالم

مبنى
إمباير ستيت
ينت�صب

مبنى �إمباير
�ستيت يف
مانهاتن مبدينة نيويورك
بالواليات املتحدة الأمريكية،
ويتكون من  102طابق ،وي�صل
ارتفاعه �إىل  381مرتًا ،و�إىل 441
مرتًا مع الهوائي الواقع يف �أعاله.
يعد املبنى نقطة جذب
�سياحية مهمة يف و�سط مانهاتن،
ويق�صده نحو  3.6مليون زائر كل
عام .واحتفظ برتتيبه ك�أطول
عاما،
مبنى يف العامل لنحو ً 40
منذ �أن مت االنتهاء منه يف �أوائل
 ،1931حتى بناء مركز التجارة
العاملي «الربج ال�شمايل» يف
�أواخر عام .1970
تزامن افتتاح املبنى مع فرتة
الك�ساد الكربى يف �أمريكا ،كما
ظل املبنى يف عامه الأول �شبه
خالٍ من امل�ست�أجرين ب�سبب
عد �سي ًئا حينها
موقعه الذي ّ
لبعده عن و�سائل املوا�صالت
العامة ،ما دعا �سكان نيويورك
لت�سميته «املبنى اخلايل».
خ�ضع املبنى للتجديد يف 2010
بتكلفة  550مليون دوالر� ،إ�ضافة
�إىل  120مليون دوالر �أنفقت
لزيادة كفاءة املبنى يف ا�ستخدام
الطاقة ليكون �صديقًا للبيئة.
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في

سنغافورة
على حافة الطرف الجنوبي
لشبه جزيرة ماليو تقبع
سنغافورة التي ال يفصلها عن
ماليزيا سوى مضيق جوهور،
وعن إندونيسيا جزر رياو.
تعد سنغافورة واحدة من
الوجهات السياحية الراقية
التي يقصدها الناس.

تتكون

�سنغافورة من �أكرث من  50جزيرة
�صغرية� ،إىل جانب جزيرة كبرية تبلغ
م�ساحتها  572كيلو مرتًا مرب ًعا .وتلك اجلزيرة
الكبرية تقع عليها �سنغافورة .وما يزيد من جمالها
�أن كث ًريا من �سواحل جزرها تكت�سي بغابات
املاجنروف ،وترتامى الغابات اال�ستوائية على بع�ض
ه�ضابها وتاللها.

أين تسكن؟
فندق ماندارين أورينتال
يف قلب خليج مارينا يقع الفندق ،الذي يعد
�أحد �أفخم املالذات الهادئة ،بالقرب من �أ�شهر
املعامل ال�سياحية ومراكز الت�سوق الفاخرة .يبعد
الفندق  20دقيقة عن مطار �شانغي الدويل ،وي�ضم
جمموعة من الغرف والأجنحة الأنيقة� ،إ�ضافة
�إىل املنتجع ال�صحي ،واملطاعم العاملية ،ومركز
اللياقة ،وبركة ال�سباحة اخلارجية ،وبركة �سباحة
منف�صلة للأطفال.
يوفر الفندق لنزالئه �إطاللة متميزة على كل
من خليج مارينا واملدينة .وي�ستمتع الزوار بتناول
�أ�شهى امل�أكوالت الإيطالية ،واليابانية ،والبحرية
يف �أجواء خالبة.
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أين تذهب؟
تزخر �سنغافورة مبقومات �سياحية فريدة بف�ضل
املنتجعات ال�سياحية الفخمة والفنادق الأنيقة
وال�شواطئ اجلميلة ،والغابات الطبيعية الآ�سرة
والبحريات ،مثل بحرية فالمنكو ،وجزيرة �سينتوزا
�إحدى �أ�شهر الوجهات ال�سياحية يف �سنغافورة� .أوىل
الوجهات التي تق�صد على اجلزيرة ،يونيفري�سال
�ستوديوز التي تقوم ب�إنتاج �أ�شهر �أفالم هوليوود.
ال ميكن لل�سائح �أن يفوت ركوب «الفالير» �أو العجلة
الد ّوارة ،وهي �أكرب عجلة د ّوارة يف العامل وي�صل
ارتفاعها �إىل  165مرتًا .ومن العجلة الدوارة يتجه
الزائر �إىل احلدائق اال�ستوائية يف منطقة املارينا،
والتي تتكون من جمموعة من الأ�شجار اال�صطناعية
العمالقة امل�ضاءة ،والتي يربط بينها ج�سر مع ّلق
للتنزه .يق�صد ال�سياح العرب منطقة كامبوجن جالم،
وهي حي عربي تقطنه �أكرثية م�سلمة ،وبه عدد من
امل�ساجد الأثرية مثل م�سجد ال�سلطان الذي يعود
تاريخ ت�شييده �إىل القرن التا�سع ع�شر ،وبالقرب منه
يقع �شارع العرب املليء بع�شرات املطاعم ،واملقاهي
الأنيقة ،وحمال العطور والأقم�شة وامل�صنوعات
اليدوية� ،إ�ضافة �إىل �شارع حجي الذي ي�ضم العديد
من املقاهي الع�صرية ،ومطاعم الأكل احلالل.

ماذا تتسوق؟
ت�شتهر �سنغافورة ب�أنها وجهة ت�سوق مثالية،
حيث تتوافر يف مراكزها التجارية ب�ضائع من
كل دول العامل ،وي�صنف �شارع �أورت�شارد �أهم
�شارع للت�سوق .ي�ضم ال�شارع عددًا من املراكز
من بينها مركز جني �إن �سيتي ،وتاجنر،
وهريين ،ومركز فيفو� .أما �أكرب مراكز الت�سوق
يف �شارع �أورت�شارد فهو مركز  Ionالذي يتكون
من ثمانية طوابق ،وبه �أكرث من  400متجر .على
جانبي �شارع العرب ترتا�ص املراكز التي تلبي
جميع الأذواق مثل مركز م�صطفى للت�سوق.
ميكن زيارة احلي ال�صيني الذي ي�ضم مئات
الأ�سواق ال�شعبية التي تعر�ض امل�صنوعات
املحلية ،والهدايا ،والتذكارات ب�أ�سعار زهيدة
مقارنة مبراكز الت�سوق يف �شارع �أورت�شارد.

من هنا وهناك

مؤشر الثقة في اآلخرين
هل

�أنت ممن يرون �أن معظم النا�س �أهل
للثقة؟ �أم تعتقد �أنه يتوجب عليك توخي
احلذر يف التعامل مع الآخرين؟ هذه الأ�سئلة
طرحتها منظمة التعاون والتنمية من خالل
اال�ستبانة التي �أجرتها م�ؤخ ًرا ،و�شملت عينات
من ع�شرات الدول حول العامل ،واعتمد امل�سح
على نحو  25م�ؤ�ش ًرا يف حتديد معدالت الثقة بني
�أفراد املجتمعات املختلفة ،وثقة هذه املجتمعات
يف حكوماتها � ً
أي�ضا.
خل�صت نتائج اال�ستبانة �إىل �أن الذين
يعي�شون يف منطقة ال�شمال ،يتمتعون مبعدالت
ثقة عالية عمن حولهم ممن يعي�شون يف بلدان
حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط� .إذ بينت النتائج
�أن نحو  %75من �سكان الدمنارك يثقون يف
الآخرين ،وتلتها كل من الرنويج بن�سبة ،%73
ثم هولندا بن�سبة  ،%67وال�سويد بن�سبة ،%62
وفنلندا بن�سبة  ،%62وتلتها كل من نيوزيلندا
بن�سبة  ،%57ثم �سوي�سرا بن�سبة  ، 53و�أ�سرتاليا
بن�سبة  ،%52و�أي�سلندا بن�سبة .%49
%

بينما هبطت هذه الن�سب �إىل حد كبري جدً ا
يف بلدان �أخرى كانت م�ستويات الثقة فيها دون
امل�أمول ،فلم تتجاوز معدالت الثقة يف املك�سيك
وتركيا وجمهورية �سلوفاكيا ،ن�سبة  ،%12بينما
بلغت الن�سبة يف الربتغال نحو  %19فقط ،ويف
ت�شيلي � .%13أما الربازيل فكانت فيها الن�سبة
 %7فقط ،و�سجلت كولومبيا معد ًال متدن ًيا للغاية
بن�سبة بلغت .%4
ك�شفت الدرا�سة عن �أن  %77من ال�سوي�سريني
يثقون يف حكومتهم الوطنية .بينما مينح %68
من �أهايل لك�سمربغ و %65من الرنويجيني
ثقتهم حلكوماتهم .يعد النيوزيلنديون والأملان
� ً
أي�ضا من ال�شعوب التي تثق يف حكوماتها ،بن�سبة
 %63و %62على التوايل.
�أما البلدان التي ت�شكل فيها ن�سبة الذين
يثقون يف احلكومة �أقل من ربع ال�سكان،
ف�شملت بح�سب الدرا�سة� ،إ�سبانيا حيث بلغت
ن�سبة الثقة  ،%25وبولندا  ،%23والربتغال
 ،%23و�سلوفينيا .%19

المهارات الوظيفية في 2017
ت�ؤكد

بيانات موقع التوا�صل االجتماعي
� LinkedInأن الفر�صة تكون مواتية يف
بداية العام للبحث عن وظيفة جديدة� .إذ تتزايد
طلبات الوظائف يف الفرتة الأوىل من العام
ب�صورة ملحوظة على مواقع التوا�صل االجتماعي
وف ًقا للبيانات التي ر�صدها املوقع.
وقد تفح�ص  LinkedInكميات �ضخمة من
البيانات ملعرفة ما يبحث عنه �أ�صحاب العمل وما
يلزم للح�صول على وظيفة .وخل�ص يف النهاية
�إىل الك�شف عن �أف�ضل املهارات التي مت ّكن من
احل�صول على وظيفة يف .2017
تقول خبرية الوظائف يف  ،LinkedInكاثرين
في�شر« :لقد حان الوقت �أكرث من �أي وقت م�ضى،
للمهنيني كي يعملوا على اكت�ساب املهارات التي
يحتاجون �إليها لي�صبحوا �أكرث قابلية للح�صول
على وظيفة» .حول �أهم املهارات التي يجب �أن
يتمتع بها الأ�شخا�ص لت�ؤهلهم للح�صول على
وظيفة جاءت احلو�سبة ال�سحابية يف املرتبة
الأوىل ،بينما جاء التحليل الإح�صائي وا�ستخراج
البيانات يف املرتبة الثانية .فيما حلت هند�سة
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�شبكات الإنرتنت وتطوير الأنظمة يف املرتبة
الثالثة ،وتلتها مهارات التعامل مع الو�سائط
وتكامل الربجميات ،ثم ت�صميم واجهات
اال�ستخدام .يف املراتب التالية جاءت كل من
�شبكات و�أمن املعلومات ،ثم تطوير الهواتف
النقالة ،ومن بعدها عر�ض البيانات ،والت�سويق
عن طريق حمركات البحث ،وتطوير حمركات
البحث ،ثم نظم و�إدارة التخزين.
تو�ضح في�شر �أنه وف ًقا لقائمة �أهم املهارات
ف�إن ذلك يك�شف عن العديد من االجتاهات حول
�سوق العمل العاملي ،الذي ي�شري �إىل تناق�ص
الطلب على امل�سوقني ،وهو الن�شاط الذي كان
يحتل مرتبة متقدمة يف عام � ،2015إىل جانب
هيمنة البيانات واحلو�سبة ال�سحابية على املراتب
الأوىل خالل العامني الأخريين ،ف�ض ًال عن
�أهمية التحليل الإح�صائي وا�ستخراج البيانات
اللذين يحتاج �إليهما �أرباب العمل للحفاظ على
قدراتهم التناف�سية� ،إىل جانب �أهمية ت�صميم
واجهة امل�ستخدم التي ت�سهم ب�شكل كبري يف جعل
املنتجات يف متناول الزبائن ب�شكل ي�سري.

من هنا وهناك

أفضل المدن للمعيشة
ت�صدر
ّ

عدد من مدن �أوروبا،
و�أ�سرتاليا ،والواليات املتحدة،
وكندا �آخر ت�صنيف لأف�ضل املدن للعي�ش
يف العامل ،يف ا�ستطالع �شمل � 14ألف
�شخ�ص �أجرته خدمة �شبكة املغرتبني
 ،InterNationsيف �إطار م�سحها ال�سنوي
للمغرتبني لعام .2016
جاءت ملبورن ،ثاين �أكرث املدن الأ�سرتالية
كثافة �سكانية ،على ر�أ�س القائمة ،ملا تتميز به
من توازن بني بيئات العمل والظروف املعي�شية،
كما �ساعدت وفرة الأن�شطة الرتفيهية على
الدفع باملدينة �إىل �أعلى املراتب.
احت ّلت مدينة هيو�سنت الأمريكية املرتبة
الثانية ،النخفا�ض تكاليف املعي�شة فيها ،وتوافر
ظروف الإقامة املريحة� .أما العا�صمة الإ�سبانية
مدريد ،فقد جاءت يف املرتبة الثالثة،
النخفا�ض تكاليف املعي�شة � ً
أي�ضا ،ولكونها مدينة
ودودة ترحب بزوارها .وح ّلت دو�سلدورف
الأملانية التي ت�شتهر ب�ساحتها الفنية الرثية،

يف املرتبة الرابعة ،بينما جاءت �سنغافورة يف
املرتبة اخلام�سة يف هذا الت�صنيف ،يف حني
حلت مدينتا فيينا النم�ساوية وميونيخ الأملانية
يف املراتب التالية� ،إذ متثل الأوىل بج ّوها الرائع
وم�ستوى العي�ش عا َ
يل اجلودة� ،إحدى �أف�ضل
الوجهات التي يق�صدها املغرتبون .فيما ت�شتهر
ميونيخ مبهرجاناتها ال�سنوية ،وجودة العي�ش.
املرتبة الثامنة كانت من ن�صيب �سيدين
رئي�سا يف �أ�سرتاليا يو ّفر
التي تعد مركزً ا جتار ًيا ً
العديد من الأن�شطة الرتفيهية� .أما تورونتو
الكندية التي تعد من �أكرث املدن كثافة �سكانية
يف كندا فحلت يف املرتبة التا�سعة.
اكتفت مدينة بر�شلونة ال�صاخبة ،التي تفوز
كث ًريا باملراكز الأوىل يف مثل هذه الت�صنيفات،
باملرتبة العا�شرة ،وتلتها مدينة بازل ال�سوي�سرية
الهادئة التي تتميز بروعة مناظرها الطبيعية،
وم�ستوى املعي�شة املتميز الذي ينعم به �سكانها.
بعد ذلك جاءت فرانكفورت ،ثم جنيف ،ومن
بعدها برلني ،وزيوريخ ،ثم نيويورك.

القراءة بدي ًال للواجب المنزلي
كانت

ق�ضية الواجبات املنزلية ت�شغل بال
«مارك تريفيليو» ،مدير مدر�سة عامة
يف والية فريمونت الأمريكية ،ت�ستقبل الطالب
من الرو�ضة حتى ال�صف اخلام�س.
الحظ تريفيليو �أن عبء الواجبات على
الطالب يثقل كاهلهم وال ي�ستند �إىل �أي منطق،
فقرر �أن يناق�ش الق�ضية مع املدر�سني يف �أثناء
اجتماعه بهم مع بداية العام الدرا�سي اجلديد،
ملعرفة مقدار الواجبات التي يك ّلف بها الأطفال
وما �إذا كانت ت�ساعدهم ح ًقا على التعلم.
يف هذه الأثناء ،اطلع تريفيليو على بع�ض
الأبحاث حول جناعة الواجبات املنزلية ،وت�أكد
لديه �أن الواجبات املنزلية يف املرحلة االبتدائية
ال ت�سهم يف تنمية التح�صيل الأكادميي ،فاقرتح
على املعلمني �أن يجربوا وقف جميع الواجبات
املنزلية يف جميع امل�ستويات ،ويطلبوا من
التالميذ ممار�سة القراءة يف املنزل� ،سواء
مبفردهم �أو مع �أحد والديهم.
حتم�س اجلميع للفكرة ،وو�ضعوا خطة
لتطبيقها دونوها على موقع املدر�سة ،تعتمد على
التخلي عن مطالبة التالميذ بالواجبات املنزلية،
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حُ
وتدد يف املقابل ،مهام يومية للطالب حت ّثه
على مطالعة الكتب املنا�سبة كل ليلة ،واال�ستعانة
بالوالدين �إذا اقت�ضى الأمر ،كما متد املدر�سة
الأ�سر بقائمة بالكتب التي ينبغي قراءتها.
كان من تو�صيات اخلطة اال�ستمتاع باللعب
خارج البيت ،وتقلي�ص وقت اجللو�س �أمام
ال�شا�شة ،وتناول الع�شاء مع الأ�سرة ،والإ�سهام يف
�إعداد املائدة وتنظيفها ،واحل�صول على ق�سط
وافر من النوم.
بعد مرور �ستة �أ�شهر على التجربة ،الحظ
جناحا كب ًريا� ،إذ مل
تريفيليو �أن اخلطة �أحرزت ً
يرتاجع امل�ستوى الأكادميي للطالب ،بل حت�سنت
نتائجهم ،و�أ�صبح لديهم وقت �أكرث للتفكري
الإبداعي وممار�سة هواياتهم ،كما �أ�صبح
الطالب قادرين على القراءة من تلقاء �أنف�سهم
ودون م�ساعدة.
�أقلية �صغرية من الآباء والأمهات فقط
�أعربت عن تخوفها من �أن عدم �إجناز الطالب
للواجبات املدر�سية يف البيت قد يف ّوت عليهم
فر�صا �إ�ضافية للتعلم ،و�أنهم بذلك لن يكونوا
ً
على ا�ستعداد لدخول املرحلة املتو�سطة.

الطائف

الطائف

مدينة الورد والعسل
أسهمت التضاريس الفريدة التي تتمتع بها
الطائف إلى جانب طقسها المعتدل في
جعلها بستا ًنا للحجاز.

محمد بن ربيع الغامدي

متيزت

مدينة الطائف بت�ضاري�سها التي جعلتها
فريدة متميزة عن بقية مناف�ساتها
اجلميالت على ظهر ال�سراة .و�إذا كانت ال�سراة
العظمى تلك قد �أولدت مد ًنا بديعة معتدلة املناخ،
�شكلت عقدً ا من مدن اململكة معتدلة املناخ ،ف�إن
مدينة الطائف هي وا�سطة تلك القالدة وحبتها
الأغلى .ذلك املوقع الفريد قد �أدركه جغرافيو العرب
الأوائل ،فقالوا عن الطائف �إنها قطعة من بالد
ال�شام ،وهكذا دخلت فر�ضية ال�شام من �أو�سع الأبواب
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لتربير ذلك التميز الذي حظيت به �أجواء الطائف
من بني �سائر مدن ال�سراة.
أجواء معتدلة | تقل درجات احلرارة يف
مدينة الطائف مبعدل قد يزيد على اثنتي ع�شرة
درجة مئوية مقارنة باملواقع التهامية الواقعة بني
�أقدام ال�سراة وبني �سيف البحر الأحمر ،ذلك �أن
ارتفاع الطائف عن م�ستوى �سطح البحر ال يقل عن
�ألف و�سبع مئة مرت ،واحلرارة يف احلاالت العامة

تتدنى مبقدار درجة مئوية واحدة لكل مئة وخم�سني
مرتًا ترتفع عن �سطح البحر .وهذا جعل للطائف
طق�سا معتد ًال جاذ ًبا لل�سياح .وتلك
حتى يف ال�صيف ً
خ�صو�صا �أن ظهر ال�سراة
�صفة تهب الطائف متيزًا
ً
كله يرتفع عن �سطح البحر مبقدار مماثل ،قد يزيد
قلي ًال �أو ينق�ص قلي ًال لكنه ارتفاع على كل حال يدفع
بدرجات احلرارة للتدين يف مدينة الطائف ويف
غريها من موا�ضع ال�سراة.
�صيف مدينة الطائف �أقل غبا ًرا �إذا ما قورن

من أهم المعالم السياحية بالطائف
مدن الترفيه في الهدا ،ومتنزهات الشفا
حيث الحواف الجبلية المهيبة

تصوير :حسان مربوك
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الطائف
تصوير :خالد املاليك

.1

ت�سهم اجلبال املجاورة ملدينة الطائف يف حمايتها من
العوا�صف ،كما تنت�شر الأودية يف �أنحائها.

.2

يعد ق�صر الكاتب من �أبرز الوجهات ال�سياحية يف
الطائف ،ويتميز بنمطه املعماري الفريد.

.3

ي�شهد متنزه الردف �إقبا ًال من زوار الطائف
و�سكانها ،وي�صنف من �أهم معامل املدينة.

.4

مركاز �سوق البلد ،واحد من �أقدم �أ�سواق الطائف.

تصوير :فواز الرشيف

مبدائن ال�سراة الأخرى ،و�شتا�ؤها �أقل �ضبا ًبا � ً
أي�ضا،
بل قد متر فرتة من الزمن على مدينة الطائف
�سح َبة �ضباب َت َغ ّ�شى
وال ذرة غبار تعكر �صيفها وال ْ
ب�صريتها .وما �صان مدينة الطائف من ذلك �سوى
الت�ضاري�س ،حيث وقفت جبال الهدا � ً
أم�شاطا حتجز
ال�ضباب ليقف حائ ًرا خلفها و�شكلت �سل ًما يرتفع
بغبار اخلبوت التهامية عن مدينة الطائف.ويف
ال�شرق واجلنوب ال�شرقي تنخف�ض الأر�ض لت�شكل
مهابط �آمنة لعوالق الهواء ال�صحراوي قبل �أن تدخل
املدينة فال ي�صلها �إال الهواء النقي.
أودية الطائف | لو نظرت �إىل مدينة الطائف
عل وقد خلت من كل �أثر غري طبيعي ،لر�أيت
من ٍ
�أدميها � ً
أر�ضا خمددة تقطعها الأودية وروافدها �إىل
�أجزاء �صغرية مرتا�صفة كما يرتا�صف البالط يف
فناء وا�سع .تتوزع تلك الأودية بني �أودية رئي�سة وبني
روافد ودون ذلك ،وت�سري الرئي�سة منها يف اجتاه
�شمايل �شرقي و�أولها للقادم من اجلنوب وادي ل ّية
الذي يحف باملدينة من هوام�شها اجلنوبية بطول
يزيد على �ستة وع�شرين كيلو مرتًا قبل �أن يرفد
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تصوير :محمد املاليك

4
تصوير :عبدالعزيز الحاريث

املياه املتجهة �إىل وادي تربة ،وقد �أقيم عليه �سد يف
عهد امللك خالد بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،ويوفر
الوادي وروافده بيئة زراعية كانت وال تزال على قدر
كبري من الأهمية.
وج الذي يو�شك �أن يق�سم مدينة
�أما وادي ّ
الطائف �إىل ن�صفني ف�إنه يقطع م�سافة ت�صل �إىل
واحد وع�شرين كيلو مرتًا قبل �أن يتماهى مع وادي
العرج يف ال�شرق ،م�شك ًال مثل �سابقه بيئة زراعية
متتد من الوهيط والوهط و�سد عكرمة الأثري �إىل
املثناة وحوايا حتى ب�ساتني جربة ،و�إىل تفريعات
قامت عليها ب�ساتني اجلال والقطبية واجلفيجف،
وما يلحق بها من م�ستوطنات زراعية قدمية ،يليه
وادي م�سرة الذي يو�شك �أن ي�شكل حدً ا �شمال ًيا
للمدينة بطول �أربعة ع�شر كيلو مرتًا قبل �أن يتماهى
مع وادي القيم متج ًها نحو ال�شرق وال�شمال
ال�شرقي .وهناك �أودية �أخرى مثل وادي وقدان،
ووادي عر�ضة ،ووادي املحرم .ولكل من هذه الأودية
روافد �شكلت �شبكة ت�صريف معقدة تغطي �سطح
املدينة وهوام�شها ب�صورة كاملة.
�شبكة الت�صريف تلك م�س�ؤولة بالكامل عن تكوين

�أر�ضية املدينة التي جاءت مثل �سرير من الأر�ض
اخل�صبة جعلت من الطائف ب�ستا ًنا للحجاز منذ
فجر تاريخه .كما �أنها جعلت من �أر�ض الطائف
�إ�سفنجة م�شبعة باملاء ،ف�إذا �أ�ضفنا اجلو البديع
الذي ت�ضافرت جهود املكان على تنقيته ف�إننا ندرك
ملاذا عدّها الأولون قطعة من ال�شام تربعت على جبل
غزوان ،و�إذ ن�شم عبري ورودها نعرف ما الذي جعل
منها مدينة للورد ،وحني نفك �أ�سرار ع�سلها نكت�شف
ما الذي جعل منها مدينة للع�سل ،و�سر ذلك الهواء
الذي ن�صفه بالهواء العليل ويدبج ال�شعراء يف نقائه
غرر ق�صائدهم.
المتنزهات | هذا عن مدينة الطائف فقط،
وهي الهدف الكبري لل�سائح املحلي واخلليجي
والعربي والعاملي مبا �أودع اهلل فيها من حما�سن
الطبيعة ،ومبا اكت�سبت من جوارها ملحافظات
ذات �سمات �سياحية ،ومبا �أن�ش�أت عليها الدولة
من مرافق عامة ومرافق �سياحية كان �آخرها
متنزه ال ُّر َّدف ،املتنزه العريق الذي �شب عن الطوق
وغادر كال�سيكيته املعتادة لي�صبح من �أهم املعامل
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.5

ي�صل طريق الكر بني الطائف ومكة
املكرمة ،ويتميز بوعورته �ش�أنه �ش�أن كثري
من الطرق اجلبلية يف الطائف.

.6

ت�شهد الطائف مو�س ًما �سنو ًيا جلمع الورد من
املزارع التي تنت�شر يف �أنحاء املحافظة.

.7

يعد ق�صر �شربا التاريخي �أحد املتاحف
املهمة يف الطائف ،وميثل حتفة معمارية
من الداخل واخلارج.

7

6

تصوير :فواز الرشيف

أسهمت األودية التي تسير في اتجاهات مختلفة في جعل أرض 		
الطائف واحة خصيبة ،وبستا ًنا للحجاز يحتضن
			 مزارع الورد الذي تشتهر به المدينة
ال�سياحية بالطائف ،جن ًبا �إىل جنب مع احلدائق
الكربى ،ومدن الرتفيه يف الهدا ،ومتنزهات
ال�شفا حيث احلواف اجلبلية املهيبة� ،إ�ضافة �إىل
املهرجانات والأن�شطة الفنية والثقافية التي تنظمها
جمعيات الثقافة والفنون ،والأندية الأدبية� ،أو
الأمانة والبلديات .ولن تغيب عن ذاكرة ال�سائح
مالمح ذلك املهرجان الدويل الكبري الذي بد�أ
ي�أخذ مكانه بني املهرجانات الثقافية الدولية وهو
مهرجان �سوق عكاظ.
الوصول إلى الطائف | الطائف مدينة يف
متناول يد ال�سائح ل�سهولة الو�صول �إليها ،فيها
املطار الذي �أ�صبح دول ًيا ،و�إليها ت�صل الطرق

احلديثة قادمة من الريا�ض وعموم جند ،ومن مكة
املكرمة وجدة ،ومن املدينة املنورة ،ومن اجلنوب
عرب منطقة الباحة .ويف مقدور ال�سائح �أن يجعل
من الطائف حمطة ينطلق منها �إىل مكة املكرمة
للعمرة عرب طريق الهدا الذي جعل الطائف ح ًّيا
من �أحياء مكة� ،أو عن طريق ال�سيل ملن ال يحب
وعورة اجلبل� ،أو ينطلق �إىل ال�شرق حيث البيئة
ال�صحراوية يف بلدة احلوية وهوام�شها املختلفة،
�أو �إىل اجلنوب ال�شرقي حيث بلدة تربة بوابة جند
وفيها جبل َح َ�ضنْ ومن ر�أى َح َ�ض ًنا فقد �أجند ،وحيث
القاع الذي ح ّل فيه الرمي بني البان والعلم ،ومن
بعد تربة هناك رنية واخلرمة بوابات ع�سري ،حيث
متتزج جند باحلجاز بع�سري يف تلك البقاع .ويف

تربة واخلرمة ورنية فر�صة لل�سائح يتعرف فيها �إىل
ب�ساتني النخيل الوا�سعة ،والتي ا�شتهرت ب�إنتاج التمر
بال�صف ِْري.
املعروف ُّ
�أما �إذا ر�أى ال�سائح �أن ي�سلك خط القمم ف�إنه
�سيجد متعة ال تنتهي وهو يعرب من الهدا �إىل ال�شفا،
ثم عرب الطريق ال�سياحي �إىل ديار بني �سعد ،وبني
احلارث حيث ينفتح الأفق �أمامه على مدن وقرى
ال�سر ،و�سمنان ،وجدارة ،وال�صور،
عريقة نحو َّ
ومي�سان ،ثم �إىل اجلبال التي جتري فيها الأودية لب ًنا
وع�س ًال يف ِحدَ اب بني �شبابة الأ�شهر يف �إنتاج الع�سل،
ثم �إىل ديار بجيلة التي تعرف اليوم ببني مالك يف
القريع َوم ْه َور وحدّاد� ،إذ �سيجد الزائر فيها كث ًريا من
جمال الطبيعة وروعة الطق�س.
27

مهرجانات

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

احتفاء بالتراث

شهد المهرجان إطالق العديد من الجوائز لمزايين
اإلبل ،وأكبر مسابقة لألدب الشعبي.

محمود الديب

ت�أ�صيل

املوروث الوطني والعمق التاريخي
للإبل ودورها يف ف�صول حياة الأجداد
منذ القدم بو�صفها جز ًءا �أ�سا�س ًيا و�أ�صي ًال من حياة
ال�سكان ،يتعزز مع تنظيم مهرجان امللك عبدالعزيز
للإبل الذي جاء لي�ستدعي �إر ًثا ثر ًيا ميثل �شط ًرا
مه ًما من تاريخ العرب ،كانت فيها الإبل و�سيلة
التنقل والرتحال يف القفار ،و�أيقونة لهذا التاريخ
الطويل الذي عك�سه املهرجان ب�شكل جلي يف �شعاره
الذي جمع بني ر�أ�س الإبل ونقو�ش ن�سيج ال�سدو التي
ت�شتهر بها اململكة العربية ال�سعودية ،بينما جاء
�شعار املهرجان «الإبل ح�ضارة».
�أهمية املهرجان التي يكت�سبها من اهتمامه ب�أحد
�أبرز مكونات تاريخ اجلزيرة العربية ،عززته رعاية
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،حفظه اهلل ،للمهرجان الذي ي�صنف
الأهم على امل�ستوى العاملي من حيث كونه �أكرب
مهرجان يهتم بالإبل على هذا امل�ستوى الكبري ،ومبا
ميثله � ً
أي�ضا كمن�صة ثقافية ت�ؤ�صل للثوابت الرا�سخة
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يف وجدان اجلزيرة العربية ،ف�ض ًال عن اجلوانب
االجتماعية واالقت�صادية التي يرفدها وال تقل �أهمية
عن ر�سالته الثقافية.
لطاملا كانت نظرة العرب �إىل الإبل خمتلفة عن
غريهم من ال�شعوب الأخرى ،وانعك�ست هذه اخلربة
الطويلة التي اكت�سبها �سكان اجلزيرة تاريخ ًيا مع
الإبل يف قدرتهم على التمييز بني �أف�ضل �أنواعها،
وو�ضع مقايي�س للجمال مل تناف�سهم فيها �شعوب
�أخرى .وهذا �أحد اجلوانب املهمة التي ت�شهدها
�أن�شطة املهرجان.
موقع المهرجان | مل يكن اختيار موقع
املهرجان يف منطقة ال�صياهد اجلنوبية للدهناء
م�صادفة ،بل مت ذلك بناء على درا�سات وبحث
تاريخي .فقد ا�شتهرت تلك املنطقة عرب التاريخ ب�أنها
كانت ملتقى لكل من اجلي�ش ال�سعودي يف عهد الدولة
ال�سعودية الأوىل والدولة ال�سعودية الثانية ،وخالل
فرتة التوحيد يف عهد امللك امل�ؤ�س�س .كما �أن موقع

املهرجان يقع على طرق القوافل القدمية ،فعرب قرون
خلت مثلت تلك الرقعة همزة و�صل ومنطقة حيوية
الحت�ضان القوافل امل�سافرة �إىل خمتلف الوجهات.
ومن املزايا الأخرى للمنطقة التي وقع عليها االختيار
قربها من العا�صمة الريا�ض �إذ تبعد عن مطار امللك
خالد بنحو  109كيلو مرتات.
جوائز مزايين اإلبل | تبلغ �إجمايل جوائز
امللك عبدالعزيز ملزايني الإبل �أكرث من  114مليون
ريال ،وهي �أكرب جوائز املهرجان و�أهمها ،وت�ضم
العديد من امل�سابقات التي تتبارى من خاللها
فئات الإبل من املغاتري ب�أنواعها واملجاهيم،
وهي م�سميات للإبل ح�سب �أنواعها .يتناف�س
على اجلوائز �أكرث من � 30ألف ر�أ�س من الإبل مت
ت�سجيلها يف املهرجان من مالكها امل�شاركني من
ال�سعودية ،والكويت ،وقطر ،والإمارات.
من الأن�شطة التي ي�ضمها املهرجان �سوق الإبل،
واملزاد العام الذي جتري من خالله ممار�سة

تم اختيار منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء
موقعا للمهرجان بعد دراسات تاريخية أكدت
			
ً
أن هذه الرقعة كانت منطقة حيوية الحتضان القوافل 		
المسافرة إلى كل الوجهات
			

(واس)

عمليات البيع وال�شراء وفق ال�ضوابط التي حددتها
جلنة املهرجان� ،إىل جانب املزاد الذهبي اخلا�ص
للإبل الذي ي�شرتك فيه �أ�صحاب الدعوات
اخلا�صة فقط .وقد روعيت اال�شرتاطات ال�صحية
كافة فيما يتعلق بكل الإبل امل�شاركة يف املهرجان
وفق �ضوابط �صارمة.
األدب الشعبي | ا�ستحقت جائزة امللك
عبدالعزيز للأدب ال�شعبي لقب �أكرب جائزة للأدب
ال�شعبي� ،إذ بلغت قيمة اجلوائز  24مليون ريال،
موزعة على فئات اجلائزة الثالث وهي «ال�شيالت
وال�شعر النبطي واملحاورة» ،وهي جائزة تهدف
�إىل تعزيز الهوية الفريدة املتميزة للمملكة وقيمها
وتراثها الثقايف ،واحلفاظ على القيم والف�ضائل.
رحلة في التراث | متثل �أر�ض املهرجان
قرية ترفيهية متكاملة ب�أق�سامها املتنوعة،
�إذ حتت�ضن �سو ًقا تراث ًيا يجمع زوار املهرجان

وامل�شاركني ،ويجذب املهتمني بالرتاث الوطني
لعر�ض مقتنيات الإبل وبيعها ،واملقتنيات ال�شعبية
والرتاثية التي ت�سري يف ركاب هوية املهرجان،
�إ�ضافة �إىل عر�ض منتجات الأ�سر املنتجة واملطاعم
ال�شعبية .وهناك معر�ض تراثي متكامل �أطلق عليه
معر�ض «�سنام» يعي�ش فيه الزائر رحلة تاريخية
تفاعلية عن الإبل وح�ضارتها وتاريخها� .أما يف
قافلة الدهناء فالفر�صة مهي�أة لتعلم طريقة
ركوب الإبل ،والتدريب على العدو ،والتحكم
يف القيادة ،وتركيب اخلطام وال�شداد� ،إ�ضافة
�إىل ممار�سات �أخرى جميلة منها زفة العرو�س،
والقوافل ال�سياحية والوطنية ،بينما كان ال�شغوفون
باال�ستماع �إىل حكايات الإبل على موعد مع خيمة
تعاليل التي عر�ضت حكايات عن هذا التاريخ
املتجذر يف املا�ضي.
مهرجان الجوائز والترفيه | ات�سعت
جوائز املهرجان لت�شمل �أن�شطة �أخرى ترتبط بالإبل،

ومنها جائزة �أجمل لوحة ت�شكيلية ،وجائزة �أجمل
تزيني للإبل ،وجائزة �أجمل �صورة للإبل ،وهي
�أن�شطة حظيت بتنظيم احرتايف حتت �إ�شراف قناة
نا�شيونال جيوغرافيك العربية ،واجلمعية ال�سعودية
للفنون الت�شكيلية.
تتعزز التجربة الثقافية التي يعي�شها زائر
املهرجان مبتعة الدخول �إىل ركن القبة الفلكية التي
تركز على علم الفلك والنجوم من خالل عرو�ض
حول النجوم والأبراج وطريقة حتديد االجتاهات،
وعرو�ض املج�سمات امل�ضيئة .بينما مل يغفل املهرجان
م�سرحا ي�ضم
االهتمام بالطفل بني �أن�شطته فقدم
ً
�أن�شطة متنوعة تهم كل ما يخ�ص الطفل لإثراء
معلوماته الرتاثية حول تاريخ اململكة العربية
ال�سعودية ،ف�ض ًال عن اجلانب اخلا�ص بالألعاب
الرتفيهية وامل�سابقات .ويزداد موقع املهرجان ت�أل ًقا
مع خيمة الرتفيه التي �أ�سهمت من خاللها الهيئة
العامة للرتفيه يف توفري جتربة فريدة للزوار عرب
امل�شاركات والربامج وامل�سابقات.
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بازل

بازل

مدينة الثقافة
والتاريخ
تنتشر المتاحف في أرجاء المدينة
التي تعد العاصمة
الثقافية لسويسرا ،وتوفر أنشطة
سياحية فريدة.
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تقع

مدينة بازل على �ضفاف نهر الراين يف اجلزء
ال�شمايل من �سوي�سرا ،على زاوية حدودية
جتمع ثالث دول يف �أوروبا ،حيث تلتقي �سوي�سرا
مع �أملانيا وفرن�سا يف منظر بديع خالب .وتعد بازل
مدينة �صغرية ،و�سكانها ذوو ثقافات متعددة ،ما
جعلها مدينة منفتحة ومرحة و� ً
أر�ضا للإبداع� ،إذ

�أن�شئت فيها �أول جامعة عريقة ومعروفة عامل ًيا عام
 ،1460تعد �أقدم جامعة يف �سوي�سرا ومركزً ا مه ًما
لل�صناعات الكيميائية وال�صيدلة.
يخدم مطار بازل مواطني دولتي �سوي�سرا
وفرن�سا ،وبه �صالتان منف�صلتان لكل دولة على حدة.
كما توجد ثالث حمطات قطار دولية ،تخدم �شبكات

القطار بني �سوي�سرا و�أملانيا وفرن�سا .تتمتع بازل
بنظام موا�صالت عام ممتاز يت�سم بالدقة ال�شديدة
وااللتزام بالوقت .كما ت�ضم بازل مينا ًء جتار ًيا هو
الوحيد يف �سوي�سرا على �ضفة نهر الراين .يقدم
هذا امليناء خدمة نقل الب�ضائع �إىل ميناء روتردام
ومنه �إىل �سائر العامل .وب�إمكان ال�سياح الو�صول
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�إىل بازل من خالل ال�سفر على اخلطوط ال�سعودية
ملحطتها يف مدينة جنيف ،ثم ا�ستخدام �شبكة
القطار العاملية املوجودة يف مطار جنيف للتنقل
بي�سر �إىل مدينة بازل وللمدن ال�سوي�سرية كافة.
المتاحف | لع�شاق املتاحف و�ضع خا�ص جدً ا،
�إذ تذخر بازل بنحو  40متحفًا خمتلفًا ت�ضم كث ًريا
من الآثار واملقتنيات العتيقة التي ميتد تاريخها �إىل
�آالف ال�سنني .لهذا ال�سبب ،ت�شتهر املدينة ب�أنها
العا�صمة الثقافية ل�سوي�سرا ،حيث حتت�ضن جمموعة
الفن العاملي ال�شعبي القدمي يف كون�ست ميوزمي
بازل (متحف الفنون اجلميلة) ،ومتحف الفن
املعماري ال�سوي�سري� ،إىل جانب متحف فوني�شني
بيلر مبجموعته الفريدة التي تعود �إىل فرتة احلداثة
الكال�سيكية واملختارات الرائعة للمعار�ض اخلا�صة.
وبهذا التنوع العايل ذو اخل�صو�صية ،هناك �شيء ما
يثري اهتمام كل زائر.
طراز معماري فريد | بازل واحدة من
�أكرث البلدات القدمية جما ًال يف �أوروبا ،بل �إنها
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3

.1

متلك بازل مينا ًء على نهر الراين تُنقل من خالله
الب�ضائع �إىل ميناء روتردام ومنه �إىل بقية دول العامل.

.2

يج�سد الفن املعماري املعا�صر �سمة من �سمات بازل
تعك�سه الأبنية ذات احلواف امل�ستقيمة التي حتتفظ
بالتقاليد ال�سامية للبلدة القدمية.

.3

ي�ستمتع الزوار بامل�شي على الثلج والذي يعد
ريا�ضة حمببة لكثري من ال�سياح وال�سكان.

2 1

خصوصا مع ولعهم
يلعب نهر الراين دو ًرا أساس ًيا في حياة سكان بازل،
ً
بقضاء أوقاتهم على امتداد ضفافه الجميلة
�أكرث بكثري من كونها جمرد بلدة ،ففيها ي�ستقر
التاريخ املحفور يف قلب املدينة .تنق�سم املدينة
القدمية �إىل جانبني على �ضفاف نهر الراين
«غرو�س بازل وكلني بازل» وكال اجلانبني يف املدينة
له �سحره اخلا�ص .جتذب كلني بازل زوارها
وتدعوهم لال�سرتخاء واال�ستمتاع مب�شاهدة �أول
خيوط �أ�شعة ال�شم�س على نهر الراين .بينما ت�أ�سر
الزوار الطرق واملباين القدمية يف غرو�س بازل يف
�أرا�ضيها و�أزقتها ذات الألوان الزاهية والتي تدعو
زوارها للتنزه.
لقد �أ�صبح الفن املعماري املعا�صر �سمة
من �سمات بازل جت�سده الأبنية ذات احلواف
امل�ستقيمة التي �صممها مهند�سو عمارة عامليون
حافظوا على التقاليد ال�سامية للبلدة القدمية
لت�شكل �صورة من مدنية متعددة الثقافة .وما
ينطبق على الإرث الثقايف الرثي ينطبق على
مطبخ بازل الرثي� ،إذ �إن موقع املدينة املتميز
ً
أي�ضا ،ي�ستمتع به
متنوعا
جعل مطبخها
ومتناغما � ً
ً
الزوار من خالل املطاعم املتعددة التي تر�ضي
جميع الأذواق.

مركز المعارض والمؤتمرات | تُعد بازل
ورئي�سا يف �سوي�سرا ال�ستقبال املعار�ض
مركزً ا كب ًريا ً
وامل�ؤمترات العاملية ،وي�شكل هذا الأمر ظاهرة
�سياحية كبرية ومركزية يف املدينة .من بني �أهم
املعار�ض التي تقام فيها معر�ض �أرت بازل ،وبازل
وورلد ،وهو معر�ض لل�ساعات واجلواهر.
أنشطة متنوعة | لالحتفاالت
واملهرجانات يف بازل و�ضع خا�ص� ،إذ ي�ستمتع
ال�سياح باملهرجانات الفريدة التي تدوم لأيام.
�إ�ضافة �إىل �أهم م�سابقات التن�س املغلقة .كما
ي�ستمتع الزوار بامل�شي على الثلج والتي تعد ريا�ضة
حمببة لكثري من ال�سياح وال�سكان ،ملا فيها من
�شعور مغلف باملتعة .و�إذا كنت ت�ستمتع بالتعرف
�إىل املدينة بينما تت�سوق عندها ف�ستكون بازل
املكان املنا�سب لك� ،إذ �إن الت�سوق واال�ستمتاع
مب�شاهدة املناظر اجلميلة يف بازل يعدان �أم ًرا
م�ألوفًا .ومن �أف�ضل الوجهات التي ميكن �أن تبد�أ
فيها مركز «فري �شرتا�سيه» ،الذي يحتوي على
�أكرث من  150حم ًال جتار ًيا.

يلعب نهر الراين دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف حياة �سكان
بازل ،فهو �إىل جانب كونه مم ًرا مائ ًيا مه ًما وبوابة
مائية �إىل البحر متثل م�سا ًرا جتار ًيا ،فهو � ً
أي�ضا
ال يزال مه ًما بف�ضل نوعية الرفاهية التي ميكن
�أن يقدمها ملدينة بازل ب�ضيوفها و�سكانها م ًعا ،مع
املناخ املتقلب اللطيف ذي الأيام امل�شم�سة العديدة
التي تتمتع بها هذه املدينة ،حيث يوفر النهر
م�ساحة كبرية لال�سرتخاء واال�ستمتاع باحلياة يف
خ�صو�صا مع ولع ال�سكان يف املدينة بالنهر،
بازل،
ً
ورغبتهم يف �إم�ضاء وقت طويل بجانبه وعلى طول
�ضفافه املثالية.
ت�شكل املناطق التي حتد املدينة من بازل الند
و�سولوتورن� ،إ�ضافة �إىل �إل�سي�س وبالك فوري�ست
فر�صا
منطقة بديعة رائعة قريبة من بازل ،وتوفر ً
ال حد لها من الن�شاطات الرتفيهية .وت�ستغرق وقتًا
ق�ص ًريا فقط للو�صول �إليها عرب النقل العام ،الذي
يقود � ً
أي�ضا �إىل بلدة �أوغا�ستا روريكا الرومانية،
واملطاعم املتميزة يف �إل�سي�س .وتبعد يوروبا بارك،
احلديقة الرتفيهية الأملانية الكبرية ،حوايل �ساعة
واحدة فقط عن بازل.
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نقله اإىل العربية
عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ
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البيت �أعاله �إىل �أبي العتاهية ،وبع�ضهم ين�سبه �إىل
حممد بن عبدامللك الزيات .و�أ ًيا كان القائل فقد
ال تفهم الأجيال الب�شرية يف القرن املقبل معنى هذا البيت ،لأن
اجلميع على هذا الكوكب قد يكونون �إما �شبا ًبا �أو �أطفا ًال ،وقد يختفي
متاما .يف الواقع ،ت�شري نتائج
الب�شر الذين يعي�شون يف حالة الكهولة ً
الأبحاث �إىل �أنه ومع تطور العلم فقد يغدو من املمكن �أن يعود املرء
لل�شباب بعد �أن يهن العظم ،وي�شتعل الر�أ�س �شي ًبا ..كيف ذلك؟
قبل �سنوات عدة زرت معامل جامعة طوكيو للتقنية وتناق�شت مع
باحث ياباين يدر�س عملية ال�شيخوخة و�أثرها يف اخلاليا ،وما هي
املواد التي ميكن �أن ن�ستخدمها لنوقف عملية ال�شيخوخة .بكلمة
�أخرى مع كرب ال�سن ومرور الزمن ت�أخذ جلودنا و�أع�ضا�ؤنا يف التحول
والتغري نتيجة �شيخوخة اخلاليا املكونة لها .ولكن �إذا ا�ستطعنا
�إيقاف هذه العملية على م�ستوى اخلاليا فقد ي�سهم ذلك يف احلفاظ
على �أع�ضائنا بحالة جيدة ملدة �أكرب و�إطالة العمر ب�إذن اهلل.
يف جامعة وا�شنطن بوالية ميزوري الأمريكية مت تطوير مادة
جديدة مب�سمى (�إن �إم �إن) .ويف جتربة عملية مت حقن فئران بهذه
املادة وكانت النتيجة �أن �أعمار تلك الفئران ازدادت  .%16وقد
ي�ؤدي ذلك ،نظر ًيا و�إذا ما جنحت هذه املادة يف حال تطبيقها على
عاما والو�صول ملرحلة يكون
الب�شر� ،إىل زيادة �أعمارنا ب�ضعة ع�شر ً
فيها معدل �أعمار الب�شر فوق املئة عام .الحظ هنا �أن معدل �أعمارنا
عاما يف بدايات القرن التا�سع
نحن الب�شر ارتفع من حوايل ثالثني ً
عاما يف الدول
ع�شر امليالدي لي�صل يف �أيامنا هذه �إىل حوايل ثمانني ً
ال�صناعية .يعود الف�ضل يف ذلك ،بعد �إرادة اخلالق عز وجل� ،إىل
خ�صو�صا يف جمال الطب وال�صحة ،ما
القفزات العلمية الكبرية
ً
�أ�سهم يف عالج �أمرا�ض ا�ستع�صت على الأجيال ال�سابقة من بني
الب�شر وق�ضت على مئات الآالف ورمبا ماليني منهم.
يرى «�سريجي برين» ،امل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة جوجل ال�شهرية،
�أن الب�شر يف العقود املقبلة �سيمتلكون تقنيات متكنهم من العي�ش
ب�صحة جيدة لت�صل �أعمارهم �إىل � 500سنة! من الو�سائل التي قد
ت�سهم بذلك تعديل ال�شفرة الوراثية� ،أو �إعادة كتابة اجلينات داخل
�أج�سادنا .وقام فريق بحثي يف جامعة كاليفورنيا لأبحاث احلياة
ب�إعادة كتابة اجلينات اخلا�صة ب�أنواع من الديدان ما نتج عنه �إطالة
معدل �أعمارها ع�شرة �أ�ضعاف .يحاول الباحثون تطبيق هذه النتائج
بحيث ت�سهم يف �إطالة �أعمار الب�شر.
قد يت�ساءل بع�ضنا هنا :كل ما ذكرته �أعاله يركز على �إطالة
الأعمار وت�أخري عملية ال�شيخوخة ،هل هذا كل �شيء؟ الإجابة هي
ال! ففي جامعة هارفارد يعمل الباحثون يف ق�سم اجلينات على
(ا�ستعادة ال�شباب  .)Rejuvenationويف جتربة على فئران تناولت
مادة (�إن �إم �إن) مدة �أ�سبوع واحد كانت النتيجة �أن الف�أر الذي
كان عمره اثنني وع�شرين �شه ًرا رجع �شا ًبا كف�أر عمره �ستة �أ�شهر.
لتقريب ال�صورة فذلك يعني �أن
�شخ�صا عمره � 60سنة �سيعود ك�أنه
ً
�شاب بعمر � 20سنة على فر�ض جناح التجربة على الإن�سان� .أما �أكرب
م�شكلة تواجه الباحثني حال ًيا فهي ارتفاع �سعر مادة (�إن �إم �إن)
وعدم انتهاء التجارب لتطبيقها على الب�شر.
ملن ال يهتم بالعودة ل�سن ال�شباب بالتقنيات احلديثة ،فله الب�شارة
بحديث املر�أة العجوز التي جاءت �إىل النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
ليدعو اهلل لها ب�أن تدخل اجلنة ف�أجابها«:ال يدخل اجلنة عجوز»،
فلما و َّلت باكية قال عليه ال�صالة وال�سالم�«:أخربوها لي�ست يومئذ
بعجوز ،و�أنها يومئذ �شابة».
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ابتكار وتقنية

مستقبل واعد؟ مستقبل مقلق؟

اآلالت واألخالق

يتعين علينا أن نغرس في هذه اآلالت القيم
التي تحتم عليها التصرف
بالطريقة المناسبة لتعزيز المنافع والحد
من األضرار.
سوزان ليخ أندرسون •
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لن تش ّكل اآلالت التي تحتكم إلى منظومة أخالقية
تهديد ًا للبشرية .بل على العكس من ذلك ،هي ستساعدنا بشكل
		
كبير ،ليس من خالل عملها لصالحنا فحسب ،بل أيض ًا عبر
تجسيدها ما ينبغي أن تكون عليه تص ّرفاتنا إن أردنا
		
الحفاظ على بقاء جنسنا البشري
						

لطاملا
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�شكلت �إمكانات الذكاء اال�صطناعي
مثار ت�سا�ؤالت �أخالقية معقدة .لكن
هذه الت�سا�ؤالت تركزت يف غالب الأحيان حول
النقطة التالية :كيف يجدر بنا نحن مبدعي الذكاء
اال�صطناعي ا�ستخدام الروبوتات املتطورة؟ يف املقابل،
يبقى العن�صر املفقود يف هذا النقا�ش هو احلاجة �إىل
�صياغة جمموعة من الأخالقيات التي حتكم عمل
الآالت نف�سها ،ف�ض ًال عن تزويدها بو�سائط تتيح لها
حل املع�ضالت الأخالقية متى جتلت .فهذا هو ال�سبيل
الوحيدة ل�ضمان ا�ستقاللية الآالت الذكية يف عملها
وقدرتها على القيام بخيارات �أخالقية يف �سياق �أدائها
ملهامها ،بعيدً ا عن �أي تدخل ب�شري.
ثمة �أن�شطة عدة نود لو نتمكن من تفوي�ض مهمة
�أدائها كاملة �إىل �آالت ت�ضطلع بوظائفها ب�شكل ذاتي.
فالروبوتات قادرة على تويل الوظائف التي تنطوي
على خماطر بالغة� ،أو تلك التي تُعد بغي�ضة على نحو
فائق .كما ميكنها �أن ت�سد الفجوات يف �أ�سواق العمل،
ف�ض ًال عن �أداء املهام التي يحكمها التكرار �أو التي
حتتم االهتمام بالتفا�صيل �إىل حد مفرط ،وهو �أمر
ينا�سب الروبوتات �أكرث منه الب�شر.
لكن �أحدً ا لن ي�شعر باالرتياح يف ظل وجود �آالت
تعمل ب�شكل م�ستقل دون توافر �أي �إطار عمل �أخالقي
لتوجيهها (لقد �أح�سنت هوليوود ت�سليط ال�ضوء على
هذه املخاطر على مر ال�سنني) .ولهذا ال�سبب ،نحن
نحتاج �إىل تدريب الروبوتات على حتديد ال�سمات
ذات البعد الأخالقي وتقييمها والتي ينطوي عليها �أي
موقف (كمثل تلك التي ت�ؤ�شر �إىل منافع حمتملة �أو
�ضرر قد يلحق ب�شخ�ص ما) .ويتعني علينا �أن نغر�س
يف هذه الآالت القيم التي حتتم عليها الت�صرف
بالطريقة املنا�سبة (لتعزيز املنافع واحلد من
الأ�ضرار قدر الإمكان).
ال �شك يف �أن املواقف احلياتية الواقعية تنطوي
على العديد من ال�سمات ذات البعد الأخالقي
والواجبات املرتبطة بها ،عل ًما ب�أنها قد تكون
مت�ضاربة .وبناء عليه ،ال بد من �أن يكون للواجب
امللقى على عاتق الروبوت �صفة ا�ستن�سابية و�أن ُينظر
�إليه بح�سب ال�سياق :هو واجب مهم لكنه لي�س مطلقًا.
ففي ظل ظروف معينة ،ميكن لأي واجب �أن ُيلغي �آخر
بدا جوهر ًيا للوهلة الأوىل.
�أما ال�سبيل �إىل اتخاذ مثل هذه القرارات
املعتمدة على ح�س التقدير ،فيتمثل يف جتاوز

املبادئ الأخالقية التي ُغ ِر َ�ست يف الآلة قبل
�شروعها يف �أداء وظيفتها .فمن خالل ت�سليح الآالت
بهذه الر�ؤية النقدية ،ي�صبح مبقدورها التعامل
ب�شكل �صائب مع املواقف غري املتوقعة .بل �إنها قد
تتمكن حتى من تربير قرارتها.
يعتمد حتديد جمموعة املبادئ التي حتتاج
�إليها الآلة� ،إىل حد ما ،على طبيعة الوظيفة التي
�ست�ضطلع بها .على �سبيل املثال� ،سيحتاج الروبوت
الذي يعمل يف جمال البحث والإنقاذ ،يف �سياق
�أداء واجبه املتمثل يف �إنقاذ �أكرب عدد ممكن من
الأرواح� ،إىل فهم كيفية حتديد الأولويات ،وذلك
ا�ستنا ًدا �إىل جمموعة من الأ�سئلة من مثل :كم عدد
ال�ضحايا الذين �سقطوا رمبا يف منطقة معينة؟
�أو ما مدى احتمال بقائهم على قيد احلياة؟ يف
املقابل ،ال تعني هذه الت�سا�ؤالت الروبوت الذي
ُيوظف لرعاية �شخ�ص واحد طاعن يف ال�سن .بل
عو�ضا عن ذلك ،ينبغي �أن يكون هذا الروبوت
ً
مهي�أ من �ضمن �أمور كثرية الحرتام ا�ستقاللية من
يتوىل رعايته.
ال ينبغي لنا �أن ن�سمح للآالت بالعمل ب�شكل
م�ستقل �إال يف املجاالت التي تنطوي على توافق علماء
الأخالقيات حول ما ي�شكل �سلو ًكا مقبو ًال فيها .فيما
خال ذلك ،نحن نخاطر ب�إثارة ردود فعل مناه�ضة
لل�سماح لأي �آلة بالعمل ب�شكل ذاتي م�ستقل.
لكن علماء الأخالقيات لن يعملوا يف هذا الإطار
مبفردهم .بل على العك�س من ذلك ،يتطلب تطوير
منظومة �أخالقية للآالت �إجراء �أبحاث تكون
بطبيعتها م�شرتكة بني حقول اخت�صا�صات متعددة
وتقوم على احلوار بني علماء الأخالقيات و�أ�صحاب
االخت�صا�ص يف جمال الذكاء اال�صطناعي .ولتحقيق
هذه الغاية يتعني على كل من اجلهتني تقدير خربات
اجلهة الأخرى واحتياجاتها.
من ال�ضروري �أن يدرك الباحثون يف جمال
الذكاء اال�صطناعي �أن الأخالقيات ت�شكل جما ًال
خ�ضع لدرا�سات مطولة يف علم الفل�سفة ،وهي
تتجاوز من بعيد ما ميليه حد�س �شخ�ص عادي.
فال يقت�صر ال�سلوك الأخالقي على االمتناع عن
القيام ب�أمور حمددة ،بل ي�شمل � ً
أي�ضا القيام
ب�أمور معينة بهدف الو�صول �إىل واقع مثايل .ولكن
م�سارات حتديد املخاوف الأخالقية �إزاء �سلوك
الآالت والتخفيف من وط�أتها قد ركزت �إىل يومنا

هذا ،وبق�سم كبري منها ،على اجلزئية اخلا�صة
باالمتناع عن القيام ب�أمور معينة� ،أي بعبارة �أخرى
على منع الآالت من االنخراط يف �سلوك غري مقبول
�أخالق ًيا ،الأمر الذي يتحقق يف غالب الأحيان على
نحو يفر�ض تقييد �سلوكياتها املحتملة وجماالت
ا�ستخدامها بال �ضرورة.
�أما فيما يتعلق بعلماء الأخالقيات ،فال بد لهم
من الإقرار ب�أن برجمة �أي �آلة مهمة تتطلب �أكرب
قدر من الدقة ،الأمر الذي �سيحتم عليهم ،يف
مقاربتهم للمناق�شات الأخالقية ،اعتماد نهج �أكرث
دقة و�أ�شد تب�ص ًرا ،ورمبا �إىل حد غري م�ألوف .كما
يجدر بهم االنخراط ب�شكل �أو�سع يف التطبيقات
الواقعية لعملهم النظري ،ما قد ينطوي على منفعة
�إ�ضافية تتمثل يف �إحداث مزيد من التطورات يف
جمال الأخالقيات.
على وجه العموم� ،ستوفر لنا حماولة �صياغة
منظومة �أخالقية للآالت انطالقة جديدة جلهة
حتديد املبادئ التي يجدر بنا اعتمادها من �أجل حل
املع�ضالت الأخالقية .ولأننا مهتمون ب�سلوك الآالت،
فبو�سعنا يف هذه احلالة �أن نتحلى بقدر �أكرب من
املو�ضوعية يف درا�سة الأخالق مقارنة مبا يكون عليه
الو�ضع يف �سياق مناق�شة ال�سلوك الب�شري ،حتى يف
ظل �ضرورة �أن يكون ما قد نتو�صل �إليه من نتائج
قاب ًال للتطبيق على الب�شر � ً
أي�ضا.
يف املقام الأول ،لن تتجلى لدينا النزعة �إىل تزويد
الآالت ببع�ض �سلوكيات الب�شر التطورية من مثل
�إيثار الذات واجلماعةً .
عو�ضا عن ذلك� ،سنحتم
عليها التعامل مع الأفراد كافة باحرتام .ومن املرجح
بنتيجة ذلك �أن تعلو الآالت �إذ ذاك ب�أخالقيات
ت�صرفها فوق م�ستوى الت�صرف الأخالقي للب�شر ،و�أن
ت�شكل قدوة �إيجابية لنا جمي ًعا.
الواقع هو �أن الآالت التي حتتكم �إىل منظومة
�أخالقية لن ت�شكل تهديدً ا للب�شرية .بل على العك�س
من ذلك ،هي �ست�ساعدنا ب�شكل كبري ،لي�س من خالل
عملها ل�صاحلنا فح�سب ،بل � ً
أي�ضا عرب جت�سيدها،
على ما ينبغي �أن تكون عليه ت�صرفاتنا �إن �أردنا
احلفاظ على بقاء جن�سنا الب�شري.
* �أ�ستاذة فخرية يف مادة علم الفل�سفة يف جامعة
كونيتيكيت.
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ريادة أعمال

رجال ونساء
في
ريادة األعمال
كثير من البرامج التي بذلت
جهودً ا استثنائية لتوظيف نساء
قد ألحقت ربما الضرر بالنساء
المشاركات فيها من خالل
تعريضهن لبرنامج تنافسي للغاية
يديره رجال بالدرجة األولى.
سارة كابالن •

ال

�شك يف �أن الن�ساء املوهوبات يواجهن ،مقارنة
بالرجال� ،صعوبة يف ارتقاء ال�سلم الوظيفي
لل�شركات .لكن التحديات على هذا امل�ستوى تُع ّد �أكرث
�صعوبة بعد لل�سيدات من �أ�صحاب املبادرات يف جمال
الأعمال .فح�سب تقرير �صدر عن جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي �سنة  ،2014اقت�صرت ح�صة ال�شركات التي
متلكها �سيدات من القرو�ض التقليدية املخ�ص�صة
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للم�شاريع ال�صغرية على  %4.4فقط من �إجمايل
قيمة هذه القرو�ض .كما �أفاد تقرير ن�شرته «بلومربغ»
ال�سنة املا�ضية ب�أن الن�ساء ي�شكلن ما ن�سبته  %7فقط
من امل�ؤ�س�سني الذين يح�صلون على قرو�ض بقيمة 20
مليون دوالر �أو �أكرث يف املنظومة الأمريكية لر�ؤو�س
الأموال املخاطرة والتي يهيمن عليها الذكور.
لو �أن ال�سيدات ،وفقًا ملزاعم بع�ض اجلهات

املعنية مبنح ر�ؤو�س الأموال املخاطرة ،كن يطلقن
م�شاريع عالية اجلودة لكان نظام اال�ستحقاق على
�أ�سا�س اجلدارة قد كاف�أهن كما ينبغي .لكن الأبحاث
الأخرية �أظهرت �أن الرجل يبقى �أف�ضل حا ًال من
املر�أة حتى و�إن كان اجلن�سان مت�ساويني على خمتلف
الأ�صعدة .فقد بينت �إحدى الدرا�سات مث ًال �أن فر�ص
متويل امل�ستثمرين مل�شروع جديد تزيد بن�سبة ال�ضعف

متاحا
في المسرّعات التي كان التمويل فيها ً
لجميع المشاركين ،فقد سجلت رائدات األعمال
			
أداء أفضل مقارنة بأداء الرجال
							
�إذا ما �أ�سند دور الراوي يف �شريط الفيديو امل�صور
الذي يروج للم�شروع �إىل رجل بد ًال من امر�أة.
�أما امل�ستثمرون ،فقد ي�ؤدي �إ�صالح نقاط اخللل
يف «نظام اال�ستحقاق على �أ�سا�س اجلدارة» يف جمال
ريادة الأعمال �إىل قرارات �أكرث حكمة وعائدات
�أكرب ،ما يعود بالنفع يف نهاية املطاف على كامل
املنظومة البيئية .لكن الباحثني غري متوافقني ب�ش�أن
ال�سيا�سات واملمار�سات التي قد ت�ساعد على ردم
الهوة بني اجلن�سني يف جمال امل�شاريع اجلديدة .يف
درا�سة �أجريها حال ًيا (بالتعاون مع بيرت روبرت�س من
جامعة �إميوري)� ،أ�ستخدم عد�سة النوع االجتماعي
للتدقيق يف �أداء م�س ّرعات االبتكار (هي برامج
هدفها ال�صريح حتفيز رواد الأعمال اجلدد) مركزة
على �س�ؤالني رئي�سني :هل هذه امل�س ّرعات تفيد
الن�ساء؟ و�إذا كانت تفيدهن ،فما هو الفرق الذي
حتدثه بالتحديد؟
تنطوي اال�ستنتاجات الأولية التي تو�صلنا �إليها
على خرب �سار و�آخر �سيئ� .صحيح �أن الرتكيبة
ال�صحيحة التي جتمع بني الرتا�سل والأ�ساليب قد
ت�ساعد الن�ساء على التقدم ب�شكل ملحوظ نحو حتقيق
التكاف�ؤ بني اجلن�سني� ،إال �أن معظم امل�سرعات مل
يعتمد هذه املعادلة على الإطالق� ،أو اعتمد جز ًءا
منها فح�سب .ومن ثم ،ف�إن مل يرتبط القول بالفعل
على نحو مثمر ،فمن امل�ستبعد �أن ت�ستفيد رائدات
الأعمال من �أ�شكال التدخل هذه.
مسرّعات االبتكار | قبل التعمق يف الدرا�سة،
دعونا منيز بني امل�س ّرعات ومنوذج احلا�ضنات الأكرث
�شيوعا .خال ًفا للحا�ضنات ،ال تقدم امل�س ّرعات بنية
ً
حتتية ح�سية للعمليات .فهي �أ�شبه مبع�سكرات تدريب
يف جمال ريادة الأعمال تمُ نح فيها جمموعة من
امل�شاريع اجلديدة ً
نفاذا لفرتة حمددة �إىل نظام
مكثف من الإر�شاد والتدريب يهدف �إىل م�ساعدتها
على النمو ب�سرعة .وتتخذ بع�ض امل�س ّرعات �شكل
م�سابقات مع جوائز (عادة يف هيئة متويل) تمُ نح
يف ختام امل�سابقة ،وجتعل املنح �أو القرو�ض متاحة
جلميع ال�شركات امل�شاركة .لكن يف حاالت �أخرى ،ال
تقدم امل�س ّرعات للم�شاركني �سوى موارد غري مادية
كالتعليم والنفاذ �إىل ال�شبكات.
اخرتنا درا�سة امل�س ّرعات ب�شكل جزئي ب�سبب
الفرتة الزمنية املحدودة امل�سموح بها لتحديد ت�أثري
ما بعد انتهاء الربنامج .وتوخ ًيا للدقة ،قمنا بتحليل
 49م�س ّر ًعا يف جمال االبتكار االجتماعي ،الذي يعد
عادة �صديقًا للمر�أة �أكرث من غريه ،ما يتيح توافر
م�شاركة ن�سائية كافية لإجراء مقارنة واقعية .وقد

�شملت جمموعة البيانات الرئي�سة التي ا�ستندنا �إليها
م�سوحات م�صدرها امل�س ّرعات ،و�أخرى م�صدرها
�أكرث من � 3آالف م�شروع �شركة تقدمت بطلب
لال�ستفادة من امل�س ّرعات بني عامي  2013و،2015
مبا يف ذلك امل�شاريع التي ُرف�ض طلبها.
التقدم بالطلب واالنتقاء | لأن الأبحاث حول
امل�س ّرعات ال تزال يف بداياتها ،ت�ساءل كثريون عما �إذا
كانت هذه الربامج �أكرث فعالية من اال�ستثمار املمول
جلهة ت�سريع عملية ن�ضوج امل�شاريع اجلديدة مث ًال.
وقد خل�صت درا�ستنا �إىل �أن الت�سريع فعال ح ًقا للفرق
التي يديرها رجال ون�ساء على حد �سواء .ب�شكل عام،
مل جند يف الأداء ما بعد انتهاء الربنامج �أي اختالف
ميكن �أن ُيعزى �إىل النوع االجتماعي .لكن حتلي ًال �أكرث
عم ًقا ك�شف عن فوارق داللية تتعلق بالنوع االجتماعي.
بح�سب الرتتيب الزمني ،كانت النقطة الأوىل
املثرية لالهتمام هي �أن جمموعة مقدمي الطلبات
�ضمت ً
خليطا من الرجال والن�ساء .والواقع هو �أن
اهتماما بتقدمي مقرتحات
امل�س ّرعات التي �أظهرت
ً
للن�ساء من �أ�صحاب الطلبات حظيت بعدد �أكرب من
الطلبات الن�سائية� .أما امل�س ّرعات التي ا�ستخدمت
لغة ت�شدد على الأداء املايل� ،أو على رواد الأعمال
الفرديني بد ًال من الفرق ،فتلقت عددًا �أقل من
طلبات امل�شاريع اجلديدة التي تديرها ن�ساء .نالحظ
يف هذا ال�سياق �أوجه �شبه مع �أبحاث �شهرية �أظهرت
�أن الن�ساء الباحثات عن عمل يتجننب ،مقارنة
بالرجال ،التقدم �إىل وظيفة ما �إذا كن ال ي�ستوفني
جميع ال�شروط املذكورة يف التو�صيف الوظيفي.
املثري لالهتمام هو �أن ن�سب الطلبات �سمحت
بتوقع قرارات االنتقاء املتعلقة بامل�س ّرعات.
فامل�س ّرعات التي التم�ست طلبات من الن�ساء مل تتلق
عددًا �أكرب من الطلبات الن�سائية فح�سب ،بل وافقت
� ً
أي�ضا على الطلبات الن�سائية بن�سبة �أكرب مقارنة
بامل�س ّرعات التي مل ت�ستهدف الن�ساء� .أ�ضف �إىل
ذلك �أن الربامج التي �شددت على العائدات املالية
اختارت عددًا �ضئي ًال من الن�ساء ،ما يدل على �أن
رائدات الأعمال كن رمبا منطقيات عندما قررن
عدم التقدم بطلب لال�ستفادة من تلك الربامج.
األداء | لقد �أدى احلديث عن التكاف�ؤ بني
اجلن�سني �إىل نتائج ملمو�سة يف مرحلتي التقدم
بالطلبات واالنتقاء ،لكن ماذا عن الأداء؟ بعد مرور
�سنة واحدة ،تبني �أن امل�شاريع اجلديدة التي تقودها
ن�ساء والتي خ�ضعت لربامج امل�س ّرعات مل حتقق
منفعة مت�ساوية .بل �إن بع�ضها مل يحقق �أي منفعة

على الإطالق .يف املقابل ،ف�إن امل�س ّرعات التي ت�ضم
ن�سبة كبرية من الن�ساء (� %30أو �أكرث) يف �صفوف
قادة الربامج واملر�شدين لديها �أظهرا مقدا ًرا �أكرب
من الفعالية مع امل�شاريع التي تقودها ن�ساء .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ويف حالة امل�س ّرعات التي اتخذت �أ�شكال
م�سابقات مع جوائز� ،سجلت الن�ساء �أداء �أ�سو�أ من
�أداء الرجال� .أما يف امل�س ّرعات التي كان التمويل فيها
متاحا جلميع امل�شاركني ،فقد �سجلت رائدات الأعمال
ً
�أداء �أف�ضل مقارنة ب�أداء الرجال.
حبذا لو كانت امل�س ّرعات التي ت�شمل املمار�سات
الف�ضلى للن�ساء هي نف�سها تلك التي تُعلن �صراحة عن
اخليارات املف�ضلة للن�ساء .فكثري من الربامج التي
بذلت جهودًا ا�ستثنائية لتوظيف ن�ساء قد �أحلقت رمبا
ال�ضرر بالن�ساء امل�شاركات فيها من خالل تعري�ضهن
لربنامج تناف�سي للغاية يديره رجال بالدرجة الأوىل.
فعندما يتغري الكالم وتبقى العادات على حالها يف
جمال ال�سعي �إىل حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،فقد
يكون للنوايا احل�سنة عواقب �سيئة جدً ا.
التنوع مقابل الشمولية | برز فخ النوايا

احل�سنة بو�ضوح � ً
أي�ضا يف درا�سة �أجريت �سنة 2016

و�أظهرت �أن املتقدمني �إىل وظيفة ما من الذين
ينتمون �إىل الأقليات العرقية �صدّقوا بيانات ال�شركات
املتعلقة بالتنوع العرقي ،فقرروا الإبقاء يف �سريهم
الذاتية على املعلومات املتعلقة ب�أعراقهم ومل يعمدوا
�إىل حذفها .لكن الباحثني ا�ستنتجوا �أن ال�شركات
التي �أ�شادت بالتنوع العرقي كانت متحيزة يف عملية
االنتقاء بقدر ال�شركات الأخرى .وكانت فر�ص اختيار
املر�شحني الذين قدموا �س ًريا ذاتية �أقل بن�سبة
الن�صف من فر�ص املر�شحني الآخرين.
لعل افتتاننا بالتنوع ،الذي ي�شتمل على التمثيل
العددي للن�ساء والأقليات ،يقف عائ ًقا �أمام التقدم
نحو امل�ساواة يف بيئة العمل .ال �شك يف �أن التنوع
هو ناحية �ضرورية من امل�ساواة ،لكن االثنني لي�سا
مرتادفني .فالعامل متنوع جدً ا يف الأ�سا�س ،متثل
الن�ساء ن�صف الب�شرية تقري ًبا ،لكن التمييز على
�أ�سا�س اجلن�س ال يزال موجودًا .يتطلب حتقيق امل�ساواة
احلقيقية تبديل ال�سيا�سات واملمار�سات املتحيزة
ب�سيا�سات وممار�سات �أكرث �شمولية.
* �سارة كابالن هي مديرة معهد النوع االجتماعي
واالقت�صاد ،و�أ�ستاذة يف النوع االجتماعي
واالقت�صاد يف جامعة تورونتو .هي � ً
أي�ضا �أ�ستاذة
الإدارة اال�سرتاتيجية يف كلية رومتان للإدارة.
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إسالميات

مكانة
اإلنسان في
اإلسالم
من الواجب على كل مسلم أن يتأمل تكريم
الخالق عز وجل له ،وكيف أنه تعالى ذكره ،رفع
شأن النفس ،وأعلى مكانتها ،وكلف اإلنسان
بالثبات على هذا الدين.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

نادى اهلل تعاىل بني الإن�سان كلهم ،من امل�سلمني
وغريهم ،ليذكرهم ب�أ�صولهم و�أ�س�س خلقهم ،فهم
من �أ�صل واحد ،ويف اخللقة �سواء ،بنو �آدم وحواء� ،إذ
لي�س �شعب �أف�ضل بجن�سه من �شعب ،وال قبيلة �أكرم
ب�أ�صلها من قبيلة ،و�إمنا كان هذا التق�سيم والتفريع،
ليتعارفوا ويت�آلفوا ،وجتتمع قلوبهم ،وتقرتب �أفئدتهم،
وتـزول من �أو�ساطهم عوامل الفرقة وال�شتات،
والتمزق واالنق�سام ،وت�سود روح املودة والوئام،
والألفة واالن�سجام ،قال اهلل ،تعاىل ،يف كتابه الكرمي:

وكرم اهلل ،تعاىل ،الإن�سان وميزه عن �سائر
املخلوقات الأخرى ،فوهبه هذا العقل ،الذي به
يعبد اهلل تعاىل حق العبادة ،ومييز به بني الأ�شياء،
ويدرك �سائر ما ينفعه ،ويعرف احلق واحل�سن،
وال�صحيح والنافع ،وي�سلك الطريق الأمثل ،واملنهج
الأقوم ،قال تعاىل} :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ{ (احلجرات.)13 :
لقد خلق اهلل تعاىل الإن�سان يف �أح�سن تقومي،
و�صوره فجمل �صورته ،و�أوجده يف �أح�سن منظر،
و�أجمل هيئة} :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ{ (التني،)4:
وركب فيه الأع�ضاء واجلوارح ،و�أمده بنعم ال�سمع
والب�صر ،والنطق ،و�سائر الرتكيبات الأخرى التي
�أن�ش�أها يف هذا اجل�سد ،فهي نعم ال حت�صى ،وفيها
من الآيات والدالئل ما ال يـح�صر وال ي�ستق�صى.
فما �أعظم هذا اخللق البديع ،الذي ركبه اخلالق

بنا ًء على هذا التكرمي ،قد وجهت ال�شريعة
الإ�سالمية �أفرادها للمحافظة على عقولهم ،و�شددت
على �صيانة العقل وحمايته من كل ما يخل به� ،أو
يت�سبب يف �إزالته ،كما �أكدت وجوب حفظ ال�ضرورات
الأربع الأخرى :الدين ،والنف�س ،والعر�ض ،واملال .و�إذا
حفظ املرء عقله ،وحافظ عليه ،و�صانه عن كل ما
يخد�شه� ،أو يغريه� ،سهل عليه القيام مبا كلف به ،وفهم
اخلطاب املوجه �إليه ،وقام به على �أكمل وجه ،فيحفظ
دينه ،ويحافظ على نف�سه ،وي�ستب�سل يف الدفاع عن

}ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

املبدع! فكم فيه من العجائب والأ�سرار! }ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛ{ (امل�ؤمنون :الآية .)14

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠ{ (الإ�سراء.)70 :

تبرز معالم التكريم اإلسالمي لإلنسان،
بتقرير مبدأ المساواة بين الناس ،وأن الخصلة
		
التي يمتاز بها اإلنسان ،وينال الفوز والكرامة
من اهلل تعالى ،إنما هي الصالح والتقوى،
والخوف والخشية منه جل وعز
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عر�ضه ،ويحر�ص على �إنفاق ماله يف الوجوه امل�شروعة.
تربز معامل التكرمي الإ�سالمي للإن�سان ،بتقرير
مو�ضحا �أن اخل�صلة التي
مبد�أ امل�ساواة بني النا�س،
ً
ميتاز بها الإن�سان ،ويكون يف املرتبة ال�سامية ،واملكانة
العالية ،وينال الفوز والكرامة من اهلل تعاىل� ،إمنا
هي ال�صالح والتقوى ،واخلوف واخل�شية منه جل
وعز ،ومعرفته حق املعرفة ،وعبادته كما �أراد .فمن
كان باهلل �أعرف ،كان منه �أخوف.
يقول ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :يا �أيها
النا�س� ،أال �إن ربكم واحد ،و�إن �أباكم واحد ،ال ف�ضل
لعربي على عجمي ،وال لعجمي على عربي ،وال لأ�سود
على �أحمر ،وال لأحمر على �أ�سود �إال بالتقوى» رواه �أبو
داود .فمتى �سعى الإن�سان وحر�ص على نيل ثمرات
ذلك التكرمي الرباين ،ف�إنه ينال ال�سعادة والهناء،
واحلياة الطيبة ،التي �ضمنها اهلل ،تعاىل ،لكل من
خافه واتقاه ،وداوم على طاعته ورجاه ،واجتهد طال ًبا
مغفرته ور�ضاه ،قال جل يف عاله} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ{ (النحل.)97:

فالعمل مبقت�ضيات التكرمي ،واحلر�ص على
العبادة ،واالجتهاد فيها هو الذي يظهر ويربز ،قال
جل ثنا�ؤه} :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍﰎﰏﰐﰑﰒ{ (النجم  ،)41-39لأن اهلل،
تعاىل ،ينظر �إىل اجلميع ب�أفعالهم ،وال مكان للمناظر
الزائفة ،والتفاخر والت�سابق يف زخارف الدنيا
وزينتها ،قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن
اهلل ال ينظر �إىل �صوركم و�أموالكم ،ولكن ينظر �إىل
قلوبكم و�أعمالكم» رواه م�سلم.
�إن الإ�سالم ميقت كل نظرة يكون �أ�سا�سها الن�سب
والدم واللون� ،أو الدعوة للعن�صرية بكل �صورها
و�شتى �أ�شكالها� ،أو العودة �إىل ما كان عليه النا�س
يف اجلاهلية� ،أو ال�سعي لتفريق الكلمة ،ومتزيق
وحدة املجتمع امل�سلم ،الذي تربطه عالقة الإ�سالم

والإميان ،التي هي �أقوى من كل رابطة ،و�أوثق من �أي
عالقة �أخرى ،قال تعاىل} :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮯ{ (الفتح :الآية .)26
وقال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :من دعا
بدعوى اجلاهلية ،فهو من جثى جهنم» قالوا :يا
ر�سول اهلل ،و�إن �صام و�صلى وزعم �أنه م�سلم؟ قال:
«و�إن �صام و�صلى وزعم �أنه م�سلم ،فادعوا امل�سلمني
ب�أ�سمائهم ،بـما �سماهم اهلل عز وجل ،امل�سلمني،
الـم�ؤمنني ،عبـاد اهلل عز وجل» رواه �أحمد.
ومن مظاهر تكرمي اهلل ،تعاىل ،للإن�سان� ،أنه
�سخر له ما يف الكون ،وذلل له الأر�ض وخرياتها،
وكنوزها وف�ضائلها ونعماءها ،و�أر�سل له الر�سل ليبينوا
له طريق اخلري وال�صالح ،وير�شدوه �إىل �سبيل الفوز
والفالح .وبني اخلالق ،جل وعز� ،أن الب�شرية كلها من
�أ�صل واحد ،ومن�ش�أ واحد} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ{ (الن�ساء.)1 :

�إن اهلل تعاىل حني كرم الإن�سان ،و�أعلى مكانته،
كان لزا ًما عليه �أن يعرف �سر هذا التكرمي ،و�أن
ي�صونه بال�سري على ال�صراط امل�ستقيم ،ولزوم
املنهج احلق الذي ر�سمه القر�آن الكرمي ،وجاء به
�سيد املر�سلني ،عليه �أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم،
و�أال ينحرف عن هذا امل�سار ،بل يوا�صل ال�سري عليه،
ويثبت على �أحكامه وت�شريعاته ،و�أن يكون عام ًال
ب�شريعة احلق ،ال ت�ؤثر فيه الدعوات الزائفة ،وال
ت�صرفه الأفكار امل�ضللة عن احلق بعد �أن ا�ستبان
له ،وظهرت له ميزاته الفريدة ،وحمامده العديدة،
قال تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ{ (الزمر:
 .)22واال�ستقامة على �أمر اهلل و�شرعه و�صراطه
امل�ستقيم ،مطلب كل م�سلم ،فهو يكرر ذلك ويدعو به
يف �صلواته }ﭧ ﭨ ﭩﭪ{ (الفاحتة:
 ،)6ويحذر كل احلذر من �أن تتجاذبه الأهواء
املغر�ضة ،لت�صده عن احلق والهدى ،ويتنكب الطريق
ال�سوي الذي هداه اهلل تعاىل له� ،أمثال من �ضلوا،
وزاغت قلوبهم ،حيث حذر اخلالق ،جل وعز ،منهم،
وبني �سوء حالهم وعاقبتهم.
من �أهم ما يلزم امل�سلم ،التفقه يف الدين ،على
منهج الأئمة املجتهدين ،الذين تلقوا ال�شريعة املطهرة
من الكتاب وال�سنة ،و�أن يبتعد عن طريق الغلو ومنهج
التطرف ،البعيد كل البعد عن منهج �سلف الأمة،
والذي يت�ضح من خالل جر�أة ه�ؤالء املنحرفني على
تكفري امل�سلمني ،وا�ستباحة دماء الأبرياء من امل�سلمني
واملع�صومني ،ون�شر الرعب واخلوف يف �صفوف
الآمنني ،و�إثارة النزاعات والفنت.
�إنه من الواجب على كل م�سلم �أن يت�أمل تكرمي
اخلالق ،عز وجل له ،وعنايته به ،وكيف �أنه ،تعاىل
ذكره ،رفع �ش�أن النف�س ،و�أعلى مكانتها ،وكلف
الإن�سان بالثبات على هذا الدين ،وعدم �إلقاء النف�س
يف اجلهاالت العمياء ،وال�ضالالت املبعدة للنف�س
عن جادة ال�صواب ،الآخذة بها نحو االنحراف عن
ال�صراط امل�ستقيم ،واملنهج القومي ،امللقية بها يف
�سجن الأفكار الدخيلة على ال�شريعة ال�سمحة ،والتي
ميليها من يجهلون �أحكام الت�شريع الإ�سالمي ،ممن
ابتليت الأمة بقلة فهمهم ،و�ضحالة معلوماتهم ،وقبح
م�سالكهم ،و�سوء ت�صرفاتهم ،و�شناعة �أفعالهم.

أبو القاسم السهيلي
الحافظ البــارع
كان بحرًا في مختلف العلوم والمعارف

للقر�آن

الكرمي يف نفو�س امل�سلمني مكانة
عالية ،ومنزلة رفيعة �سامية،
فهو كالم اهلل ،تعاىل ،املنزل من فوق �سبع
�سماوات ،فيه حياة الأمة وجمدها ،و�شرفها
وعزها و�س�ؤددها ،وطريق فوزها وجناحها،
و�سبيل ا�ستقامتها و�صالحها ،ي�ضيء الطريق
القومي ،ويهدي �إىل ال�صراط امل�ستقيم ،وبه
تطمئن النفو�س وترتاح ،وتندفع الهموم
وتنزاح ،بالتم�سك بهديه ت�أمن وت�ستقر البالد
واملجتمعات ،وتطمئن الأفراد واجلماعات.
لذلك عني العلماء بالقر�آن الكرمي وعلومه
�أعظم عناية ،ولقي منهم ،عرب الع�صور� ،أف�ضل
رعاية و�أ�سماها و�أرقاها .فقد جذب عقول
الباحثني واملفكرين ،وا�ستثار �أذواق البلغاء
والناقدين ،وتنوعت كتاباتهم وم�ؤلفاتهم،
وا�ستفا�ضت �أبحاثهم ودرا�ساتهم.
من �أ�شهر العلماء واجلهابذة الذين اهتموا
بعلوم القر�آن ،الإمام احلافظ� ،أبو القا�سم
عبدالرحمن بن عبداهلل بن اخلطيب اخلثعمي
ال�سهيلي ،املولود يف عام (508هـ 1114 -م) يف
بلدة �سهيل بالقرب من مدينة مالقا الإ�سبانية،
املطلة على البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث ن�سب
ال�سهيلي �إليها ،وبها ن�ش�أ وترعرع ،و�أقبل على طلب
العلم �إقبا ًال منقطع النظري ،حيث كان �شغو ًفا به
يف بواكري حياته ،فنهل من مناهله الرثة العذبة،
وق�صد كبار علماء ع�صره ،والزم حلقاتهم منذ
نعومة �أظفاره� ،ساعده على ذلك احلالة العلمية
ال�سائدة يف ع�صره ،فقد كان من �أزهى الع�صور,
و�أخ�صبها عل ًما وثقافة يف جميع �أرجاء الأندل�س.
وقد تلقى الإمام ال�سهيلي مبادئ تعليمه
الأوىل على يد والده ،حيث حفظ القر�آن
الكرمي ،و�أخذ عنه مقدمات علوم العربية
وقواعدها ،ثم بد�أ يتنقل بني العلماء البارزين،
وت�ضلع من الفنون الأخرى كالفقه واحلديث،
والتاريخ والقراءات وغريها .وكان لذكائه
احلاد ،و�سعة معرفته ،وذاكرته القوية،
وحافظته النادرة� ،أثر كبري يف ا�ستيعابه لكثري
من العلوم واملعارف يف مقتبل عمره ،حتى
�أ�صبح بح ًرا يف خمتلف الفنون ،فت�صدر للإفتاء

والتدري�س ،وجمع بني الرواية والدراية ،وذاع
�صيته ،وملع جنمه ،و�شاع خربه ،وعلت �شهرته
بتفوقه يف علم ال�سري والأخبار والأن�ساب،
وتداول النا�س خرب نبوغه العلمي ،فاجتمع حوله
طلبة العلم ،وغ�صت حلقاته العلمية بالوافدين
�إليه من كل مكان.
هناك وجه �آخر يف �شخ�صية الإمام ال�سهيلي،
وهو اجلانب الأدبي الذي يعك�س كوامن ح�سه
املرهف ،وعاطفته اجليا�شة ،ور�سوخه الأدبي،
و�سعة �أفقه ال�شعرية ،وم�شاعره الإميانية ،التي
طرز بها ق�صائده ب�أغرا�ضها املتنوعة.
وقد اهتم الإمام ال�سهيلي بالت�أليف والكتابة،
وبرز نتاجه العلمي ،وقدم كث ًريا من امل�صنفات
العلمية يف فنون متنوعة ،لكنه �أوىل علوم القر�آن
عنايته الكربى و�شغله ال�شاغل ،ف�أ�ضاف للمكتبة
الإ�سالمية م�ؤلفات جليلة القدر ،وم�صنفات
عظيمة ال�ش�أن ،منها كتابه «التعريف والإعالم
فيما �أبهم يف القر�آن من الأ�سماء والأعالم» ,ويعد
من امل�ؤلفات النادرة يف هذا املجال ،ولذلك حظي
ب�إ�شادة كبرية من املخت�صني و�أثنوا على مو�ضوعه،
واهتموا بقراءته ومطالعته ,والإفادة من مادته
العلمية الغزيرة.
من م�ؤلفاته ال�شهرية ،كتاب «الرو�ض الأنف
يف تف�سري ال�سرية النبوية البن ه�شام» ،حيث
يورد كالم ابن ه�شام ،ثم يتناوله بال�شرح
والتحليل ،والبيان والتو�ضيح ،والنقد والإ�ضافة.
وعند ورود الآيات القر�آنية ،ف�إنه يعر�ض
لت�أويلها وتف�سريها ،و�أ�سباب نزولها ون�سخها،
ويذكر �أوجه القراءات فيها مل�شاهري القراء،
ويتعر�ض لإعرابها ،وبيان �إعجازها ،ويورد
�آراء جهابذة اللغة والأدب يف امل�سائل اللغوية
والأ�شعار الواردة يف الكتاب ،ويت�ضح من
خالل عر�ضه ملادة الكتاب العلمية منهجه
الو�سطي واملعتدل يف الطرح ،وبعده عن الإطالة
والإطناب وح�شو الكالم.
تويف الإمام ال�سهيلي يف مدينة مراك�ش
املغربية ،عام (581هـ 1185 -م) بعد قدومه
�إليها من الأندل�س قبل وفاته بثالثة �أعوام،
رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
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أسرة

مع

هل جوجل
آمن ألطفالنا؟

ينبغي تفعيل أدوات البحث اآلمن ،وعدم
منح األطفال الخصوصية على إطالقها
في أثناء استخدامهم للحواسيب
واألجهزة اللوحية.

فهد بن فيصل الحجي
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ظهور الأجهزة املحمولة والهواتف الذكية
تزايد ب�شكل كبري احلديث عن خماطر
هذه الأجهزة على �أطفالنا .كان من ذلك املخاطر
ال�صحية على الرقبة ،والظهر ،والعينني ملن
ي�ستخدم هذه الأجهزة بكرثة .ثم ظهرت امل�شاكل
الرتبوية من �ألعاب تنمي العنف عند الأطفال
وغريها ،وم�شاكل ما يتم بيعه يف متاجر الربامج
املختلفة .وظهرت � ً
أي�ضا م�شاكل اليوتيوب وما
يعر�ضه من حمتوى جذاب و�ساحر للأطفال ما
يجرهم �إىل م�شاهدة ما ال ينا�سبهم.
للأ�سف تعد حمركات البحث �إحدى �أكرث الو�سائل
خطورة على الأطفال .وخطورتها العظمى تكمن يف
خ�صو�صا يف اجلانب
خا�صية بحث ال�صور والفيديو،
ً
الإباحي .مبجرد �أن يكتب الطفل كلمات بحثية معينة
يظهر له حمتوى غري نهائي من ال�صور ومقاطع
الفيديو ب�شكل ع�شوائي وغري منظم .يفوق يف حمتواه
حمتوى كثري من املواقع الإباحية املتخ�ص�صة!
تخيل �أنك تدخل على ابنك ذي ال�سنوات الع�شر
وجتده ي�شاهد على ال�شا�شة �صو ًرا �إباحية مل تر �أنت
مثلها قط ،وقد تتفاج�أ � ً
أي�ضا ب�أنها لي�ست �أول مرة! �إنه
�أمر �صادم للغاية وال ميكن احتماله!

ضبط خاصية البحث اآلمن على الحواسيب |
قامت �شركة جوجل بتوفري خا�صية البحث الآمن،
والتي تعمل على منع مقدار كبري من املحتوى ال�سيئ
من �أن يظهر يف نتائج البحث .هذه الطريقة ال توفر
الأمان الكامل ،ولكنها حتمي �أطفالنا من �أغلب ما
ميكن �أن ي�صادفهم من حمتوى �إباحي.
�إن كنت ت�ستخدم مت�صفح (كروم– ،)Chrome
ف�إن هذا املت�صفح ي�ستخدم جوجل يف خدمة البحث
ب�شكل تلقائي ،ول�ضبط خا�صية البحث الآمن اذهب
يف الأ�سفل �إىل خيار (الإعدادات–  ،) Settingsثم
اخرت منها (�إعدادات البحث– ،)Search Settings
�سيظهر لك خيار (ت�شغيل البحث الآمن– Turn on
 ،)Safe Searchقم باختياره� .ستجد بجانب هذا
االختيار خيا ًرا �آخر هو (غلق البحث الآمن– Lock
 .)SafeSearchقم باختياره ،حيث �سيقوم بتثبيت
خيار البحث الآمن على املت�صفح ،وال ميكن تغيريه
من قبل الأطفال� .سيطلب املت�صفح منك يف هذه
احلالة ت�سجيل الدخول �إىل ح�ساب يف جوجل (هو
نف�سه بريد اجليميل  ،)Gmailومن ثم ال ميكن
فتح البحث الآمن مرة �أخرى �إال ب�إدخال كلمة �سر
ح�سابك يف جوجل حينها.

هل تستخدم متصفحً ا آخر غير كروم
Chrome؟ | �إن كنت ت�ستخدم مت�صفح �إك�سبلورر،
�أو �إيدج� ،أو �سفاري� ،أو غريها ،فعلى الأغلب
�ست�ستخدم هذه املت�صفحات حمركات بحث �أخرى
غري جوجل ،مثل حمرك بحث  .Bingاحلل هنا
ب�سيط ،وهو تعيني حمرك بحث جوجل ليكون حمرك
البحث االفرتا�ضي على هذه املت�صفحات.
وبعد تعيني جوجل حمرك بحث افرتا�ض ًيا ،ميكنك
حينها �ضبط خا�صية البحث الآمن ح�سب اخلطوات
املذكورة �ساب ًقا.
البحث اآلمن في اآليفون واآليباد | �إن كنت
ت�ستخدم برنامج جوجل �أو مت�صفح كروم ،فما عليك
�إال تكرار اخلطوات املذكورة �أعاله يف �ضبط هواتف
الأندرويد .ولكن م�ستخدمي الآيفون والآيباد غال ًبا
ما يت�صفحون الإنرتنت عرب مت�صفح �سفاري Safari
املت�صفح الر�سمي لنظام  ،IOSوهذا له طريقة �أخرى
لل�ضبط تختلف عن مت�صفح كروم ونظام جوجل.
اذهب �إىل (�إعدادات )Settings -اخلا�صة بجهاز
الآيفون �أو الآيباد ،واخرت (عام–  ،)Generalومنها
اخرت (القيود–  .)Restrictionsثم قم بتفعيل
القيود (� )Enable Restrictionsإن كنت قد فعلت
القيود من قبل وو�ضعت لها كلمة �سر م�سب ًقا ف�سيطلب
منك �إدخال كلمة ال�سر .و�إن كانت �أول مرة تف ِّعل
فيها القيود ف�سيطلب منك اجلهاز �إدخال كلمة �سر
جديدة ،ثم �إدخالها مرة �أخرى للت�أكيد.
قائمة القيود طويلة ،وميكنك من خاللها �ضبط
العديد من الربامج واخل�صائ�ص التي ت�ضبط
ا�ستخدام طفلك للجهاز ،وما يهمنا هنا الآن هو
خ�صائ�ص البحث يف مت�صفح الإنرتنت ،ولذلك
�سنذهب �إىل خيار (مواقع الويب– .)Websites
�سنجد �أمامنا ثالثة خيارات ،واخليار االفرتا�ضي
على �أول اختيار والذي ي�سمح بفتح كل مواقع
الإنرتنت .عليك الآن بتغيريها �إىل اخليار الثاين
(تقييد حمتوى البالغني.)Limit Adult Content -
بذلك تكون قد �ضبطت خ�صائ�ص البحث يف مت�صفح
الإنرتنت يف الآيفون والآيباد ليحد كث ًريا من املحتوى
امل�ؤذي حتى ال يتعر�ض له �أطفالنا.
�إن وجدت فيما بعد �أن هناك موقع �إنرتنت معي ًنا
فتحه طفلك بالرغم من وجود هذا الفلرت ،فيمكنك
ن�سخ رابط املوقع ،ثم الذهاب �إىل النقطة نف�سها التي
و�صلنا �إليها يف �ضبط الفلرت� ،ستجد �أ�سفلها مكا ًنا
لإ�ضافة مواقع �إنرتنت معينة ملنعها متا ًما.

تعد محركات البحث إحدى أكثر الوسائل
		
		
خطورة على األطفال بسبب خاصية بحث الصور
والفيديو في الجانب اإلباحي،
الذي يتضمن محتوى غير نهائي بشكل 			
عشوائي وغير منظم
هناك نقطة �أخرى .ف�إن كنت تريد �ضبط
ا�ستخدام الإنرتنت �أكرث ،ف�ستجد �أن هذا الفلرت يتيح
لك غلق كل مواقع الإنرتنت على الإطالق عدا مواقع
معينة �أنت حتددها بنف�سك.

البحث اآلمن في هواتف
األندرويد وأجهزته

يف تطبيق جوجل ،اخرت (الإعدادات–
 ،)Settingsومنها اخرت (احل�سابات واخل�صو�صية-
� .)Accounts & Privacyستجد من �ضمن
اخليارات املتاحة خيار (فلرت البحث الآمن–
 .)SafeSearch filterميكن تفعيله من هنا مبا�شرة.
�أما بخ�صو�ص مت�صفح الإنرتنت ،فالأ�صل يف �أجهزة
الأندرويد �أن يكون مت�صفح الإنرتنت هو كروم
 ،Chromeوحينها فما عليك �إال �أن تفتح �صفحة
حمرك البحث الرئي�سة يف املت�صفح ،وتقوم بعمل
خطوات الت�صفح الآمن  SafeSearchاملذكورة �أعاله
يف �ضبط مت�صفح الإنرتنت على �أجهزة احلا�سوب،
حيث �سيفتح لك املت�صفح ال�صفحة نف�سها متا ًما،
مع �إ�ضافة زر (حفظ) لت�أكيد اخليارات.
و�إن كان هناك مت�صفح �إنرتنت �آخر ،فعليك �أن
تذهب �إىل �إعدادات هذا املت�صفح ،وتعيني حمرك
جوجل حمرك بحث افرتا�ض ًيا ،ثم ميكنك عندها
القيام ب�إعداد الت�صفح الآمن � SafeSearchأعاله.

الحلول التقنية ال تكفي! | احللول التقنية
املذكورة �أعاله �ستنجح ب�إذن اهلل يف احلد من تعر�ض
طفلك للمحتوى الإباحي يف �أثناء ا�ستخدامه لأجهزة
احلا�سوب والأجهزة الذكية ب�شكل كبري.
ولكن ،هل هذه احللول تكفي؟ هل �أقوم بتطبيقها
ثم �أنام مطمئ ًنا �أن طفلي يف �أمان وهو ي�ستخدم هذه
الأجهزة؟ بالطبع ال!
من الق�ص�ص التي حدثني عنها بع�ض الآباء
والأمهات ،طفل يف اخلام�سة من عمره كان يبدو
عليه االنزعاج وهو يلعب على احلا�سب الآيل .وحينما
توجهت �إليه �أمه لرتى �سبب �ضيقه وجدت �أنه يفتح
دو ًما موقع �ألعاب ،وبني فرتة و�أخرى يوجهه هذا
املوقع �إىل �صفحة فا�ضحة ملأى بال�صور ومقاطع
الفيديو اجلن�سية! � ٌأب ذكر يل �أنه اكت�شف �أن ابنه
الذي يف ال�صف اخلام�س االبتدائي قد تعلم من
�صديقه كلمة بلغة رو�سية حينما يكتبها يف حمرك
بحث جوجل ي�ستطيع الو�صول �إىل مقدار هائل من
ال�صور الإباحية املخجلة! حينما اكت�شف املو�ضوع كان
ابنه يت�صفح هذه ال�صور لأكرث من ثالثة �أ�شهر دون
�أن ينتبه �أبوه و�أمه ل�شيء من ذلك!
هذا معناه �أنه ال يزال هناك احتمال لأن يتعر�ض
ابني �أو ابنتي ملحتوى �إباحي؟ �صحيحً � .إذا ،ماذا نفعل
� ً
أي�ضا؟ احلل بكل ب�ساطة �إن �أردنا �أن ن�صيغه بكلمات
لطيفة� :أن نكون مع �أطفالنا حني ا�ستخدامهم لهذه
الأجهزة .وبعبارة �أو�ضح :ال متنحوهم اخل�صو�صية
على �إطالقها! ال ترتكوا الطفل ي�أخذ الآيباد �أو
احلا�سوب اللوحي �أو جهاز الهاتف ويجل�س يف
غرفته ل�ساعات وال �أحد يعلم ماذا ي�شاهد على هذه
ال�شا�شات ال�صغرية! �أو ي�أخذ اجلهاز ويجل�س يف
زاوية املجل�س وال�سماعات يف �أذنيه وال �أحد يعلم ماذا
تعر�ض �شا�شة اجلهاز� ،أو ماذا ي�سمع.
ال بد �أن يكون ا�ستخدام الطفل للجهاز يف مكان
مفتوح يف املنزل ميكن للأب �أو الأم معرفة ما يظهر
على ال�شا�شة يف �أي وقت ،مثل ال�صالة �أو غرفة
املعي�شة ،مع عدم �إعطائهم �سماعات �أبدً ا ،بحيث
يتمكن من يف املنزل من �سماع ما ي�شاهده ابنهم
على هذه الأجهزة حتى لو مل تكن �أعينهم على
ال�شا�شة .الرقابة الأبوية هي �أهم و�سيلة و�أقواها
و�أجنحها يف حماية �أبنائنا من خماطر ما يتعر�ضون
له يف عامل الإنرتنت.
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غذاء

البكتيريا النافعة
تعزز صحة الجهاز الهضمي
تمثل مصادر الطعام المختلفة عام ً
رئيسا في تعزيز
ال
ً
وظائف األمعاء وأعضاء الجسم.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

طعام

�صحي يعادل جهاز ه�ضمي �سلي ًما! وجهاز
ه�ضمي �صحي �سليم ي�أتي نتيجة بكترييا
الأمعاء النافعة .حقيقة �أ�صبح يعرفها اجلميع ،ولكن
ما قد ال يعرفه بع�ضنا هو الت�أثري غري املبا�شر لبكترييا
الأمعاء النافعة يف اجل�سم ككل ولي�س على اجلهاز
اله�ضمي فح�سب! لقد �أ�صبح مو�ضوع بكترييا الأمعاء
النافعة �أو ما يع ّرف �أحيانًا بـ« »Microbiomeحديث
ال�ساعة يف الآونة الأخرية .لذلك فمن الأف�ضل �أن
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نتعرف �أكرث �إىل تلك الكائنات التي تقيم يف ج�سدنا.
بكترييا الأمعاء النافعة هي ُبنية معقدة تبلغ
الرتيليونات من الكائنات احلية الدقيقة التي تعي�ش
يف القولون .من �أهم �أدوارها امل�ساعدة على ه�ضم
الطعام الذي نتناوله ،وا�ستقالب الفيتامينات ،ودرء
البكترييا امل�سببة للأمرا�ض� ،إ�ضافة اىل �أدوار �أخرى.
ف�أين تكمن �أهمية هذه البكترييا النافعة؟ وهل من
املمكن �أن تتخيلوا ب�أنها ت�ساعد على تنظيم اجلهاز

املناعي ،وت�ؤثر يف مزاجك ،وت�ساعد على الوقاية من
ال�سمنة وبع�ض الأمرا�ض املزمنة مثل متالزمة الأي�ض؟
بكتيريا األمعاء والعودة للوزن الزائد |
نُ�شرت درا�سة العام املا�ضي يف جملة «»Nature
العلمية عن عالقة بكترييا الأمعاء بال�سمنة،
وتتلخ�ص يف �أن تلك البكترييا لديها ذاكرة عن
�شكل اجل�سم و�أنواع الطعام املتناولة .فمث ً
ال �إذا

10

أعراض

لجهاز هضمي غير صحي
هناك عدد من الأعرا�ض
التي يتوجب �أن ينتبه �إليها كل
�إن�سان ،قد ت�ؤ�شر �إىل وجود
اختالل ما يف جهازه اله�ضمي،
وتت�ضمن هذه الأعرا�ض:
• امل�شاكل اله�ضمية مثل االنتفاخ،
والغازات ،والإ�سهال.
• احل�سا�سية الغذائية.
• القلق.
• االكتئاب.
• تقلب املزاج وعدم اال�ستقرار.
• م�شاكل اجللد مثل الأكزميا.
• داء ال�سكري.
• �أمرا�ض املناعة الذاتية.
• االلتهابات املتكررة.
• �ضعف الذاكرة والرتكيز.

كان �شخ�ص يعاين ال�سمنة وقد خ�ضع حلمية
لإنقا�ص الوزن ،ومن ثم عاد لتناول الأطعمة
الد�سمة من جديد ف�إن زيادة وزنه تكون �أ�سرع
من �شخ�ص �آخر ذي وزن طبيعي ،لأن بكترييا
الأمعاء تفرز مادة ت�سرع من ا�ستقالب الدهون
�سببها �أن اجل�سم قد اعتاد �أطعمة د�سمة يف
ال�سابق! وقد اقرتحت تلك الدرا�سة �إعطاء مادة
الفالفونويد (مادة م�ضادة للأك�سدة موجودة يف
التوت مثالً) لفئران التجارب ذوي الوزن الزائد.
وقد تبني �أن بكترييا الأمعاء لديهم قد حت�سن
�أدا�ؤها ،وانخف�ض معدل زيادة الوزن لديهم بعد
�إيقاف احلمية .ف�إذً ا بكترييا الأمعاء �سالح ذو
حدين كلما قدمنا لها �أطعمة �صحية �ساعدتنا
على احلفاظ على وزن �سليم.
خطوات لتحسين البكتيريا النافعة |
لتح�سني البكترييا النافعة يتوجب تناول جمموعة
متنوعة من الأطعمة املغذية وعدم االقت�صار على
فئة معينة من الأغذية� ،إىل جانب �شرب كمية
كافية من املياه (� ٨أكواب يوم ًيا) ،واحل�صول
على ق�سط كاف من النوم ،وتناول ما ال يقل عن
غراما من الألياف يوم ًيا،
غراما �إىل ً ٣٠
ً ٢٥

لماذا تسمى ببكتيريا السعادة؟

الأمعاء هي اجلزء امل�س�ؤول عن امت�صا�ص جميع العنا�صر الغذائية التي يحتاج �إليها اجل�سم
لكي يعمل .وتعد مركز نظام مناعتنا� .إذ تقوم الأمعاء ب�إنتاج الناقالت الع�صبية وغريها من
الربوتينات التي يحتاج �إليها اجل�سم ،فكثري من الأمرا�ض املزمنة تعود �إىل الأمعاء .فتوجد
الآن نظريات قوية مدعمة بالدرا�سات بفائدة تلك البكترييا النافعة يف الوقاية �أو عالج بع�ض
الأمرا�ض �أو تخفيفها مثل الإ�سهال ،ومر�ض ال�سرطان ،وارتفاع الكولي�سرتول ،وعالج بع�ض
�أمرا�ض الكبد ،وبع�ض �أمرا�ض الن�ساء ،وتقليل �آثار الإجهاد.
كما ذكرت درا�سة حديثة قام بها باحثون يابانيون على البكترييا يف �أمعاء الفئران �أن تلك
التي عا�شت يف بيئة معقمة ،كان لديها كميات �أكرب من الهرمونات املرتبطة بالتوتر .و�أظهرت
أي�ضا �سلوكًا �أكرث قلقًا داخل املتاهة عندما مل يكن يف قناتها اله�ضمية بكترييا
هذه الفئران � ً
نافعة .لذلك ف�إن وجود البكترييا النافعة يف الأمعاء وتعويدها �أطعمة �صحية ي�ساعد على التقليل
ويح�سن املزاج ،ويجلب لنا ال�سعادة!
من التوترِّ ،

وهي تو�صية من وزارة الزراعة الأمريكية.
وهذه الألياف توجد يف جميع �أنواع الفا�صولياء،
والبازالء ،والعد�س ،واحلبوب الكاملة كال�شوفان.
فمن ال�سهل �إدخال �شوربة العد�س� ،أو ال�شوفان،
�أو احلم�ص بالطحينة �إىل جدولنا اليومي ،كما
أي�ضا يف اخل�ضراوات الورقية كالهندباء،
توجد � ً
وامللوخية ،وال�سبانخ.
أي�ضا تناول الربيبايوتك�س ،وهي مكونات
يجب � ً
غذائية طبيعية غري قابلة لله�ضم ،وتلعب دو ًرا
مهما يف تعزيز منو البكترييا املفيدة �أو النافعة يف
ً
الأمعاء .بب�ساطة �إنها املحرك الداعم للبكترييا
النافعة يف اجل�سم ..فلي�ست كل �أنواع البكترييا
�سيئة! ت�ساعد الربيبايوتك�س على حت�سني عمل
اجلهاز اله�ضمي و�صحته ،كما �أنها من املمكن �أن
تعزز امت�صا�ص الكال�سيوم .وتوجد الربيبايوتك�س
يف املوز ،والب�صل ،والثوم ،والكراث ،والهليون،
واخلر�شوف ،وفول ال�صويا ،والأطعمة امل�صنوعة
من القمح الكامل.
أي�ضا �أن تناول الربوبيوتيك�س ،وهي
كما ثبت � ً
متاما البكترييا اجليدة
البكترييا النافعة التي ت�شبه ً
املوجودة يف الأمعاء والتي ت�ساعدها الربيبيوتيك�س،
يعمل على حت�سني البكترييا اجليدة �أو �إعادتها

لتحقيق التوازن يف الأمعاء ،ما ي�ساعد على تعزيز
مناعة اجل�سم وال�صحة العامة ،وبخا�صة �صحة
اجلهاز اله�ضمي .فقد مت �إثبات فعاليتها لعالج
ريا
متالزمة القولون الع�صبي ،وكذلك �أظهرت ت�أث ً
يف منع ظهور �أعرا�ض بع�ض �أنواع احل�سا�سية،
وعدم القدرة على حتمل الالكتوز ،وغريها من
الفوائد .وتوجد الربوبيوتيك�س يف منتجات الألبان
املخمرة التي تعد خمزنًا للربوبيوتيك� ،إ�ضافة �إىل
الزبادي والكفري ،وهو ما يعرف بالفطر الهندي،
ومنتجات الأجبان املع ّتقة ،والتي حتتوي على
البكترييا احلية واجليدة.
أي�ضا تناول
من و�سائل تعزيز البكترييا النافعة � ً
الفالفونويد ،و�أظهر العديد من الدرا�سات فائدتها يف
حت�سني عمل بكترييا الأمعاء النافعة وزيادة عددها،
وتخفيف التهابات الأمعاء ،وتقوية جدار الأمعاء،
وذلك لكونها م�ضادة للأك�سدة وااللتهابات والبكترييا.
وتوجد الفالفونويد يف اخل�ضراوات ومنها الفلفل
الرومي ،والطماطم ،والب�صل الأحمر والأخ�ضر،
والكرف�س ،والبامية ،والربوكويل� ،إىل جانب الفاكهة،
خ�صو�صا الفراولة والتوت الربي ،والبخارى والعنب
ً
الأحمر ،وال�شوكوالته الداكنة ،والبهارات والتوابل،
وبخا�صة الزعرت ،والكركم.
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صحة نفسية

العالج المعرفي السلوكي

أسس وتطبيقات

تعد جلسات العالج النفسي التي تركز
على الجوانب المعرفية والسلوكية
وآليات الفكر اإليجابي أفضل أنواع عالجات
االكتئاب واضطرابات القلق.

د .أحمد بن نايف الهادي
استشاري الطب النفسي
جامعة الملك سعود
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حينما

ي�صاب الإن�سان با�ضطراب نف�سي مثل
االكتئاب �أو القلق فهناك العديد من
خيارات العالج ،منها الدوائي ،والعالج بالتحفيز
الكهربائي �أو املغناطي�سي .نناق�ش هنا �أحد هذه
اخليارات وهو العالج املعريف ال�سلوكي ،الذي يعد
نوعا من العالجات النف�سية (العالج باجلل�سات
ً
النف�سية)� .سمي بهذا اال�سم لأنه يت�ضمن تقنيات
وفنيات معرفية تتعامل مع الأفكار ،و�أخرى �سلوكية
تُعنى بالت�صرفات وال�سلوك.
أنواع االضطرابات | االكتئاب هو �أول
مر�ض نف�سي متت معاجلته بالعالج املعريف
ال�سلوكي ،وكان هذا يف ال�ستينيات امليالدية من
القرن املا�ضي .توالت بعدها الدرا�سات لي�صبح
العالج املعريف ال�سلوكي �أكرث نوع من �أنواع
العالجات النف�سية من حيث عدد الدرا�سات التي
�أثبتت فاعليته يف عالج العديد من الأمرا�ض
النف�سية .يعد العالج املعريف ال�سلوكي �أف�ضل
�أنواع العالجات النف�سية لالكتئاب وا�ضطرابات
القلق ب�أنواعها والتي ت�شمل :ا�ضطراب القلق
العام ،الرهاب االجتماعي ،الو�سوا�س القهري،
ا�ضطراب الهلع ،رهاب الأماكن املفتوحة
والرهاب املحدد ،ا�ضطراب كرب ما بعد
ال�صدمة .هناك ا�ضطرابات �أخرى يعد هذا
النوع من العالج مكم ً
ال ولي�س �أ�سا�س ًيا ومنها:
ا�ضطراب الف�صام ،اال�ضطراب الوجداين ثنائي
القطب ،ا�ضطرابات الإدمان ،ا�ضطرابات الأكل
(فقدان ال�شهية الع�صابي وال�شره الع�صابي)،
امل�شاكل الزوجية ،امل�شاكل ال�سلوكية يف مرحلة
املراهقة ،التبول غري الإرادي.

الفئة العمرية | فئة البالغني (� 18سنة �إىل
� 60سنة) هي �أكرث من ي�ستفيد من هذا العالج.
وميكن تعديل فنيات العالج لتتالءم مع الفئات
العمرية الأخرى مثل الأطفال واملراهقني وكبار
ال�سن .فمث ًال :عند ا�ستخدام العالج املعريف ال�سلوكي
مع الأطفال ما دون �سن العا�شرة يتم االعتماد كث ًريا
على الفنيات ال�سلوكية وقليل من املعرفية ،وذلك
لعدم اكتمال القدرات املعرفية يف هذا العمر.
كيف يعمل؟ | حياة الإن�سان تت�ألف من
�أحداث ومواقف ،وهي ما ت�سبب لنا امل�شاعر
والأحا�سي�س .ويرتتب على ذلك �سلوكيات و�أفعال
وت�صرفات نقوم بها .العالج املعريف ال�سلوكي
ي�ؤمن ب�أن (الأفكار) هي التي ت�سبب امل�شاعر
وال�سلوك وتتحكم فيها .لن�أخذ مثا ًال على ذلك:
ا�ستدعى مدير املدر�سة طالبني يف �صف واحد،
�أحدهما �شعر بالفرح ،والآخر �أ�صابه القلق
(املوقف واحد ولكن ردة الفعل اختلفت ،ملاذا؟!).
كانت الفكرة التي خطرت ببال الطالب الذي �شعر
بالفرح�« :أن املدير �سيكافئه على تفوقه يف مباراة
الأم�س» ،يف حني كانت الفكرة التي خطرت ببال
الآخر�« :أن املدير ا�ستدعاه ب�سبب �شجار زميليه
يف ال�صف بالأم�س وملاذا مل يخرب املدير مبا
ح�صل» .هذا مثال ب�سيط عن كيفية ت�أثري الأفكار
يف امل�شاعر وال�سلوك ،فنجد �أن �أكرث من �شخ�ص
مير باملوقف نف�سه ولكن ردة الفعل تختلف� .إذً ا
لي�س احلدث �أو املوقف هو امل�س�ؤول عن نوعية
امل�شاعر التي ن�شعر بها والت�صرفات التي نقوم
بها ،ولكنها الأفكار التي تخطر ببالنا ون�ستجيب
لها ،وطريقة ر�ؤيتنا للموقف.

مدة العالج وكيفيته | العالج يكمن يف
جل�سات نف�سية ت�ستغرق كل منها ما بني  40دقيقة
�إىل  50دقيقة مرة واحدة يف الأ�سبوع .ويبلغ
عدد اجلل�سات ما بني  12جل�سة �إىل  20جل�سة
تزيد �أو تنق�ص تب ًعا حلالة املري�ض .يقوم املعالج
بتعليم املري�ض فنيات و�أدوات وتقنيات للتعامل
مع الأفكار وامل�شاعر وال�سلوك ،ويطلب منه
ممار�ستها خالل �أيام الأ�سبوع وهو ما ي�سمى بـ
(التمارين �أو الواجبات) .يقوم املري�ض بدور كبري
وفعال يف العملية العالجية ،ويتعاون هو واملعالج
يف �أداء هذه املهمة كفريق واحد .الهدف النهائي
من العالج �أن ي�صبح املري�ض متمكنًا من الفنيات
واملهارات العالجية ،بحيث ي�ستطيع ا�ستخدامها
متاما
دون م�ساعدة املعالج ،واالعتماد على نف�سه ً
يف امل�ستقبل.
هل هناك سلبيات؟ | يق�ضي املعالج
واملري�ض م ًعا ما يقارب � 15ساعة ،وهو لي�س بالوقت
القليل ،ف�إذا مل تتم اال�ستفادة من هذا الوقت كما
يجب فهو حت ًما �إ�ضاعة للوقت واجلهد .ال توجد
حتى الآن �أبحاث تدل على �أن هناك �سلبيات �أو
أعرا�ضا جانبية.
� ً
للح�صول على هذا النوع من العالج يجب �أن
تناق�ش هذا الأمر مع طبيبك النف�سي �أو االخت�صا�صي
النف�سي فهما �أف�ضل من ي�ستطيع �إفادتك يف هذا
اجلانب� .إن مل ت�ستطع الو�صول لأحدهما فناق�ش
الأمر مع طبيب الأ�سرة ،و�سي�ساعدك على احل�صول
على هذا النوع من العالج الذي غال ًبا ما يتوافر
يف العيادات النف�سية يف �أق�سام الطب النف�سي يف
امل�ست�شفيات والعيادات اخلا�صة.
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إيقاعات بحرية
حتولت

�ساعات ،Fifty Fathoms
منذ ابتكارها يف عام ،1953
من بالنبان �إىل ابتكار مرجعي يوثق
الرابط بني الدار وعامل البحار .وقد �أعاد
ال�صانع ت�أكيد هذا الرابط يف عام 2013
من خالل طرحه �ساعة Fifty Fathoms
 Bathyscapheالتي �أثرى �سماتها بتفا�صيل
م�صدرها الإ�صدارات الأوىل من �ساعة
الغوا�صني  Bathyscapeالتي ابتكرتها
بالنبان يف �أواخر خم�سينيات القرن
الفائت م�ستلهمة الرحالت اال�ستك�شافية
التي قام بها املغامر واملهند�س البحري
ال�سوي�سري ال�شهري جاك بيكار .فيما ي�شبه
احلفاظ على هذا الإرث البحري ،تطرح
منوذجا جديدً ا من �ساعة
بالنبان اليوم
ً

عبق أسطوري
تطرح

دار بولغري ،يف
جمموعة عطرها
الأحدث  ،Le Gemmeترجمة
عطرية بديعة لأ�ساطري غارقة
يف القدم عن �سالطني وفاحتني
كان لنفائ�س احلجارة ح�ضور
بارز يف معاركهم وغزواتهم.
يربز �ضمن املجموعة العطرية
الفاخرة ،التي �أوكلت الدار
مهمة ابتكارها �إىل �صانع
العطور جاك كافالييه ،عطر
 Amberoالذي يت�ضوع يف
نفحات حتتفي ب�أ�سطورة
ملقارت الفينيقية ،وت�ستح�ضر
يف الذاكرة �صو ًرا مل�ؤ�س�س مدينة
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�صور الفينيقية الذي اتخذ من
درع العنرب الرباق رمزً ا لقوته.
ذاك العنرب الكهرماين الذي
ي�شكل �أقدم كنوز منطقة ال�شرق
الأو�سط والذي �صُ ّدر بفعل
التمدد الفينيفي �إىل خمتلف
�أنحاء العامل �أعاد كافالييه
ت�شكيل �أ�سطورته يف العطر
اجلديد نفحات �شرقية خ�شبية
دافئة تناغم بني طيب بخور
اللبان املر ورائحة جذور جنيل
الهند ،والزجنبيل ،والفلفل
الزهري ،والزعفران.
www.bulgari.com

 Fifty Fathoms Bathyscapheيف علبة
من الفوالذ بقطر  38ملليمرتًا مييزها
ميناء ي�ستح�ضر زرقة البحار واملحيطات.
تتفرد ال�ساعة باملزايا الت�صميمية
الأ�سا�سية ل�ساعات بالنبان التاريخية،
فتزهو على غرارها بخطوط خارجية
حمددة ،وقر�ص دوار �أحادي االجتاه ،عل ًما
ب�أنها ت�شتمل � ً
أي�ضا على امل�ؤ�شر التقليدي
الذي يتيح للغوا�صني �ضبط موقع عقرب
الدقائق بدقة تامة ،ومن ثم حتديد نقطة
االنطالق يف وقت الغو�ص .ال بد من
الإ�شارة � ً
أي�ضا �إىل �أن ال�ساعة تقاوم ت�سرب
املاء حتى عمق  300مرت.
www.blancpain.com

ترحال أنيق
ت�صوغ

دار برونيللو كوت�شينيللي ،ملو�سم
ربيع  2017و�صيفه ،معامل �أناقة تليق
بال�سفر والعطالت ،جم�سدة مقاربتها للرتحال
الأنيق يف ابتكارات ع�صرية توحي باال�سرتخاء
وتعك�س عفوية يف املظهر .لعل �أبرز ما مييز
ت�صاميم املجموعة لهذا املو�سم هو الأ�سلوب
الن�شط الذي يوائم بني مالب�س تليق بالنزهات
ال�شاطئية و�أخرى للقاءات الر�سمية وحفالت
الع�شاء الفاخرة .وقد �أح�سنت كوت�شينيللي حتقيق
هذا الن�شاط من خالل توليفات �أخاذة تناغمت
فيها ال�سرتات غري الر�سمية الغنية بالتفا�صيل
مع قم�صان البولو وال�سراويل امل�شغولة من �أقم�شة
�صيفية خفيفة .بل �إن خيار اخلامات خفيفة
الوزن ين�سحب � ً
أي�ضا على البذالت امل�شغولة من
التول والبوبلني ،وقطع املالب�س الكتانية التي تليق
مبو�سم البحر وال�شم�س.
www.brunellocucinelli.com
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نبض بوهيمي
�إذا

كانت دار مون بالن قد
اختارت �أن تك ّر�س مبجموعتها
من �ساعات  Bohèmeروحية �أنثوية
تناغم بني الأناقة واجلر�أة ،ف�إنها
اليوم ترقى بهذا التناغم نحو
جت�سده يف نب�ض
م�ستويات جديدة �إذ ّ
ع�صري �سمته الأبرز تعقيدات كنا
نخالها حك ًرا على �ساعات الرجال
فح�سب .وتربز �ضمن هذه التعقيدات
�آلية «�إكزو – توربيون» (حيث
التوربيون ،وخال ًفا ملا هو عليه يف
العادة ،ال يظهر �ضمن قف�ص داخل
ميزان ال�ساعة ،و�إمنا ُيث ّبت فوق
من�صة دوارة حتت عجلة التوازن)
التي ترثي بها الدار اليوم �أحدث
�إ�ضافاتها �إىل جمموعة .Bohème

�صيغت �ساعة Bohème Exo
 Tourbillon Slim Jewelleryيف
علبة من الذهب الوردي ُر ِّ�صع قر�صها
مبا جمموعه  58ما�سة ،فيما تز ّين
مينا�ؤها امل�شغول من عرق الل�ؤل�ؤ برثاء
 144حج ًرا ما�س ًيا يفي�ض وهجها على
�آلية الإكزو -توربيون التي توفر مزيدً ا
من الدقة يف قيا�س الوقت ،وحتت�ضن
هنا �سه ًما �أحمر ي�ؤ�شر �إىل الثواين،
مع �إمكانية �إيقافه ب�شكل فوري و�إعادة
حتريره عند الطلب .وقد عززت مون
بالن �ساعتها بخا�صية ميكانيكية
مدجمة تتيح تبديل ال�سوار امل�صنوع
من جلد العجول ب�آخر بلون خمتلف.

www.montblanc.com

فرائد الحقائب
�إذا

كانت �سجالت الإبداع ت�شهد لكارتييه
بتفوقها يف ابتكار جواهر باذخة
ُيقا�س عليها التميز يف هذه ال�صنعة ،ف�إن
الدار الفرن�سية قد �أتقنت باملثل �إ�سقاط
براعتها يف الت�صميم والت�شكيل على عوامل
�أخرى من مثل �صناعة املنتجات اجللدية
الفاخرة .فهو ذاك الإتقان احلريف نف�سه ال
ينفك يتجلى يف �إبداعات الدار من احلقائب
اجللدية الفاخرة منذ �أن �أطلقت يف عام
� 1970أوىل احلقائب امل�شغولة من اجللد
باللون اخلمري واملدموغة ب�شعار احلرف .C
اليوم تعيد كارتييه �إظهار متايزها يف جمال
تروي�ض اجللود ،فت�صدر جمموعة حقائب
 Must Cخمرية اللون التي ت�ستلهم حقائب
كارتييه الرجالية ،وتتميز بطابع عملي
ينعك�س يف الأ�شكال الهند�سية الع�صرية
للحقائب دون االنتقا�ص من نقاء الت�صميم
الأ�صلي الذي يك ّر�سه اليوم � ً
أي�ضا امللم�س
املدعم بغرزات متباعدة
الناعم جللد العجل ّ
ا�ستلهمت فيها �أنامل احلرفيني ت�صاميم
ال�سروج يف عامل الفرو�سية.
www.cartier.com
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ثنائية بديعة
لعل

�أكرث ما مييز �شوميه هو ما د�أبت
عليه الدار الفرن�سية من براعة يف
الإتيان بجواهر تك ّر�س ت�صاميمها الكمال
يف ال�شكل والتنفيذ بقدر ما تختزل مقاربة
�إبداعية متفردة لفتنة �أنثوية تراوح بني
العذوبة وال�سطوة ،وبني الرتف والب�ساطة.
هي هذه االزدواجية الآ�سرة يعيد اليوم
املبدعون لدى �شوميه وحرفيوها توثيقها
يف جمموعة  Insolenceمن اجلواهر
الراقية تعب ًريا �أنثو ًيا متق ًنا يراوح بني
الرقي واملرح العفوي .يف القالدة وال�سوار،
كما يف قرطي الأذنني واخلامت وامل�شبك،
يتالقى �شريط من الأملا�س وحبل من
الذهب الوردي ،فيت�شابكان ويتداخالن �أو
ينفرط عقد �أحدهما متحر ًرا من �أن�شوطة
فرا�شية فيما ي�شبه مناورة ت�ستح�ضر يف
الأذهان م�شاك�سات �أنثوية غري متكلفة.
www.chaumet.com

55
51

تقنية

شبكات الهاتف
في السفر
الشركات المصنعة للهواتف
الجوالة تستخدم ترددات
مختلفة في اإلصدار نفسه من
ً
وفقا
الهاتف ،وتشحن كل إصدار
استخداما في
للترددات األكثر
ً
تلك المنطقة.

خلدون غسان سعيد

يحر�ص

امل�سافرون على حمل هواتفهم اجلوالة
معهم خالل رحالتهم اخلارجية،
لالت�صال بالأهل والأ�صدقاء وزمالء العمل� ،أو لكتابة
الر�سائل والدرد�شة والتوا�صل مع الآخرين .لكن
عامل االت�صاالت يخفي بع�ض التفا�صيل التقنية التي
قد جتعلك تقع يف حرية عند عدم عمل الهاتف حال
الو�صول لبلد ما ،على الرغم من �أنه كان يعمل ب�شكل
طبيعي قبل ذلك .كما �أنه قد يعمل ب�شكل طبيعي يف
ذلك البلد وتكت�شف فج�أة �أنه توقف عن االت�صال
ب�شبكات االت�صال من تلقاء نف�سه دون �أي حتذير،
وعدم قدرته على �إجراء املكاملات مهما �أعدت
ت�شغيله .ميكن جتاوز هذه امل�شاكل ببع�ض احلذر قبل
ال�سفر ،وباتباع بع�ض اخلطوات الب�سيطة التي قد
تعيد هاتفك �إىل حالته الطبيعية.
يكمن جذر امل�شكلة يف ا�ستخدام �شركات
االت�صاالت حول العامل ترددات خمتلفة ل�شبكاتها،
ودعم الهواتف لرتددات حمددة وفقًا للبلد الذي
تُطرح فيه .تقا�س هذه الرتددات بوحدة ميغاهرتز،
مع دعم العديد من �شركات االت�صاالت لرتددات
خمتلفة لل�شبكة نف�سها� ،أو عمل عدة �شركات
ات�صاالت عرب تردد واحد .ومثال على ذلك ،ف�إن
بع�ض �شركات االت�صاالت تدعم �شبكات اجليل
الرابع عرب ترددي  700ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز،
وتدعم �شبكات اجليل الثالث عرب ترددات 850
ميغاهرتز و 900ميغاهرتز و 1800ميغاهرتز
و 2100ميغاهرتز .يجب النظر �إىل علبة اجلهاز
الذي ت�ستخدمه ملعرفة الرتددات التي ي�ستطيع
ا�ستخدامها� ،إذ �إن هاتفًا يدعم �شبكات اجليل
الرابع عرب ترددي  800ميغاهرتز و 2200ميغاهرتز
لن ي�ستطيع ا�ستخدام ترددي  700ميغاهرتز و2100
ميغاهرتز يف البلد الذي تنوي ال�سفر �إليه ،وبناء
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على ذلك فلن ي�ستطيع �إجراء االت�صاالت.
يذكر �أن ال�شركات امل�صنعة للهواتف اجلوالة
ت�ستخدم ترددات خمتلفة يف الإ�صدار نف�سه من
الهاتف ،وت�شحن كل �إ�صدار وفقًا للرتددات الأكرث
ا�ستخداما يف تلك املنطقة ،الأمر الذي يعني �أن
ً
هاتفك الذي ت�ستخدمه يعمل عرب ترددي 700
ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز ل�شبكات اجليل الرابع،
ولكن الهاتف نف�سه متوافر يف �أ�سواق الواليات
املتحدة الأمريكية ولكنه ال يدعم تلك الرتددات،
بل يدعم ترددي  800ميغاهرتز و 2200ميغاهرتز،
مث ًال .هذا الأمر يعني �أن �شراء هاتف من بلد ما
هدية لأحد �أفراد العائلة �أو الأ�صدقاء يف بلدك وعدم
عمله حمل ًيا هو احتمال وارد �إن كان ذلك الهاتف ال
يدعم الرتددات التي ت�ستخدمها �شركات االت�صاالت
يف بلدك .ولتجاوز ذلك� ،أ�صبح العديد من �شركات
ت�صنيع الهواتف اجلوالة ت�ستخدم جميع الرتددات
يف بع�ض �إ�صداراتها املتقدمة ل�ضمان عمل الهاتف يف
معظم البلدان ،ولكن بتكلفة �أعلى.
نذكر ترددات �شبكات اجليل الرابع (ا�سمها LTE
�أو  )4Gلالت�صاالت يف جمموعة من الدول العربية:
ال�سعودية 1800 :ميغاهرتز و 2300ميغاهرتز و2600
ميغاهرتز ،الإمارات والكويت والبحرين وقطر ولبنان
 1800ميغاهرتزُ ،عمان  1800ميغاهرتز و2300
ميغاهرتز ،بينما ت�ستخدم الدول التالية تردد 2100
ميغاهرتز ل�شبكات اجليل الثالث (ا�سمها � UMTSأو
 )3Gلالت�صاالت :ال�سعودية ،والكويت ،والإمارات،
وعمان ،وم�صر ،والعراق،
والبحرين ،وقطرُ ،
والأردن ،و�سوريا ،ولبنان.
�أما عن الدول الأخرى ،فت�ستخدم الواليات
املتحدة ترددات  700ميغاهرتز و 800ميغاهرتز
و 1700ميغاهرتز و 1900ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز

و 2300ميغاهرتز و 2500ميغاهرتز ل�شبكات اجليل
الرابع ،بينما ت�ستخدم بريطانيا ترددات 800
ميغاهرتز و 1800ميغاهرتز و 2600ميغاهرتز،
وت�ستخدم كوريا اجلنوبية ترددات  850ميغاهرتز
و 900ميغاهرتز و 1800ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز،
وت�ستخدم اليابان ترددات  850ميغاهرتز و1500
ميغاهرتز و 1800ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز و2500
ميغاهرتز� .أما عن �شبكات اجليل الثالث ،فت�ستخدم
الواليات املتحدة ترددات  850ميغاهرتز و1900
ميغاهرتز و 1700ميغاهرتز و ،2100بينما ت�ستخدم
بريطانيا ترددي  900ميغاهرتز و 2100ميغاهرتز،
وت�ستخدم كوريا اجلنوبية واليابان وال�صني تردد
 2100ميغاهرتز .وب�إمكانك معرفة الرتددات
امل�ستخدمة لكل �شبكات بلد ما بزيارة موقع http://
www.gsmarena.com/network-bands.php3

يذكر �أن بع�ض الهواتف اجلوالة قد حتاول �آل ًيا
اختيار �شبكة ات�صاالت يف بلد ما ،ولكن قد تكون
ترددات �شبكة اجليل الرابع غري مدعومة يف الهاتف،
الأمر الذي يجعله غري قادر على �إجراء االت�صاالت.
لتجاوز هذا الأمر ،ين�صح باختيار ال�شبكة يدو ًيا،
عو�ضا عن
وجتربة �شبكة اجليل الثالث �أو الثاين ً
الرابع ل�شركة االت�صاالت نف�سها .و�إن مل ت�ستطع
االت�صال عرب تلك ال�شركة ،فين�صح بتجربة �شبكات
اجليل الرابع �أو الثالث �أو الثاين ل�شركات االت�صاالت
الأخرى ،ذلك �أن بع�ض �شركات االت�صاالت ت�ستخدم
ترددات خمتلفة عن مناف�سيها .وت�ستطيع معرفة ما
�إذ كان هاتفك �سيعمل عرب �شبكات بلد ما بزيارة
موقع  http://willmyphonework.netواختيار
نوع الهاتف وطرازه ،والبلد امل�ستهدف ،ليعر�ض لك
املوقع قائمة ب�أ�سماء �شركات االت�صاالت وتردداتها
لكل جيل ودعمها لهاتفك.

تطبيقات مختارة

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

ToDo

حوّل هاتفك إلى نقطة اتصال باإلنترنت
ي�ستطيع

هاتفك الذكي العمل
نقطة ات�صال بالإنرتنت
جلميع الأجهزة الأخرى� ،أي �أنه مبقدور
�أجهزتك املختلفة االت�صال بالإنرتنت من
خالله ،وذلك عرب �شبكة «واي فاي» بني
هاتفك والأجهزة الأخرى ،ليت�صل هو
بدوره بالإنرتنت عرب �شبكة االت�صاالت.
لتفعيل هذه امليزة ،يجب الذهاب �إىل
الإعدادات يف هاتفك ومن ثم خيار
«املزيد» يف ق�سم �شبكات االت�صاالت ،ومن
ثم ق�سم «االت�صال وال�شبكات املتنقلة»
 ،Tethering & Portable Hotspotومن
ثم اختيار «�شبكات واي فاي املتنقلة»
 ،Portable Wi-Fi Hotspotوكتابة ا�سم
وكلمة �سر لل�شبكة اجلديد التي �ستت�صل
بها �أجهزتك الأخرى.
قد تختلف م�سميات القوائم وفقًا
للجهاز امل�ستخدم ،ولكن الفكرة نف�سها
موجودة يف جميع الهواتف الذكية .هذا،
وت�ستطيع و�ضع حد �أق�صى لكمية البيانات
التي ميكن نقلها عرب هذه الوظيفة ،وعدد
الأجهزة التي ميكنها االت�صال .يذكر �أن
هذا اخليار يقدم �سرعات نقل عالية يف
حال ات�صال هاتفك ب�شبكات اجليل الرابع
 4Gلالت�صاالت ،ولكنه �سي�سمح كذلك
بتحميل كميات كبرية من البيانات ،الأمر
الذي قد ي�ؤدي �إىل ارتفاع الأجور يف حال

كانت باقة االت�صاالت التي ت�ستخدمها
تقدم كمية بيانات حمدودة.
ت�ستطيع بهذه الطريقة حتويل هاتفك
�إىل نقطة ات�صال بالإنرتنت ت�سمح
حلا�سوبك املحمول ،وجهازك اللوحي،
وهواتف الآخرين ،والتلفازات الذكية،
و�أجهزة الألعاب الإلكرتونية املختلفة،
و�آالت الت�صوير الرقمية الال�سلكية،
وم�شغالت املو�سيقا ،والدخول �إىل
الإنرتنت لأداء الوظائف املطلوبة وبكل
�سهولة ،مع تقدمي �سرعات رفع Upload
عالية للبيانات مقارنة باالت�صال
بالإنرتنت عرب اخلطوط الثابتة.

يتميز تطبيق «تو دو»  ToDoالعربي املجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آي �أو �إ�س» بتقدمي
دعم مطور ل�ساعة «�آبل» ،حيث ي�ستطيع امل�ستخدم من
خالله االطالع على املهام املطلوبة مبا�شرة من �شا�شة
ال�ساعة� ،إ�ضافة �إىل دعمه مليزة اللم�س املج�سم 3D
 Touchللقيام بوظيفة ما ب�سرعة ،واالنتقال �إىل �أهم
الأدوات دون احلاجة �إىل ت�شغيل التطبيق ،مع تقدمي
مزايا التخ�صي�ص ومن �أبرزها تنظيم املهام ح�سب
الأهمية للم�ستخدم .ميكن �إ�ضافة املهمات املتعددة
ب�سرعة ،وحتديد املهمات املنجزة بالنقر عليها من داخل
التطبيق �أو عرب ال�ساعة .يقدم التطبيق كذلك ميزة
«االهتزاز»  Shakeالتي ميكن من خاللها هز الهاتف
بيد امل�ستخدم حلذف املهمات املنجزة .ميكن حتميل
التطبيق من متجر «�آي تيونز» الإلكرتوين.

Assistant

ي�سمح لك تطبيق «�أ�سي�ستانت»  Assistantاملجاين
على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد»
ب�إدارة ملفاتك والو�صول ال�سريع �إىل امللفات والأدوات.
يقدم التطبيق �أدوات عديدة ت�سمح للم�ستخدم ب�إ�ضافة
الإعدادات ال�سريعة يف الواجهة ،و�إدارة امللفات ب�شكل
كامل ،وتثبيت التطبيقات وحذفها ب�شكل فردي �أو دفعة
واحدة ،ومتابعة حالة املعالج والذاكرة ،والبطارية،
ووحدتي التخزين الداخلية واخلارجية .يوفر التطبيق
كذلك �أداة حلذف حمتوى الذاكرة غري الالزم ،و�إيجاد
ن�سخ احتياطية للملفات والتطبيقات وا�سرتجاعها ب�سهولة،
وحذف امللفات غري املرغوبة (مثل ملفات «كوكيز» وملفات
التخزين امل�ؤقت ،وامللفات الفارغة ،وتاريخ الت�صفح،
وتاريخ الربيد الإلكرتوين ،وغريه)� .إىل جانب وجود
�أداة توفري الطاقة ،و�سطوع ال�شا�شة وتدويرها ،ونظام
حتديد املواقع ،واملزامنة التلقائية ،وتخ�صي�ص نغمة رنني
الهاتف ،واخللفية امل�ستخدمة ،و�شدة اهتزاز الهاتف لدى
ورود املكاملات والتنبيهات ،مع قدرته على عر�ض معلومات
النظام ،وغريها من الأدوات املفيدة الأخرى .ميكن
حتميل التطبيق من متجر «غوغل بالي» الإلكرتوين.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

األسارير

نظم ال�شاعر كثري عزة هذه الأبيات بعد �أن
تن�س َم
�أدى منا�سك احلج عائ ًدا مع رفاق ال�سفر وقد َّ
روائح الأحبة والأوطان:

قال

وال�س ُّر
ال�س ُّر ِّ
ابن منظور يف ل�سان العربُّ :
وال�سرا ُر ،كله خط بطن الكف والوجه
وال�س َر ُر ِّ
ِّ
واجلبهة ،قال الأع�شى:

وملَّ���ا َق َ�ض ْي َنا م��ن ِم�� ًن��ى ك�� َّل حاج ٍة
و�شُ دَّتْ على د ُْه��م امل َها َرى رِحا ُلنا
��راف الأح��ادي ِ��ث َب ْي َننا
� َأخ ْ��ذ َن��ا ب���أط ِ
ولمَ ْ َنخْ َ�ش ر ْي َب ال َّد ْه ِر يف ِّ
كل حال ٍة

فا ْن ُظرْ إلى ٍّ
وأسرارها
كف ْ
هل أنتَ ْ
إن أوْ عَدْ َتني ضائري؟

يعني خطوط باطن الكف ،واجلمع � ِأ�س َّر ٌة و� ْأ�سرا ٌر،
و�أ�ساري ُر جمع اجلمع .ويف حديث عائ�شة يف �صفته،
وجهِ ِه .قال �أبو
�صلى اهلل عليه و�سلم :تربق �أ�ساري ُر ْ
عمرو :الأ�ساري ُر هي اخلطوط التي يف اجلبهة من
التك�سر فيها ،واحدها ِ�س َر ٌر .وقال بع�ضهم :الأ�ساري ُر
آبيب
اخلدَّان والوجنتان وحما�سن الوجه ،وهي �ش� ُ
الوجه � ً
و�س ُبحاتُ الوجه .ويف حديث علي ،ر�ضي
أي�ضا ُ
الذهب يجري يف �صفح ِة خَ دِّ هِ،
اهلل عنه :ك�أنَّ ما َء
ِ
و َر ْو َنقَ
اجلالل َي َّطر ُد يف � ِأ�س َّر ِة جبي ِن ِه.
ِ

ما�سح
َوم��� َّ��س��ح ب���الأرك���ان َم���نْ ه��و
ُ
ومل َي ْن ُظر ال��غ��ادي ال��ذي هو رائ ُ��ح
و���س��ال ْ��ت ب���أع��ن��اقِ امل��ط ِّ��ي الأب��اط ُ��ح
�����ارح
وال َ
راع���� َن����ا م��ن��ه ���س��ن��ي�� ٌح وب ُ

أساس البالغة
لأبي القا�سم الزخم�شري (ت 538هـ)

وذهب مث ًال
الصيْفِ َضيَّعْ تِ الل َبنَ
في َّ

قال

«ال�ص َ
يف
امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال :و ُيروى َّ
َ�ض َّي ْعتِ اللنبَ» ،والتاء من «�ض َّي ِ
عت» مك�سور
يف كل حال� ،إذا خوطب به املذكر وامل�ؤنث واالثنان
واجلمع ،لأن املثل يف الأ�صل خوطبت به امر�أة ،وهي
دختنو�س بنت لقيط بن زرارة ،كانت حتت عمرو
ابن ُعدَ ا�س ،وكان ً
�شيخا كب ًريا فكرهته فطلقها،
فبعثت �إىل عمرو
ثم تزوجها فتى جميل ،و� ْأجدَ َب ْتْ ،
ال�ص ْي ِف �ض َّي ْع ِت
تطلب منه حلوبة ،فقال عمرو :يف َّ
َ
َ
الطالق كان
ال�صيف لأنَّ �س�ؤالها
خ�ص
اللنب .و�إمنا َّ
يف ال�صيف� ،أو �أنَّ الرجل �إذا مل يطرق ما�شيته يف
ال�صيف كان م�ضي ًعا لألبانها عند احلاجة .ي�ضرب
هذا املثل ملن يطلب �شي ًئا قد ف َّوته على نف�سه.
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هو

�أبو القا�سم حممود بن عمر
الزَّمخَ ْ َ�شري ،كان �شديد الذكاء ،متوقد
إماما كب ًريا يف
الذهن ،ج ِّيد القريحة ،وكان � ً
التف�سري ،واحلديث ،والنحو ،واللغة ،وعلم
إماما يف ع�صره تُ�شد �إليه الرحال.
البيان ،و� ً
ترك ت�صانيف كثرية يف العلوم الدينية ،واللغة،
والأدب ،والنحو ،وغريها ،يزيد عددها على
الثالثني م�صنفًا ،منها الك�شاف يف تف�سري
القر�آن ،والأمنوذج يف النحو ،ومن �أعظمها

هذا املعجم اللغوي �أ�سا�س البالغة .يقول امل�ؤلف
يف مقدمة هذا املعجم« :ومن خ�صائ�ص هذا
الكتاب تخيرُّ ما وقع يف عبارات املبدعني،
وانطوى حتت ا�ستعماالت املُفلقني� ،أو ما جاز
وقوعه فيها ،وانطوا�ؤه حتتها ،من الرتاكيب التي
أل�سن ،جلريها
تمَ ْ ُلح وتحَ ْ ُ�سن ،وال تنقب�ض عنها ال ُ
بات على
الت على ال َأ�سالت ،ومرورها َع ْذ ٍ
َر ْ�س ٍ
ال َع َذبات ...ومنها ت�أ�سي�س قوانني ف�صل اخلطاب
والكالم الف�صيح ،ب�إفراد املجاز عن احلقيقة
والكناية عن الت�صريح».
�إن م�ؤلف هذا املعجم من كبار علماء البالغة،
كان ،مع عنايته ببيان املعاين احلقيقية للألفاظ،
يوجه جل اهتمامه �إىل بيان ا�ستعماالتها املجازية.
ِّ
�إذ كان يذكر املعنى احلقيقي للفظ �أو ًال ،ثم ينتقل
يف فقرة �أخرى �إىل ذكر معانيه املجازية ،فال
ميزج بني املعنيني كغريه من املعاجم .كما �أنه
ال ي�شرح معنى الألفاظ �إال عند ال�ضرورة ،وهو
يفهمنا معنى اللفظ يف غالب الأحيان با�ستعماله
يف �أمثلة ف�صيحة .وهذه الطريقة جيدة ومفيدة
لأنها تبني للقارئ معنى اللفظ وطريقة ا�ستعماله
يف �آن واحد .على �أن هذا املعجم ،على عظيم
قدره ،ال ي�ستوعب جميع مفردات اللغة ،وال�سبب
يف ذلك �أنه �أ ِّلف لغر�ض بالغي ،وهو تو�ضيح
املعاين املجازية للألفاظ ومتييزها عن املعاين
الأ�صلية احلقيقية ،فهو يكاد يقت�صر على ذكر
الألفاظ ذات اال�ستعمال املجازي.

إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

أبريل 2017

 5 - 1أبريل

 4 - 2أبريل

 10-7أبريل

مهرجان العلوم والتقنية «سايتك»  -الخبر
مبادرة علمية سنوية ينظمها مركز سلطان
بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخبر ،في أجواء
تعليمية ومعرفية شائقة ،تهدف إلى نشر مبادئ
العلوم والتقنية وإخراجها من حيز المراكز
العلمية والمختبرات ووضعها في متناول الناس،
مع تنظيم معرض مصاحب عن الطاقة.
www.scitech.sa

معرض التجارة اإللكترونية  -الرياض
ُتقام فعاليات المعرض في فندق فورسيزونز
بالرياض ،ويستهدف المهتمين بالتجارة
اإللكترونية والتسويق الرقمي من شركات
ورجال أعمال ،إضافة إلى رواد مواقع التواصل
االجتماعي والباحثين في هذا المجال.

معرض الرياض التاسع للسفر  -الرياض
يحتضن فندق الفيصلية معرض الرياض
للسفر ،الذي يهدف إلى جذب المهتمين
بالسفر من بلدان الشرق األوسط ،وشمال
أفريقيا ،وآسيا ،وأستراليا ،وأوروبا ،حيث تلتقي
خالله شركات السفر والسياحة.
www.riyadhtravel.net

 20 - 18أبريل

 26 - 23أبريل

 26 - 24أبريل

مؤتمر ومعرض سرتكس  - 2017الرياض
يهدف المعرض إلى دعم رؤية المملكة .2030
ويعد هذا الحدث أكبر المناسبات الدولية
المتخصصة في تقديم المنظمات والشركات
العالمية الرائدة في مجال الشهادات االحترافية
لإلسهام في إثراء ثقافة التعليم المستمر
ونشرها ،واالبتكار والتنمية المهنية.
www.certxmena.com

معرض العقارات والتطوير العمراني
«ريستاتكس»  -الرياض
يشهد مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض الدورة الجديدة من هذا الحدث
العقاري السنوي ،والذي ُتطرح فيه عروض
وفرص جديدة لمشاريع عقارية وإسكانية،
وبرامج تمويلية لشراء وحدات سكنية،
وللمطورين بمشاركة وطنية وإقليمية ودولية.
www.restatex.com

معرض فن األصالة  -الرياض
في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات
بالرياض ،تجتمع النساء الالتي يعملن في
التجارة ،والحرفيات ،وبعض صاحبات المهن
والمشغوالت اليدوية ،لعرض جديدهن
من المنتجات ،والمشاركة في األنشطة
المصاحبة لهذا المعرض.

 29 - 25أبريل

 27أبريل –  2مايو

 30أبريل

معرض مكة االستهالكي األول –
مكة المكرمة
يجتمع في قاعة مكة الكبرى عدد من المتاجر
الشهيرة في مجال المستلزمات الرياضية
والمالبس والكماليات والذهب والجواهر،
إلى جانب األطعمة والحلوى ،ومتاجر األثاث،
وشركات التصميم الداخلي ،وغيرها من
المتاجر في المنطقة الغربية ،لتعرض خدماتها
وأعمالها ونشاطاتها أمام الزوار.

مهرجان الرياض لألطعمة والحدائق
«فانيال»  -الرياض
مهرجان لألطعمة تصاحبه فعالية في عالم
الحدائق ،يستضيفه مركز الرياض الدولي
للمؤتمرات والمعارض ،ويستهدف شركات
تصميم الحدائق وتنفيذها ،والمشاتل
الكبرى ،ومعارض الورد ،وغيرها من
الشركات المتخصصة.

معرض اإلسمنت والخرسانة  - 2017الرياض
يمثل المعرض منصة رفيعة المستوى للتواصل مع
كبرى الشركات الرائدة وصناع القرار في قطاعي
اإلسمنت والخرسانة في المملكة ومنطقة
الخليج .يحتضن مركزالرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض هذا الحدث الذي يسلط الضوء على
الفرص المتاحة في هذا القطاع.
www.cementconcrete-me.com
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

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

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

خدمات الضيوف

هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�ضيوف يف املطارات مثل:
• تخ�صي�ص كاونرت لإنهاء �إجراءات ال�سفر لل�ضيوف على
الدرجتني الأوىل والأعمال ،وا�ست�ضافتهم ب�صاالت خم�ص�صة،
مع تخ�صي�ص و�سائل نقل منف�صلة لنقلهم �إىل الطائرة.

• تخ�صي�ص مقاعد متجاورة للعائالت واملجموعات على الطائرة.

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

+966 92000 1668

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

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

B777-F

• �إ�صدار بطاقات ال�صعود جلميع مراحل الرحلة مثل العودة �أو املوا�صلة.
• �إمكانية �إ�صدار بطاقات ال�صعود م�سب ًقا عن طريق �أجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات.
B747-8Fالعناية بال�ضيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول �إىل حمطة املق�صد.
•
B747-8Fتخ�صي�ص كاونرت خلدمة ال�ضيوف ذوي االحتياجات اخلا�صة.
•
• ت�أمني الأك�سجني الطبي والنقاالت والكرا�سي املتحركة يف حال طلبها يف �أثناء احلجز.
• تعوي�ض ال�ضيوف الذين مت حرمانهم من ال�سفر ولديهم حجوزات م�ؤكدة.
• تقدمي خدمة �إ�صدار بطاقات ال�صعود �إىل الطائرة قبل � 24ساعة من موعد �إقالع الرحلة
B777-Fمن خالل موقع ( ،)www.saudia.comوذلك لل�ضيوف على الرحالت الداخلية الذين
B777-Fلديهم تذاكر مدفوعة القيمة وم�ؤكدة احلجز.

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

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

How other Moms Handle

Freak-Outs

“We made what we call
a ‘calming jar’—a plastic
bottle with a lid, filled
with 1 tablespoon of
clear glue to each cup
of hot water in the jar,
as well as glitter and
food coloring. When
my daughter’s really
worked up, she gets to
shake the jar to mix up
the glitter, then sets it
down and watches until
all the glitter settles to
the bottom and she has
found her happy self.”
Robyn Oakenfold
Calgary, Alberta

“I record my kids
during a tantrum
and show them
the video later
so they see how
they look. Now
my kids talk
about what’s
going on, without
the crying and
hitting.”
Shannon Stewart
Thornton, Colorado

“Earplugs!”
Anita Crady
Chillicothe, Illinois

“Whenever my
daughters and I were
out and another
kid had a tantrum,
I’d pull my girls
aside and whisper,
‘That child is not
behaving.
I’m glad you don’t
do that.’ They loved
feeling superior and
I think it cut down
on the tantrums.”
Dinah Williams
Cranford, New Jersey

“My boy likes to
help,so if I see a
meltdown
coming, I quickly
grab one of his
stuffed animals
and the toy starts
throwing a ‘tantrum.’
My son knows it
needs help calming
down, so he will
count to 11 with the
toy and take deep
breaths until the
animal feels better.
Engaging in his
tantrum, instead
of reacting after,
works!”.

Tantrums typically start at
			18 months—when they’re short and
frequent—and taper off around age 4

Megan Sears
Beaverton, Oregon
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Tantrum
Types,
Decoded

Meltdowns are divided
into three basic
categories, behavior
experts agree. Which is
your child’s tantrum of
choice these days?

The gimmes

This insistent demand for something,
often food and treats, usually occurs
in the kitchen or at the grocery store.
This makes sense to Dr. Gold, author
of Keeping Your Child in Mind. Kids are
bombarded with visual stimulation in
a supermarket, she says, and Mom’s
attention is diverted by shopping (and,
frequently, running into people she
knows). “It actually can be sort of a
stressful place for a kid, and if you think
of a child having a tantrum as being
‘stressed’ rather than ‘difficult,’ that can
help you to be more empathetic,” Dr.
Gold explains.

Tantrum-stopper At home, place
objects that bring on a beg-fest out of
sight. Before embarking on shopping
or other excursions, make sure your
child is well rested and well fed; take an
interactive toy or a book with you, and
have him participate by helping to pick
out a few things. Meltdowns often start
when a child is denied a treat, so try
this strategy from Alan Greene, M.D.,
clinical professor of pediatrics at Stanford
University School of Medicine (and father
of four): Bring paper and a pen, and
when your toddler asks for something,
say “Let’s write that down.” Make a list,
and at the end of the trip, read back some
of the healthier choices and let your child
pick one or two
things. List-making will distract him,
make him feel included, and promises a
reward at the finish line.
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The attention-getter

Mom’s preoccupied—time to unleash
the beast! The best example: Your kid is
doing fine by herself, but then you get on
the phone and suddenly she has to have
your attention.
Tantrum-stopper Advance warning
is key. Try, “Mommy has to talk on the
phone now. Play quietly in your room,
and then we’ll color together.” Try
stashing away some toys that come out
only during phone calls. And if it’s a
serious call that involves, say, banking
information, you might park her in front
of a video for a little while. In general,
young kids are easily diverted. Tantrums
can sometimes be cut short with early
commands that are brief, easy to follow,
and quickly grab a toddler’s interest. “The
more specific, the better,” says Dr. Potegal,
“like ‘Don’t hit the dog.’ ” Or distract with
short, specific invitations—“Let’s color”—
rather than a vague “Be good.” A quick
change of location can also be effective
(“Time to water the flowers!”).

The power struggle

Refusing to get into bed or to leave
the playground is your child’s way of
asserting herself.

Tantrum-stopper It’s tempting to cave,
especially at the end of the day. Don’t
When you give in, this teaches your
child that tantrums get results.
In these instances, your child wants
control, so give a little ground by
offering choices within the limits you
have set. For example, you can ask,
“What would you like to do first, brush
your hair or brush your teeth?”
And toddlers don’t like surprises, so
defuse a potential eruption by giving a
child plenty of advance notice before
you leave the park or a friend’s house.
Toddlers are comforted by knowing
exactly what’s going to come next, so
saying “You can ride your scooter two
more times around the park, and then we
have to go home” gives them a sense of
control. Avoid promises such as “You can
ride your scooter for five minutes.” Since
most toddlers can’t tell time, they’ll feel
ambushed when their time is up.
Dr. Potegal has also devised a simple
solution that he says works after only
two or three tries. Explain to your child
ahead of time that if she doesn’t do what
you ask—say, put on her pajamas—you’re
going to count to three, and if she still
doesn’t comply, you’ll put your hands on
her hands and guide her through the task.
Then do it. “She’ll hate this approach,
because it’s a challenge to her autonomy,”
he says. “But then she’ll comply.”

4

Wanting a
Cuddle
Once the tsunami has
fully passed, kids are ready
to accept your help. “They
feel bad when they’re
so out of control, and
they’re needy afterwards,”
says Claudia M. Gold,
M.D., director of the
Early Childhood Social
Emotional Health program
at Newton-Wellesley
Hospital, in Massachusetts.
Offer a hug and a kiss and
a simple “Well, that was
really not much fun.”
This acknowledges that
it happened and it was
upsetting, but now it’s over.
The words themselves don’t
matter as much as your
reassuring presence, says
Dr. Gold.

5

Moving On

Kids switch gears and change emotions
much more quickly than adults do. So if you
find you’re still twitching an hour later while
your tot is happily playing with blocks, don’t
worry: That’s perfectly normal. “It comes under
the heading of ‘lability,’ or being adaptable,”
says Dr. Potegal.

Tactics
That Never Work
Asking questions

“A 2-year-old often doesn’t
have the cognitive resources and
the language to express what he’s
feeling,” says Dr. Green. So firing
questions at a child when he’s in
mid-freak-out (like “Why did
you do that to your sister?” or
“What do you want?”) may just
prolong that rage and overload
his system even further.

Yelling

Toddlers crave a reaction
from their parents, even a bad
one. Take away the payoff.
Silently count to ten, take deep
breaths, and remind yourself
that you’re the grown-up. Losing
your cool can have long-term
effects: Researchers at Oregon
State University found that
parents who anger easily and
overreact are more likely to have
toddlers who do the same.

Empty threats

If you tell your screeching
child that you’re going to turn
off the TV, switch it off. If you
warn him that he’ll get a timeout the next time he yells at
you, follow through—quietly,

quickly, and without emotion.
Consistency is key: If your kid
knows what is coming when he
has a fit, he is less likely to do it.

Ignoring

Children are feeling helpless
when they’re having a tantrum,
so ignoring them is like
abandoning them in their
moment of weakness, says Dr.
Gold. In a calm voice, say, “Go
ahead, I’m going to sit here with
you until you’re done.” The idea
is to contain your child’s anger,
not make it go away.

Using reason

Don’t bother explaining to a
hysterically crying kid that she
can’t peel the banana because
Mommy already peeled it.
“In the middle of a tantrum,
the child is functioning in the
limbic centers of the brain,
which are run by emotion,”
explains Dr. Gold. “The
higher cortical centers that
are responsible for reasoning
are not working properly,
so trying to rationalize with
a child while she’s having
a tantrum is completely
impossible.”
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Anger
Levels Drop
If you still see signs of
anger, don’t try to soothe
your child yet. Her fury
has to subside first; anger
suppresses her ability to
be comforted. “When
kids are mad and an
adult picks them up,
they arch their back,”
says Dr. Potegal. “The
anger drives them, so
they reject comfort.”
(It’s the same don’ttouch-me reaction as
when a spouse tries for a
post-fight hug when his
partner is still fuming.)
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The 5
Stages of a
Tantrum

1

Anger
Anger behaviors, such as screaming
and throwing things, typically spike
in the beginning of the tantrum, says
Michael Potegal, Ph.D., pediatric
neuropsychologist at the University of
Minnesota, and James A. Green, Ph.D.,
psychology professor at the University
of Connecticut. They fitted toddlers
with a special one-piece that had a
built-in microphone and recorded
more than 100 tantrums. The loudest
outbursts were the equivalent of the
incessant horns of rush-hour traffic.

2

Anger and Sadness

© 2014 meridith corporation - parents.

A long-held theory about tantrums
is that they have two distinct stages:
anger, followed by sadness. But when
Drs. Green and Potegal analyzed videos
of meltdowns, they found that anger
and sadness (which is manifested by
crying, whining, and whimpering)
actually overlap in time.
We tend to only notice anger’s
fireworks, explains Dr. Potegal. “You
don’t always see that in fact the crying
and whining start at the beginning,
go all the way through to the end, and
don’t change all that much.”
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Tantrum?
How to tame a
Find out what’s really going
on in your little one’s mind
and learn techniques to
sidestep (or survive!) the next
meltdown.
By Jancee Dunn

morning, I
One recent
watched in complete

horror as my toddler had a
shrieking fit in the grocery store
because I wouldn’t let her push
the cart (her driving skills are
worse than those of a texting
teen). At first, I tried to look
nonchalant, deluding myself
with “If I pretend I don’t notice,
maybe no one else will.” But
when my child continued to flail
like a human helicopter, we were
forced to proceed from Aisle 4

73

- April 2017

straight to the car. That night, as I
wrestled on her pajamas and she
did her trademark Toddler Back
Arch, I knew another meltdown
was imminent. Both of us were
in bed by 8 p.m. It comes as no
surprise, then, that I was eager
(okay, desperate) to unravel the
mysteries of toddler tantrums.
Why do kids have them? Can you
stop one? What’s the worst way to
react to a meltdown? Experts offer
their best advice so there will be
fewer tears—for both of you.

Digital advantage resides largely in the
opportunity to customise not only 			

		 products and services

but also organisational
			strategy and structure
digitalisation will never take hold unless
it is driven by top executives, under the
board’s leadership.

6. Digitalisation demands a greater
level of collaboration.

Business success can be achieved
only through continuous collaboration
and ongoing conversations between
shareholders, boards, executives and
“frontline” employees. In addition,
digitalisation is blurring the lines between
different industries, heightening the
importance of cross-functional and
external collaboration.

7. Digitalisation requires greater
engagement with the public.

guide them through digitalisation, firms
should define their own digital road map.
Leaders can start by developing an inhouse dictionary, including entries for
“digital” and all related keywords, terms
and concepts. Like any other dictionary,
it will need frequent updates.

4. Digital understanding and
capabilities are required across the firm.

Digitalisation may involve a
great many experts, but the ultimate
responsibility for digital transformation
belongs to all functions within a
firm. Successful change also requires
cooperation from junior contributors all
the way up to the board by linking digital
savvy millennials with the business
experience and wisdom of senior
executives and directors.

5. Digitalisation must be supported by
the firm’s corporate culture.
The digital revolution is indeed
cultural, not merely technological. As
with any large-scale cultural change,

In the past, customers were
subdominant. We spoke at them; we
marketed to them. With digital, anyone
can create and monetise value with size,
scope and speed. Just as easily, consumers
can destroy value by, for example,
dismantling a massive company one tweet
at a time. It has never been easier or more
essential to co-create with customers and
crowdsource ideas, and firms that position
themselves as facilitators of customers’
dreams will win in the future.

Strategy
8. Business strategy in the digital age
becomes a continuous process.

Gone are the days when companies
had the luxury to think in terms of fiveyear strategic plans. With major business
trends shifting constantly as they are
today, strategy formulation and execution
need to happen simultaneously and
ideally in a seamless feedback loop.

9. Decision-making in the digital age is
increasingly data-driven.

Compared with the plethora of
advanced predictive and analytics tools
available to businesses today, the oldfashioned executive summary laying out
binary choices is a primitive instrument.
In the absence of Big Data, what used to

be allowable as an “educated guess” will
become at best a stab in the dark.

10. Digitisation requires firms to enter
uncharted territories.

Planning for disruption entails
exploring new business models and
revenue streams. Organisations will have
to launch ambitious experiments and
quickly take learnings on board. For their
part, boards and executives must raise
their comfort level as regards uncertainty,
ambiguity and risk.

11. Digitalisation is about continuous
management of change.
In the pre-digital world, a one-off
change management programme could
pay dividends for years if not decades.
Not anymore. Directors and executives
must ensure that the will and ability to
continuously change are built into the
very fabric of the organisation.

Responding to Revolution

The digital revolution, like every
revolution, can be viewed either as a
catastrophe or as a world of opportunity
– depending on whether your allegiances
lie with the old order or the new.
Optimism is a prerequisite for survival.
Digital will undoubtedly force boards and
executives to attain unprecedented levels
of innovation, competence, effectiveness,
leadership and responsibility – with
fundamentally positive results for both
firms and society.
It is unlikely that familiar forms of
organisational leadership will survive the
digital revolution. In order for boards and
executives to fulfil their roles effectively in
the future, a reshaping, if not a disruption,
of these functions is necessary.

* Ludo Van der Heyden is the Chaired

Professor of Corporate Governance and a
Professor of Technology and Operations
Management at INSEAD.
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Leadership
Guidelines

for the Digital Age
The old ways of running
a company
won’t cut it in a digital
world.
Ludo Van der Heyden *

Ten ask senior executives or

years ago, when we would

company directors what “digital” meant
to them, their response would usually
be something related to social media.
Today, it might be apps, Big Data, 3D
printing, “the cloud” or another current
example of digital technology. All such
answers are equally correct – and equally
in error. More important than the
specific innovations introduced by the
digital revolution is their earth- shaking
cumulative impact on business and on
organisations. There is no border anymore
between the pre- and post-digital worlds.
Digital is business and business is digital.
Yet, top corporate leaders are not
taking charge of digitalising their
organisations, as was made clear to us by
a survey we conducted in 2016 – to which
1,160 managers, executives and board
directors responded – that developed
into a report available for free online. We
discovered that most board members lack
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the knowledge and awareness necessary to
lead a digital transformation.
To help top management catch
up, we recently issued a follow-up
report – “Directing Digitalisation:
Guidelines for Boards and Executives”.
It presents 11 strategic implications
and recommendations (grouped into
three categories), summarised below.
These are based on the previous
findings, our combined business and
teaching experiences, and professional
collaborations with organisations across
multiple regions and industries.

The Business Environment
1. Digitalisation requires an
unbiased understanding of the external
environment.

Analogue-era frameworks such as
Michael Porter’s “five forces” will need
to be revisited, now that the impact
of digitalisation is rapidly replacing
traditional physical barriers to entry with

intangible barriers (e.g. relevant purpose,
resonant mission, authenticity and trust)
that no amount of industry prominence
or cash can overcome.

The Organisation
2. Digitalisation may require a
reformulation of the firm’s mission.

The environmental shift caused by
digital may challenge the very existence
of individual companies, even entire
industries. Boards and executives
will need to question all pre-existing
assumptions about the firm’s mission
and industrial positioning, as well as
the sustainability of its business models
and methods.

3. The meaning and impact of digital to
the firm must be clearly stated.
Digital advantage resides largely
in the opportunity to customise not
only products and services but also
organisational strategy and structure.
Rather than searching for a blueprint to

Ethical machines would pose
no threat to humanity. On the contrary,
		 they would help us considerably,
not just by working for us, but also by
showing us how we need to
		behave if we are to 						
			 survive as a species

They can fill gaps in the labor market.
And they can perform extremely
repetitive or detail-oriented tasks – which
are better suited to robots than humans.
But no one would be comfortable
with machines acting independently,
with no ethical framework to guide
them. (Hollywood has done a pretty
good job of highlighting those risks over
the years.) That is why we need to train
robots to identify and weigh a given
situation’s ethically relevant features (for
example, those that indicate potential
benefits or harm to a person). And we
need to instill in them the duty to act
appropriately (to maximize benefits and
minimize harm).
Of course, in a real-life situation, there
may be several ethically relevant features

and corresponding duties – and they may
conflict with one another. So, for the robot,
each duty would have to be relativized
and considered in context: important, but
not absolute. A duty that prima facie was
vital could, in particular circumstances, be
superseded by another duty.
The key to making these judgment calls
would be overriding ethical principles that
had been instilled in the machine before
it went to work. Armed with that critical
perspective, machines could handle
unanticipated situations correctly, and
even be able to justify their decision.
Which principles a machine requires
would depend, to some extent, on how
it is deployed. For example, a search
and rescue robot, in fulfilling its duty
of saving the most lives possible, would
need to understand how to prioritize,
based on questions like how many
victims might be located in a particular
area or how likely they are to survive.
These concerns don’t apply to an
eldercare robot with one person to look
after. Such a machine would instead have
to be equipped to respect the autonomy
of its charge, among other things.
We should permit machines to
function autonomously only in areas
where there is agreement among
ethicists about what constitutes
acceptable behavior. Otherwise, we risk
a backlash against allowing any machine
to function autonomously.
But ethicists would not be working
alone. On the contrary, developing
machine ethics will require research
that is interdisciplinary in nature, based
on a dialogue between ethicists and AI
specialists. To be successful, both sides
must appreciate the expertise – and the
needs – of the other.
AI researchers must recognize
that ethics is a long-studied field
within philosophy; it goes far beyond
laypersons’ intuitions. Ethical behavior
involves not only refraining from doing
certain things, but also doing certain

things to bring about ideal states of
affairs. So far, however, the determination
and mitigation of ethical concerns
regarding machine behavior has largely
emphasized the “refraining” part,
preventing machines from engaging in
ethically unacceptable behavior, which
often comes at the cost of unnecessarily
constraining their possible behaviors and
domains of deployment.
For their part, ethicists must
recognize that programming a machine
requires the utmost precision, which
will require them to sharpen their
approach to ethical discussions, perhaps
to an unfamiliar extent. They must
also engage more with the real-world
applications of their theoretical work,
which may have the added benefit of
advancing the field of ethics.
More broadly, attempting to formulate
an ethics for machines would give us a
fresh start at determining the principles
we should use to resolve ethical
dilemmas. Because we are concerned
with machine behavior, we can be more
objective in examining ethics than we
would be in discussing human behavior,
even though what we come up with
should be applicable to humans as well.
For one thing, we will not be inclined
to incorporate into machines some
evolutionarily evolved behaviors of human
beings, such as favoring oneself and one’s
group. Rather, we will require that they
treat all people with respect. As a result,
it is likely that the machines will behave
more ethically than most human beings,
and serve as positive role models for us all.
Ethical machines would pose no
threat to humanity. On the contrary,
they would help us considerably, not just
by working for us, but also by showing
us how we need to behave if we are to
survive as a species.

* Susan Leigh Anderson is Professor Emerita
of Philosophy at the University of Connecticut.
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knotty ethical questions. But the focus has
often been on how we, the creators, can and
should use advanced robots.
What is missing from the discussion
is the need to develop a set of ethics
for the machines themselves, together
with a means for machines to resolve
ethical dilemmas as they arise. Only
then can intelligent machines function
autonomously, making ethical choices
as they fulfill their tasks, without human
intervention.
There are many activities that we would
like to be able to turn over entirely to
autonomously functioning machines.
Robots can do jobs that are highly
dangerous or exceedingly unpleasant.

project Syndicate

How to resolve the ethical
dilemmas arising from Artificial
Intelligence?

prospect of artificial intelligence

©

The Promise of
Ethical
Machines

The (AI) has long been a source of

4
and olive groves to the northern coastal
town. Here, in the artistic community of
Deya, La Residencia resort was opened
by Richard Branson and has now been
taken over by Belmond Hotels. When
Jumeirah Port Soller Hotel & Spa opened,
it signified a venture by another of the
world’s most high end chains, and a sure
sign that international business is taking
Mallorca seriously.
Built into a cliff overlooking Soller
and backed by the Tramutana Mountain
range, the Jumeirah property has 121
top knotch guest rooms spread across 11
buildings and scented gardens. Occupants
of the Lighthouse Suite can study the
sky’s mysteries by night with a telescope
and star chart. The Mar Blau Suite is
a stand-alone casita with a grass roof,
surrounded by pines and ancient olive
trees. Port Soller amenities also include
two restaurants, two pools, a state of the
art gym and a spacious ballroom.
High above Palma, just 8km from the
centre, sits Castillo Hotel Son Vida. It is a
13th century turreted Mallorcan country
house with stone balustrades surrounded
by carefully tended gardens with palms,
hibiscus, rose and cane. Leisure facilities

include tennis courts, a gym, a kids club
and a spa. For golfers, there are 4 courses
with a total of 63 holes.
Arabella Golf Son Vida is the oldest
course on the island. This 18 hole 5600
metre/par 71 championship course has
breathtaking views of the Bay of Palma.
The nearby Golf Son Mutaneer course has
a handicap requirement of 36, so be sure
to show your certificate. The 18 hole 6265
yard par 72 Golf Son Quint has brilliant
green Princess Bermuda grass that makes
for a soft game. Adjacent is an executive
course with 9 par 3 holes. Butlers will
assist with tee time reservations and
there are complimentary shuttles to the
different courses.
Castillo Son Vida has two restaurants,
but it is the gourmet Es Castell that
is more renowned. Here chef Manuel
Gonzalez prepares treats such as scallops
with artichoke sauce and open ravioli
with milk-cap mushrooms. Another
restaurant, El Pato at Golf Son Vida
clubhouse, is set beside a cozy garden
with a cascading waterfall. This beacon
of gastronomy on the golf course is run
by a Swiss team. On offer at dinnertime
are leg of lamb with tumblet, turbot or

sea bass with special sauces and chicken
with risotto and saffron. By day there is a
bistro menu.
A sister hotel, St Regis Mardaval,
also provides transport to the courses.
Another luxury property, it is located
near the resort of Magaluf on the south
coast. Here suites have butler service and
the fine dining restaurant serves dishes
created by Rafael Sanchez.
The fact that Magaluf has flown
firmly upmarket is demonstrated by
the opening of ME Mallorca. Set amid
the pines, palms and sandy beaches of
the exclusive Calvia district, the resort
goes far beyond simple accommodation.
It offers Aura Managers who cater to
guests’ every whim along with ground
floor suites with private gardens and
direct pool access. There are two pools –
family and adults only.
Over at Port Adriano, an expanded
marina (which can hold over 100 meter
vessels) masterminded by Philippe Starck
has opened. However the peace and
tranquillity which gave the island its name
can still be found in mountain villages,
sandy half-filled bays, cool lakes and
majestic pine-clad mountains.
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Mallorca
1.

Ancient bath house from the time
the Arabs ruled.

2.

Castillo Son Vida resort hotel aerial view.

3.

Deia is a beautiful picturesque
village situated in the Majorcan
Tramontana mountains.

4.

A development masterminded by
Philippe Stark The expanded marina
can hold vessels over 100m - known
as gigayachts.

1 2
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Palma old city is best explored in
the cool of the early morning or late
afternoon. Start your stroll on the Paseo
del Borne, one of the liveliest arteries,
which leads to the port area. On both
sides are streets flanked by stately palace
facades and elegant nineteenth century
apartment buildings. En route to the
castle, stop at the Colom, Villalonga,
Oleo, Truyols and Oleza houses near
Cort Square. And don’t miss El Corte
Ingles, a department store which has
become a Spanish institution, and a
good spot to stock up on leather goods,
jewellery, riding gear and accessories.
To continue the recce, head over to
the Arab Quarter around: Carrer Serra.
Look out for the Banys Arabs (Arab
Baths) at No 7. They date back to the era
of the Walis (Arab Governors) during
the ninth and tenth centuries. The main
Abdur Rahman Mosque can be found
at Calle Joan Mestre, 14 in Palma. The
neighborhood is also home to several
restaurants, among which Libanes
Rotana, Deliciosa Marta, Taste of India,
Baisakhi and Nawab. Time now to head
out of the city by taking a vintage train
to Soller, riding through the mountains

largest of the
Mallorca, the
Mediterranean

Balearic islands, has come a long way
from the days when it was known as
‘La Isla de La Calma’. First came the
international wealthy, when the island
played host to the likes of Winston
Churchill. This was followed by the
package tourism of the 1970s. Now the
island is moving upmarket again with
new five star luxury and boutique hotels
enhancing the scene.
Most visitors land at the capital city
of Palma, called Cintat by the islanders.
The sight which greets them can only
be described as tantalising: palm trees
lining the shoreline against a backdrop

of Belver Castle, windmills, ancient walls
and solid Spanish Baroque buildings.
At the eastern end of the bay are the
golden beaches of El Arenal. Continuing
to a secluded area of Palma Bay, we come
to Cap Rocat, a fortress turned ritzy
hotel. The best view is revealed when
hovering by helicopter then landing at
the hotel’s heliport. Designer Antonio
Obrador transformed the building
without changing its architecture or the
natural environment.
Double Fortaleza rooms can be found
alongside the guard posts and defensive
moat. El Cabo Suite has been built
into the bastions and has an enormous
bathroom, akin to a private spa. It opens

to three private terraces crowned by a
gazebo. Almost at the water’s edge, Del
Mar suite opens on a Mediterranean
garden. It has all the feel of a private villa
with cosy terraces for dining.
Three restaurants are on offer: The
Sea Club on the waterfront is an open
air dining spot serving dishes cooked
on a traditional Mallorcan firewood
oven and grill. It is open during the
summer season from mid May to mid
October. In the main restaurant – La
Fortaleza – Chef Victor Garcia creates
the best of Mediterranean cuisine dishes.
Furthermore, the former Fortress kitchen
has been redesigned to offer a private
dining room.
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Mallorca
Island Of Serenity
A magical getaway with ravishing
beaches, exquisite hotels, and a
historic old town.
By Veronica Maria Garbutt
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concepts to offer a one-of-a-kind
memorable, and fun filled festival.” This
year, the festival has also introduced
an interactive cartoon camel charater
Hoyair. Hoyair is an honest, respected,
loyal, funny and humble character
reflecting a likeness to the noble
characteristics of a real camel.
Hoyair will be present throughout
a diverse range of workshops aimed
at the younger festival attendees, with
the aim of building connections with
heritage and culture throughout young
generations. This will be in addition to
the camel auctioning, which will take
place daily using pioneering equipment
set within a luxurious area especially set
aside for trading. The latest technology
and bank services are on site to ensure
an advanced and seamless approach to
camel auctioning.
Still recognized as companions for
desert life in the Arab world and also a
symbol of social standing; thousands of

proud camel owners from across the Gulf
states have arrived at Rumah with hopes
of their camels shinning and winning
at the beauty pageant. The camels will
be judged by a jury of selected Bedouin,
who are considered experts in camel
rearing and upkeep.
A visitor to the festival will be
surprised to see the cleanliness among
the herds of camels. In fact, the whole
health monitoring is being done by
the vets deployed by the Ministry of
Environment, Water and Agriculture.
The festival has added more
enthusiasm, glamor and significance
within the framework of ‘Saudi Vision
2030’, which advocates the need for
generating awareness about Islamic
cultural traditions, Arab heritage and
national values.
In fact, the camel festival in a new
format this year is a must-to-see for
everyone. Along with the traditional
camel beauty contest, a large market,

tents of the camel owners, impressive
lights, elaborate decorations, feasts
and an array of newly announced
innovative entertainment programs
can also be enjoyed at the festival.
The festival, which features a parade
of the most beautiful camels, has
also been nicknamed as ‘Mazayeen
beauty pageant’.
“The month-long camel fest
will witness something distinct
this year, and will offer world-class
entertainment for heritage enthusiasts,”
said Al-Torify. The closing ceremony
of the festival will be on April 15. The
festival has been organized under
the aegis of the Riyadh-based King
Abdulaziz Foundation for Research
and Archives (KAFRA). The KAFRA
was founded in 1972 by a royal decree
with a mandate to promote the glorious
history and heritage of the Kingdom,
the Arabian Peninsula, as well as the
Arab and Islamic world.
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World’s
Biggest Camel
Fest Opens
Near Riyadh
Camel beauty contest kicks
off in Saudi Arabia
By Ghazanfar Ali Khan

With traditional practices and

the aim of strengthening

to educate people about the glorious
history and heritage of Arabian peninsula
in which camels played a major role,
the Kingdom has organized a major
festival, dubbed as the world’s biggest
camel festival. The event named as ‘King
Abdulaziz Camel Festival’ looks to
connect the new generations to the old as
an inspiration and reflection of the highlyambitious Saudi Arabia’s ‘Vision 2030’.
At the core of the festival and
among all newly developed programs,
of course, remains the much loved
and celebrated camel, with festival
organizers announcing that the new
slogan for the festival is “Camels are
Civilization.” The festival has been
organized under the patronage of
Custodian of the Two Holy Mosques
King Salman. The 28-day long camel
festival opened on March 19 at Rumah,
120 kilometers north-east of the Riyadh.
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The festival, dedicated to the ship of
the desert, will feature the camels’ grace
and beauty, and will see the world’s most
beautiful camels to be crowned with a
staggering SR114 million in prizes. “More
than 30,000 camels are participating,”
said Dr Talal Ibn Khalid Al-Torify,
spokesman of the King Abdulaziz
Camel Festival. The festival organizers
are expecting about two million visitors
including Saudis, expatriates and tourists
from foreign countries.
A total of 270 prizes will be given
for best camels adjudged in different
categories. Al Torifi said: “Judges
are on the look out for untouched
natural beauty with prizes awarded
throughout the festival.” Camels are
assessed in five different categories,
according to breed and color as well
as a few other parameters. From the
Al Wadah white camel to, the Al
Majahateer dark camel and the Al
Homor reddish, brown camel, various

features considered most beautiful
to each breed are closely assessed
to determine the deserving winners
among the 1390 owners of the camels.
The camels are judged according
to their appearance, size of the head,
whether the lips cover the teeth, the
length of its neck, to the roundness of its
hump and other features. Referring to
the activities of the festival, Al-Tarify said
that an exhibition has been staged on the
sidelines of the festival. The expo called
the ‘Sanam Exhibition’, will shed light on
the journey through time of the camel
from mummification to the camels role
as ‘the ship of the desert’.
A ‘Camel Carnival’ has also been
organized in which festival visitors
can learn how to ride a camel. He said
that “not only will the festival include
initiatives to raise awareness and
celebrate core regional cultural and
heritage practices, but will also utilize
the latest in technologies and creative

unsurvivable to the unequipped and
foolhardy.
The desert’s dunes constitute a maze,
with every turn into them and out the
other side bringing a changing, but at
the same time highly similar landscape.
It is one that can easily result in being
lost. A place where, without expertise
and knowledge, very real, devastating
consequences might unfold, one of
the last places on Earth where humans
remain at a huge, constant disadvantage.
Camping in tents is not always
necessary. Sometimes, as the weight can
be a drag, setting up near a sheltered
area, surrounded by dunes, is enough.
With a groundsheet or mat, sleeping
on the ground is an alternative. Make
sure to bring a warm sleeping bag, as
temperatures descend fast once the sun
disappears over the horizon.
As the sun dips below the horizon, a fire
is necessary, if not vital. Coffee, dates, and
tea will undoubtedly be served, an integral
part of Arabian hospitality and culture. As
the darkness gathers, the true wonder of
Al-Rub’ Al-Khali emerges: stars. Overhead,
you can glance up and sense a tapestry
of stars spreads out across the sky. Light
pollution is nonexistent for hundreds upon
hundreds of miles. This clear and total
darkness allow these natural diamonds of
the sky to shine away, uncovered.
Clawing your way to the top of
a dune to witness this, makes it all
the more special, as height allows
the moonlight to show off the tops
of nearby dune, creating an ethereal
landscape bathed in moonlight.
Waking ten or so minutes before
dawn, and watching the sun rise above
the dunes for a new day, is also an awe
inspiring moment in a journey that
already will have yielded so much.
Watching the sun colors the dunes
gold isn’t the only reward. If you’re very
lucky you might see more than just the
delicate footprints of a desert fox. They
often wander through campsites at night,
but to see one in the day light is much
rarer. They blend effortlessly into the
sand and their large ears mean they leap
into their burrows when you approach,
but go slowly and they might let you see
them for a few moments.

*

Leah Schmidt is a travel photographer
based in Saudi Arabia.
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As the darkness gathers, the true wonder of
		 Al-Rub’ Al-Khali emerges:

			stars.
Overhead,
		 you can glance up and sense
				 a tapestry of stars spreads 		
						out across the sky
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region, as travellers would often spend
weeks crossing this emptiness, with little
other than expert navigation and reading
of the land, as well as the inherited
generational knowledge to guide them.
Indeed, getting safely in and out of
Al-Rub’ Al-Khali may take significant
skill, expertise, and know-how, all of
these critical to navigating this most
treacherous of deserts. Yet, the rewards for
doing so are great and many. Astounding
vistas of sand few will ever see, with dunes
of all shapes, sizes and colours constantly
emerging from a seemingly limitless everchanging horizon.
Also critical is not to set off for AlRub’ Al-Khali outside of the cooler, and
at night very cold, months of November
through end of February. After that, the
sun gets too hot and tires fail, with the
sand doing great damage to vehicles. This
is a short window of opportunity, and
even then, at the height of midday the
beating down of the sun can sometimes
be overwhelming.
Once having entered Al-Rub’
Al-Khali, thereby surrendering to
its capricious whims, what is most
immediately striking is the complete
silence which cloaks all. It is a heavy,
weighty stillness unused to being
broken by anything or anyone. As
vehicle motors become stilled and
conversations muted, this silence
becomes all-encompassing. Most
deserts, or harsh landscapes of little or
no human inhabitation, may also have
this heavy stillness, but it is especially
true of this majestic, scenic landscape.
Even considering the pantheon of
world deserts, with such names as the
Sahara or Gobi deserts, the Al-Rub’ AlKhali is particularly remote and harsh.
No people permanently live there,
save for seasonal movements of camel
herds in the winter months by Bedouin
herders, or on rigs operated to take
advantage of the rich yields of fossil fuels
lying beneath its surface. Days upon
days might go by without, potentially,
the sighting of a single other soul. It
makes for breathtaking, untouched
natural beauty, and a jarring feeling that
without maps, knowledgeable guides,
or equipment, conditions are almost
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Any journey to Al-Rub’ Al-Khali
			 requires thoughtful planning,
meticulous attention to detail,
			and consistent execution.

				
Nothing
can be left to chance
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vast desert of the Arabian
In the
Peninsula known as Al-Rub’ Al-

Khali (The Empty Quarter), there is no
permanent inhabitation, almost no roads,
and only intrepid visitors or nomadic
Bedouins dare venture there.
Al-Rub’ Al-Khali is a place fraught
with danger and unpredictability.
Risks abound, from running out of
fuel, getting stuck in sandy quagmires,
or, simply, losing one’s way in the
vast emptiness. Even a flat tire could
mean certain death without the proper
precautions. Inherently hostile as it is,
however, Al-Rub’ Al-Khali is also one of
the most beautiful, scenic and rugged
landscapes on Earth.
Covering approximately 650,000 km2
of the Arabian Peninsula, straddling
Saudi Arabia, the United Arab Emirates,
and Oman, as well as parts of Yemen,
Al-Rub’ Al-Khali is truly gigantic in size
and scale. This has led it to be recorded
the largest contiguous sand desert
on Earth, and one that is as naturally
treacherous as it is impressive.
Accessing Al-Rub’ Al-Khali is no
easy task, understandably. First, vehicles
able to withstand the tough conditions
need to be found. All provisions, fuel,
victuals and shelter have to be brought
in, for there is nothing inside and all
eventualities need to be prepared for. In
short, any journey requires thoughtful
planning, meticulous attention to
detail, and consistent execution.
Nothing can be left to chance.
One possible entry point would be
to start from Riyadh and head over
600 km south to the town of Wadi alDawasir, before entering the desert itself.
Always travel into Al-Rub’ Al-Khali as a
convoy of several appropriate vehicles,
for as both modern conveniences recede
behind you, you are truly alone.
The drivers should know the
unmarked trails and paths, be able to
seamlessly read the land, and understand
the forces that will apply themselves on
the vehicles: gravity, sand, even wind.
They will be vital to getting you through
the vast changing landscape shaped by
winds safely and without incident.
In times past, such desert navigating
skills were vital to travelling in this
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Empty Quarter
Remote Rugged Beauty
The largest contiguous sand desert
on Earth, and one that is
as naturally treacherous as it
is impressive.
Written by Leah Schmidt *
Photographed by Haitham Al-Shanfari
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WE KNOW THAT SOMETIMES GETTING BACK QUICKLY
IS AS IMPORTANT AS GETTING THERE.
With 20 SkyTeam member airlines and a large number of partners to connect you to the world,travelling
is seamless. Covering more than 1,060 destinations worldwide and providing access to over 670 lounges,
SkyTeam makes it easy to get wherever you need to go. Visit skyteam.com

SkyTeam

Discover our
Latest Loyalty
Innovations
At experience more seamless is at the
SkyTeam, making your travel

heart of everything we do. That is why we
are excited to share the news about the
industry-leading innovations we’ve made
to ensure smoother connectivity between
our members’ frequent flyer programs.
Forgot to enter your frequent flyer
number when booking your flight? No
problem, your miles will be automatically
credited after you’ve flown. For this
and more, read on to discover the latest
enhancements that are making SkyTeam
the leading global alliance for loyalty.

Easily Accrue Miles Around the
Globe Easily:
Earning miles while flying with
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SkyTeam is now even easier. Simply
input your frequent flyer program
number on booking or at check-in. Your
miles will be automatically credited to
your account when you fly with any of
our 20 SkyTeam member airlines.

Always Get the Miles
You’ve Flown:

Every mile counts so we’ll help you
collect the ones you thought you had
lost. If you forgot to enter your frequent
flyer number before departure on any
SkyTeam members’ flight, go to your
loyalty program’s website and enter your
travel information. Your request will
be confirmed within seconds and your
miles will be added to your account.

Rewards Are Just a
Few Clicks Away:

Systems integration between our
members allows you to redeem your
miles for award tickets on any SkyTeamoperated flight with ease. In just a few
clicks, you can book your award ticket
directly on your loyalty program’s

website and choose from any of the
17,000+ SkyTeam flights operated daily.

Enjoy Your Alliance-Wide Status:

You earned the perks and we’ll deliver
them wherever you fly. That means the
benefits you have as an Elite or Elite
Plus customer will be recognized by all
our members.
Please visit www.airlineffppage.com to
learn more about the new features.

Key Facts about SkyTeam:
672
Lounges worldwide

200

Million frequent flyers

17

Different Frequent Flyer Programs

20

Member airlines
Visit skyteam.com to find out more.
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How Now, Brown Cow
An Angus cow in a flooded field
in Laurieton, Australia. Thanks to
the marbling of their meat and
consistent quality, Angus cattle are
raised for beef production.
Photograph By Brooke Whatnall
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