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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق اال�ستثمارات العامة ،م�ؤخ ًرا م�شروع «نيوم» الذي ُيعد نقلة
كبرية يف مفهوم التخطيط اال�سرتاتيجي لالقت�صاد والتنمية ال�شاملة
وفق ر�ؤى ع�صرية ومبتكرة ت�ست�شرف امل�ستقبل من �أجل بناء الإن�سان
وتعمري املكان .وهذا امل�شروع التاريخي يتوج �سل�سلة امل�شروعات الكربى
التي مت �إعالنها م�ؤخ ًرا كالبحر الأحمر والقدية وغريهما من امل�شروعات
اال�سرتاتيجية التي �أطلقها �سمو ويل العهد ،حفظه اهلل ،ال�ستثمار كل
املوارد املتاحة ،وحتقيق تنمية �شاملة وم�ستدامة ،وم�ستقبل زاهر للوطن
واملواطنني.
يف هذا العدد من جملتكم «�أه ًال و�سه ًال» تطالعون تقري ًرا عن هذا
امل�شروع امللهم الذي ميثل قفزة كبرية ونوعية يف مفهوم امل�شاريع التنموية
والتحول االقت�صادي نحو �آفاق �أرحب و�أ�شمل ،تتعدد فيها املوارد وتتهي�أ
الفر�ص اال�ستثمارية لتحقيق تنمية �شاملة يف �أرجاء الوطن كافة .وهو
م�شروع وطني ا�سرتاتيجي مبا يحظى به من اهتمام القيادة الر�شيدة،
اهتماما كب ًريا على جميع امل�ستويات ،ومن ذلك
حيث تويل هذا امل�شروع
ً
الدعم اال�ستثماري الذي ي�صل �إىل  500مليار دوالر ،وكذلك املوقع
اال�ستثنائي بني قارات العامل وم�سارات التجارة العاملية و�أ�سواقها� ،إىل
جانب ما يتمتع به امل�شروع من ت�ضاري�س مذهلة ت�شمل ال�شواطئ ،واجلزر،
واجلبال ،وال�صحراء يف تنوع جمايل فريد� ،إ�ضافة �إىل الهدف الأ�سا�سي
للم�شروع واملتمثل يف تطوير قطاعات اقت�صادية رئي�سة للم�ستقبل ،ومعاجلة
الت�سرب االقت�صادي.
م�شروع «نيوم» ال�ضخم ،كما �أ�شار �سمو ويل العهد يحفظه اهلل،
�سيجعل من هذه املنطقة اخلا�صة مثا ًال ُيحتذَ ى به عامل ًيا يف امل�ستقبل،
لالرتقاء بجودة احلياة بجميع جوانبها ،من التعليم ،وال�صحة ،والغذاء،
والنقل ،والرتفيه ،وال�صناعة ،والتقنية احلديثة ،بالإ�ضافة �إىل توظيف
�أحدث تقنيات امل�ستقبل لتوفري فر�ص اقت�صادية كربى من خالل حتويل
منطقة قاحلة �إىل مدن ح�ضارية وذكية ت�ستقطب �أف�ضل العقول واملواهب،
وال�شركات من اململكة وخارجها ،لتخطي حدود االبتكار يف تهيئة الفر�ص
االقت�صادية املتميزة ،حيث مت ت�صميم هذه املنطقة لتتفوق على املدن
العاملية الكربى من حيث القدرة التناف�سية ومنط املعي�شة.
واخلطوط ال�سعودية ب�صفتها الناقل الوطني للمملكة �ستواكب هذا
امل�شروع الكبري مب�شيئة اهلل ،بخطط ت�شغيلية يف جمال النقل اجلوي
واخلدمات الأخرى ملجموعة امل�ؤ�س�سة و�شركاتها النا�شئة عن التخ�صي�ص.
و�سوف ت�ستثمر يف ذلك مواردها الب�شرية امل�ؤهلة ت�أهي ًال عال ًيا ،و�أ�سطولها
احلديث من الطائرات ب�شركة اخلطوط ال�سعودية للنقل اجلوي ،وطريان
�أديل ،وطريان ال�سعودية اخلا�ص ،والبريق� ،إ�ضافة �إىل �أ�سطول �شركة
اخلطوط ال�سعودية لل�شحن.
فاخلطوط ال�سعودية �صرح من �صروح هذا الوطن املعطاء� ،شاركت
و�ستظل ت�شارك يف خدمة خططه وم�شاريعه التنموية التي ت�شهد حال ًيا نقلة
كبرية ونوعية ،ويجري حال ًيا يف امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية
ال�سعودية و�شركاتها ووحداتها اال�سرتاتيجية النا�شئة عن التخ�صي�ص
تنفيذ برنامج طموح للتحول يهدف �إىل تطوير الأداء ورفع الكفاءة
الت�شغيلية ،وحتديث الأ�سطول وتنميته ،وزيادة الرحالت ،وال�سعة املقعدية،
والتو�سع يف الت�شغيل الدويل ،وتطوير اخلدمات ،وتقدمي منتجات ذات
جودة عالية تنا�سب جميع �شرائح امل�سافرين .وقد مت قطع �شوط كبري
يف هذا الربنامج ،و�إجناز كثري من مبادرات التحول .وهذه املبادرات
ت�سهم يف حتقيق �أهداف برنامج التحول الوطني وم�شاريعه اال�سرتاتيجية
ومنها م�شروع «نيوم» الذي �سيغري مفهوم اال�ستثمار و�صناعته ،واملدن
العاملية اجلاذبة لال�ستثمارات ،ويتيح كث ًريا من الفر�ص اال�ستثمارية
ل�شركات الطريان وال�سياحة وال�ضيافة والفندقة والرتفيه ،ويدعم مقومات
االقت�صاد الوطني ،وي� ِّؤمن م�ستقب ًال زاه ًرا وتنمية �شاملة وم�ستدامة للوطن
يف ظل قيادة حكيمة وتوجيهات �سديدة من لدن �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل.
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رسالة «السعودية»
حريصا على إرضاء ضيوفه ،يعمل
ً
ال جويًا عالميًا
أن نكون ناق ً
بقدرات تنافسية ،وفق أسس تجارية ،رافعً ا بفخر شعار الوطن
حول العالم بسواعد مُ حفّ زة عالية التأهيل.

ISSN

ردمد1319-1543:

جميع الحقوق محفوظة ،ال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة ،أو
اختزانه في نظام حفظ معلومات ،أو نقله ،أو إرساله بأي صورة أو بأي وسيلة
إلكترونية كانت ،أو التسجيل ،أو خالفه دون إذن كتابي مسبق من الناشر.
اآلراء والمعلومات المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر
الخطوط الجوية العربية السعودية ،أو الناشر ،إنما يتحمل مسؤوليتها كاتبوها
أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.
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يف عامل

حقيقي ي�صنعه اخليال ينطلق
م�شروع نيوم يف «موقع ومكان
للحاملني الذين يريدون خلق �شيء جديد يف هذا
العامل» .بهذه الكلمات �أطلق �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان ،ويل عهد اململكة العربية
ال�سعودية ،م�شروع «نيوم» حيث ت�صنع الأحالم
وتتحقق ،عرب نخبة العقول و�أمهر الكفاءات
القادمة لتحقيق �أحالمها و�أفكارها الرائدة التي
تتخطى امل�ألوف ،لتعي�ش اململكة واق ًعا مغاي ًرا يف
عهد خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،ت�شهد فيه َو َث َبات ت�ستدين
الو�صول �إىل م�ستقبل واعد ،عرب نهج تنموي،

وفق �آليات تعك�س رغبة ملحة يف �إحداث حتوالت
كربى ،تلبي تطلعات �أبناء اململكة ،جت�سدها خطط
طموحة ،عرب ر�ؤية ال�سعودية  2030وما ي�ستتبعها
من برامج ،يف �سبيل ر�سم خارطة م�ستقبل باهر،
تتوزع على �أرجائها م�شروعات عمالقة ،تنعك�س
�آثارها الإيجابية وعوائدها املتعاظمة على �أبناء
اململكة يف خمتلف مناحي احلياة ،بل تتجاوز
حدود اململكة �إقليم ًيا ودول ًيا.
يف ظل هذه الر�ؤية الطموحة ك�شف عن
م�شروع نيوم ،املدينة التي ت�ست�شرف امل�ستقبل
وعلومه وتقنياته لتعي�شه حا�ض ًرا وجت�سده واق ًعا،
م�سطر ًة ع�ص ًرا جديدً ا من الإبداع ،را�سم ًة

وج ًها مغاي ًرا للمنطقة ب�أكملها ،عرب احت�ضانها
�أعظم العقول واملواهب ،ورواد الأفكار اخلالقة
لبناء م�شروعات مبتكرة �ستحول املنطقة الواقعة
يف �شمال غرب اململكة ،وممتدة بني كل من
ال�سعودية ،وم�صر ،والأردن �إىل منطقة عاملية
مبوا�صفات يتوق للحياة فيها كثري من �سكان
الأر�ض .حيث متلك نيوم عوامل متفردة تبد�أ
من موقع جغرايف متميز ،يربط بني ثالث قارات
�آ�سيا ،و�أفريقيا ،و�أوروبا ،ومير مبحاذاته نحو
 %10من التجارة العاملية عرب البحر الأحمر.
وي�ستطيع  %70من �سكان العامل الو�صول �إىل
مدينة نيوم يف غ�ضون � 8ساعات كحد �أق�صى.
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نيوم
المزايا االقتصادية | يقدم م�شروع مدينة نيوم
مزايا ذات جدوى اقت�صادية مرتفعة لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات والأفراد ،لذا �سي�ستقطب �أف�ضل
ال�شركات ،و�أ�صحاب الكفاءات من جميع �أنحاء
العامل .ومن هذه املزايا �سهولة الو�صول �إىل ال�سوق
ال�سعودية على نحو مبا�شر والأ�سواق العاملية ،ال
�سيما مع حتول املنطقة �إىل مركز للربط بني قارات
�آ�سيا ،و�أفريقيا ،و�أوروبا .كما �ستتوافر منظومة توريد
�شاملة� ،إىل جانب التمويل واحلوافز املالية ،والبيئية
التنظيمية ،والقوانني التجارية امل�شجعة ،والبنية
التحتية التي ا�ستخدم فيها �أحدث التقنيات.
وتُعد �إعادة توجيه الإنفاق ال�سعودي نحو الداخل
من �أهم مزايا نيوم ،ال �سيما يف جمال ال�سياحة
والرعاية ال�صحية والتعليم واال�ستثمار اخلارجي،
�إذ ينفق املواطنون مليارات الدوالرات يف هذه

القطاعات �سنو ًيا خارج اململكة ،و�ستجذب نيوم هذه
الأموال للداخل مرة �أخرى.
نمط حياة جديد | نيوم هي مدينة امل�ستقبل
واحلياة اجلديدة التي ال نظري لها ،ويرجع ذلك �إىل
منط احلياة املتطور� .إذ �ست�ستخدم فيها التقنيات
امل�ستقبلية على تو�سع ،ومنها التنقل الذكي املتمثل يف
ال�سيارات والطائرات ذاتية القيادة ،كما �ستتوافر
ال�شبكات املجانية للإنرتنت فائق ال�سرعة� ،أو ما
يطلق عليه الهواء الرقمي ،والذكاء اال�صطناعي،
وتقنيات الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز ،ومراكز
البيانات ،و�إنرتنت الأ�شياء ،والتجارة الإلكرتونية.
�إىل جانب الأنظمة املرورية ذاتية التعلم ،والتعليم
املجاين امل�ستمر على الإنرتنت املتوافق مع �أعلى
املعايري العاملية ،واخلدمات احلكومية الرقمية

املتكاملة التي �سيح�صل عليها �سكان نيوم عن
طريق اللم�س ،وي�شمل ذلك �إ�صدار الرتاخي�ص
والوثائق كافة .عرب �أمتتة جميع اخلدمات املقدمة
والإجراءات �ست�صبح املعامالت والإجراءات
�إلكرتونية بالكامل .و�س ُيمكن ذلك نيوم لتكون الأكرث
كفاءة حول العامل فيما يخ�ص الأن�شطة والإجراءات
احلكومية واال�ستثمارية ،بينما �ستخ�ضع املنطقة
لأعلى معايري اال�ستدامة العاملية.
�ستطبق معايري جديدة خا�صة بنظام البناء
من �أجل توفري منازل خالية من الكربون.
�إ�ضافة �إىل منازل ومن�ش�آت جرى ت�صميمها
بطرق �إبداعية وابتكارية حتفز على ممار�سة
الريا�ضة ،وامل�شي ،وا�ستخدام الدراجات الهوائية،
واال�ستفادة من م�صادر الطاقة املتجددة .ولن
ت�ضم نيوم �أ�سوا ًقا �صغرية للت�سوق .فكل �شيء

من قلب الصحراء ستقوم مدينة نيوم بإنتاج أغذية طازجة وصحية،
وسيجري تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب ،عبر منظومة
من التقنيات المتطورة ،ستستخدم في الزراعة الجافة،
وفي البيوت الخضراء التي تعمل بالطاقة الشمسية
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�سي�صل �إىل ال�سكان يف منازلهم ومقار عملهم عرب
ا�ستخدام التقنيات اللم�سية.
قطاعات المستقبل | حتت�ضن مدينة نيوم
ت�سعة قطاعات اقت�صادية ت�شمل :م�ستقبل الطاقة
واملياه ،وم�ستقبل التنقل ،وم�ستقبل التقنيات
احليوية ،وم�ستقبل الغذاء ،وم�ستقبل الت�صنيع
املتطور ،وم�ستقبل الإعالم والإنتاج الإعالمي،
وم�ستقبل الرتفيه ،وم�ستقبل العلوم التقنية والرقمية،
وم�ستقبل املعي�شة.
�سيجري يف جمال الطاقة �إقامة �ألواح
�شم�سية و�شبكات لتوليد الطاقة وتخزينها ،لي�س
لال�ستخدام اليومي فح�سب ،بل للأجيال القادمة
� ً
أي�ضا� ،إذ يعد موقع امل�شروع بيئة مثالية لتطوير
م�شروعات الطاقة املتجددة لتوافر الرياح والطاقة

ال�شم�سية ،ال �سيما مع بلوغ الرثوة ال�شم�سية
امل�ستمرة نحو  20ميجا جول/مرت مربع يوم ًيا،
ومتو�سط �سرعة الرياح  10.3مرت/ثانية ،ما يتيح
�إنتاج الطاقة ب�أقل تكلفة ممكنة .ولن يقت�صر
توليد الطاقة على تلك امل�صادر املعروفة ،بل �سيتم
ا�ستحداث م�صادر �أخرى لتوليد الطاقة متثل
م�ستقب ًال واعدً ا يف هذا املجال.
بهذا التقدم يف ا�ستخدام الطاقة �ست�شهد
املدينة �إنتاج �أغذية طازجة و�صحية من قلب
ال�صحراء و�سيجري حتويل مياه البحر �إىل مياه
�صاحلة لل�شرب ،عرب منظومة من التقنيات
املتطورة ال�ستخدامها يف الزراعة اجلافة،
والبيوت اخل�ضراء التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
كما �سيفتح ذلك الباب �أمام �أ�ساليب ت�صنيع
جديدة يجري ا�ستحداثها يف نيوم .ولن تقت�صر

االبتكارات على تقنية النانو ،والطباعة ثالثية
الأبعاد ،واحل�سا�سات ،واملركبات الكهربائية،
والإن�سان الآيل ،واملواد املتجددة ،و�سيتزامن مع
ابتكار املواد الت�صنيعية التطوير امل�ستمر للأبحاث
والدرا�سات ،وتهيئة الظروف املواتية الختبار
االبتكارات وتطبيقها.
�سيعتمد م�شروع نيوم يف ابتكاراته على �سيا�سة
امل�صدر املفتوح ،والذكاء اال�صطناعي ،والواقع
االفرتا�ضي ،و�إنرتنت الأ�شياء ،والأجهزة الذكية،
لتتحول املدينة �إىل مالذ للمخرتعني واملبتكرين
لإجراء جتاربهم واختباراتهم ،ومن ثم تنفيذ
مبتكراتهم واخرتاعاتهم لإفادة الب�شرية.
العالجات الجينية | �سينعك�س التقدم التقني يف
جمال االبتكار على م�ستقبل الرعاية ال�صحية املتمثل

9

نيوم

جغرافيا فريدة وطقس مثالي

على خالف الطق�س احلار الذي تعانيه دول اخلليج تقع نيوم يف منطقة معتدلة
الطق�س �شمال غرب اململكة ،حيث تنخف�ض درجة احل��رارة يف هذا املوقع نحو
درجات مئوية عن باقي دول اخلليج .وما ي�سهم يف تلطيف �أجواء املنطقة � ً
أي�ضا قربها
من مرتفعات جبلية ت�شرف على البحر الأحمر ،وتت�أثر على نحو مبا�شر بتيارات
الرياح التي تعرب من خالله.
ميتد م�شروع نيوم على م�ساحة ت�صل �إىل �أكرث من � 26ألف كيلو مرت مربع ،وتنعم
كل هذه امل�ساحة بجمال طبيعي �ساحر ،وحتت�ضن م�ساحات �شا�سعة من اجلبال
�شاهقة االرتفاع ي�صل طول بع�ضها �إىل  2500مرت ،ف�ض ًال عن �شواطئها املمتدة التي
�ستحت�ضن �أنواع الريا�ضات البحرية كافة .كما يعزز من هذه التجربة املثالية التنوع
البيئي البحري الفريد الذي يتيح جتربة اال�ستمتاع بال�شعاب املرجانية ،والأ�سماك
النادرة ،والريا�ضات املائية يف �أجواء �ساحرة.

10
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تمتد مدينة نيوم على مساحة تصل إلى أكثر من  26ألف كيلو متر مربع
وسيتمكن  %70من سكان العالم من الوصول إليها
في غضون  8ساعات كحد أقصى
يف العالج اجليني ،وعلوم اجلينوم ،و�أبحاث اخلاليا
اجلذعية ،وتقنية النانو احليوية ،والهند�سة احليوية.
فكل هذه العلوم �ست�شهد تطو ًرا كب ًريا داخل حدود
نيوم ،و�سيتمكن الباحثون عن �أحدث طرق العالج
من احل�صول عليه داخل املدينة ،ولن ي�ضطروا �إىل
البحث عنه يف مكان �آخر.
إعالم المستقبل والترفيه والرفاه |
�ستد�شن نيوم حقبة جديدة من �إعالم امل�ستقبل
بو�سائل �إنتاجه التي �ست�ستفيد من ال�صناعات
املتطورة يف املدينة على نحو كبري .ويتزامن ذلك
مع تعزيز مفاهيم جديدة يف عامل الرتفيه عرب
�إن�شاء املالعب ،وامل�سارح ،وقاعات الفنون الب�صرية
واملتنزهات الطبيعية التي متتد على م�ساحات
�شا�سعة �إىل جانب حديقة تعد الأكرب يف العامل .وكل
هذه العوامل �ستجعل من املدينة مثا ًال يحتذى به يف
املعي�شة والرفاه من حيث االرتقاء بجودة احلياة فيما
يتعلق باجلوانب التعليمية ،وال�صحية ،والغذائية،
والرتفيه ،وال�صناعة ،والغذاء� ،إ�ضافة �إىل القدرة
على توظيف �أحدث تقنيات امل�ستقبل الأمنية،
وت�ضمينها يف البنية التحتية ل�ضمان الأمن وال�سالمة
ل�سكان نيوم وزوارها.
التنقل | لن يربط م�شروع نيوم اخلطوط الربية
فقط ،بل اخلطوط البحرية واجلوية � ً
أي�ضا .فامل�شروع

م�صمم لي�صبح مركزًا لربط اململكة بالعامل عرب
و�سائل النقل املختلفة� .إذ يعتمد امل�شروع �ضمن رقعته
اجلغرافية �أنظمة تنقل حديثة ،وف ًقا لأعلى معايري
ال�سالمة ،ل�ضمان �سهولة التحرك والرتحال ،لي�س
فقط بني مناطق امل�شروع ،و�إمنا � ً
أي�ضا بني نيوم
وخمتلف دول العامل يف كل القارات ،وذلك عرب
�شبكة نقل متطورة تتيح الو�صول �إىل نيوم واملغادرة
منها �إىل �أي بقعة يف العامل مهما بعدت.
منظومة عمرانية مستحدثة | ترتكز الر�ؤية
العمرانية واحل�ضارية للم�شروع على �ستة توجهات
رئي�سة يجري تطويرها بالكامل �ضمن م�شروع نيوم.
وهذه التوجهات تركز على الإن�سان بالدرجة الأوىل،
عرب توفري �سبل العي�ش املريح ل�ساكني املدينة،
والعناية باجليل اجلديد بتهيئة احلياة ال�صحية،
والتنقل عن طريق منظومة من املرافق املتقدمة،
�إىل جانب احلكومة الإلكرتونية و�أمتتة اخلدمات
والرقمنة ،بالتو�سع خارج نطاق العمل املادي ،والولوج
بقوة �إىل العامل االفرتا�ضي عرب خدمات رقمية
�سريعة وجمانية .وت�شمل تلك اخلدمات ،الإنرتنت
وتعزيز التعليم وت�سهيل التوا�صل .كما تعد اال�ستدامة
�أحد التوجهات ال�ستة يف نيوم ،حيث �سيجري
ا�ستخدام الطاقة املتجددة على نحو كامل يف كل
املباين واملن�ش�آت وو�سائل التنقل� ،إ�ضافة �إىل االبتكار
يف عامل الإن�شاءات الذي يعد هو �آخر التوجهات

ال�ستة يف مدينة نيوم ،حيث �ستتحول املدينة �إىل
خمترب لأ�ساليب البناء ومواده املبتكرة.
استثمار واعد | تنبئ الأرقام ب�أن م�شروع نيوم
ولد عمال ًقا ،و�ستتعاظم �أرباحه مبرور الوقت ،لي�س
على االقت�صاد ال�سعودي فح�سب ،بل الدول املجاورة
� ً
أي�ضا ،والدول امل�ستثمرة يف امل�شروع .ومن �أهم
املكا�سب الرئي�سة للم�شروع �إعادة توجيه الت�سرب يف
االقت�صاد ال�سعودي.
ت�شري التقديرات �إىل �أن م�ساهمة نيوم يف الناجت
املحلي الإجمايل للمملكة �ستتجاوز  100مليار دوالر
بحلـول عـام  ،2030و�سي�صبح الناتـج املحلي للفرد يف
نيوم الأعلى يف العامل .كما �ست�سهم نيوم يف تخفي�ض
الواردات ،ال �سيما فيما يتعلق بال�سيارات ،والآالت،
ومعدات االت�صال ،التي كانت ت�ستورد بنحو 70
مليار دوالر ،حيث �سيجري ت�صنيع كثري من ال�سلع
امل�ستوردة داخل نيوم.
ووف ًقا لهذه الر�ؤية الطموحة التي جرى
التخطيط لها يف هذه املدينة العاملية ،ف�سوف تخطو
اململكة بثبات نحو حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية
التي تعرب من خاللها �إىل م�ستقبل واعد ،يف ظل
اقت�صاد متنوع الدخل ،وبيئة جاذبة للعقول املبتكرة،
وتهيئة اململكة لت�صبح موط ًنا لتقنية امل�ستقبل
وعلومه ،وذلك كله من �أجل توفري حياة �أف�ضل
لأبنائها وكل من يعي�ش على ثراها.
11
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غيوم الهدا
يف حمافظة الطائف ،غرب اململكة العربية ال�سعودية ،تعانق غيوم ال�شتاء عقبة الهدا ،حيث تنذر بالرعد،
والربق ،واملطر الغزير ،فيتوخى املارون ب�سياراتهم احلذر و�سط هذا اجلمال.
تصوير :حسان مبروك
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كهف حسمي
يف �شمال غرب منطقة تبوك تبدو جبال ح�سمي �أ�شبه مبتحف طبيعي يف و�سط ال�صحراء ،حيث تتجلى
تعرجات هذا الكهف احلجري بني ال�ضوء املت�سلل وعتمة كهف عميق.
تصوير :عواد العطوي
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وادي لجب
�شق �صخري بني جبال الريث يف جازان ،يعد من �أف�ضل املناطق ال�سياحية ،ال �سيما عندما
ت�سقط الأمطار لتتجمع يف هذا الوادي امل�سمى جلب ,حيث مياهه الرقراقة ت�أخذ من ال�صخر والزرع �ألوانهما
لتكون �أجمل لوحة طبيعية.
تصوير :سعد آل خرصان
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الطائر القرمزي
يف م�ستنقع مائي يف والية فلوريدا تبدو جمموعة من طيور �أبي منجل قرمزية اللون.
هذا الطائر الذي مييل لونه �إىل الأحمر الداكن اجلميل يعد �شعا ًرا وطن ًيا لدولة تريناداد
وتوباغو الواقعة يف البحر الكاريبي.
Photograph by Frans Lanting
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بدر الحصاد
يف �أوائل �أكتوبر ت�شرين الأول يبدو القمر مكتم ًال فوق نهر �سار الرائع يف �أملانيا�ُ .سمي ببدر احل�صاد لأنه �أخذ ا�سمه من فالحي
الن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية ،الذين كان ب�إمكانهم اال�ستمرار يف عملهم حتى بعد غروب ال�شم�س ،وذلك ل�ضوئه ال�ساطع.
Photograph by Babak Tafreshi
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طيران أديل

تأسيسا واألسرع
األحدث
ً
نم ًوا في المملكة
مهما وإضافة قيمة
رافدا
تمثل الشركة
ً
ً
لسوق النقل الجوي.

منصور البدر
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طريان

�أديل� ،»Flyadeal« ،شركة طريان
اقت�صادي ت�أ�س�ست يف � 17أبريل
 2016ومقرها مدينة جدة ،وهي مملوكة بالكامل
للم�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية،
وتعد ذراع الطريان منخف�ض التكلفة يف جمموعة
امل�ؤ�س�سة .وتعمل ال�شركة با�ستقاللية تامة عن �شركة
اخلطوط ال�سعودية للنقل اجلوي (الطريان الأ�سا�سي
للم�ؤ�س�سة) .كما تتمتع �شركة طريان �أديل با�ستقاللية
�إدارية ،ولها براجمها و�أنظمتها امل�ستقلة ،وخططها
الت�شغيلية اخلا�صة وفق نهج الطريان االقت�صادي
ذي الدرجة الواحدة ،لتوفري خيار مطلوب ل�شريحة
وا�سعة من امل�سافرين.
كان يوم الثالث والع�شرين من �سبتمرب املا�ضي
يوما تاريخ ًيا يف اململكة ،وحتديدً ا قطاع الطريان
ً
و�صناعة النقل اجلوي ،لي�س لأنه ي�صادف ذكرى

اليوم الوطني ال�سابع والثمانني ،فح�سب ،ولكن
لأن هذا اليوم �شهد االنطالقة الأوىل للرحالت
املنتظمة لطريان �أديل �أحدث �شركات الطريان
يف اململكة ،والتي مت ت�أ�سي�سها وفق مفهوم خمتلف
للطريان منخف�ض التكلفة لدعم منظومة النقل
اجلوي يف اململكة ،وتقدمي خدمات النقل اجلوي
على القطاعني الداخلي والإقليمي بجودة عالية،
ومعايري عاملية وتكلفة منخف�ضة ،ولت�سهم يف طريان
�أديل مبفهومها ور�ؤيتها و�أهدافها اال�سرتاتيجية،
فهي �إحدى املبادرات الرئي�سة لربنامج التحول
الذي يجري تنفيذه يف امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط
اجلوية العربية ال�سعودية ،وذراع الطريان
االقت�صادي �ضمن جمموعة اخلطوط ال�سعودية
التي تواكب خطط التنمية ال�شاملة يف اململكة
وبراجمها وفق ر�ؤية  ،2030وبرنامج التحول
21
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األسطول

يتكون �أ�سطول طريان �أديل الأويل من
( )8طائرات ،جميعها من طراز �إيربا�ص
 ،A320ومن فئة الدرجة الواحدة ،وتبلغ
�سعتها املقعدية ( )186مقعدً ا .ومت حتى 23
نوفمرب ا�ستالم ( )3طائرات� ،أطلق عليها
(الني ،و�سهيل ،وال�سيف) .و�سوف
�أ�سماء رّ
تباعا على �أن يكتمل
ت�صل بقية الطائرات ً
و�صولها قبل منت�صف العام املقبل .2018
فيما ي�صل عدد طائرات الأ�سطول وفق
خطة الت�أ�سي�س �إىل ( )50طائرة حد �أق�صى.
يف اليوم الذي �أكملت فيه �شركة طريان
�أديل �شهرين من عمرها الت�شغيلي� ،أعلن
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ،مدير عام
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية
ال�سعودية املهند�س �صالح بن نا�صر
اجلا�سر� ،أن ال�شركة ترتقب بنهاية العام
اجلاري ً
عرو�ضا من �شركتي «�إيربا�ص»
و«بوينج» ب�ش�أن طلبية ل�شراء ( )30طائرة
من طرازي  A320و  ،B737م�ؤكدً ا �أن
قرا ًرا ب�ش�أن الطلبية �سيتم اتخاذه يف موعد
�أق�صاه نهاية الربع الثاين من عام .2018

الوطني بتوفري خدمات النقل اجلوي بخيارات
منوعة تنا�سب جميع �شرائح امل�سافرين.
هذه اخليارات ت�شمل الطريان الأ�سا�سي
للخطوط ال�سعودية بدرجاتها املنوعة املتمثلة
يف درجة ال�ضيافة مبقاعدها املميزة احلائزة
�أف�ضل مقعد للدرجة ال�سياحية يف العامل منذ
عامني ،ودرجة رجال الأعمال مبقاعدها
الوثرية ،والدرجة الأوىل وهي �أجنحة فخمة
وخا�صة .وتوفر «ال�سعودية» على منت رحالتها
خدمات مميزة ت�شمل الوجبات ،والرتفيه،
واالت�صاالت ،وغريها من اخلدمات .كما ت�شمل
خيارات خدمات النقل اجلوي التي توفرها
اخلطوط ال�سعودية طريان «البريق» بدرجة
�سفر واحدة (الدرجة الأوىل) بخدماتها
املميزة التي يقدمها عرب �صاالت الطريان
اخلا�ص يف كل من الريا�ض وجدة ،وكذلك
طريان ال�سعودية اخلا�ص للرحالت اخلا�صة،
�سواء داخلية� ،أو دولية.
ثم اكتمل العقد ب�إطالق طريان �أديل منخف�ض
التكلفة ليكتمل بذلك بناء منظومة خدمات النقل
اجلوي ملجموعة اخلطوط ال�سعودية ،ومن ثم
توفري خيارات ال�سفر جلميع �شرائح امل�سافرين،
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ما �سي�سهم يف حتقيق النقلة النوعية والإيجابية
يف م�ستوى خدمات النقل اجلوي يف اململكة .وهذا
ما ينعك�س �إيجا ًبا على اخلدمة واملزايا املقدمة
للم�سافرين كتوفري املزيد من الرحالت واملقاعد،
وت�شغيل طائرات حديثة ،وتوفري خدمات حجز
متميزة ،وحت�سني �إجراءات ال�سفر با�ستخدام
�أحدث تطبيقات تقنية املعلومات.
تميز األداء وتسارع النمو | حققت �شركة
طريان �أديل ،خالل �شهرين من انطالقتها،
مت�سارعا .فبعد �أن د�شنت
جناحا مميزً ا ،ومن ًوا
ً
ً
رحالتها املنتظمة يوم � 23سبتمرب برحلة واحدة
(ذها ًبا و�إيا ًبا) بني كل من الريا�ض وجدة ،وخالل
�أ�سبوعني �أ�ضافت رحلة ثانية ،ومن � 25أكتوبر
ت�ضاعف عدد الرحالت اليومية بني الريا�ض
وجدة �إىل ( )5رحالت يف االجتاه الواحد (10
رحالت يف االجتاهني) .ويف الأول من نوفمرب مت
تد�شني وجهتني جديدتني من خالل ت�سيري رحلة
يومية (ذها ًبا و�إيا ًبا) بني جدة والدمام ،و�أخرى
بني جدة والق�صيم .وبناء على الطلب املتزايد
على رحلتها بني جدة والدمام مت ت�سيري رحلة
يومية ثانية لي�صل عدد الرحالت اليومية بني

ال�ساحلني الغربي وال�شرقي �إىل ( )4رحالت يف
االجتاهني .وت�شهد العمليات الت�شغيلية لل�شركة
مت�صاعدا مع توايل و�صول
من ًوا متوا�ص ًال وم�سا ًرا
ً
طائرات الأ�سطول.
�أ�صبحت �شركة «طريان �أديل» اليوم رافدً ا
مه ًما ،و�إ�ضافة قيمة ل�سوق النقل اجلوي يف اململكة،
حيث تقدم جتربة �سفر جديدة يف مفهومها،
وفريدة يف كلفتها املنخف�ضة ،مع �إتاحة الفر�صة
للم�سافرين الختيار املقعد املنا�سب ،والوجبة
املف�ضلة ،وحقيبة ال�سفر الإ�ضافية ،وتوفري
اخليارات لهم بطرق �سهلة وب�سيطة .وت�شهد ()4
مطارات �سعودية حال ًيا �إقالع ( )16رحلة وهبوطها
يوم ًيا ومبجموع ( )112رحلة �أ�سبوع ًيا ،مع تزايد
عدد الرحالت والت�شغيل لوجهات جديدة مع توايل
و�صول طائرات الأ�سطول ،حيث تخطط ال�شركة
للتو�سع يف الت�شغيل الداخلي وتد�شني وجهات دولية
على امل�ستوى الإقليمي.
تبلغ ال�سعة املقعدية الأولية التي وفرتها
�شركة طريان �أديل يف �سوق النقل اجلوي
الداخلي ولفئة الطريان منخف�ض التكلفة نحو
(� )21ألف مقعد يف الأ�سبوع الواحد ،ومبعدل
يومي ي�صل �إىل (� )3آالف مقعد.

		
الذراع االقتصادي للخطوط السعودية يكمل
مجموعة المؤسسة في توفير خيارات سفر
		
متعددة لجميع شرائح المسافرين
رحلة التأسيس واالنطالقة
 17أبريل 2016
مدير عام اخلطوط ال�سعودية
يعلن ر�سم ًيا عن ت�أ�سي�س
طريان �أديل يف احتفال
ر�سمي احت�ضنه مطار امللك
عبدالعزيز بجدة.

 24أغسطس 2017
ا�ستالم �أوىل طائرات �أ�سطول
«�أديل» من م�صنع �إيربا�ص
بهامبورغ يف �أملانيا ومت �إطالق
«الني» على الطائرة.
ا�سم رّ

 1سبتمبر 2017
البدء يف ت�شغيل الرحالت
التجريبية الختبار الكفاءة
الت�شغيلية وقيا�سها،
و�أنظمة الت�شغيل الر�سمية
و�إجراءات الت�شغيل.

 13سبتمبر 2017
رئي�س الهيئة العامة للطريان
املدين ي�سلم مدير عام اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة طريان �أديل،
رخ�صة امل�شغل اجلوي اخلا�صة
ب�شركة طريان �أديل.

 15سبتمبر 2017
ا�ستالم الطائرة
الثانية للأ�سطول
و�إطالق ا�سم «�سهيل»
على الطائرة.

 23سبتمبر 2017
بدء العمليات الت�شغيلية لطريان
�أديل تزام ًنا مع الذكرى ال�سابعة
والثمانني لليوم الوطني،
وانطالق الرحلة الأوىل من جدة
�إىل الريا�ض.

 17أكتوبر 2017
و�صول الطائرة الثالثة
�ضمن �أ�سطول طريان �أديل
و�إطالق ا�سم «ال�سيف» على
الطائرة اجلديدة.

 1نوفمبر 2017
تو�سع طريان �أديل يف الت�شغيل
بت�سيري رحلة يوم ًيا (ذها ًبا
و�إيا ًبا) بني جدة والدمام,
و�أخرى بني جدة والق�صيم.

23

معالم

حديقة
سنترال بارك
تقع

احلديقة الكبرية يف مانهاتن
مبدينة نيويورك الأمريكية،
وتبلغ م�ساحتها  3.4كيلو م ،2ويزورها
�سنو ًيا نحو  37مليون زائر من �أنحاء
العامل .تعد احلديقة رئة نيويورك
واملتنف�س اخلا�ص بها .وقد جرى
التفكري يف �إن�شائها يف الن�صف
الثاين من القرن التا�سع ع�شر،
حينما ت�ضاعفت ن�سبة ال�سكان يف
نيويورك مع قلة وجود الأماكن
املفتوحة التي تتيح لل�سكان اخلروج
�إليها بعيدً ا عن ال�ضو�ضاء.
�شهدت احلديقة النور يف عام
وعدت َمعل ًما وطن ًيا يف عام
ُ ،1857
 ،1962وتدار حال ًيا من قبل منظمة
غري ربحية .وتعد من �أكرث املواقع
احل�ضرية زيارة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،ومن �أكرث مواقع الت�صوير
حول العامل� ،إذ �شهدت ت�صوير مئات
امل�شاهد من الأفالم داخلها .كما
ت�ضم نحو  25منحوتة �شهرية يف
�أنحائها من بينها م�سلة كليو باترا
الفرعونية التي يرجع تاريخها �إىل
عاما قبل امليالد.
ً 1450
ت�ضم احلديقة جمموعة من
البحريات ال�صناعية يبلغ عددها
�سبع بحريات ،منها بحرية كربى،
فيما تتدرج م�ساحة البحريات الأخرى
من متو�سطة �إىل �صغرية .كما تعد
احلديقة موط ًنا لنحو � 25ألف �شجرة،
ومئات الأنواع من الطيور وال�سناجب.
�شهدت حديقة �سنرتال بارك
كث ًريا من �أعمال الرتميم والتحديث،
جرت بد ًءا من �أواخر القرن التا�سع
ودوما
ع�شر ،حتى الألفية اجلديدةً .
ما ُينتقد ال�سماح بدخول ال�سيارات
يف ممرات احلديقة ،لذلك ينادي
كثريون ب�إعادة احلديقة ل�سابق
عهدها دون �سيارات ت�سبب ال�ضجيج
والتلوث.
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 24ساعة

 24ساعة
في

كيب تاون
تشتهر كيب تاون برمالها البيضاء،
وغاباتها الساحرة ،واألراضي الخضراء
المنبسطة ،وطبيعتها الخالبة،
وقممها الجبلية متفاوتة االرتفاعات.
وأماكن كثيرة تستحق الزيارة مثل
جبل الطاولة ،ورأس الرجاء الصالح،
وكيب بوينت ،وحديقة الزهور ،والمياه
الحارة .كما يمكن االقتراب من
طيور البطريق ،وأسماك القرش عبر
الغطس في أقفاص مجهزة ومعدة
لقضاء أوقات ماتعة في أعماق البحر.

أين تسكن؟
فندق Winchester Mansions
يبعد الفندق م�سافة  4دقائق �س ًريا على الأقدام
من �شاطئ املحيط الأطل�سي .حيث تطل معظم
غرف الفندق على البحر واجلبل ،كما يحتوي على
م�سبح و�ساحة فناء م�شيدة على الطراز الإيطايل،
وحتيط بها النوافري و�أ�شجار النخيل .وجميع غرف
الفندق و�أجنحته مطرزة بالديكور الهولندي.
ويقدم الفندق عرب مطعم  Harveysامل�أكوالت
اجلنوب �أفريقية والأوروبية والآ�سيوية ،وغريها من
امل�أكوالت ال�شهية .وميكن لنزالء الفندق اال�ستمتاع
باخلدمات التي يقدمها املركز ال�صحي بالفندق،
وكذلك الطريان املظلي على ال�شاطئ.
أين تذهب؟
من �أبرز املعامل ال�سياحية يف كيب تاون ،طريق قمة
ت�شامبان ،وهو م�صنف بو�صفه �أحد �أف�ضل الطرق
ذات املناظر اخلالبة يف العامل .حيث ميكن التوقف
يف �أثناء التجول على هذه الطريق لل�صيد بالقرب
من قرى كهوت بي ،وم�شاهدة طيور البطريق على
أي�ضا جبل
�شاطئ بولدرز .ومن معامل املدينة � ً
الطاولة ،وهو ُيعد من �أ�شهر معامل كيب تاون ،وقد
واحدا من عجائب الطبيعة ال�سبع
جرى اختياره ً
اجلديدة .حيث ي�شتهر اجلبل باحتوائه على 1460
نوعا من النباتات .كما تعد جزيرة روبن �أحد �أهم
ً
املعامل التي يحر�ص على زيارتها كل زائر لكيب
تاون ،فقد �سجن الزعيم الأفريقي نيل�سون مانديال
يف هذه اجلزيرة .كما تتنوع احلدائق التي ميكن
زيارتها ،ومن بينها حدائق كري�ستنبو�س�ش النباتية
التي �أن�شئت عام  .1913وتتمتع احلديقة ب�شهرة
عاملية وتقع على املنحدر ال�شرقي جلبل الطاولة.
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ماذا تتسوق؟ وأين؟
ال تقل متعة الت�سوق عن متعة التجول يف معامل كيب
تاون ،فالت�سوق ُيعد �أحد عوامل اجلذب لل�سفر �إىل
كيب تاون� ،إذ تكتظ الأ�سواق بال�سلع الفاخرة مثل
الأملا�س واجلواهر والتحف الأفريقية ،والأحجار
الكرمية ،واخلزف النفي�س ،والأواين الزجاجية،
واملالب�س الأنيقة .و�أكرث ما مييز ال�سلع �أنها فاخرة
و�أ�سعارها منخف�ضة التكلفة مقارنة ب�أ�سعار الدول
الأوروبية .من �أ�شهر الأ�سواق يف مدينة كيب تاون
�سوق  Access Parkالذي يعر�ض �أفخم املالب�س
الريا�ضية .ويحتوي و�سط املدينة على عدد من
املراكز التجارية تقع بالقرب من تقاطع �شارع
�سرتاند و�شارع �أديريل .ويعد جريجو�س مول من
�أف�ضل خيارات الت�سوق� ،إذ ي�ضم كث ًريا من املطاعم
واملقاهي الفريدة .بينما ميكن �شراء ال�سلع ال�شعبية
من ال�سوق اخل�ضراء و�سط املدينة ،وتقع بالتحديد
جنوب �شارع لونغ �سرتيت ،حيث ا�شتهر ال�سوق ببيع
امل�صنوعات التقليدية.
أي�ضا مركز �أولد
�
املهمة
التجارية
ومن املراكز
ً
بي�سكت ميل و�أوي كيوتري ،و�سوق فيكتوريا ،ومركز
كانال ووك للت�سوق ،وكيب كوارتر مول.

من هنا وهناك

أكثر المدن تقد ًما تقن ًيا
تتنب�أ

�سان فران�سي�سكو

منظمة ال�صحة العاملية ب�أن املدن
�ستكون �أكرث الأماكن ا�ستيعا ًبا لل�سكان
يف امل�ستقبل� .إذ ق ّدرت املنظمة حجم ال�سكان
املتوقع يف املدن بحلول عام  2050بنحو ثلثي
�سكان الأر�ض.
حر�ص موقع بيزن�س �إن�سايدر على ا�ست�شارة
وكالة  2thinknowاملتخ�ص�صة يف �إجراء بحوث
بيانات تقنية املعلومات ،وذلك لتحليل �أكرث املدن
ابتكا ًرا وتقد ًما تقن ًيا على م�ستوى العامل .وقد
اعتمدت الوكالة على ع�شرة عوامل للو�صول �إىل
الت�صنيف� ،شملت عدد براءات االخرتاع يف املدينة
مقارنة بتعداد ال�سكان ،وال�شركات النا�شئة،
ور�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف التقنية ،ومعدالت
ا�ستخدام الهواتف الذكية وغريها من العوامل.
ت�صدرت مدينة �سان فران�سي�سكو الأمريكية
تقدما تقن ًيا ،بفعل احت�ضانها
قائمة الدول الأكرث ً
وادي ال�سيليكون الذي ي�ضم جميع �أعمال التقنية
العالية حول العامل .بينما ح ّلت نيويورك يف
املركز الثاين ،وذلك بفعل احت�ضانها نحو � 7آالف
�شركة تُ�صنف من �شركات التقنية املتقدمة،
ف�ض ًال عن خدمات الواي فاي املجانية التي
تتوافر يف املدينة ،ال �سيما يف جادة مانهاتن
حيث تتوافر لال�ستخدام العام� ،إ�ضافة �إىل عدد

ال�شركات النا�شئة املتنامي يف املدينة.
ح ّلت العا�صمة الإجنليزية لندن يف املركز
الثالث ،بفعل ما تتمتع به من مزايا تتيح منو
ال�شركات النا�شئة و�أعمال الربجمة على نحو
ميثل حتد ًيا ملدينة �سان فران�سي�سكو نف�سها� ،إذ
ت�شري التقديرات �إىل �أن نحو � 11ألف وظيفة يف
جمال التقنية �ست�صبح متاحة يف العقد املقبل.
كما ح ّلت مدينة لو�س �أجنلو�س يف املركز الرابع،
حيث ت�ؤدي فيها ال�شركات النا�شئة ور�أ�س املال
رئي�سا يف ازدهار قطاع التقنية.
اال�ستثماري دو ًرا ً
�سيطرت على املراكز الالحقة ك ٌّل من
عا�صمة كوريا اجلنوبية �سي�ؤول التي ت�سمى مدينة
امل�ستقبل ،ولديها كثري من االبتكارات ومنها
نظام ت�صميم مرتو الأنفاق الذي يناف�س مرتو
نيويورك ،ثم تبعتها مدينة �آ�سيوية �أخرى هي
رئي�سا
العا�صمة التايوانية تايبيه ،التي تعد موطنًا ً
لكثري من �شركات التقنية التي تعمل يف جمال
�إنتاج معدات التقنية واحلا�سبات� ،أكرث من العمل
يف جمال الربجميات.
يف املراكز الأربعة الأخرية من القائمة ح ّلت
مدينة بو�سطن الأمريكية ،وتلتها �سنغافورة يف
�آ�سيا ،ثم تورنتو يف كندا ،وجاءت �شيكاغو يف
املركز العا�شر.

التلوث ومعدل األعمار
ميثل

تلوث الهواء تهدي ًدا حقيق ًيا ل�صحة
الب�شر ،بل �إنه ُيعد �أحد �أكرب املخاطر
على جودة البيئة املحيطة بالإن�سان ،وفقًا لتقارير
منظمة ال�صحة العاملية .ولكن هل �س�ألت نف�سك من
قبل �إىل �أي حد ميكن �أن ي�شكل ذلك تهدي ًدا يقلل
من معدل العمر املتوقع للإن�سان يف خمتلف املناطق
حول العامل؟ وكم ي�سرق الهواء امللوث من �سنوات
العمر؟ هناك درا�سة حديثة جتيب عن كثري من
الت�سا�ؤالت املتعلقة باملعي�شة يف بيئة غري �صحية.
ن�شرت جملة الأكادميية الوطنية للعلوم يف
الواليات املتحدة الدرا�سة التي �أجراها فريق
عاملي من الباحثني حول بيانات التلوث من 154
مدينة �أغلبها يف ال�صني والهند من عام 1982
حتى عام  ،2012وقاموا مبقارنتها مع بيانات
الوفيات التي تغطي  78مليون �شخ�ص يف املدة
من  2004حتى  .2012ور�صد الباحثون �صلة قوية
بني انخفا�ض العمر املتوقع وتلوث الهواء مبواد
وج�سيمات ثقيلة ت�ؤثر يف �صحة الرئتني ،وتت�سبب
يف �إحداث �أمرا�ض يف اجلهاز التنف�سي.
بح�سب الدرا�سة ف�إن معدل تلوث الهواء
يف بع�ض املناطق ال�صينية ميكنه �أن يخف�ض
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من معدل العمر املتوقع لل�شخ�ص بنحو ثالث
�سنوات ،بينما يف الهند قد ُيخفّ�ض تلوث الهواء
العمر املتوقع للإن�سان بنحو � 4سنوات ،ولكن من
حتديدا هم �أ�سو�أ ً
حظا ،لأن
يعي�شون يف نيو دلهي
ً
تدين جودة الهواء يف املدينة على نحو وا�ضح
ميكنه �أن ي�سبب انخفا�ض معدالت الأعمار
املتوقعة �إىل ما يقرب من ع�شر �سنوات.
كانت احلكومة ال�صينية قد اتبعت �سيا�سة
تعرف ب�سيا�سة نهر هواي منذ عقود ،اعتادت
خاللها تقدمي الفحم املجاين ل�سكان �شمال النهر
بغر�ض التدفئة يف ف�صل ال�شتاء .ومع الوقت
ارتفعت معدالت اجلزيئات ال�ضارة العالقة يف
الهواء بنحو خم�سة �أ�ضعاف احلد الآمن الذي
تقره منظمة ال�صحة العاملية ،وباملقارنة مع
املناطق الواقعة يف جنوب البالد كان تركيز هذه
اجلزيئات �أعلى يف املناطق ال�شمالية مبا فيها
العا�صمة بكني بن�سبة .%50
خل�ص العلماء �إىل �أن متو�سط العمر املتوقع
يقل بنحو �سبعة �أ�شهر مع كل  10ميكروغرامات/
مرت مكعب زيادة من اجلزيئات الثقيلة التي
يحملها الهواء.
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مهرجانات

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

تأصيل الموروث الثقافي

يمثل المهرجان تظاهرة ثقافية ،واقتصادية ،ورياضية متنوعة تؤصل اإلرث
الوطني ،وتعكس العمق الحضاري للمملكة.

ُيع ّد

موروث الإبل من �أعرق مقومات ثقافة اململكة،
وقد �ش ّكل لقرون كثرية �أحد �أهم مكونات حياة
�أبناء اجلزيرة العربية .فكانت الإبل رفيقة الدرب يف
احلل والرتحال ،وراحلة ت�شارك يف منظومة احلياة
اليومية بجميع تفا�صيلها� ،إىل جانب كونها م��وردًا
اقت�صاد ًيا حيو ًيا للغذاء واجللود.
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على وقع الزخم الذي تعي�شه اململكة من الأن�شطة
الثقافية والرتاثية التي ترثي عربها حياة العامة ،يطل
مهرجان امللك عبدالعزيز للإبل يف ن�سخته الثانية
التي تنعقد مطلع يناير املقبل ومتتد ل�شهر كامل،
ليمثل ً
رابطا ح�ضار ًيا متي ًنا بني الأجيال ،ي�ستح�ضر
املا�ضي البعيد ،وي�ستعيد ذاكرة املكان .حيث حتت�ضن

منطقة ال�صياهد اجلنوبية للدهناء بني الرحمية
واحلفنة� ،شمايل غرب العا�صمة الريا�ض� ،أن�شطة
التنظيم عرب قرية متكاملة جرى ت�صميمها وفق �أعلى
امل�ستويات.
ت�شهد ال��دورة اجلديدة تنفيذ �سباقات الهجن،
ب�إن�شاء م�ضمار خا�ص لها يف القرية ال�سعودية للإبل
جرى ت�صميمه وفق �أعلى امل�ستويات ،وذلك لرت�سيخ
القيم العربية والإ�سالمية الأ�صيلة التي تعرف بها
اململكة منذ القدم .وقد حر�ص املنظمون على تو�سيع
نطاق اخل��دم��ات املقدمة ل�ضيوف اململكة ،وتوفري
املعلومات ال�شاملة عرب التطبيقات الذكية ،لتي�سري
اال�ستفادة من احلدث ،وا�ستك�شاف خمتلف �أن�شطته،
واال�ستمتاع بتجارب تفاعلية جديدة على �أر�ض الواقع.
المهرجان رؤية ورسالة | يقدم املهرجان
لع�شاق الإبل والرتاث وال�شعر عددًا من الأن�شطة
امل�شوقة ت�ستدعي عنا�صر خمتلفة من املكونات الرتاثية
العريقة ،تتنوع فيها العرو�ض والأن�شطة وامل�سابقات،
لتلبي احتياجات جميع الفئات والأعمار وحتفزهم على
امل�شاركة ،وتعزز القيم الأ�سا�سية للمجتمع ال�سعودي.

�إذ يعمل منظمو املهرجان وفق ر�ؤية طموحة تك ّر�س
مكانة املهرجان كن�شاط عاملي رائد ،يعزّز الهوية
الوطنية واحل�ضارية ،ويكت�سب بعدً ا اقت�صاد ًيا
مه ًما ،عرب ت�أ�صيل تراث الإبل ،وتعزيز املنظومة
االقت�صادية اخلا�صة به لتنويع عائداتها وتقديرها
ك�صناعة جديدة.
مزايين اإلبل | تُ�ش ّكل م�سابقة جمال الإبل التي
تنظمها دارة امللك عبدالعزيز �أحد الأحداث التي
ينتظرها ع�شاق الإبل واملهتمون بها �شتاء هذا العام،
حل�ضور امل�سابقات واال�ستمتاع مبختلف الأن�شطة
الرتاثية امل�صاحبة لها.
وق ��د ح ��ددت �إدارة امل �ه��رج��ان �سبعة ع��رو���ض
للم�شاركة يف م�سابقة املزايني لهذه الدورة ،ت�شمل �ست
فئات من الإبل هي :املجاهيم داكنة اللون ،واملغاتري
متعددة الأل��وان ،ومنها الو�ضحاء �شديدة البيا�ض،
وال�شعالء ،وال�شقحاء ،واحلمراء وال�صفراء .تبلغ
جمموع اجلوائز اخلا�صة مب�سابقات املزايني 290
جائزة ،يح�صل من خاللها الفائزون على جوائز يبلغ
جمموعها �أكرث من  113مليون ريال �سعودي.

أنشطة متنوعة | �سيجد زائر املهرجان قرية
ترفيهية متكاملة حتت�ضن �سو ًقا تراث ًيا يجذب
املهتمني بالرتاث الوطني لعر�ض مقتنيات الإبل،
ف�ض ًال عن عر�ض منتجات الأ�سر املنتجة وتوافر
املطاعم ال�شعبية .كما جرى �إن�شاء معر�ض تراثي
متكامل با�سم «�سنام» يعي�ش فيه الزائر رحلة
تاريخية تفاعلية عن الإبل وح�ضارتها وتاريخها.
�إ�ضافة �إىل اال�ستمتاع باخليام التي تعر�ض
حكايات عن تاريخ الإبل املتجذر يف تاريخ اجلزيرة
العربية.
الدهناء خضراء | تعكف �إدارة مهرجان امللك
عبدالعزيز للإبل على �إطالق مبادرة الدهناء
خ�ضراء التي ت�سعى �إىل �إعادة احلياة النباتية
الطبيعية ملوقع املهرجان واملنطقة املحيطة به،
وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير مدينة الريا�ض،
ووزارة البيئة واملياه والزراعة ،وعدد من امل�ؤ�س�سات
التعاونية .وت�شمل هذه املبادرة زراعة جمموعة
كبرية من النباتات لت�صبح رئة تتنف�س منها الأر�ض،
وم�صدر غذاء للكائنات احلية.
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فيلم
عمل إبداعي يكرس القدرات الفنية العربية ويضعها على خارطة
صناعة السينما العالمية بقصة يُرجع بعدها اإلنساني
والتاريخي أمجاد حضارتنا وثقافتنا.

تانيا ناجيا

32

 -ديسمبر 2017

وحتديدا
غابر من عمر ح�ضارتنا،
ً
في زمن ق �ب��ل ن �ح��و �أل� ��ف و�أرب � ��ع م �ئ��ة ع��ام،
ي�ستفيق فتى يف ال�سابعة من العمر من حلمه ب�أن
مقداما على واقع �أليم تتواىل ف�صوله،
فار�سا
ً
ي�صري ً
�إذ تتعر�ض قريته لأعمال نهب وقتل و ُيختطف هو
و�شقيقته ل ُيباعا يف �سوق العبيد .ويف عامل يحكمه
الظلم واجل�شع ،يرزح ال�صغريان حتت نري العبودية.
لكن من كان يحلم بالفرو�سية �سرعان ما يكت�شف يف
�أعماقه �شجاعة يلهج بها ل�سانه �ضد الظلم ،وعزمية
ي�ستنري بها على دروب ال�شقاء .ويكرب ال�صغري ،وتكرب
عزميته لت�صري ال�سبيل �إىل احلرية.
تلك هي ق�صة بالل ،الفتى الذي حتول من عبد
�إىل �صحابي جليل ،ق�صة �ألهمت املنتج واملخرج
ال�سينمائي ال�سعودي �أمي��ن ط��ارق جمال ،فقدمها
عم ًال �إبداع ًيا بكل املقايي�س ،تتالقى فيه �أعلى املعايري
الفنية والإنتاجية والإخ��راج �ي��ة ،م��ع ث��راء املحتوى
الفكري والأدبي والدرامي والتاريخي .يف فيلم «بالل»
الكرتوين ثالثي الأبعاد ،الذي �أب�صر النور يف �سبتمرب
�أيلول من عام  2016يف ا�ستديوهات �شركة براجون
انرتتينمانت يف دب��ي ،تتبدد الفوا�صل بني التوثيق

التاريخي والق�صة الدرامية لإظهار ر�سالة �إن�سانية
تخاطب وجدان الب�شر يف كل زمان ومكان �إذ تُرجع
�صدى ظاهرة عبودية �أثقلت كاهل �شعوب وجمتمعات،
يف م��وازاة ر�سالة عربية تعيد �إح�ي��اء بع�ض تراثنا
احل�ضاري والثقايف .فبعد �أن احتلت �شا�شاتنا على مر
العقود الأخرية �صور �أبطال ُ�ص ِّدرت �إلينا من �صنّاع
خارجيني احتكروا مفهوم البطولة يف �شخ�صيات من
مثل �سوبرمان� ،أو �سبايدرمان ،حتى ويليام واال�س
الذي قاد املقاومة �ضد الإجنليز املحتلني لأ�سكتلندة
يف فيلم «ق�ل��ب ��ش�ج��اع» مليل غيب�سون ،ع��زم �أمي��ن
جمال على �أن ُيعيد و�صل ما انقطع منذ زمن املخرج
ال���س��وري م�صطفى ال�ع�ق��اد ،يرحمه اهلل ،وفيلميه
ال�شهريين «الر�سالة» و«عمر املختار» ،واختار �سرية
م�ؤذن الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،سيدنا بالل بن
رباح ،ر�ضي اهلل عنه ،مدخ ًال �إىل �إعادة �إحياء مفهوم
البطل الأقرب �إىل ثقافتنا وهويتنا.
يقول �أمين جمال�« :صنعت الفيلم بالدرجة الأوىل
لأجل ابني طارق ولأبنائنا كلهم» .ف�أمين الذي عاد
ذات مرة �إىل منزله لريى ولده طارق ،وكان �آنذاك
ال يتجاوز اخلام�سة من عمره ،يعدو يف �أرجاء املنزل

متنك ًرا بزي �سوبرمان ،راعه ت�صريح ال�صغري ب�أنه
يطمح لأن ي�صري «�سوبرمان» عندما يكرب .عن تلك
احلادثة يقول املخرج ال�سعودي« :تخوفت من �أمرين،
�أولهما �أن يحاول طارق التحليق على غرار �سوبرمان
في�صيبه مكروه ،والآخ��ر �أن يتطلع ول��دي �إىل بطل
خيايل ال حقيقة له .ولأين مل �أكن �أمتلك �أي حق ب�أن
�أملي عليه التخلي عن بطله دون �أن �أقدم له البدائل،
�شعرت ب�أن من واجبي �إيجاد البديل».
كان بو�سع �أمين �أن يختار �إلقاء اللوم على عمالقة
�شركات الإن �ت��اج يف عاملنا ،وان�ت�ق��اد تق�صريهم يف
خماطبة اجل�ي��ل ال�ع��رب��ي ب��إن�ت��اج ُيتيح لهم �إع ��ادة
اكت�شاف هويتهم وتراثهم و�أبطالهم .لكن الرجل
مدفوعا ب�شغفه ب�صناعة الأف�لام� ،أن يكون هو
�آث��ر،
ً
�صاحب املبادرة .و�إذ ذاك ،تخلى عن مهنته ،بو�صفه
م�صرف ًيا ،وباع �سيارته ،ونقل مكان �إقامته �إىل دبي
جت�سد ر�سالة �سامية وم�أثرة
من �أج��ل حتقيق حلم َّ
�أتاحت للإمكانات العربية انتزاع اعرتاف �سينمائي
عاملي بتمايزها ومقدرتها على تقدمي حمتوى ي�ضاهي
م��ا ي�صلنا م��ن �إن�ت��اج��ات ب ��ارزة لأك�بر ا�ستديوهات
العامل .فيلم «بالل» الكرتوين الذي �أنتج بداية باللغة
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املنتج واملخرج ال�سعودي �أمين طارق جمال.

ي�ستم ّر عر�ض فيلم «بالل» على منت اخلطوط ال�سعودية طيلة �ستة �أ�شهر بد ًءا من �شهر نوفمرب .2017

صنعت الفيلم بالدرجة األولى ألجل ابني طارق وألبنائنا كلهم.
فألني لم أكن أمتلك أي حق بأن أملي على ابني التخلي عن البطل
سوبرمان دون أن أقدم له البدائل ،شعرت بأن من واجبي إيجاد البديل
 -أيمن طارق جمال

الإنكليزية مب�شاركة م�شاهري ال�سينما العاملية� ،أفلح
جناحا �إعالم ًيا وجماهري ًيا حتى يف
يف �أن يح�صد
ً
العامل الغربي .لعل الرهان بداية ،وفقًا ملا يقول �أمين
جمال ،على �أن يجتذب فيلم من �إنتاج عربي وبق�صة
عن �شخ�صية �إ�سالمية جمهو ًرا غرب ًيا ،كان �ضئي ًال،
ال �سيما يف ظل تف�شي ظاهرة ُره��اب الإ�سالم .لكن
ردود فعل امل�شاهدين والنقاد على حد �سواء فاقت كل
التوقعات ،ال �سيما لدى عر�ضه يف مهرجانات تورنتو،
حتديدا،
وبرلني ،و�أ�سرتاليا ،وكان .ويف مهرجان كان
ً
ا�ستُقبل عر�ض «بالل» بحفاوة بالغة ،و ُمنح على هام�ش
املهرجان ج��ائ��زة �أف�ضل فيلم ملهم يف ي��وم �أف�لام
الأنيمي�شن ،ف�ض ًال عن تر�شحه �ضمن �أف�ضل خم�سة
�أفالم جلائزة �آ�سيا واملحيط الهادئ ال�سينمائية.
هذا التمايز يف املهرجانات العاملية واكبه قبول
وا�سع لعمل �أمين جمال وفريق �شركة براجون الرائدة
يف جمال الإنتاج الكرتوين وامل�ؤثرات الب�صرية ،ت�شهد
على ذلك الأرق��ام على �أه��م موقعني عامليني لتقومي
الأفالم .ففي موقع �أي �إم بي دي  ،imbdحقق الفيلم
ا�ستجابة بلغ قدرها  10/8.4من �أ�صل � 12٫325صوتًا.
�أم��ا على موقع  ،Rotten Tomatoesفبلغت ن�سبة
تقومي الفيلم  %80على مقيا�س الطماطم املخ�ص�ص
لتقومي النقاد ال�سينمائيني ،و %91على مقيا�س
الف�شار املخ�ص�ص للجمهور العادي ،وهي ن�سبة تفوق
ما حققه فيلم «�سبايدرمان».
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�إن كانت ه��ذه الأرق ��ام قد �شكلت لأمي��ن جمال
وفريقه ،الذي ي�ضم خرباء من ت�سع جن�سيات عربية
خمتلفة� ،إق��را ًرا بنجاح متميز يفخرون به ،ف��إن ما
زاد يف هذه املفخرة ويف ال�شواهد على تثمني ر�سالة
الفيلم الإن�سانية كان اختياره دون غريه للعر�ض يف
وحتديدا
�شهر مار�س الفائت يف حمفل الأمم املتحدة،
ً
يف غرفة املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف املقر
الرئي�س للمنظمة بنيويورك بح�ضور 340
موفدا.
ً
فعر�ض «ب�لال» يف هذا املحفل ال��دويل ال��ذي يكر�س
يوما لإح�ي��اء ذك��رى �ضحايا ال��رق وجت��ارة الرقيق،
ً
ي�صادق حت ًما على تلقي العامل لق�صة ب�لال الذي
ك�سر قيود العبودية وحرر روحه منها بالإميان ،وباملثل
على تفوق �أمي��ن جمال يف مقاربة ه��ذه ال�شخ�صية
بعيدا ع��ن �أي ت�سطيح �أو منطية ،وهو
الإ�سالمية ً
الذي يعتقد اعتقا ًدا را�سخً ا �أن دور �صنّاع الأفالم هو
الت�صدي للنمطية .لعل اختيار �شخ�صية ال�صحابي
اجلليل بالل ،ر�ضي اهلل عنه ،دون غريه تخدم هذا
املق�صد بكثري من امل�صداقية .يقول �أمين« :وملاذا ال
يكون بالل هو البطل؟ بالل حارب من �أجل حريته
وم��ن �أج��ل حياة �أف�ضل ل��ه ول�غ�يره .وه��ذا م��ا �أردت
�إظهاره من خالل عملنا .فالفيلم ال يتعلق بتبني ق�ضية
دينية ،و�إمنا بتاريخ له بعد �إن�ساين جامع».
يذكر �أن ق�صة الفيلم لي�ست وحدها ما �ضمن له
النجاح .فالعمل الذي ا�ستغرق �إجنازه ثالث �سنوات،

وه��ي م��دة قيا�سية حتى مقارنة ب��إن�ت��اج��ات دي��زين
مل ت�خ� ُل م��ن حت��دي��ات على م�ستوى امل�ح�ت��وى وبناء
ال�سيا�سات ،وت�شكيل الفريق ،والتقنيات واال�ستخدام
جهدا
غري امل�سبوق لبع�ض الربامج التطبيقية ،ميثل ً
متميزًا لفريق م��ن 327
�شخ�صا تعاونوا م��ع �أمي��ن
ً
جمال على تقدمي قراءة �صادقة لل�شخ�صية ولإطارها
التاريخي .فبموازاة �إث��راء الفيلم بتفا�صيل درامية
حتديدا يف اجلانب الإن�ساين لل�شخ�صية،
ت�سد الثغرات
ً
من مثل عالقة بالل ،ر�ضي اهلل عنه ،ب�أخته غفرية،
كان ثمة حر�ص بالغ على �إيفاء البعد التاريخي حقه
لي�س على م�ستوى ال�سرد الق�ص�صي فح�سب .وهذا ما
دفع باملخرج �إىل اال�ستعانة بربوفي�سور يف مادة التاريخ
ومعه فريق من  11باح ًثا لإجراء بحوث متكاملة عن
الع�صر الذي عاي�شه بالل ،ر�ضي اهلل عنه .يقول �أمين:
«اعتمدنا تو�صيفًا رباع ًيا يق�ضي بر�صد �أربعة عنا�صر
يف بناء ال�شخ�صيات ه��ي� :سمات ال��وج��ه ،والبنية
اجل�سدية ،والن�سب والقبيلة ،وال�سلوك والأط�ب��اع.
وقد جمع الفريق املعني هذه املعطيات من  17مرج ًعا
خمتلفًا ثم �أبقينا على العنا�صر امل�شرتكة بينها بن�سبة
 %80وما فوق»� .أما املرحلة الثانية ،فتمثلت يف تكليف
ر�سامني جنائيني� ،أحدهما من تركيا ،والآخ��ر من
الفلبني ،بر�سم مالمح ال�شخ�صيات ،باال�ستناد �إىل
املعطيات التي ُجمعت ،ثم املقابلة بني الر�سمني البتكار
ال�شخ�صيات النهائية .الالفت هو �أن �أمي��ن جمال

ذهب �إىل �أبعد من ذلك يف حر�صه على عن�صر الأمانة
يف مقاربة بع�ض التفا�صيل التاريخية تقن ًيا ،حتى �إنه
وفريقه ا�ستخدموا لأجل ذلك تقنيات مل تُنفذ حتى يف
هوليوود حيث خالفًا لفيلم «بالل» ،تبدو ال�شخ�صيات
يف العادة بال �شعر وبال مالب�س كاملة� .أما يف «بالل»،
فجرى العمل على �أدق التفا�صيل يف بناء ما جمموعه
� 87شخ�صية ،بد ًءا من ال�شعر واللحية ،ولي�س انتهاء
بال�سيف �أو الزي املكون �أحيانًا من �سبع قطع .ففريق
عمل «بالل» مل يقبل بكلمة م�ستحيل ،ومل َ
يتخل عن �أي
تف�صيل ملجرد �أن ديزين �أغفلته يف �إنتاجاتها ،بل كان
�سيد املوقف.
ال�سعي �إىل مقاربة الكمال َ
ُدبلج فيلم «بالل» �إىل اللغة العربية ب�أ�صوات نخبة

من الفنانني العرب �أمثال اللبناين جهاد الأطر�ش
ب��دور �سيدنا �أب��ي بكر ال�صديق ،ر��ض��ي اهلل عنه،
والأردين �أ�سعد خليفة ب��دور ال�صحابي حمزة بن
عبداملطلب ،ر�ضي اهلل عنه ،وال�سوري جمال �سليمان
ب��دور �أمية بن خلف ،وال�سعودي ق�صي خ�ضر بدور
ب�لال ،ر�ضي اهلل عنه .كما ُدبلج �إىل الرتكية ،ومن
املتوقع �أن ي�ستمر العمل على دبلجته �إىل ع��دد من
اللغات العاملية.
ي�ستمر عر�ض الفيلم ملدة �ستة �أ�شهر على منت
اخلطوط ال�سعودية ،فيما �أمين جمال وفريقه ينك ُّبون
على م�شروع جديد يتوقع �أن يب�صر النور بعد نحو
�سنة ون�صف �أو �سنتني .ي�سلط الفيلم املقبل ال�ضوء

على قرطبة التي كانت هوليوود الفنون يف القرنني
الثامن والتا�سع امليالديني ،ويبدو �أن النجاح منقطع
النظري الذي حققه «بالل» �سريفع �سقف التحديات
عال ًيا وفقًا ملا يو�ضح املخرج الذي ي�سعى �إىل تخطي
الإجناز الأول نحو جناح �أكرب.
هي رمبا خطوة على طريق الألف ميل ،لكن �أمين
جمال يقول« :ال �أ�سعى اليوم �إىل �إن�ت��اج �أك�بر عدد
حمتمل من الأف�ل�ام ،و�إمن��ا �إىل �أن يكون ما قدمته
م�صدر �إلهام لأكرب عدد حمتمل من �صنّاع الأفالم
العرب .قد �أ�صنع فيل ًما كل �سنتني �أو ثالث �سنوات،
ولكن م ًعا ميكن �أن ن�صنع  100فيلم يف ال�سنوات
املقبلة ،لأننا حقًا منتلك القدرة على حتقيق ذلك».
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فرانكفورت
مانهاتن ألمانيا

ُتعد مدينة فرانكفورت كبرى
المراكز المالية في ألمانيا ،ومقصد رجال
األعمال ،وتضم عددً ا من المعالم المهمة التي
رئيسا.
مقصدا سياحيًا
تجعلها
ً
ً

جوسيلين إيليا

تقع

مدينة فرانكفورت على نهر املاين و�سط
غرب �أملانيا يف والية ه�سن ،وتعد همزة
الو�صل بني املدن الأملانية الكربى ،ن�سبة �إىل موقعها
املميز ،و�شبكة املوا�صالت ال�ضخمة التي تقود �إليها،
رئي�سا للم�صارف والتجارة
كما ت�صنف مركزً ا ً
واملوا�صالت� ،إذ ت�ضم مقر البنك املركزي الأوروبي.
لذلك تعد من كربى املراكز املالية يف �أوروبا ،ومركزً ا
دول ًيا للمعار�ض على م�ستوى العامل ،وهو ما جعلها
وجهة لرجال الأعمال الباحثني عن عقد ال�صفقات.
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1

.2

حتت�ضن فرانكفورت مقر البنك املركزي الأوروبي،
�إ�ضافة �إىل املئات من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
وامل�صرفية ،لذا تعد من �أكرب املراكز املالية يف �أوروبا
ووجهة مف�ضلة لرجال الأعمال.

.3

يتميز الربج الرئي�س بت�صميم معماري فريد ،ويبلغ طوله
 200مرت ،ويعد من معامل املدينة ال�شهرية .ويبلغ عدد الأبراج
برجا باملدينة.
التي يتجاوز طولها  100مرت نحو ً 30

.4

ال غنى لزائر فرانكفورت عن القيام بجولة يف نهر الراين
مل�شاهدة املنازل املطلية بالكل�س ،وال�شرفات املزينة بنبتات
الوي�سترييا ،وتالل تاونو�س.

2
ُت َلقّب فرانكفورت مبانهاتن �أملانيا ب�سبب هيمنة
ناطحات ال�سحاب على �أفقها ،حيث تت�آلف املدينة
يف تناغم بني احلداثة والعراقة ،ال �سيما يف ميدان
الهند�سة املعمارية ،فلم تت�أثر املدينة �سل ًبا بالزحف
العمراين احلديث فيما يخ�ص تراثها وعراقتها
املتج�سدين يف �أزقتها املر�صوفة باحلجارة ،و�ساحاتها
الوادعة التي يعود تاريخها �إىل القرون الو�سطى.
ت�ضم فرانكفورت عددًا من املتاحف وامل�سارح
املهمة ،ومنها امل�سرح الإجنليزي ،ودار الأوبرا ذات
متاما مع طبيعة
امل�ستوى العاملي .وهي بذلك تت�سق ً
خ�صو�صا من
الزوار من �أ�صحاب امل�ستوى الرفيع
ً
رواد الأعمال ،ومبا توافر من معامل رائعة اكت�سبتها
من تاريخها الذي ينحدر �إىل �ألفي �سنة م�ضت ،كونت
هذه املدينة خاللها تاريخها من الأبنية الرتاثية
القدمية ،وعززت حا�ضرها بلم�سات معا�صرة
ج�سدتها ناطحات ال�سحاب ،وعرب �أ�سواقها احلديثة

3
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ناطحات ال�سحاب تهيمن على �أفق فرانكفورت ،لذا تلقب
مبانهاتن �أملانيا .وتت�سامق تلك الناطحات على ال�ضفة
الغربية لنهر الراين ،وتتخذ امل�صارف ال�شهرية مق ًرا لها يف
تلك الناطحات.
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4

تعد مدينة فرانكفورت كبرى المراكز المالية في أوروبا ،ومرك ًزا دول ًيا
		
للمعارض على مستوى العالم ،ومق ًرا للبنك المركزي األوروبي،
ما يجعلها وجهة رئيسة لرجال األعمال الباحثين عن عقد الصفقات
		
التي جتذب الزوار �إليها من كل مكان .يقع الق�سم
القدمي من فرانكفورت على ال�ضفة ال�شرقية من نهر
الراين ،وعلى اجلانب الآخر تقع املنطقة احلديثة،
وي�سكن يف املنطقة القدمية التجار واحلرفيون .ويف
هذا اجلزء من املدينة �سي�ستمتع الزائر ب�آثار العمارة
العتيقة العائدة �إىل القرون الو�سطى ،بينما يجد
متاما عندما ينتقل �إىل
نف�سه على النقي�ض من ذلك ً
ال�ضفة الغربية من النهر لي�سري يف جنبات مدينة
معا�صرة حتمل كل معاين احلداثة.
رحلة في وادي نهر الراين | تعد هذه الرحلة
من �أجمل الرحالت التعريفية لفرانكفورت ،حيث
ي�شاهد الزائر عربها املنازل املطلية بالكل�س تعلوها
�شرفات مزينة بنبتات الوي�سترييا ،و�شبكات احلديد
امل�شغول ،والأبراج القدمية املدببة .ومتتد هذه
الرحلة ليوم كامل يف نهر الراين الذي يتعرج يف

طريقه عرب تالل «تاونو�س» .يف �أثناء هذه الرحلة
يتعرف الزائر � ً
أي�ضا على �أقدم الأبنية والق�صور،
وقالع الع�صور الو�سطى املهيبة التي ترتبع فوق
ال�صخور ال�شاهقة ومزارع العنب التي تزين الأر�ض
بانتظام .وي�شكل نهر الراين ،بجماله ال�ساحر ،وجهة
�سياحية بحد ذاته ،والعطالت املخ�ص�صة لزيارته
حتظى ب�شعبية كبرية.
ت�سهم القالع والغابات واملزارع ،والطرقات
ال�ضيقة املخ�ص�صة للتنزه يف الغابات واملنطقة
املحيطة بالنهر يف تكوين مناظر خالبة ،لدرجة
جعلت من املنطقة م�صدر �إلهام لل�شعراء والر�سامني.
كما تتوافر يف «رودي�سهامي» مناظر خالبة
ومناظر رائعة ،وميكن ا�ستك�شافها عن طريق عربات
كهربائية معلقة «تلفريك» ت�أخذك برحلة اىل �أعلى
التلة ،ت�شاهد من خاللها روعة الوادي .بالإ�ضافة �إىل
وجود �صرح «نيدرفالد» وهو متثال برونزي عمالق

يقع يف مقاطعة جرمانيا� ،ش َّيده القي�صر فيلهيلم يف
عام  ،1883ويبلغ ارتفاعه  37مرتًا .ويف هذه الرحلة
ميكن للزائر �أن ي�ستمتع باملقاهي واملطاعم التي تقدم
امل�أكوالت املحلية وتنت�شر على �ضفة النهر.
رحالت مائية | يعد وقت ما بعد الظهرية �أف�ضل
الأوقات الكت�شاف جمال النهر وما يحيط به� ،إذ
ميكن للزائر �أن ي�ستقل قار ًبا �سياح ًيا ي�سري عرب نهر
الراين يف رحلة ت�أخذه �إىل «�سانت جوارزهاوزن».
لينعم عربها مبناظر خالبة ي�شاهدها يف �أثناء هذه
الرحلة ،كما �سي�شاهد �صخرة «لوريلي» التي ترتفع
مل�سافة  130مرتًا وتطل على حفرة «بينجيرن» حيث
ي�ضيق جمرى النهر الكبري لعر�ض  115مرتًا فقط.
مناطق رئيسة | تتنوع �أماكن الزيارة يف هذه
املدينة ال�ساحرة بني �ساحة «رومر بريغ» التي تعد
39

فرانكفورت
م�سرحا متنح امل�شهد الثقايف يف فرانكفورت مزيدً ا من الرثاء والتنوع .وت�ساهم الأوبرا بدور بارز يف حراك احلياة الثقافية.
�أكرث من 60
ً
فهي حائزة جائزة �أف�ضل �أوبرا يف �أملانيا عدة مرات.
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بالقرب من مبنى رومر ذي الواجهة الثالثية و�أحد �أبرز معامل فرانكفورت تقع �ساحة رومر بريغ يف قلب البلدة التاريخية القدمية يف فرانكفورت .فمنذ
عام  1405كان ي�ستخدم مبنى رومر مق ًرا لبلدية فرانكفورت ،ويف الع�صور الو�سطى كان يحت�ضن املعار�ض.

عددا من المتاحف والمسارح العريقة المنتشرة بين أزقتها المرصوفة بالحجارة،
تضم المدينة ً
وساحاتها الوادعة التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى،
كالمسرح اإلنجليزي ،ودار األوبرا ذات المستوى العالمي،
		
تماما مع طبيعة الزوار من أصحاب المستوى الرفيع
			
ما يجعلها تتسق ً
املنطقة الرئي�سة يف املدينة ومركزها التاريخي� .أما
منطقتا «في�سبادن» و«بادن بادن» ،فهما منطقتان
معروفتان بتوافر املراكز ال�صحية والينابيع
ال�ساخنة فيهما ،ويق�صدهما الأملان من املناطق
واملدن الأخرى ،بنا ًء على ن�صائح الأطباء ،ال �سيما
كبار ال�سن ومن يعانون �أمرا�ض املفا�صل ،بزيارتها
واال�ستفادة من مياهها ال�ساخنة لال�ست�شفاء على
مدار �أيام ال�سنة .وبالرغم من انت�شار املراكز
ال�صحية التابعة للفنادق الراقية بكرثة يف هذه
املنطقة� ،إال �أن الزائر ميلك � ً
أي�ضا اخليار بالتوجه �إىل
املراكز ال�صحية امل�ستقلة لينعم بعناية �أكرب مقابل
مبلغ �إ�ضايف زهيد.
متاحف فرانكفورت | ي�شتهر متحف «�شتيدل»
يف فرانكفورت ب�أعمال جمموعة من الفنانني من
�أملانيا وهولندا .كما ي�ضم املتحف ق�س ًما �صغ ًريا
للربيد يعر�ض كث ًريا من الأعمال القدمية� .أما متحف
«�سينكينربغ» فتعود �أعمال الفنانني التي ي�ضمها
�إىل ع�صر ما قبل النه�ضة ،وهي � ً
أي�ضا لفنانني
�أملان وهولنديني .بينما يعود تاريخ الأوبرا القدمية

يف فرانكفورت �إىل عام  .1880وقد �أعيد بناء هذه
الأوبرا جمددًا بعد احلرب العاملية الثانية.
أبراج المدينة | يعد برج �أوروبا الأعلى يف املدينة.
وقد افتتح هذا الربج عام  ،1979ويبلغ ارتفاعه 337
مرتًا ،كما ُيعد ثاين �أطول برج يف جمهورية �أملانيا
االحتادية .بينما يوجد هناك كثري من الأبراج الأخرى
متفاوتة االرتفاع ،ومنها �أبراج مل�صارف عدة ،ولكن
�أ�شهرها الربج املعروف با�سم «الربج الرئي�س» الذي
يتميز بت�صميم معماري خمتلف ،ويبلغ طوله  200مرت،
و ُيعد من عالمات املدينة املميزة .كما تكرث الأبراج
يف املدينة التي يزيد ارتفاعها على  100مرت لي�صل
برجا.
عددها �إىل ما يزيد على ً 30
حديقة الحيوان | ال ميكن لزائر مدينة
فرانكفورت �أن يغفل زيارة حديقة احليوان ال�شهرية
فيها� ،إذ تعد حديقة احليوان يف هذه املدينة من
�أقدم حدائق احليوانات يف �أملانيا .ويرجع تاريخ
افتتاحها �إىل عام  ،1858وحتظى احلديقة ب�شهرة
وا�سعة حول العامل.

التسوق | مثلما جتذب هذه املدينة رجال
مهما،
الأعمال �إليها لكونها مركزً ا مال ًيا �أوروب ًيا ً
أي�ضا تعد مدينة للت�سوق ،حيث يتوافر كثري
ف�إنها � ً
من الوجهات للزوار لال�ستمتاع ب�أجواء املدينة
اخلالبة ،وعلى ر�أ�سها �شارع امل�شاة «ت�سايل»
الذي تنت�شر فيه متاجر عدة تبيع املنتجات
املوقّعة من �أهم امل�صممني العامليني .هنا يجد
املت�سوق املتاجر الكربى التي جرى تق�سيمها وفق
طريقة منظمة ،ليجد الزائر مراده من منتجات
تر�ضي جميع الأذواق .بالإ�ضافة �إىل وجود �شارع
«�شفايزر» يف منطقة «زاخزنهاوزن» ،و�شارع
«غوته» الذي ي�شتهر بانت�شار متاجر بيع �أزياء
أي�ضا بوجود عدد
امل�صممني الأملان ،كما ي�شتهر � ً
كبري من متاجر بيع اجلواهر.
الباحثون عن التحف الفنية لهم حظ وافر يف
مدينة فرانكفورت� ،إذ ب�إمكانهم زيارة �شارعي
«�أودرفيج» و«بريغر» حيث تنت�شر متاجر بيع التحف
الفنية واملقتنيات الأثرية .هناك يتاح للمت�سوق
التفاو�ض حول الأ�سعار للح�صول على �أف�ضل
املقتنيات ب�أقل الأ�سعار.
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هذا عام  2009عندما كنت �أعمل ملح ًقا ثقاف ًيا للمملكة العربية ال�سعودية
يف اليابان .وقتها متكن مبتعث �سعودي من �أن يكون �أول طالب �أجنبي يلتحق
مبرحلة البكالوريو�س بجامعة تويوتا للتقنية .لكن للأ�سف ونتيجة لظروف متعددة ا�ضطر
الطالب بعد �سنة واحدة �إىل االنتقال �إىل جامعة �أخرى جنح وتفوق فيها .بعد انتقال
الطالب ،ات�صل بي مدير جامعة تويوتا د� .أكريا �إيكو�شيما يطلب االجتماع لأمر عاجل،
فرحبت بزيارته .وتفاج�أت �أنه قطع م�سافة �ساعتني بالقطار من مدينة ناجويا ليقول يل:
«�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن جميع �أ�ساتذة جامعة تويوتا ومن�سوبيها �أتقدم �إليكم باالعتذار
لف�شلنا يف توفري بيئة �أكادميية ينجح فيها طالبكم!»� .أبحر معكم يف ال�سطور القادمة يف
عامل الرتبية والتعليم يف بالد ال�شم�س امل�شرقة.
يروي م .خالد املانع ،نائب الرئي�س التنفيذي يف �سابك للأ�سمدة �ساب ًقا ،ق�صته يف
�أول يوم درا�سي له يف جامعة ميجي اليابانية يف مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضي،
حيث كانت ح�صة تطبيقية يف املخترب وعلى جميع الطلبة �إجناز التجربة .وبالرغم من �أن
التجربة ت�ستغرق خم�س �ساعات ح�سب اخلطة فقد متكن ال�شاب ال�سعودي من االنتهاء منها
يف ن�صف �ساعة وحده دون �أن يلقي با ًال لزمالئه اليابانيني يف املجموعة نف�سها ،والذين
كانوا مرتددين وم�ستغربني من هذا الطالب الأجنبي .وبكل ثقة وفخر بعظمة الإجناز
والتفوق توجه ال�شاب ال�سعودي للأ�ستاذ ليخربه ب�صوت عال �أنه انتهى من التجربة! نظر
الأ�ستاذ الياباين �إىل الطالب ال�سعودي نظرة مل تفارق خميلته ل�سنوات طوال ،وا�صطحبه
�إىل مكان التجربة .وبعد النظر �إىل الأجهزة وزمالئه اليابانيني ا�ستدعاه �إىل املكتب ليقول
له�« :أنت ال تفهم ماذا تعمل .هل تعتقد �أنه ال يوجد �أحد من املجموعة ال ميكنه �أن يعمل
مثلك �أو �أف�ضل؟ كلهم ي�ستطيعون ذلك .ولكن املراد من هذه التجربة �أن تعملوا م ًعا بروح
الفريق لإخراج �أف�ضل النتائج ،ولي�س الهدف �أن تعمل كما هو مدون ووحدك� .أنت حتتاج
�إىل تغيري جذري يف طريقة تفكريك ،ولذلك ف�أنت مطرود من هذا الف�صل وحمروم من
هذه املادة لهذه ال�سنة حتى تتذكر هذا الدر�س طيلة حياتك».
وبالرغم من املحاوالت امل�ستميتة من ال�شاب ال�سعودي رف�ض الأ�ستاذ الياباين منحه
فر�صة �أخرى ،و�أ�صر على موقفه رغم �أنها مادة �إلزامية .ويروي م .خالد �أنه رغم �إح�سا�سه
بالظلم يف البداية �إال �أنه ا�ستوعب معنى كلمات الأ�ستاذ الح ًقا ،وفهم �أهمية العمل اجلماعي
الذي �صار الح ًقا �أحد �أ�سرار النجاح لديه يف حياته العملية .ووقت التخرج جاء الأ�ستاذ
نف�سه للطالب ال�سعودي ليقول له« :لقد كنت �أراقب حت�صيلك العلمي والثقايف ،و�أنا فخور
بك وبتخرجك!».
ب�شكل عام ،ميكن القول ب�أن املعلم واملعلمة يحظيان مبكانة خا�صة جدً ا يف املجتمع
الياباين وبني طالبهم .فالعالقة �أقرب ما تكون لعالقة الأب والأم ب�أبنائهما من حيث
االحرتام ،والتقدير ،وامل�س�ؤولية .ومن امل�ؤ�شرات عن مدى مكانة املعلم يف اليابان وجود عدد
غري قليل من امل�سل�سالت التي تدور حول املعلم وطلبته .ومن �أ�شهر تلك امل�سل�سالت« :املعلم
عاما منذ  .1979و�أعر�ض عليكم جمموعة
كينبات�شي» الذي ا�ستمر عر�ضه لأكرث من ثالثني ً
من املقوالت ال�شهرية للمعلم كينبات�شي ،والتي تعرب عن عقلية املعلمني يف اليابان:
دوما عن
• الطموح والقدرة على ر�ؤية الأحالم هما املورد الوحيد لليابان .فلتتحدثوا ً
�أحالمكم العظيمة.
• من كان ذا �إرادة عالية فليتحمل �إ�ساءات �صغار النفو�س.
يروي املبتعث ال�سعودي م .مقرن العتيبي ق�صته وقت التخرج يف جامعة نيهون
ال�صناعية ،حيث بذل جهدً ا كب ًريا يف كتابة البحث ،و�أجرى جميع التعديالت املطلوبة
ومع ذلك مل يكن ا�سمه �ضمن الناجحني عندما ظهرت نتائج الطلبة .وكان عليه مراجعة
الأ�ستاذ امل�شرف الذي طلب منه تعدي ًال ً
ب�سيطا للغاية ،ورغم �إح�سا�س ال�شاب ال�سعودي
�أن الأمر �أكرب من ذلك قام بالتعديالت وجنح الح ًقا .وبعد مرور �سنتني �سنحت لل�شاب
ال�سعودي الفر�صة لي�س�أل �أ�ستاذه ملاذا فعل هذا ومل يرتكه ينجح من البداية؟ ف�أجابه
�شخ�صا مميزً ا ف�أحببت �أن �أعطيك الدر�س الأخري ب�أال �أجعلك
الأ�ستاذ« :ر�أيت فيك
ً
جتتاز االختبار النهائي ب�سهولة� .أردتك �أن تتعلم �أنك �ستواجه من يقف �أمامك ويعيقك
يف عملك حتى لو �أمتمته على �أكمل وجه ،ذلك ما �أردتك �أن تتدرب عليه قبل اخلروج �إىل
احلياة العملية!».
ال �أزعم �أن التجربة اليابانية يف التعليم متكاملة ،ففيها كثري من امل�شاكل والتحديات
�ش�أنها �ش�أن �أي جتربة �إن�سانية �أخرى .وعلى العك�س فقد جتد عددًا من املزايا يف التعليم
العربي والتي قد تكون مفيدة للمنظومة التعليمة اليابانية.
ختاما� ،صدق املعلم كينبات�شي يف قوله« :لي�س املعلم من �أطلقوا عليه لقب معلم ،املعلم
ً
احلقيقي هو من �أحبه طالبه!».
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تقنية معلومات

سمات ست
لعصر التضليل

يسهم غياب المعايير التحريرية واألبعاد المهنية
في تعاظم مساحات التضليل اإلعالمي.
كيلي بورن •
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يبدو

�أن التخوفات �إزاء انت�شار املعلومات امل�ضللة
والدعاية اخلاطئة بلغت النقطة التي حتمل
كث ًريا من احلكومات على اقرتاح ت�شريعات جديدة.
منقو�صا للم�شكلة،
لكن احللول املعرو�ضة تعك�س فه ًما
ً
ورمبا تُف�ضي �إىل عواقب �سلبية غري مق�صودة.
ففي �شهر يونيو حزيران الفائت ،اعتمد الربملان
الأملاين قانو ًنا يت�ضمن فقرة تق�ضي بفر�ض غرامات
رمبا ت�صل �إىل  50مليون يورو على املواقع ال�شعبية
مثل في�سبوك ويوتيوب� ،إذا ف�شلت يف �إزالة حمتوى
من الوا�ضح �أنه «غري قانوين» ،مثل خطاب الكراهية
والتحري�ض على العنف ،يف غ�ضون � 24ساعة .كما
�أعلنت �سنغافورة عن خطط العتماد ت�شريعات
مماثلة العام املقبل يف التعامل مع «الأخبار الزائفة».

وجدت دراسة أجريت عام  2015أن البرمجيات الروبوتية
تعمل على توليد نحو  %50من كل حركة المرور على شبكة اإلنترنت،
		
ظهر  50مليون مستخدم لتويتر،
				
حيث ُي ِ
ونحو  137مليون مستخدم لموقع فيسبوك سلوكيات غير بشرية
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يف �شهر يوليو متوز ،وافق الكونغر�س الأمريكي
على فر�ض عقوبات �شاملة �ضد رو�سيا ،ردًا على
رعايتها املزعومة حلمالت الت�ضليل بهدف الت�أثري يف
االنتخابات الأمريكية .كما دارت حوارات مكثفة بني
الكونغر�س الأمريكي و�شركات مثل في�سبوك ،وتويرت،
وجوجل يف الأ�سابيع القليلة املن�صرمة ،بعد ظهور
�أدلة وا�ضحة على عمليات �شراء حلمالت �إعالنية
من ِق َبل كيانات رو�سية.
ميثل هذا التحرك �أهمية بالغة �إذا كان لنا �أن
نك�سر احللقة املفرغة من الت�ضليل واال�ستقطاب
ال�سيا�سي الذي يق ّو�ض قدرة الدميقراطيات على
�أداء وظيفتها .لكن يف حني ت�ستهدف كل هذه
التدخالت الت�شريعية املن�صات الرقمية ،ف�إنها تف�شل
غال ًبا يف التعامل مع �ست �سمات على الأقل جتعل
�سبل الت�ضليل والدعاية اليوم تختلف عما كان عليه
احلال يف الأم�س.
ف�أو ًال ،هناك �إ�ضفاء الطابع الدميقراطي على
عمليات �إن�شاء املعلومات وتوزيعها .كما الحظ م�ؤخ ًرا
راند والتزمان ،الذي عمل يف ال�سابق يف وكالة
امل�شاريع البحثية الدفاعية املتقدمة ،ي�ستطيع �أي فرد
�أو جمموعة الآن التوا�صل مع ،ومن ثم الت�أثري يف،
�أعداد كبرية من النا�س على الإنرتنت .وال يخلو هذا
من فوائد ،ولكنه ينطوي � ً
أي�ضا على خماطر ج�سيمة،
بداية ب�ضياع معايري التميز ال�صحافية ،كتلك التي
تُف َر�ض عادة داخل امل�ؤ�س�سات الإعالمية الرا�سخة.
ففي غياب حرا�س بوابات و�سائل الإعالم امل�ؤ�س�سية
التقليدية ،مل يعد اخلطاب ال�سيا�سي قائ ًما على
جمموعة م�شرتكة من احلقائق.
ال�سمة الثانية لع�صر املعلومات الرقمية،
تتلخ�ص ِّ
وهي نتاج مبا�شر للتحول الدميقراطي ،يف التعميم
االجتماعي للمعلومات .فبد ًال من تلقي معلوماتنا
ب�شكل مبا�شر من حرا�س البوابات امل�ؤ�س�سية ،والذين
كانوا ملتزمني جوهر ًيا بتلبية املعايري التحريرية،
على الرغم من التنفيذ املعيب يف كثري من الأحيان،
نح�صل على املعلومات اليوم من خالل التبادل بني
الأقران.
رمبا تعمل �شبكات الأقران هذه على رفع م�ستوى
الر�ضا من خالل النقرات �أو التفاعل بني الأ�صدقاء،
ولي�س دقة املحتوى �أو �أهميته .عالوة على ذلك ،من
املحتمل �أن ت�ؤدي املعلومات التي يجري ت�صفيتها
من خالل �شبكات الأ�صدقاء عما ي�شبه غرف
ال�صدى للأخبار ،والتي تعمل على تعزيز التحيزات
ال�شخ�صية (على الرغم من وجود قدر كبري من
عدم اليقني حول مدى خطورة امل�شكلة املتمثلة يف
هذا) .وهذا يعني � ً
أي�ضا �أنه حتى الأ�شخا�ص الذين

قد ي�ستهلكون الأخبار باعتدال يغرقون يف املناظرات
ال�سيا�سية واملناق�شات ،مبا يف ذلك املواقف املتطرفة
والزور والبهتان ،ما يزيد من خطر ت�ضليل �شرائح
وا�سعة من النا�س �أو ا�ستقطابها.
�أما العن�صر الثالث يف امل�شهد املعلوماتي فهو
الت�شظي� -أي انف�صال الق�ص�ص الإخبارية الفردية
عن م�صدرها .يف ال�سابق ،كان بو�سع القراء �أن
مييزوا ب�سهولة بني امل�صادر غري اجلديرة بالثقة،
مثل ال�صحف ال�صفراء املثرية ،وامل�صادر اجلديرة
بالثقة مثل ال�صحف املحلية والوطنية الرا�سخة.
والآن ،على النقي�ض من ذلك ،قد ال تبدو مقالة
�شارك بها �صديق �أو �أحد �أفراد الأ�سرة خمتلفة كث ًريا
عن مقالة من�شورة يف مدونة تروج لنظرية امل�ؤامرة.
وكما خل�صت درا�سة حديثة �أجراها معهد ال�صحافة
الأمريكي ،ف�إن امل�صدر الأ�صلي لأي مقالة ال يهم
القراء بقدر ما يهمهم َمنْ هو ال�شخ�ص الذي �شارك
بها يف �شبكتهم.
�أما العن�صر الرابع الذي يجب �أن يكون معي ًنا
فيما يتعلق مب�س�ألة مكافحة الت�ضليل املعلوماتي فهو
عدم الك�شف عن هوية من�شئ املعلومات وموزعها.
�إذ ال تفتقر الأخبار على الإنرتنت غال ًبا �إىل امل�صدر
فح�سب ،بل � ً
أي�ضا �إىل التاريخ وا�سم الكاتب .وهذا
من �ش�أنه �أن يحجب ت�ضارب امل�صالح املحتمل،
ويخلق قد ًرا كب ًريا من الإنكار لدى القوى احلكومية
الفاعلة التي تتدخل يف طبيعة املعلومات الأجنبية،
كما يخلق � ً
أر�ضا خ�صبة تزدهر فيها الربجميات
الروبوتية.
وقد وجدت درا�سة �أجريت عام � 2015أن
الربجميات الروبوتية تعمل على توليد نحو  %50من
كل حركة املرور على �شبكة الإنرتنت ،حيث يُظهِ ر 50
مليون م�ستخدم لتويرت ونحو  137مليون م�ستخدم
ملوقع في�سبوك �سلوكيات غري ب�شرية .وبطبيعة
احلال ،هناك برجميات روبوتية «جيدة» والتي تقدم
خدمات الزبائن �أو حتديثات الوقت حلظة بلحظة.
ولكن هناك � ً
أي�ضا وفرة من القوى ال�شريرة التي
«تتالعب» ب�أنظمة املعلومات على الإنرتنت للرتويج
لآراء متطرفة ومعلومات غري دقيقة ،ما ُي�ضفي عليها
مظهر �شعبية التيار الرئي�س ومينحها القبول.
خام�سا ،تت�سم بيئة املعلومات اليوم بالطابع
ً
ال�شخ�صي .فخال ًفا للنظراء يف ال�صحافة املطبوعة،
�أو الإذاعة� ،أو التلفاز ،ي�ستطيع من�شئو املحتوى على
الإنرتنت اختبار البدائل وتكييف ر�سائل حلظية
موجهة ب�شكل دقيق.
ووف ًقا لك�شف �أخري ،ت�ستطيع جمموعات مثل
كمربيدج �أناليتيكا �أن تخلق دعاية ذات طابع

�شخ�صي ،وقابلة للتكييف ،وم�سببة للإدمان يف
نهاية املطاف ،وذلك من خالل «اال�ستفادة من
التالعب العاطفي جن ًبا �إىل جنب مع الع�شرات
من الربجميات الروبوتية ،وامل�شاركات املظلمة
على في�سبوك ،واختبار البدائل ،و�شبكات الأخبار
الزائفة» .وكانت حملة دونالد ترمب االنتخابية تقي�س
اال�ستجابات لنحو � 40أل ًفا �إىل � 50أل ًفا من الإعالنات
يوم ًيا ،ثم تقوم بتف�صيلها وتوجيه ر�سائلها وف ًقا
لذلك.
والعن�صر الأخري الذي يف�صل النظام البيئي
للمعلومات اليوم عن نظريه يف املا�ضي ،بح�سب
�أ�ستاذ القانون نيت بري�سلي من جامعة �ستانفورد ،هو
ال�سيادة .فعلى عك�س التلفاز ،وال�صحافة املطبوعة،
والإذاعة ،تتوىل من�صات التوا�صل االجتماعي
مثل في�سبوك �أو تويرت تنظيم نف�سها بنف�سها ،وهي
لي�ست بارعة يف هذا .فعلى الرغم من اجلدال الذي
دار حول �إعالنات احلملة االنتخابية الأمريكية يف
الأ�سابيع املن�صرمة ،مل ُتقدِ م �أي من املن�صتني بعد
على ا�ست�شارة خرباء بارزين ،بل ت�سعى كل منهما
بد ًال من ذلك �إىل حل امل�شاكل داخل ًيا .ومل توافق
في�سبوك حتى على الك�شف عن معلومات حول
�إعالنات احلملة االنتخابية �إال يف منت�صف �سبتمرب
�أيلول ،وهي ال تزال ترف�ض تقدمي بيانات حول �أ�شكال
�أخرى من الت�ضليل املعلوماتي.
يعمل االفتقار �إىل البيانات على تقوي�ض
اال�ستجابات النت�شار الت�ضليل املعلوماتي والدعاية
الكاذبة ،ناهيك من اال�ستقطاب ال�سيا�سي وال َق َبلية
التي تتغذى عليها .وموقع في�سبوك هو املتهم الرئي�س
هنا :ففي ظل  1.32مليار م�ستخدم ن�شط يوم ًيا يف
املتو�سطُ ،ي�ص ِبح ت�أثريه هائ ًال ،ومع ذلك ترف�ض
ال�شركة منح الباحثني من خارجها الفر�صة للو�صول
�إىل املعلومات الالزمة لفهم الأ�سئلة الأكرث جوهرية
عند تقاطع الإنرتنت مع ال�سيا�سة( .تتقا�سم �شركة
تويرت البيانات مع الباحثني ،ولكنها تظل جمرد
ا�ستثناء).
�إننا نعي�ش يف عالمَ جديد من الت�ضليل �شديد
الب�أ�س .وما دام رعاته فقط هم َمنْ ميلكون البيانات
التي نحتاج �إليها لفهمه ،ف�سوف تظل �أي ا�ستجابة
ننظمها غري كافية .وبقدر رداءة حتديد هذه
اال�ستجابات لأهدافها ،ف�إنها رمبا تنتهي حتى �إىل
�إحداث �أ�ضرار �أعظم من �أي نفع قد يتحقق من
خاللها.
* كيلي بورن :م�س�ؤولة برنامج مبادرة مادي�سون يف
م�ؤ�س�سة وليم وفلورا هيوليت.
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ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي م��راد ًف��ا
لتقنية احلو�سبة والبيانات .وباتت
الأجهزة الذكية التي ن�ستخدمها يف حياتنا اليومية،
مثل الهواتف ،ومعدات اللياقة البدنية ،والثالجات،
وال�سيارات ،تتمتع بقدرة حو�سبية مل ي�سبق لها مثيل.
كما �أنها تتمتع � ً
أي�ضا بنطاق ت��رددي عري�ض مذهل
جلمع رزمة من البيانات ،وهي لي�ست بيانات «كبرية»
فقط ،لكنها � ً
أي�ضا بيانات «�سريعة» .يف ت�سعينيات
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،ك��ان��ت ال�ب�ي��ان��ات املتعلقة ب�سلوك
امل�ستهلكني �أو باملوظفني تعني �إج��راء ا�ستبانات �أو
مقابالت �أو ت�شكيل جمموعات عمل ب ��ؤري��ة .وك��ان
ال�ن��ا���س ي��دخ�ل��ون بياناتهم يف الأج �ه��زة ال�ت��ي تنتج
خمططات وجداول حتى يقوموا بتحليلها� .أما اليوم،

�أ�صبحت

العمليات اإلدارية التي تحتاج إليها الشركات في رحالتها الرقمية
جدا ،لكنها «اجتماعية» وتعاونية للغاية
ليست «رقمية» ً
حيث لدينا ث��روة م��ن البيانات الفعلية م��ن خالل
املنتجات الرقمية الكثرية القائمة يف حياتنا ،ف�أ�صبح
الأ�سا�س هو ا�ستخال�ص املعنى من كل هذه البيانات.
�أك��د كبار التنفيذيني وامل��دي��ري��ن مم��ن ه��م يف
طليعة عملية ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي ،وال��ذي��ن �أجرينا
معهم مقابالت م�ؤخ ًرا� ،أن الرتكيز على «البيانات»
و«التخزين» اليوم يعد �أقل من الرتكيز على «التحليل»
و«الأف �ك��ار» .لكن كما �أو�ضح ه ��ؤالء امل��دي��رون ،ف�إن
ه��ذا ل��ه �آث��ار متعددة على الطريقة التي يتم بها
ا�ستخال�ص البيانات ،واملهارات والأدوار التي حتتاج
وم��ن ال��ذي يتوىل زم��ام املبادرة.
�إليها املنظماتَ ،
و� �س��وف ن�ستعر�ض يف ه��ذا ال�سياق �أ��س����س العمل
الرقمي التي تعتمد على النا�س واملهارات التي حتتاج
�إليها املنظمات يف هذه الرحلة الرقمية.
الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية
 | Chief Digital Officerيبد�أ من �أعلى
املنا�صب الوظيفية يف املنظمة ،يربز الرئي�س
التنفيذي لل�ش�ؤون الرقمية على �أنه الإ�ضافة الأكرث
و�ضوحا يف الت�سل�سل الهرمي التنظيمي .ويف حني �أنه
ً
من ال�سهل اخللط بينه وبني كبار الر�ؤ�ساء التنفيذيني
لل�ش�ؤون الرقمية (،)Chief Technology Officers
�إال �أن الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الرقمية يربط
التقنية بنموذج الأعمال الرئي�سة يف الوقت الذي
يوائم بينها وبني ال�سوق والثقافة .بعبارة �أخرى،
ف�إن املر�شح املثايل للوظيفة يكون لديه وعي جيد
بالإمكانيات التقنية ،لكن يجب عليه �أن يكون قاد ًرا
على �إيجاد �صلة ربط بالفر�ص التجارية.
وقد جرت مقابلة مع �أحد كبار الر�ؤ�ساء التنفيذيني
لل�ش�ؤون الرقمية ك�شف فيها �أنه يجمع بني قليل من
املعرفة يف املجال التقني من جانب ،مع املعرفة يف
جمال تطوير الأعمال من جانب �آخ��ر .و�أع��رب عن
اعتقاده ب�أن القدرة على فهم كال اجلانبني و«التحدث
بلغتهم» هو �أمر بالغ الأهمية.
�شخ�صا �آخ��ر جمع بني خربة عميقة يف
غري �أن
ً
هذه ال�صناعية والفنية حذر من �أنه ال يوجد �شخ�ص
واح��د يفهم العمل ب�أكمله فه ًما كام ًال ليتمكن من
اتخاذ القرار ال�صائب .على هذا ،ف�إن ال��دور الذي
يقوم به الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الرقمية يكمن
�إىل حد كبري يف ت�سهيل ثالث جمموعات حمددة من
املهارات وتنظيمها ودجمها.
المحللون والمواطنون الرقميون
والتنفيذيون | عرب الأ�شخا�ص الذين �أجرينا
معهم مقابالت عن احلاجة �إىل ثالثة �أنواع
من النا�س ،هم املحللون واملواطنون الرقميون

والتنفيذيون .املحللون هم �أولئك الأ�شخا�ص الذين
لديهم معرفة بالريا�ضيات والربجمة العميقة،
ولديهم مهارات حتليلية .وقد و�صف �أحد مديري
ال�شركات الإعالنية هذا على �أنه حتول من «الرجال
املجانني» (� )Mad Menإىل «رجال الريا�ضيات»
( .)Math Menويف كثري من الأحوال ،ف�إن هذا
هو حجر الزاوية يف جمموعة املهارات الرقمية
التي حتتاج �إليها ال�شركة .و�سيكون الطلب على
الأ�شخا�ص الذين لديهم مهارات يف جمال الربجمة
والتحليل العميق مرتف ًعا يف امل�ستقبل املنظور.
�أما املواطنون الرقميون فهم �أولئك الذين لديهم
معرفة جيدة بعاملنا الرقمي وب�أمناط احلياة الرقمية.
وبينما ي�ك��ون ال�شباب الرقميون ع��ادة م��ن اجليل
ال�صغري� ،إال �أنه من املحتمل �أن جتدهم يف خمتلف
الفئات العمرية� .إنهم �أنا�س �شغوفون مبعرفة كيف �أن
الأ�شياء الرقمية �أ�صبحت متكاملة على نحو متزايد
مع جوانب احلياة املختلفة .وهم م�ستخدمون ن�شطون
لكثري من املن�صات ،بداية من �إر�سال الر�سائل �إىل بث
مقاطع الفيديو ،ولديهم بع�ض املعرفة عن الرتميز.
�أخربنا �أحد الذين �أجرينا معهم مقابالت ب�أنه
«يجب �أن يكون لديك ما ي�سمى باملواطنني الرقميني،
وهم الذين ن�ش�ؤوا يف هذا املجال ويتابعونه دائ ًما،
ولديهم عقلية متفتحة متكنهم م��ن ت��و ّق��ع ح��دوث
التغيريات والتنب�ؤ بها م�ستقب ًال».
�أخ ًريا ،ال تزال املنظمات املعنية بالرحلة الرقمية
بحاجة �إىل «التنفيذيني» ال��ذي��ن يفهمون خطط
الأع �م��ال والت�سويق ،والهياكل امل��ال�ي��ة ،والعمليات
الت�شغيلية .ف�ه��ؤالء النا�س يتي�سر لهم �أن ي�ستغلوا
ال �ف��ر���ص ع��ن ط��ري��ق ال��رب��ط ب�ين ال�ق�ي�م��ة التقنية
واحتياجات الزبائن.
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا تعمل ه��ذه الأن� ��واع ال�ث�لاث��ة م� ًع��ا،
املحللون وامل��واط�ن��ون الرقميون والتنفيذيون ،ف�إن
بع�ض التفا�صيل قد تُف َقد يف هذا ال�سياق .وقد �أخربنا
�أح��د املديرين امل�صرفيني عن جتربته يف العمل مع
املحللني ،حيث قال« :كانوا ي�شرحون يل ويو�ضحون
ما يحتمل �أن تفعله التقنية ،لكنهم مل يكونوا يدركون
ما هو «ا�ستخدامها» .وهكذا ،كان الأمر مثلما لو �أين
كنت �أحت��دث اللغة الإ�سبانية وه��م يتحدثون اللغة
العربية .مبعنى �آخر ،ف�إن الفجوة بني «جمال» التقنية
وقيمتها عند امل�ستهلكني قد تكون الفتة».
القيادة الرقمية | من �ش�أن ذلك �أن يلقي عب ًئا
على القادة الرقميني فيما يتعلق بالتوفيق بني هذه
املهارات املتنوعة .وتعاط ًيا مع ذلك ،تتمثل �إحدى
الطرق يف البحث عن �شخ�صيات �شابة متخ�ص�صة
ممن ال يزالون يف منت�صف احلياة الوظيفية،
ولديهم دراية ب�أ�ساليب املحللني واملواطنني الرقميني

والتنفيذيني .لكنهم يف الواقع �صنف نادر ،ولن يكون
بو�سع ال�شركات غري القادرة على توظيف جي�ش من
هذه ال�شخ�صيات ال�شابة املتخ�ص�صة �إال �أن تعمل
على تطوير ا�سرتاتيجية تعاون بد ًال من ذلك .وحول
هذا املو�ضوع ،قال �أحد املديرين« :نعقد م�ؤمترات
يف ال�شركات مل�ساعدة املهند�سني على �إدراك �أن هذا
هو ال�شيء الذي تعمل عليه �أنت ،وهو ال�شيء ذاته
الذي يعمل عليه ال�شخ�ص املجاور لك .على هذا
تبد�أ ب�أن توائم بني كل هذه الأعمال م ًعا ،وهذا هو ما
نفعله للزبائن» .لكن للأ�سف ال يوجد لدى كثري من
ال�شركات خطة عمل منهجية للتعاون.
ونظ ًرا لأنه من ال�صعب العثور على ال�شخ�صيات
ال�شابة املتخ�ص�صة ،ف��إن��ه يتعني على الر�ؤ�ساء
التنفيذيني ل�ل���ش��ؤون ال��رق�م�ي��ة �إم ��ا �أن يتحملوا
م�س�ؤولية دمج اجلهود الرقمية والأعمال التجارية،
�أو توليد «حمر�ضني» على القيام بذلك .وب��رزت
وظيفتان رئي�ستان لهذه القيادات الرقمية من خالل
�أبحاثنا :الو�ساطة والإخبار عن ق�ص�ص الأعمال.
فالو�سطاء يربطون بني النا�س والأفكار يف جميع
رئي�سا للعمل
�أنحاء ال�شركة ،ويوفرون
ً
م�ستودعا ً
أ�سا�سا بر�سم خرائط
يف متناول اليد ،ويقومون � ً
الأن�شطة لتج�سري الهوة فيما يتعلق مب�س�ألة التعاون.
وه��ذا يتطلب م��ن �أول �ئ��ك املنغم�سني يف �شبكات
ال�شركة املختلفة ،والذين يظلون على ر�أ�س حركة
هذه ال�شبكات �أن يعملوا على دمج النا�س يف �إطار
العملية� .أم��ا وظيفة الإخ�ب��ار عن ق�صة الأعمال
فتنطوي على تقدمي و�صف لأعمال التحول الرقمي
امل�ستمرة لإي�ضاح �أين تقف الأ�شياء وكيف تتواءم
م ًعا .وقد يكون الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الرقمية
هو الو�سيط وهو راوي الق�ص�ص يف الوقت ذاته� ،أو
يحتمل تر�شيح �آخرين لال�ضطالع بهذه املهمة .ويف
عاما تقليد ًيا،
بع�ض النواحي ،يعد هذا عم ًال �إدار ًيا ً
مثلما قال �أحد املديرين�« :أعتقد �أنه من املهم جدً ا
�أن يكون لدينا فرق متخ�ص�صة ،ومدير عام مهتم
ي�ستطيع �أن يدير بن�شاط جميع الفئات املختلفة من
املتخ�ص�صني».
بعبارة �أخرى ،ف�إن العمليات الإدارية التي حتتاج
�إليها ال�شركات يف رحالتها الرقمية لي�ست «رقمية»
ج��دً ا ،لكنها «اجتماعية» وتعاونية للغاية .و�ستكون
الأن �ظ �م��ة ال�ب���ش��ري��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ل�ازم��ة جلمع
البيانات ب�سرعة ودقة �أم ًرا �ضرور ًيا يف هذا ال�ش�أن.
و�ستكون م�س�ألة ت�سهيل التعاون والتوفيق بني مهارات
املتخ�ص�صني يف التقنية والتنفيذيني التقليديني �أم ًرا
حا�س ًما لال�ستفادة من البيانات.
* ت�شارلز غالونيك � ،Charles Galunicأ�ستاذ ال�سلوك
التنظيمي يف �إن�سياد.
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إسالميات

المسؤولية األمنية
الواجب على الفرد والجماعة اإلحساس بقيمة األمن ،ودوره المهم في اطمئنان المجتمع واستقراره،
دوما إلى تحقيقه.
وكونه مطلبًا أسياسيًا للجميع ،يسعى اإلنسان
ً

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

الأمن

م�س�ؤولية جماعية ،تقع على عاتق كل فرد
من �أف��راد املجتمع� ،إذ لي�ست م�س�ؤولية
تر�سيخه ملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها ،بل
�إن النجاح لتوفري الأمن واال�ستقرار ي�ستدعي تكاتف
اجلهات الأمنية والأف��راد ،والوقوف �صفًا واح� ً�دا يف
مواجهة اجلرمية والأخطار ،وا�ستئ�صال ت�صرفات
الغوغاء والأ�شرار ،التي تهدف �إىل زرع بذور اخلالف
والفرقة ،و�إثارة نار ال�شر والفتنة.
املجتمع الإن�ساين يرتكز على قواعد كثرية ،و�أ�س�س
متنوعة ،ت��ؤدي �إىل رقيه ونه�ضته ،ومنوه وازده��اره،
�إال �أن �أ�س�س تلك القواعد ،وعمدة تلك الركائز،
القاعدة الأمنية ،التي بتوافرها يجني املجتمع ثمار
خططه ،وي�صل �إىل حتقيق مقا�صده و�أه��داف��ه.
فالقر�آن الكرمي جعل الأم��ن يف مقدمة املتطلبات
الأ�سا�سية للحياة الإن�سانية ،يقول احلق جل وعز:
}ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰕ{ (�سورة البقرة ،)126 :ذلك �أن

ا�ضطراب الأمن واختالله يق ِّو�ض �أ�س�س املجتمعات،
وي��زع��زع �أرك��ان �ه��ا ،وي �ع� ِّ�ر���ض م�صاحلها العامة
للمخاطر .وحتقيق الأمن يف �أي جمتمع يعتمد ،بعد
اهلل تعاىل ،على �أفراده .فالأمن م�س�ؤولية جماعية،
ي�ضطلع بها ك��ل م��ن يعي�ش يف ظ�لال��ه .واحل�ف��اظ
على �أمن املجتمع يتطلب �إج��راءات وقائية ،واتخاذ
و�سائل �صارمة ،ت�ضبط الأمن ،وت�صون اال�ستقرار،
وتتابع كل ُ�صغرية وكبرية يف �سبيل حماية املجتمع

من كل ما يعكر �صفوه� ،أو ي�ؤدي �إىل زعزعة �أمنه.
هناك جهات معنية �أنيطت بها م�س�ؤولية حتقيق
�أمن املجتمع ،وتخت�ص بو�ضع التعليمات والأنظمة،
واتخاذ الإجراءات الوقائية واالحرتازية التي تكفل
�سالمة حياة الأفراد .ويقوم بتنفيذ ذلك كله رجال
�أخ��ذوا على عاتقهم م�س�ؤولية املحافظة على �أمن
جمتمعهم ،وحمايته م��ن ك��ل م��ا ي��زع��زع �أم�ن��ه� ،أو
ي�ؤثر يف احلياة االجتماعية العامة ،والق�ضاء على
منابع الف�ساد ،وم�صادر ال�شرور والأخطار ،ذلك
�أن ح�ضور رجل الأم��ن ووج��وده يف كل وقت ومكان
رادع��ا لكل من ت�س ِّول له نف�سه الإخ�لال ب�أمن
يعد ً
املجتمع� ،أو ارت�ك��اب عمل �إج��رام��ي .فاحلرا�سات
الأمنية ،والدوريات املتتابعة ،واملتابعة واملراقبة ،كل
ذلك يظهر للعابثني بالأمن واملند�سني من ال�سفهاء
واملجرمني� ،أن رجال الأمن موجودون يف كل �أرجاء
املجتمع ،يدافعون عنه ،ويقطعون دابر املف�سدين،
وه ��ذا م��ا �أ���ش��ار �إل �ي��ه ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي يف ق�صة
�شعيب ،عليه ال�سالم ،مع قومه ،و�أن امل�ستهزئني
ب��ه منهم مل يحل بينهم وب�ين االع �ت��داء عليه� ،إال
رج��ال��ه املحيطون ب��ه ،ال��ذي��ن ك��ان��وا يدفعون عنه
عبث امل�ستهزئني به ،الذين يحاولون الإق��دام عليه
والإ�ساءة �إليه ،قال ،تعاىل ،يف ت�صوير ذلك امل�شهد:
}ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{

(�سورة هود.)91 :

من الضروري أن يتمتع كل مواطن بخاصية
الحس األمني ،والحرص على تحقيقه ،ألن أمن
األمة ال يتحقق إال بأمن أفرادها ،وال يكون ذلك إال بتآزر
الجميع وتكاتفهم في ترسيخ أمن مجتمعهم

�إن امل�ؤ�س�سات الأمنية برجالها و�إمكانياتها،
و�أجهزتها ومق ّدراتها� ،أع��دت للمحافظة على �أمن
املجتمع ،وحماية �أف��راده ،والعناية با�ستقراره ،ومنع
اجل��رمي��ة �أو احل�� ّد م��ن انت�شارها ،وال�ق���ض��اء على
كل ما يخل بامل�صالح العامة .فلي�س من م�صلحة
املجتمع ب�أ�سره االنتظار حتى تقع اجلرمية� ،أو �إعطاء
املف�سدين الفر�صة لتنفيذ �أعمالهم الإج��رام�ي��ة،
وتخويف الآمنني ،بل يجب �أخذ االحتياطات الالزمة،
وع�م��ل االح �ت�رازات ال��وق��ائ�ي��ة ،الكفيلة ،ب� ��إذن اهلل
تعاىل ،بحماية الأبرياء ،و�صيانة الأم��ن ،بل حماية
املعتدي من الوقوع يف اجل��رم .فقد يكون يف حلظة
تهور واندفاع ،وحني يراجع نف�سه فيما بعد ،يعود �إىل
�صوابه ،ويت�أكد من خط�أ نف�سه.
فالواجب على الفرد واجلماعة الإح�سا�س بقيمة
الأمن ،ودوره املهم يف اطمئنان املجتمع وا�ستقراره،
دوما
وكونه مطل ًبا �أ�سا�س ًيا للجميع ،ي�سعى الإن�سان ً
�إىل حتقيقه .ومل تنفك املجتمعات الب�شرية منذ بدء
اخلليقة �إىل يومنا هذا من ع ّد الأمن مرتكزً ا �أ�سا�س ًيا
ال�ستقرارها و�سالمة �أفرادها ،وت�سعى بكل قواها �إىل
توفري احلماية من املخاطر ،وال�سالمة من الأ�شرار.
�إن بروز ظاهرة الإرهاب ،وممار�ستها ب�أ�شكالها
املتنوعة ،و�أ�ساليبها املتعددة� ،أفرز �أ�ضرا ًرا �سيئة يف
املجتمعات التي اكتوت بنارها� ،إذ نتج عنها �إزهاق
�أرواح ب��ري�ئ��ة ،و�إت�ل�اف �أم���وال حم�ترم��ة ،وتخويف
ت�ستت بالدين،
الآم�ن�ين ،من جمموعات �إرهابية رّ
وات�خ��ذت �شعا ًرا لأعمالها الإج��رام�ي��ة ،ف�أ�صبح من
ال�لازم ت�ضافر اجلهود كافة ملواجهة ه��ذا اخلطر،
والعمل على حفظ الأم��ن� ،إذ �إن م�س�ؤولية الأم��ن يف
هذا الوقت �أ�صبحت م�س�ؤولية جماعية ،ال تقع على
عاتق رج��ل الأم��ن وح��ده ،بل يجب �أن ي�سهم ك� ٌّل يف
مكانه يف �صيانة �أمن املجتمع.
�أ�شار القر�آن الكرمي �إىل هذا النهج و�أو�ضحه،
وبينّ �أن تعاون الأف��راد فيما بينهم ،وت�آزرهم ،ي�ؤدي
�إىل انح�سار دائ��رة الف�ساد يف املجتمع ،ودرء كثري
من املخاطر التي قد حت� ُّل ب��ه ،ق��ال تعاىل} :ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ{

(�سورة البقرة.)251 :
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يف �آي ��ات �أخ ��رى ي��ؤك��د ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،حتمية
مواجهة امل�سلم للمواقف ال�صعبة ،و�أخذ االحتياطات
الالزمة لدرء مكامن اخلطر ،والأخذ ب�أ�سلوب الوقاية
من الأع�م��ال التي قد ت ��ؤدي �إىل الهالك وال��دم��ار،
والت�صدي للقتلة واملف�سدين يف الأر���ض ،قال تعاىل:
} ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮰ{ (��س��ورة البقرة:
 ،)195وق��ال ج��ل وع��ز} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ{ (�سورة ال�شورى.)39 :
�إن الإ�سالم ي�ؤكد على �أفراده �أخذ االحتياطات
الالزمة ،مع االعتماد على اهلل تعاىل � اًأول وقبل كل
�شيء ،ويح�ض على الأخذ بالأ�سباب الوقائية وعدم
التواكل �أو االعتماد املطلق على القدر وترك الأمور
على حالتها ،و�أن العناية بالإح�سا�س بامل�س�ؤولية
�شعور فطري يجده امل��رء يف ق��رارة نف�سه ،فريى
م�س�ؤوليته الذاتية ع��ن ال��وف��اء مبتطلبات نف�سه،
وتوفري ما حتتاج �إليه ،ومن ذلك �أمنه الذاتي .فعن
ابن عمر ،ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قال ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم« :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
رعيته»� ،أخرجه البخاري.
�زام��ا على ك��ل م��واط��ن �أن يتمتع بخا�صية
�إن��ه ل� ً
احل�س الأمني ،واحلر�ص على حتقيقه ،لأن �أمن الأمة
ال يتحقق �إال ب�أمن �أفرادها ،وال يكون ذلك �إال بت�آزر
اجلميع وتكاتفهم يف تر�سيخ �أمن جمتمعهم.
�إن ال��وع��ي الأم�ن��ي ل��دى ك��ل ف��رد يحمي املجتمع
ب�أ�سره م��ن امل��آ��س��ي ،ويقيه م��ن املخاطر ،ويحفظه
من الفواجع ،وي�صونه من االع�ت��داءات الإجرامية،
ويحد من وق��وع املخالفات التي قد ينتج عنها كثري
من املفا�سد والأخطار .والت�صدي العملي للأ�شرار
ومواجهة املجرمني وجمابهتهم ،من �أهم م�ؤ�شرات
ال��وع��ي الأم �ن��ي .وال�ف��رد مطالب بالتعاون م��ع رجل
الأمن ،والإ�سهام بحيوية يف الك�شف عن كل ما ي�ؤدي
�إىل زعزعة الأمن� ،أو �إثارة القلق واال�ضطراب ،عرب
الإبالغ عن امل�شبوهني ،وعدم التباط�ؤ ب�إمداد اجلهات
الأمنية ب ��أي معلومة تو�صل �إىل ك�شف املخططات
الإجرامية التي يتهي�أ املجرمون للقيام بها ،و�إعانة
رج��ال الأم��ن مبعرفة امل��ؤام��رات اخلفية التي تهدف
�إىل النيل من ا�ستقرار املجتمع ،و�سالمة �أفراده ،قال
ت �ع��اىل} :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯿ{ (�سورة املائدة.)2 :
�إن مكافحة اجلرمية ،والوقاية من �أخطارها،
والإب�ل��اغ ع��ن م���ص��دره��ا م���س��ؤول�ي��ة ج�م��اع�ي��ة ،تقع
على كاهل ك��ل ف��رد يعي�ش يف املجتمع .فاجلرمية
�إذا ح� ّل��ت يف املجتمع وار ُت �ك �ب��ت يف �أي ج��زء منه،
ع� َّ�م �أث��ره��ا ،وا�ست�شرى خطرها ،و�شمل نطاقها كل
النواحي ،ونالت مف�سدتها كل بيت .فهي ال متيز بني
يعم وال يخ�صّ  ،لذلك
فرد و�آخ��ر ،وهي داء م�ست�شرٍ ّ
كانت مواجهته جماعية .فكل فرد عليه �أن يت�صدى
لهذا ال�شر الزاحف ،وعلى اجلميع �أن يكونوا رجال
�أم��ن يحر�سون جمتمعهم ،ويحمونه من املخاطر،
وير�سخون �أم�ن��ه ،و�أن يكون كل ف��رد ق��دوة ح�سنة،
ومثا ًال يحتذى به يف الإخال�ص ،واحلر�ص على ر�ؤية
جمتمعه يف �أمن و�أمان ،وا�ستقرار واطمئنان.

صفية بنت عبدالمطلب ،رضي اهلل عنها،

الشجاعة البارعة

كانت تحمل صفات نادرة كثيرة ،فهي كريمة النفس،
شجاعة ،أديبة ،واعظة فاضلة.
امل�سلمة دور ب���ارز ،وت��اري��خ حافل
للمر�أة بالعطاء والت�ضحيات و�صنع املواقف
امل���ش��رف��ة وال �ب �ط��والت ،ح�ي��ث حت�ف��ل �صفحات
التاريخ الإ�سالمي ب�سريهن النا�صعة ،وم�سريتهن
املجيدة البارعة.
وح�ي�ن ن�ب�ح��ث ع��ن ال���ش�ج��اع��ة ال� �ن ��ادرة يف
�شخ�صية امل��ر�أة امل�سلمة� ،سرعان ما ت�ستوقفنا
�صور الكفاح والإقدام ،والعزم واجلر�أة ،المر�أة
فا�ضلة ،ارتبطت مع النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
بقوة الن�سب� ،إنها عمته �صفية بنت عبداملطلب،
ال�صحابية اجلليلة ،ر��ض��ي اهلل عنها ،التي
جمعت املجد من �سائر �أطرافه ،ف�أخوها حمزة
ابن عبداملطلب ،ر�ضي اهلل عنه� ،أ�سد الإ�سالم،
وابنها الزبري بن العوام ،ر�ضي اهلل عنه ،حواري
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
ا�شتهر ا�سم �صفية بنت عبداملطلب ،ر�ضي اهلل
عنها ،يف ذلكم املوقف البارز يف بداية الدعوة �إىل
الدين اجلديد ،حني جمع فيه الر�سول� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،ذوي قرابته ،ليدعوهم �إىل الإ�سالم،
بعد �أن نزل الأمر الإلهي بقول احلق ،جل وعز:
}ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{ (ال �� �ش �ع��راء:
 ،)٢١٤فقال ،عليه ال�صالة وال�سالم ،خماط ًبا
�أهله وع�شريته« :يا مع�شر قري�ش ا�شرتوا �أنف�سكم
من اهلل ،ال �أغني عنكم من اهلل �شي ًئا ،يا بني
عبداملطلب ال �أغ�ن��ي عنكم م��ن اهلل �شي ًئا ،يا
عبا�س ال �أغني عنك من اهلل �شي ًئا ،يا �صفية
عمة ر�سول اهلل ،ال �أغني عنك من اهلل �شي ًئا ،يا
فاطمة بنت ر�سول اهلل ،ال �أغني عنك من اهلل
�شي ًئا» �أخرجه البخاري.
لقد ظل �صدى هذا النداء املحمدي لها« ،يا
�صفية» يرتدد على م�سامعها ،ر�ضي اهلل عنها،
حلظة بلحظة ،مع فرحة غامرة بذكر ا�سمها،
و�إعالنه يف ذلك امل�شهد التاريخي ،حيث كان
له �أثر جذري يف م�سرية حياتها ،فقررت ترك
اجلاهلية مب�آ�سيها و�ضالالتها ،والدخول يف هذا
الدين اجلديد ،بكل ما يحمله من قيم �سامية،
و�آداب راقية.
كانت �صفية بنت عبداملطلب ،ر�ضي اهلل
عنها ،حتمل �صفات ن��ادرة كثرية ،فهي كرمية
النف�س� ،شجاعة� ،أديبة ،واعظة فا�ضلة ،مربية
بارعة .فبعد وفاة زوجها العوام بن خويلد ،ر�ضي
اهلل عنه ،تار ًكا طفله ال�صغري الزبري ،ر�ضي اهلل

عنه� ،أوقفت �صفية ،ر�ضي اهلل عنها ،نف�سها على
تربية ابنها ،فربته على حمامد الأفعال والأقوال.
وك��ان��ت ت��دف�ع��ه �إىل م��واق��ف ال���ش��دة والإق� ��دام
واخل�شونة ،وميادين الب�أ�س واحلرب والفرو�سية.
وت �ع��ودت �أن ت��زج ب��ه يف امل �خ��اوف ،وتقحمه يف
املخاطر .وكانت ت�شد من �أزره ،وحتفزه القتحام
الأهوال ،حتى و�صل بها الأمر �إىل �ضربه لتنزع
من قلبه اخل��وف ،وتغر�س فيه اجل��ر�أة والعزم
وق��وة ال�شكيمة ،فانتقدها قريب ل��ه ،وق��ال :ما
ه�ك��ذا ي�ضرب ال��ول��د! ف��أن��ت ت�ضربينه �ضرب
مبغ�ضة ،ال �ضرب والدة ،فردت عليه مرجتزة:
َم��نْ َق ��ا َل َق�ـ� ْد �أ ْب� َغ��ْ��ض� ُت��ه َف � َق � ْد َك� ِ�ذ ْب
و�إ َّن�ـ�ـ�ـ� َم�ـ�ـ�ـ��ا �أَ�ْ��ض�ـ�ـ�ـ� ِرب�ـ�ـ ُ�ـ��ه ل�ـ�ـ�ك��ي ي�ـ�َـ� ِل�ـ�ـ� ْ�ب
و َي� � ْه� � ِز ُم ا َ
جل � ْي ��� َ�ش و َي� ��أ ِت ��ي ب��ال��� َّ�س�ل� ْ�ب
ع��ا��ش��ت �صفية ،ر��ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا ،معظم
حياتها يف مكة ،وبعد �إ�سالمها ،هاجرت مع من
هاجر �إىل املدينة املنورة ،وكانت قد جتاوزت
اخلم�سني من عمرها.
وعلى الرغم من تقدمها يف ال�سن� ،إال �أن
حياتها حافلة بكثري م��ن امل��واق��ف امل�شهودة،
والبطوالت النادرة ،ومن ذلك ما كان منها يوم
اخل�ن��دق ،حيث جمع ع��دد من الن�ساء يف �أحد
ً
وحفاظا على �أمنهن،
ح�صون املدينة حماية لهن،
و�صيانة لأعرا�ضهن ،وكانت �صفية معهن يف ذلك
احل�صن .وبينما هن يف داخله� ،إذ ر�أت �صفية،
ر�ضي اهلل عنها ،يهود ًيا يطوف حول احل�صن
يتح�س�س الأخبار ،ويحاول الت�سلل �إىل داخله،
فما كان منها �إال �أن تناولت عمو ًدا ،وفتحت باب
احل�صن ،و�ضربت اليهودي على ر�أ�سه ،ف�أردته
قتي ًال ،فكانت �أول امر�أة تفعل ذلك.
ويف يوم �أح��د ،خرجت مع جي�ش امل�سلمني،
و�شاركت بكل حيوية وجلد ،ت�سقي العط�شى،
وتو�صل امل��اء ،وتهيئ ال�سهام و�آالت احل��رب،
و�أظهرت �شجاعة منقطعة النظري.
توفيت �صفية بنت عبداملطلب ،ر�ضي اهلل
عنها ،يف املدينة املنورة� ،سنة (٢٠هـ ٦٤١ -م)
ودف�ن��ت بالبقيع ،بعد �أن ق�ضت حياة م�شرفة
فريدا
أمنوذجا ً
حافلة بالعطاء والكفاح .فكانت � ً
للمر�أة الأبية الباحثة عن احل��ق ،املكافحة يف
�سبيله ،لينق�ش ا�سمها ب�أحرف من نور يف ذاكرة
التاريخ الإ�سالمي.
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صحة

السكري

التعايش
بال مضاعفات
اتباع النصائح واإلرشادات الطبية تجعل المرضى
يعيشون على نحو طبيعي دون حدوث أي
مضاعفات غير مرغوبة.

د .طارق السيد عباس
استشاري الغدد الصماء والسكر
مستشفى الملك فيصل التخصصي

ميثل

مر�ض ال�سكري متالزمة تت�صف
با�ضطراب اال�ستقالب وارتفاع �سكر الدم،
الذي ينتج عن نق�ص هرمون الأن�سولني� ،أو انخفا�ض
ح�سا�سية الأن�سجة للأن�سولني� ،أو كال الأمرين م ًعا.
وقد ي�ؤدي ال�سكري �إىل حدوث م�ضاعفات خطرة
متعددة� ،إال �أن مري�ض ال�سكري ميكنه �أن يتخذ
خطوات معينة لل�سيطرة على املر�ض تتلخ�ص يف
اتباع حمية غذائية منا�سبة ،وكرثة احلركة ،وخف�ض
الوزن ،وااللتزام بالعالج واملتابعة الطبية الدقيقة.
أنواع السكري وعوامل اإلصابة | ُيعرف
النوعان الرئي�سان امل�سببان ملر�ض ال�سكري بالنوعني
الأول والثاين ،وت�ضيف منظمة ال�صحة العاملية
نوعا م�ستق ًال .كما توجد
�سكري احلوامل بو�صفه ً
م�سببات نادرة عدة ملر�ض ال�سكري ال تندرج حتت
امل�سببات ال�سابقة.
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تت�شابه كل �أنواع ال�سكري يف �أن �سببها هو عدم
�إنتاج كمية كافية من هرمون الأن�سولني من قبل
خاليا بيتا يف البنكريا�س ،ولكن �أ�سباب عجز هذه
اخلاليا تختلف من نوع �إىل �آخر.
النوع الأول يرجع �إىل تدمري مناعي ذاتي خلاليا
بيتا املنتجة للأن�سولني يف البنكريا�س ما ي�ؤدي �إىل
نق�صه .ومعظم امل�صابني بهذا املر�ض كانوا ب�صحة
جيدة قبل ظهوره ،ويعرف تقليد ًيا ب�سكري الأطفال،
لأن معظم امل�صابني به من �صغار ال�سن .قد يظهر
املر�ض على نحو حاد نتيجة غيبوبة احلمو�ضة
الكيتونية ،ما ي�ؤدي �إىل ارتفاع معدل ال�سكر على
نحو حاد ،وي�صاحب ذلك جفاف �شديد ،مع قيء
متكرر ،و�أمل يف البطن ،مع حمو�ضة �شديدة بالدم
ناجتة عن نق�ص الأن�سولني .وقد ت�ؤدي هذه احلالة
�إىل الغيبوبة� ،أو الوفاة يف حالة عدم ت�شخي�صها
وعالجها على نحو منا�سب.

العالج :يعالج هذا النوع بحقن الأن�سولني طوال
العمر ،وذلك حتت اجللد �أو عن طريق م�ضخة
الأن�سولني ،مع املراقبة امل�ستمرة مل�ستويات ال�سكر
يف الدم.
�شيوعا ،وتلعب
�أما النوع الثاين فهو �أكرث الأنواع ً
ال�سمنة دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف حدوثه ،ال �سيما مع ازدياد
الدهون املتمركزة يف البطن .ف�إ�ضافة �إىل قلة �إفراز
الأن�سولني ،ي�صاحب ذلك مقاومة �أن�سجة اجل�سم
له ،فال ت�ستجيب م�ستقبالت الأن�سولني املوجودة يف
خاليا �أن�سجة اجل�سم ب�صورة �صحيحة للأن�سولني،
وتزيد �إمكانية الإ�صابة بهذا النوع بزيادة ا�ستهالك
ال�سكر والدهون امل�شبعة واملتحولة ،وكذلك مع قلة
ممار�سة الريا�ضة ،واحلياة املرتفة.
ي�شيع هذا النوع على نحو �أكرب يف الأفراد الذين
لديهم �أقارب م�صابون بال�سكري ،حيث يلعب العامل
الوراثي دو ًرا �أكرث �أهمية مقارنة بالنوع الأول .وقد

يشيع السكري من النوع الثاني على نحو أكبر في األفراد
الذين لديهم أقارب مصابون بالمرض ،حيث يلعب العامل الوراثي
دو ًرا أكثر أهمية مقارنة بالنوع األول
لوحظ يف العقود الأخرية زيادة معدالت �إ�صابة
الأطفال واملراهقني بالنوع الثاين على نحو �أكرث،
ويرجع ذلك �إىل انت�شار �سمنة الأطفال .ميكن �أن
ي�ستمر النوع الثاين دون ت�شخي�ص ملدة طويلة ب�سبب
قلة الأعرا�ض� ،أو عدم االنتباه لها ،مثل كرثة التبول،
وزيادة العط�ش ،مع التعب والإجهاد .لذا قد يكون �أول
اكت�شاف للمر�ض عن طريق حدوث م�ضاعفات خطرة
مثل الق�صور الكلوي� ،أو مر�ض ال�شريان التاجي
للقلب� ،إ�ضافة �إىل كثري من امل�ضاعفات الأخرى.
العالج :يبد�أ عالج هذا النوع بزيادة الن�شاط
البدين ،وتقليل تناول الن�شويات ،وتقليل الوزن.
ومتثل هذه الإجراءات دو ًرا حمور ًيا يف العالج،
وقد تغني عن تناول الأدوية عند بع�ض املر�ضى.
�أما اخلطوة الالحقة من العالج فهي تناول الأدوية
املخفّ�ضة لل�سكر عن طريق الفم ،وقد يحتاج بع�ض
املر�ضى �إىل حقن الأن�سولني يف مرحلة الحقة.
�أما �سكري احلمل فهو مماثل للنمط الثاين،
حيث �إن �سببه مقاومة اخلاليا للأن�سولني ،لأن

الهرمونات التي تُفرز يف �أثناء احلمل ميكن �أن ت�سبب
مقاومة الأن�سولني عند الن�ساء امل�ؤهالت وراث ًيا� .إن
ارتفاع معدالت �سكر الدم يف �أثناء احلمل قد ي�ؤدي
�إىل عواقب وخيمة منها :زيادة وزن اجلنني ،وبع�ض
الت�شوهات يف القلب �أو اجلهاز الع�صبي ،وزيادة
معدالت الوالدة القي�صرية.
العالج :يتطلب هذا النوع مراقبة طبية دقيقة
يف �أثناء مدة احلمل ،مع حمية قليلة الن�شويات.
للحد من
وقد حتتاج الأم �إىل حقن الأن�سولني ِّ
ارتفاع ال�سكر.
وعادة ما تتح�سن معدالت ال�سكر بعد الوالدة،
ولكن ما بني � %20إىل  %50من الأمهات قد ي�صابون
بال�سكري من النوع الثاين يف امل�ستقبل.
الحد من مضاعفات السكري | �إن مر�ضى
ال�سكري معر�ضون خلطر الإ�صابة مب�شكالت �صحية
عدة ،وذلك لأن وجود كميات زائدة من ال�سكر يف
الدم يلحق ال�ضرر بالأوعية الدموية والأع�صاب.

سبل التعايش مع السكري
ال �شك �أن رد الفعل النف�سي يكون �سي ًئا
عند اكت�شاف املر�ض لأول مرة ،نظ ًرا ملا
ا�ستقر يف الأذهان لعقود طويلة عن م�ضاعفات
املر�ض ،ويجب على املري�ض �أن يتقبل حقيقة
مر�ضه ،ويثق ب�أن ال�سكري ميكن �إعادته �إىل
احلالة الطبيعية �أو القريبة منها ،مع جتنب
م�ضاعفاته .ولكن ذلك لن يجري �إال ب�شروط
قد تبدو �صعبة يف البداية� ،إال �أن اتباعها
بانتظام �سوف ينعك�س بالإيجاب على املري�ض.
يجب �أن ندرك �أن املاليني من مر�ضى
ال�سكري يف �أنحاء العامل يعي�شون على نحو
طبيعي لعقود طويلة ب�إذن اهلل ،ومر�ضهم
متاما ،دون حدوث امل�ضاعفات
حتت ال�سيطرة ً
املعروفة .وال �شك �أنه مبرور الوقت وبناء ثقة
املري�ض مبا يراه وي�سمعه من النجاح ،يبد�أ
املري�ض بقبول الأمر الواقع عن قناعة.
�إن تغيري منط احلياة من تناول الطعام
وال�شراب والتعاي�ش مع العالج� ،سواء كان عن
طريق الفم� ،أو حقن الأن�سولني لي�س �سه ًال،
ويتطلب وقتًا و�ص ًربا حتى يتكيف ال�شخ�ص
مع احلياة اجلديدة تدريج ًيا ،وهو يحتاج �إىل
ت�شجيع دائم ولي�س العك�س .وال ميكن �أن يهمل

جانب الطبيب الذي يعرف كيف ي�ستخدم
حكمته ولباقته يف �إحداث الأثر املطلوب
للمري�ض .ويجب على مري�ض ال�سكري �أن
يبتعد عن الهموم ،والتوتر ما �أمكن.
كذلك يجب ت�شجيع املري�ض على ممار�سة
الريا�ضة ح�سب ا�ستطاعته ،ويجب �أن يعلم
�أن بع�ض الأبطال الريا�ضيني هم من مر�ضى
ال�سكري ،ومل يعقهم املر�ض عن التفوق
الريا�ضي� .أما كبار ال�سن فال ب�أ�س من
ت�شجيعهم على امل�شي والهرولة �إذا تي�سر ذلك.

وقد ي�ؤدي ذلك �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب،
والق�صور الكلوي ،والت�أثري يف �شبكية العني ،وكثري
من امل�ضاعفات الأخرى .واملر�ضى الذين ي�سيطرون
على معدالت ال�سكر ب�شكل �أف�ضل تقل لديهم هذه
امل�ضاعفات على نحو وا�ضح .وللو�صول �إىل ذلك
ين�صح باخلطوات الآتية:
• احلر�ص على تناول الطعام ال�صحي
واملتوازن ،مع اتباع نظام غذائي يحتوي على
العنا�صر الغذائية املطلوبة كافة ،مع الرتكيز
على نوعيتها ،والتقليل من تناول ال�سكريات،
وامللح ،والدهون امل�شبعة ،مع �شرب املاء
بالكميات املنا�سبة.
• تقليل الوزن ،لأن ذلك له ت�أثري كبري يف
منع تقدم املر�ض وحدوث م�ضاعفاته،
و�سوف ي�ساعد على حفظ معدالت �سكر
الدم �ضمن املعدالت الطبيعية ،وتقليل
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
• ممار�سة الن�شاط البدين على نحو منتظم
ومالئم ،فقد �أثبتت الأبحاث �أهمية الدور
الذي تلعبه ممار�سة الريا�ضة يف تقليل
احتماالت الإ�صابة بكثري من الأمرا�ض ،وقد
ُوجد �أن ممار�سة الن�شاط البدين مبعدل 30
دقيقة يوم ًيا على الأقل ،ميكن �أن يقلل معدل
الإ�صابة بال�سكري.
• االلتزام بتناول الأدوية املو�صوفة من قبل
الطبيب ،مع الفح�ص املنتظم ملعدالت ال�سكر
بو�ساطة جهاز قيا�س ال�سكر .ومن الأف�ضل
متابعة فريق متخ�ص�ص برعاية داء ال�سكري
ب�شكل دوري.
• االهتمام بالقدم ،لتجنب حدوث القدم
ال�سكري ،وين�صح بفح�ص القدمني يوم ًيا،
بح ًثا عن �أي التهاب� ،أو احمرار� ،أو تورم.
وين�صح بغ�سل القدم يوم ًيا مبياه فاترة مع
جتفيف القدمني برفق ،ال �سيما بني الأ�صابع،
مع املحافظة على رطوبة القدمني ،وا�ست�شارة
الطبيب يف حالة وجود �أي م�شكالت بالقدم.
• االمتناع عن التدخني ب�سبب ما له من م�ضار
متعددة ،من �أبرزها ارتفاع خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�شرايني ،ال �سيما عند
مر�ضى ال�سكري.
• احلر�ص على تلقي التطعيمات بانتظام مثل:
لقاح الإنفلونزا ،وااللتهاب الرئوي ،وااللتهاب
الكبدي ب.
• احلر�ص على العناية بالأ�سنان للإقالل من
معدل التهابات اللثة.
• االهتمام بتخفيف الإجهاد ،واحل�صول على
قدر وفري من الراحة والنوم.
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غذاء

الغذاء والنوم

التنظيم يضبط الساعة البيولوجية
المركز العصبي هو المتحكم في الشعور بالنعاس
واإلحساس بالشبع ،لذلك كلما اختلف توقيت النوم
شعر اإلنسان بالجوع أكثر.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

قد

يتعجب بع�ض النا�س من العالقة بني الغذاء
وا�ضحا
والنوم! ورمبا يكون هذا الربط
ً
لبع�ضهم الآخر ،ال �سيما �أولئك الذين يعانون
م�شكالت يف النظام الغذائي والنوم ،فهم يعلمون
جيدً ا العالقة بني تغري منط النوم وت�أثريه املبا�شر
يف طبيعة تناول الغذاء .وتتزايد هذه الع�شوائية
يف تناول الوجبات و�ضبط �ساعات النوم يف �أيام
الإجازات �أكرث من غريها ،حيث ال�سهر حتى
�ساعات ال�صباح الأوىل ،ومن ثم تناول كميات �أكرب
من الطعام يف مواعيد غري معتادة .فكيف نتخطى
ع�شوائية الوجبات من حيث الكمية �أو النوعية؟
وكيف ن�صلح ال�ساعة البيولوجية جل�سدنا لن�ضمن
عودة اجل�سم للنظام الطبيعي؟
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ما أهمية تعديل النوم بعد اإلجازة؟
�إن لعدم احل�صول على ق�سط كاف من النوم
كث ًريا من التبعات على اجل�سم ،لي�س فقط
ب�سبب الإرهاق �أو قلة الرتكيز ،بل ب�سبب
ا�ضطراب الهرمونات � ً
أي�ضا الذي ينتج عن
ذلك .وكذلك الأمر بالن�سبة الختالف توقيت
النوم ،فالنوم النهاري ال يعو�ض �أبدً ا النوم
لي ًال ،حتى �إن فاقه يف عدد ال�ساعات .هذا
ويجب �أال نغفل �أم ًرا مه ًما وهو اختالط ال�شعور
بالنعا�س مع ال�شعور بال�شبع عند حدوث
ا�ضطراب يف النوم ،نتيجة �أن املركز الع�صبي
املتحكم بكليهما هو نف�سه (الهيبوتاالمو�س)،
فكلما اختلف توقيت النوم �شعرمت باجلوع �أكرث.
األطعمة التي تساعد على تنظيم النوم
اللوز والكاجو� :إ�ضافة �إىل الفوائد العديدة
لهذه املك�سرات ،ف�إنها حتتوي على املغني�سيوم
الذي يعمل كمخدر طبيعي .وال بد من الإ�شارة

نق�صا ً
ب�سيطا باملغني�سيوم قد ي�ؤدي �إىل
�إىل �أن ً
املزيد من ا�ضطرابات النوم.
الهليون :تُعد العيدان اخل�ضراء امل�شهية و�سيلة
ممتازة للم�ساعدة على النوم� ،إذ حتتوي على
حم�ض الفوليك ال�ضروري لقلب �سليم و�أوعية
دموية �صحية ،وقد ارتبط تناولها مع تخفيف
القلق وحت�سني املزاج ،وهي عوامل ت�ؤثر بدورها
يف النوم.
املوز� :إ�ضافة �إىل كونه فاكهة حمببة عند
كثريين ،ف�إن املوز يحتوي على امليالتونني ،وهو
ما يعرف بهرمون النوم ،وكذلك البوتا�سيوم
الذي ي�ساعد على تنظيم �ضربات القلب.
�شاي البابوجن� :إ�ضافة �إىل نعومة زهرة البابوجن
وجمالها ف�إنها تقدم نكهة خفيفة ومهدئة� .إنها
و�سيلة قدمية للتخل�ص من الأرق ،وي�صر بع�ض
العلماء على �أنها �أكرث فاعلية من �أدوية النوم.
الأجبان :ال �سيما اجلنب ال�سوي�سري �أو
ال�شيدر .فالأجبان م�صدر جيد للرتيبتوفان وهو

نصائح

لتعديل النظام الغذائي:

من األفضل التدرج في تناول الوجبات الرئيسة
للوصول إلى مواعيد الوجبات المعتادة،
		
ألن ذلك يساعدك على استعادة نظامك الغذائي الطبيعي
من الأحما�ض الأمينية التي ت�شجع على �إفراز
هرمون امليالتونني ،وهو هرمون النوم الذي
ي�ساعد على تقليل الوقت الذي ت�ستغرقه لتغفو،
ويزيد ال�شعور بالنعا�س ،وقد يزيد � ً
أي�ضا من
مقدار الوقت الذي تق�ضيه نائ ًما.
الف�شار :مثل الأجبان ،ت�سهل الكربوهيدرات
عمل الرتيبتوفان .والف�شار من احلبوب الكاملة
وغني جدً ا بالألياف ما يجعله مثال ًيا لي ًال
كوجبة خفيفة.
ال�سلمون ،واجلوز واخل�ضراوات الداكنة :حتتوي
على �أوميغا  3الذي ُيعد من الأحما�ض الدهنية

الأ�سا�سية ل�صحة الدماغ ،وامل�ساعدة على
حماربة االكتئاب ،وحت�سني النوم واملزاج.
تعديل النظام الغذائي ضرورة
نظاما معتد ًال ،مبن ًيا
�إذا كنتم ممن يتبعون ً
على املجموعات الغذائية كلها ،مع �إدخال
احللويات وامل�شروبات �أ�سبوع ًيا ولي�س يوم ًيا،
ف�أنتم ب�أمان! �أما �إذا كنتم ممن �أطاح بكل كتب
التغذية ،وبالكميات امل�سموحة يوم ًيا ،و�أ�سرفتم
يف تناول الطعام ،واتبعتم النمط الع�شوائي،
ف�أنتم يف خطر!

• من الأف�ضل التدرج يف تناول الوجبات
الرئي�سة للو�صول �إىل مواعيد الوجبات
املعتادة تدريج ًيا ،لأن ذلك ي�ساعدك
تدريج ًيا على ا�ستعادة نظامك الغذائي
الطبيعي.
�شيوعا تناول وجبة
أخطاء
ل
ا
• من �أكرث
ً
كبرية ود�سمة عند الفطور ،فت�صبح
�أول وجبة عب ًئا على اجلهاز اله�ضمي
وجميع وظائف اجل�سم .لذلك ين�صح
بتناول وجبة خفيفة حتتوي مث ًال على
البي�ض امل�سلوق� ،أو �أومليت� ،أو رقائق
الفطور الكاملة مع حليب خال من
الد�سم� ،أو قطعة تو�ست بني مع اجلنب،
�أو اللبنة قليلة الد�سم مع �شرائح
الطماطم �أو اخليار.
• ين�صح بعدم الإكثار من تناول حلم
ال�ض�أن �أو الغنم ،ومن الأف�ضل تناول
اللحم البقري �أو العجل ،حيث �إن
اللحم البقري يحتوي على ن�سبة �أقل
من الدهون .كما ُين�صح بالتنوع يف
�إعداد الطعام كتناول الدجاج بد ًال من
اللحوم يف جتهيز الأرز بعد نزع اجللد
منها ،وعدم تناول حلوم الغنم �أكرث من
مرتني �أ�سبوع ًيا.
• عند دعوتك لتناول الع�شاء عند �أحد
الأقرباء ،ال تذهب و�أنت جائع ،بل
تناول وجباتك بانتظام طوال النهار،
حتى ال ي�صيبك اجلوع وت�ضطر �إىل
تناول كميات كبرية من الطعام.
• يجب احلر�ص على �شرب كثري من
املاء ،بد ًال من الع�صري وامل�شروبات
املحالة التي حتتوي على ن�سبة عالية
من ال�سكريات.
• عدم الإفراط يف تناول احللويات
ال�شرقية املختلفة ،مثل الكنافة
والقطايف ،التي حتتوي على ن�سبة
عالية جدً ا من الدهون وال�سكريات،
وح�صرها يف قطعة �صغرية �أو ا�ستبدال
الفاكهة الطازجة �أو املجففة بها.
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نبض بحري
�شكلت �ساعة  Seamaster Aqua Terraمن �أوميغا ابتكا ًرا ميزته الرئي�سة املواءمة املتقنة واملتوازنة بني معامل الفخامة
لطاملا والإيحاءات البحرية البعيدة عن ال�صرامة .ويف جديد املجموعة ،عمدت الدار �إىل تعزيز هذا التوازن مبوازاة حتديث
التفا�صيل الت�صميمية التي تكر�سه .يف �ساعة ،Aqua Terra 150M Omega Co-Axial Master Chronometer 41 mm
كما يف غريها من �أحدث ابتكارات �أوميغا �ضمن هذه املجموعة� ،أول تغيري يلفت الأنظار هو �شكل علبة ال�ساعة التي �أعيدت
هند�ستها يف ت�صميم متاثلي جديد� .أما امليناء املنحوت من خ�شب ال�ساج يف �إيحاء �إىل �أر�ضيات اليخوت الفاخرة،
عو�ضا عن تلك العمودية التي كانت تزين موانئ ال�ساعات ال�سابقة .وفيما ي�شبه االرتقاء
فاعتُمدت فيه هذه املرة خطوط �أفقية ً
مبعامل النقاء التي تغلب على امليناء� ،أخلته �أوميغا من عبارة «مقاومة املاء» التي باتت تظهر يف النماذج اجلديدة على اجلزء
اخللفي من العلبة .كما عمدت الدار �إىل نقل نافذة التاريخ من موقعها ال�سابق عند م�ؤ�شر ال�ساعة � 3إىل م�ؤ�شر ال�ساعة  6معيدة
�إىل الأذهان ت�صميم �ساعات �سيما�سرت التقومي ال�سنوي التي ُطرحت عام  1952وكانت �أول مناذج تقدمها �أوميغا جمهزة بنافذة
لعر�ض التاريخ .ويكمل �سوار م�شغول من اجللد باللون البني علبة ال�ساعة امل�صنوعة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ
بقطر  41ملليمرتًا ،واملجهزة مبعيار حركي لتعقيد الكرونوميرت يوفر احتياطي طاقة يدوم � 60ساعة.
www.omegawatches.com
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عالم المرأة

إيقاع القمر
يف �ساعة  Imperiale Moonphaseمن �شوبارد،
يتهادى الوقت على �إيقاعات �شاعرية تفي�ض عن لوحة
جنمية �ش ّكلتها الأنامل فوق امليناء املنحوت يف عرق الل�ؤل�ؤ
أبراجا �سماوية تزهو بوهجها الف�ضي .هو هذا الوهج
� ً
يحاكي مرة الهالة الأملا�سية التي حتيط بر�سم ال�سماء
ومرة خيوط قمر تتغري �أطواره فوق قر�ص من عرق الل�ؤل�ؤ
الأزرق والأبي�ض ُث ّبت عند م�ؤ�شر ال�ساعة الثانية ع�شرة.
يف �أحدث ابتكارات الدار �ضمن �ساعات ،Imperiale
ي�أتي تعقيد �أطوار القمر ليكمل معامل الرثاء املميزة
ملجموعة ت�ستعري تفا�صيلها من زمن الأباطرة ،من الأرقام
الرومانية �إىل مقاب�ض ال�سوار التي ت�ستلهم �شكل �أعمدة
تراثية متوازنة الن�سب ،ومن العقربني اللذين يذ ّكران
ب�شكل اخلناجر احلادة التي كان امللوك ي�ستخدمونها
يف القتال �إىل زخارف الأرابي�سك املتداخلة يف قر�ص
عقرب الثواين ال�صغري عند م�ؤ�شر ال�ساعة .6
وقد زودت ال�ساعة امل�شغولة بعلبة من الذهب الأبي�ض
ير�صع الأملا�س قر�صها ب�سوار من جلد التما�سيح
بلون زهر اخلزامى الذي يعك�س
عذوبة �أنثوية راقية.
www.chopard.com

فرائد الحقائب
منذ زمن ان�ضمام جان تو�سان �إىل دار كارتييه يف ع�شرينيات القرن الفائت ،حتول النمر الذي كان حمط افتتان امل�صممة ذات الت�أثري
البالغ يف الأو�ساط االجتماعية� ،إىل رمز ال ينف�صل عن هوية �صانع جواهر امللوك و�إرثه الإبداعي .بل �إن منر كارتييه مل يبقَ حك ًرا على
اجلواهر املمهورة بتوقيعها ،وتعداها �إىل ابتكارات �أخرى كمثل تلك احلقيبة التي ُ�صنعت �سنة  1961لباربرا هوتون وتزين ن�سيجها
ال�ساتاين الأ�سود مب�شبك يف هيئة منر م�شغول من الذهب ومر�صع بالأملا�س والزمرد وطالء املينا .و�إن كانت تلك الأزمنة البعيدة قد
�شهدت حتول احلقائب بني �أيدي ال�صائغ الفرن�سي �إىل فرائد نفي�سة ،ف�إن جديد حقائب كارتييه يكر�س اليوم ا�ستمرارية �صنعة متقنة
ترقى بها الدار �إىل �آفاق جديدة .ففي حقائب بع�ضها م�شغول من جلد التم�ساح باللون الأخ�ضر املتقزح ،وبع�ضها من ال�ساتان احلريري
الأزرق املطرز يدو ًيا بالذهب� ،أو من جلد العجول وحلقات الذهب املت�شابكة ،يح�ضر النمر يف جمموعات من مثل ،Panthère de Cartier
و High Jewelry Bag Tigerرمزًا �إبداع ًيا متفردًا تخت�صر تفا�صيله و�أ�شكاله املتفاوتة �إر ًثا من املهارات احلرفية،
من الرت�صيع بالأحجار الكرمية �إىل فنون التطريز وطي ال�ساتان وغريها.
www.cartier.com
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تقنية

آليات البحث
على جوجل
نتائج أكثر دقة
يغفل كثير من المستخدمين
عن وسائل البحث التي توفر النتائج ذات
العالقة المباشرة ،وتستبعد تلك التي
ال تطابق المطلوب.

خلدون غسان سعيد

يجري

ا�ستخدام حمرك البحث «جوجل» على
نحو كبري للعثور على املعلومات املطلوبة،
ولكن مع الكميات ال�ضخمة للمعلومات اجلديدة
التي ت�ضاف يوم ًيا �إىل مواقع الإنرتنت احلالية �أو
اجلديدة ،ف�إن دور حمركات البحث �أ�سا�سي للو�صول
�إىل املعلومة املرغوبة ،واالبتعاد عن املواقع التي
حتتوي على معلومات غري مطابقة للكلمات التي
تبحث عنها .ونقدم يف هذا املو�ضوع جمموعة من
الن�صائح التي ميكن ا�ستخدامها لت�سهيل الو�صول
�إىل املعلومة املرغوبة.
ت�ستطيع البحث عن مواقع حتتوي على فكرة ما
عو�ضا عن كلمة حمددة با�ستخدام رمز (~) ،مثل
ً
البحث عن املواقع التي حتتوي على معلومات �صحية
مرتبطة بالغذاء با�ستخدام عبارة البحث (�صحة
~غذاء) ،دون و�ضع �أي م�سافة بني الرمز (~)
والفكرة املرغوبة.
�أما �إن كنت تبحث عن كلمة حمددة يف موقع
ال يقدم خدمة البحث يف �صفحاته� ،أو كنت تبحث
عن مو�ضوع موجود يف ذلك املوقع ،فت�ستطيع
الو�صول �إليها بكتابة عنوان املوقع والكلمة �أو اجلملة
املرغوبة يف حمرك البحث ،مثل «كتاب Amazon.
 .»comكما ميكن ا�ستخدام م�صطلح خا�ص يفهمه
حمرك البحث وال يت�ضمنه يف كلمات البحث للقيام
بالعمل نف�سه ،هو  ،:inURLمثل البحث عن «كتاب
 »inURL:http://www.amazon.comدون و�ضع �أي
م�سافة بني نقطتي  inURLوالكلمة املرغوبة.
كما ي�سمح حمرك البحث «جوجل» با�ستخدام
 :intitleللبحث عن الكلمات يف عنوان املو�ضوع فقط،
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ولي�س يف املو�ضوع نف�سه� ،إن كنت تتذكر �أن الكلمة
التي تبحث عنها كانت موجودة يف العنوان ،مثل
« :intitleالذكاء ال�صناعي» دون و�ضع �أي م�سافة بني
نقطتي  intitleوالكلمة املرغوبة.
وت�ستطيع البحث عن موقع م�شابهه ملوقع
حمدد با�ستخدام �أداة  ،:relatedمثل البحث عن:
« »related:sciencemag.orgللعثور على املوقع
امل�شابهه ملوقع  ،sciencemag.orgدون و�ضع �أي
م�سافة بني نقطتي  relatedواملوقع املرغوب.
يف بع�ض الأحيان ،قد تعرف جز ًءا من املعلومة
ولكنك غري مت�أكد من اجلزء الثاين ،مثل حاالت
الأ�سماء �أو وجود معلومة م�شرتكة بني �أكرث من �شركة
(«�سماعة جوجل» و«�سماعة �إيكو» ،مث ًال) .ويف هذه
احلالة ت�ستطيع و�ضع كلمة  orبني الكلمات امل�ستهدفة
يف البحث ،مثل�« :سماعة جوجل � orإيكو» للبحث عن
املواقع التي تعر�ض معلومات �إما عن �سماعة «جوجل»
�أو «�إيكو» �أو ال�سماعتني.
�إن ن�سيت كلمة حمددة �أو خانة من رقم ما،
ت�ستطيع ا�ستخدام رمز النجمة * ليفهم حمرك
البحث �أنك تتذكر جز ًءا من كلمة �أو رق ًما ما .ومثال
ذلك ،ت�ستطيع البحث عن»Android 5.1.*« :
ليفهم املحرك �أنك تبحث عن معلومات مرتبطة
ب�أي �إ�صدار فرعي لنظام الت�شغيل «�آندرويد» حتت
الإ�صدار  ،5.1ولي�س الإ�صدار  5.1نف�سه ،مثل 5.1.1
و ،5.1.2وغريها.
لكن كيف ت�ستطيع البحث عن جملة ال تتذكرها
عو�ضا عن كلمة �أو رقم ما؟ الطريقة هي با�ستخدام
ً
كلمة  ،AROUNDوو�ضع عدد الكلمات التي ال

تتذكرها بني قو�سني ،مع القدرة على �إ�ضافة �أي
كلمة بعد ذلك ،مثل البحث عن بيت من ق�صيدة
لعنرتة بن �شداد« :ال يحمل ) AROUND(4الرتب»
دون و�ضع �أي م�سافة بني  AROUNDوالقو�س
الأول ،للو�صول �إىل �شطر بيت« :ال يحمل احلقد من
تعلو به الرتب».
حلذف كلمات غري مهمة �أو غري مرغوبة من
نتائج بحثك ،ت�ستطيع ا�ستخدام �إ�شارة ال�سالب قبل
كل كلمة غري مرغوبة .وكمثال على ذلك ،ميكن
البحث عن املواقع التي تقدم كت ًبا مثرية لالهتمام،
ولكنك ال ترغب يف عر�ض املواقع التي تبيعها،
لت�ستخدم عبارة البحث الآتيةinteresting books :
 ،-buyدون و�ضع �أي م�سافة بني �إ�شارة ال�سالب
والكلمة التي ترغب يف حذفها من النتائج.
وكث ًريا ما نبحث عن جملة كاملة ولي�س كلمة
واحدة .وللبحث عن اجلملة كاملة بالرتتيب املطلوب
ولي�س عن كلمة منها �أو �أي ترتيب للكلمات املرغوبة،
ت�ستطيع و�ضع الكلمات بني عالمتي اقتبا�س «» ليفهم
املحرك �أنك تبحث عن اجلملة كاملة .وميكنك
جتربة البحث با�ستخدام العالمتني ومن ثم دونهما
لتو�ضيح الفرق بني الآليتني ،مثل «البحث الأكادميي
املوثق» والبحث الأكادميي املوثق.
ب�إمكانك حتديد مدة زمنية للبحث فيها ،مثل
الرغبة يف الو�صول �إىل معلومات يف حقبة ما ،دون
معرفة عام حمدد ،وذلك با�ستخدام  3نقاط ،...
مثل البحث عن االكت�شافات العلمية يف املدة املمتدة
بني عامي  1960و ،1970فتكتب هكذا« :االكت�شافات
العلمية .»1970...1960

موجه متخصص
باأللعاب اإللكترونية

ت�ستطيع احل�صول على جتربة �أف�ضل للعب
الإلكرتوين عرب الإنرتنت با�ستخدام موجه
(راوتر) متخ�ص�ص بالألعاب الإلكرتونية
ا�سمه  Linksys WRT32Xيقدم �أولوية
يف االت�صال بني الإنرتنت واحلا�سبات
ال�شخ�صية اخلا�صة بالالعبني (املزودة
بتقنية  Killerلل�شبكات عالية ال�سرعة)
�أو �أجهزة الألعاب الإلكرتونية .ومن �ش�أن
هذه التقنية خف�ض زمن اال�ستجابة ونقل
البيانات عرب الإنرتنت ،وتنظيم حركة
مرور الأجهزة املختلفة يف املنزل لتقدمي
الأولوية الت�صال الألعاب الإلكرتونية.
ويقدم املوجه واجهة ا�ستخدام حديثة
تركز على مراقبة بيانات الألعاب
الإلكرتونية عرب ال�شبكة .ويبلغ �سعر املوجه
املتخ�ص�ص بالألعاب الإلكرتونية نحو 319
دوال ًرا ،وميكن احل�صول عليه من متاجر
الأجهزة الإلكرتونية.

تطبيقات مختارة

Notification History
�إن كنت تعاين م�شكلة عدم وجود �سجل للتنبيهات
�أو الإ�شعارات التي يعر�ضها نظام هاتفك
اجلوال �أمامك ،التي قد حتذفها دون ق�صد،
�أو حتتاج �إىل العودة �إليها الحقًا ،ف�إن تطبيق
 Notification Historyاملجاين على الأجهزة
التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد يقدم لك
�سج ًال كام ًال لتاريخ الإ�شعارات ،ميكن معاينته
واحل�صول على املعلومات املرغوبة منه بكل
�سهولة .ويعر�ض التطبيق تفا�صيل الإ�شعارات
وفقًا ال�سم التطبيق والوقت والعنوان والو�صف،
وغريها ،مع تقدمي ميزة فتح الإ�شعار مبا�شرة،
وعر�ض تفا�صيل التطبيق املرتبط ،وكيفية
الو�صول �إىل �صفحته يف املتجر الإلكرتوين،
مع توفري �أداة حلذف جميع الإ�شعارات التي
جرت قراءتها يف دفعة واحدة� ،أو حذف �إ�شعار
أي�ضا القدرة على منع
حمدد .ويقدم التطبيق � ً
بع�ض التطبيقات املختارة من عر�ض �إ�شعاراتها
للم�ستخدم .وميكن حتميل التطبيق من متجر
«غوغل بالي» الإلكرتوين.

Another Widget

�ستح�صل على مزايا واجهة اال�ستخدام املوجودة
يف هواتف «غوغل بك�سل  »2على �أي هاتف �آخر
با�ستخدام تطبيق  Another Widgetاملجاين
على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد،
مثل حالة الطق�س والتقومي اخلا�ص بك والتاريخ،
يف برامج �صغرية تفاعلية موجودة على �سطح
�شا�شة هاتفك �أو �شا�شة القفل (ت�سمى هذه
الربامج ال�صغرية ويدجيت  ،)Widgetمع
�إمكانية تعديل امل�ساحة التي ي�شغلها التطبيق
ال�صغري لعر�ض املعلومات .ويقدم التطبيق كذلك
مزايا �إ�ضافية غري موجودة يف غوغل بك�سل ،2
مثل تقدمي املنبه وال�ساعة والتذكري بالأن�شطة
امللغاة ،وغريها ،دون احلاجة �إىل ت�شغيل �أي
تطبيق ،حيث ميكن معاينة هذه املعلومات بنظرة
�سريعة �إىل �شا�شة الهاتف ،وبالإمكان حتميل
التطبيق من متجر غوغل بالي الإلكرتوين.

LaunchBoard
�إن كان لديك كثري من التطبيقات يف هاتفك،
ف�إن العثور على التطبيق املرغوب وت�شغيله
قد ال يكون �أم ًرا �سري ًعا .وميكن جتاوز هذه
العقبة اليومية با�ستخدام تطبيق «لون�ش بورد»
 LaunchBoardاملجاين على الأجهزة التي تعمل
بنظام الت�شغيل �أندرويد ،الذي يكفي ال�ضغط
على �أيقونته يف ال�شا�شة الرئي�سة لتظهر لوحة
مفاتيح ت�سمح للم�ستخدم ب�إدخال حرف �أو
�أكرث من ا�سم التطبيق ،لتظهر �أمامه قائمة
بالتطبيقات التي تبد�أ �أ�سما�ؤها بالأحرف
املكتوبة مع عر�ض �أيقوناتها يف اجلانب ،لي�صبح
التطبيق الوجهة الرئي�سة للو�صول �إىل �أي تطبيق
مرغوب يف هاتف امل�ستخدم ،وبكل �سهولة
برناجما
و�سرعة .كما يقدم التطبيق ويدجيت
ً
تفاعل ًيا م�صغ ًرا على �سطح �شا�شة الهاتف يعر�ض
التطبيقات املف�ضلة يف قائمة خا�صة لت�سريع
ا�ستخداما ،مع
الو�صول �إىل التطبيقات الأكرث
ً
توفري القدرة على الو�صول �إىل �صفحة التطبيق
يف املتجر الإلكرتوين .وميكن حتميل التطبيق من
متجر غوغل بالي الإلكرتوين.
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شذرات

لغتنا
ال َفرا ِئ ُد

قال

ابن منظور يف معجم ل�سان العرب:
الفَرائ ُد :ال�شَّ ذْ ُر الذي يف�صل بني الل�ؤل ؤ�
َريدةٌ ،و َب َّي ُاعه ال َف َّرا ُد .والفَري ُد:
والذهب ،واحدته ف َ
ال ُّد ُّر �إذا ن ُِظ َم وف ُِ�ص َل بغريه .وقيل الفَري ُد:
اجلوهرة النفي�سة ،ك�أنها مفردة يف نوعها ،وال َف َّرا ُد
َ�ص ٌل بالفريد .وقال
�صان ُعها .وذَ َه ٌب ُم َف َّر ٌدُ :مف َّ
�إبراهيم احلربي :الفَري ُد جمع الفَريدة ،وهي
ال�شَّ ذْ ُر من ف�ضة كالل�ؤل�ؤة .وفرائ ُد ال ُّد ِّرِ :كبا ُرها.
ُ
الرجل� :إذا َت َفقَّه واعتزل
ابن الأَعرابي :و َف َّر َد
النا�س وخال مبراعاة الأمر والنهي .وقد جاء يف
اخلرب :طوبى لل ُمف ِّردين ،وقال القتيبي يف هذا
احلديث :املُ َف ِّردون الذين قد َه َل َك ِلدا ُت ُهم من
وذه َب ال َق ْرنُ الذي كانوا فيه و َبقُوا هم
النا�س َ
يذكرون اهلل.
ويف احلديث عن �أَبي هريرة� :أن ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،كان يف طريق مكة على جبل
يقال له ُب ْجدانُ  ،فقال� :سريوا هذا ُب ْجدانُ ،
َ�س َبقَ املُ َف ِّردون ،ويف رواية :طوبى لل ُم َف ِّردين ،قالوا:
يا ر�سول اهلل ،ومن املُ َف ِّردون؟ قال :الذاكرون اهلل
كث ًريا والذاكرات.

آللئ من بحور الشعر
قال الإمام ال�شافعي يف �أبيات تدعو �إىل التنقل وال�سفر يف طلب الرزق والعلم:

�ام ل��ذي َع � ْق��لٍ وذي �أ َد ِب
م��ا يف املُ��ق� ِ
� �س��ا ِف � ْر تجَ ِ � � ْ�د ِع��و� ً��ض��ا َع � َّم��ن ُت �ف��ا ِر ُق��ه
�إنيِّ ر�أي� � � ُ�ت ُو ُق� � � َ
�وف امل � ��ا ِء ُي � ْف ���ِ�س � ُده
والأُ ْ�س ُد لوال ِف��راقُ
ِ
افرت�س ْت
الغاب ما
َ
وال�شم�س لو و َق� َف� ْ�ت يف ال ُفل ِْك دائم ًة
ُ
وال� � ِّت�ْب�رْ ُ ك��ال�ت ّ ُ ْ ِ
�رب ُم � ْل � ًق��ى يف �أم��اك � ِن � ِه
ف�� � �� ْإن َت� � � َغ� � � َّر َب ه� ��ذا َع� � � َّز َم� ْ�ط � َل � ُب��ه

عيار الشعر
البن طباطبا العلوي (ت322هـ)

وذهب مث ًال
خامري َّأم َعا ِم ٍر

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
خامري� :أي ا�سترتي ،و�أم عامر:
ال�ضبعُ ،ي�شَ َّبه بها الأحمق .ويروى عن علي،
ر�ضي اهلل عنه� ،أنه قال :ال �أكونُ َ
مثل ال�ضبع،
ت�س َم ُع الل َّْد َم فتربز طم ًعا يف احلية حتى ت�صاد.
وهي كما زعموا من �أحمق الدواب ،لأنهم
بح َجر،
�إذا �أرادوا �صيدها رموا يف ُجحرها َ
فتح�سبه �شي ًئا ت�صيده ،فتخرج لت�أخذه فت�صاد
عند ذلك.
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�ان واغْ �ت�ر ِِب
ِم � ْ�ن راح � � ٍة َف� � َ�د ِع الأوط � � َ
وان َْ�ص ْب ف� َّإن لذيذَ ال َع ْي ِ�ش يف الن ََّ�صبِ
�اب و�إن مل َي� ْ�ج� ِ�ر مل َي ِطبِ
�اح ط� َ
� ْإن � َ��س� َ
َو�س لمَ ْ ُي ِ�صبِ
وال�س ْه ُم لوال ِف��راقُ الق ِ
َّ
لمَ َ� َّل�ه��ا ال�ن��ا�� ُ�س ِم� ْ�ن ُع� ْ�ج� ٍ�م ِوم � ْ�ن َع�� َر ِب
وال � ُع��و ُد يف �أر� ِ��ض � ِه َن� � ْو ٌع م��ن احلَ � َ�ط��بِ
و� ْإن َت � � َغ � � َّر َب ذاك َع�� � َّز ك��ال��ذَّ َه��بِ

ِّ هذا الكتاب هو �أبو احل�سن حممد بن
م�ؤلف �أحمد بن َط َ
باطبا العلوي .ا�شتهر بالذكاء
و�صفاء القريحة وجودة النظم .وقد حتدثت كتب
الرتاجم عن ف�ضله وعلمه و�أدبه وبراعته يف النظم.
�أما الكتاب فهو �سفر ماتع ،تناول فيه امل�ؤلف
مناذج من ال�شعر العربي يف خمتلف مراحله تناو ًال
نقد ًيا ليبينِّ لنا الأدوات التي ت�ساعد على �صناعة
ال�شعر و�إتقان �ضروبه املتنوعة ،لأن ال�شعر يف نظره
ال يقت�صر نظمه على امتالك املوهبة فح�سب،
بل يجب �أن ت�ضاف �إىل هذه املوهبة �أدوات كثرية

تهذبه وت�صقله وت�سمو به �إىل ذرى الفن الرائع
اجلميل .وقد �أو�ضح هذا التناول عمق معرفة امل�ؤلف
بال�شعر ،و�أ�صالة فهمه ،و�سالمة طبعه ،و�صحة
اختياراته يف كل ما ذهب �إليه .وهو يرى كذلك �أنه ال
بد لكل من يحاول النظم من مران ومرا�س ،وهذان
ال يكونان �إال باالطالع الوايف على �أ�شعار القدامى
و�أخبارهم ورواياتهم و�آدابهم ،والوقوف على كل
ما قالته العرب يف هذا املو�ضوع حتى ين�سج �أ�شعاره
على غرار ما ن�سجوه� .إن ال�شاعر احلق يف نظر
ابن طباطبا هو الذي ي�ص ِّفي �شعره من ال�شوائب،
ويراجعه ،و ُيح�سن َح ْبك �أبياته يف الق�صيدة حتى
تت�آلف وتتجان�س ً
لفظا ومعنى.
مل ين�س امل�ؤلف �أن يذكر لنا يف كتابه مناذج لكل
ما تعارف النقاد على جودته ورداءته من ال�شعر،
فرناه ي�ضرب �أمثلة كثرية ،ويثبت �ضرو ًبا متنوعة
من الت�شبيهات التي جاءت يف �أ�شعار ال�سابقني،
ثم يبينِّ �صفات ال�شعر املحكم ،ويتحدث عن ُ�سنن
العرب وتقاليدها ،وعن الأ�شعار املتقنة التي ا�ستوفت
ميجها الذوق.
معانيها ،والأ�شعار الغثة املتكلفة التي ُّ
�إنَّ الهدف الرئي�س الذي توخاه ابن طباطبا من
و�ضع هذا الكتاب هو جمع خمتلف الأدوات امل�ساعدة
على نظم ال�شعر وبنائه �ضمن الذوق الأدبي الذي
كان �سائدً ا حتى ع�صره .كما �أنه ا�شتمل على جهد
كبري وعمل رائع ينبغي االطالع عليه واال�ستفادة
منه ،فهو حلقة من احللقات التي �أ�سهمت يف تطور
النقد الأدبي عرب الع�صور املختلفة.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

نوفمبر 2017
 5-3ديسمبر

 6-3ديسمبر

 6-4ديسمبر

المعرض السعودي الدولي الرابع للصحة
والجمال– جدة
يمثل المعرض نقطة تجمع لخبراء الصحة
والجمال بالمملكة ،والعاملين في مجال تجارة
مواد التجميل وممارسي المهنة ،إلى جانب
المشترين الباحثين عن عروض مميزة يقدمها
العارضون في فندق الهيلتون بجدة.
www.saudihealthandbeauty.com

المعرض الدولي للقهوة والشكوالته -الرياض
يشارك في هذا المعرض أقطاب صناعة القهوة
والشكوالته وتجارتهما من مختلف أنحاء
العالم ،إلى جانب مجموعة من أهم شركات
التصنيع المحلي العاملة في هذا القطاع ،مع
بعض الشركات العربية الرائدة في هذا
المجال ،وذلك لعرض منتجاتهم أمام الزوار في
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
www.coffeechoco-expo.com

سعودي ترانس تك  –2017الدمام
يحتضن مركز الظهران الدولي للمعارض،
المعرض السعودي الدولي السابع للشحن
والنقل والتخزين (ترانستك) ،إذ يغطي
المعرض جميع مجاالت النقل والمناولة
وخدماتها ،ومواد التخزين واإلمداد .وقد أصبح
المعرض المكان المناسب للتواصل ،وتبادل
المعرفة ،والتقاء المتخصصين ،وبناء العالقات
التجارية في المنطقة.
www.sauditranstec.com

 6-5ديسمبر

 14-12ديسمبر

 16-12ديسمبر

مؤتمر الجبيل إلدارة الطاقة– الجبيل
ينعقد المؤتمر في مركز الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز الحضاري .ويتضمن عددًا من الجلسات
الحوارية ،وورش العمل المتخصصة والمحاضرات،
الستعراض أهم تطورات أنظمة إدارة الطاقة،
بمشاركة الخبراء من مختلف أنحاء العالم.
www.jubailenergy.com

المؤتمر السعودي السابع للشبكات
الكهربائية الذكية -جدة
ينعقد المؤتمر برعاية معالي وزير الطاقة
و الصناعة والثروة المعدنية ،المهندس خالد
الفالح ،بفندق هيلتون بمدينة جدة ،بمشاركة
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج
وشركة أرامكو السعودية ،والشركة
السعودية للكهرباء ،ومدينة الملك عبداهلل
للطاقة الذرية والمتجددة.
www.saudi-sg.com

ملتقى ألوان السعودية -الرياض
يقام الملتقى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض .ويعد ً
حدثا سنويًا يؤكد أهمية
فن التصوير الفوتوغرافي في السياحة ،وإبراز
المقومات السياحية ،وكذلك تقديم المواهب
السعودية الشابة ،وتشجيعهم ودعمهم على
االستمرار لتقديم المزيد من الفنون التي من
شأنها عكس صورة فنية رائعة عن المقومات
السياحية في المملكة.
www.colors.sa

 16-14ديسمبر

 24-14ديسمبر

 21-17ديسمبر

المعرض السعودي األول للتطبيقات
اإللكترونية– الرياض
يستضيف فندق فيرمونت هذا المعرض
المتخصص في التطبيقات اإللكترونية،
للتعرف إلى آخر التطورات التي توصل إليها
عالم التطبيقات اإللكترونية داخل المملكة
وخارجها ،وتكوين عالقات تجارية بين
المستثمرين ومطوري المواقع والشركات
العاملة في برمجة التطبيقات.
 www.Saudiappexpo.com

معرض جدة الدولي للكتاب -جدة
يحتضن مركز جدة للمنتديات والفعاليات،
معرض كتاب جدة الدولي الذي يُعد أهم
قنوات التواصل المباشر بين ُ
الك ّتاب
والناشرين والمثقفين ،لالطالع على كل
ُشكل المعرض ً
ما هو جديد .ي ّ
حدثا بار ًزا
تتابعه األوساط الثقافية ،واألكاديمية،
واإلعالمية ،وله اهتمام شعبي واسع،
وإقبال من الزائرين.
www.jeddahbookfair.com

معرض السيارات السعودي الدولي  –2017جدة
يشهد مركز جدة للمنتديات والفعاليات انعقاد
هذا الحدث الذي تشارك فيه شركات عالمية
عدة من الواليات المتحدة األمريكية ،وكوريا
الجنوبية ،وألمانيا ،واليابان ،والصين .ويضم
قسمً ا للسيارات المعدلة ،وسيارات الدفع
الرباعي ،إلى جانب الدراجات النارية والشاحنات.
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

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(.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٤٤ :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 A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km
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معلومات مفيدة
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،
ل جوًا
ل سال�وائ
عمدال�سماحبحم

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

وسئال انلقل اولرتاحل يف 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

One 2015 study found that bots generate around
50% of all web traffic, with as many as 50 million
Twitter users and 137 million Facebook users exhibiting
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non-human behaviors

of campaign-ad purchases by Russian
entities has emerged.
Such action is vital if we are to break
the vicious circle of disinformation and
political polarization that undermines
democracies’ ability to function. But
while these legislative interventions all
target digital platforms, they often fail
to account for at least six ways in which
today’s disinformation and propaganda
differ from yesterday’s.
First, there is the democratization of
information creation and distribution.
As Rand Waltzman, formerly of the
Defense Advanced Research Projects
Agency, recently noted, any individual or
group can now communicate with – and
thereby influence – large numbers of
others online. This has its benefits, but
it also carries serious risks – beginning
with the loss of journalistic standards of
excellence, like those typically enforced
within established media organizations.
Without traditional institutional media
gatekeepers, political discourse is no
longer based on a common set of facts.
The second feature of the digital
information age – a direct byproduct
of democratization – is information
socialization. Rather than receiving our
information directly from institutional
gatekeepers, who, despite oftenflawed execution, were fundamentally
committed to meeting editorial
standards, today we acquire it via peerto-peer sharing.
Such peer networks may elevate
content based on factors like clicks or
engagement among friends, rather than
accuracy or importance. Moreover,
information that is filtered through
networks of friends can result in an echo
chamber of news that reinforces one’s
own biases (though there is considerable
uncertainty about how serious a problem
this represents). It also means that people
who otherwise might consume news in
moderation are being inundated with
political polemic and debate, including
extreme positions and falsehoods, which
heighten the risk of misinforming or

polarizing wider swaths of the public.
The third element of today’s
information landscape is atomization
– the divorce of individual news stories
from brand or source. Previously, readers
could easily distinguish between noncredible sources, like the colorful and
sensational tabloids in the checkout line
at the supermarket, and credible ones,
such as longstanding local or national
newspapers. Now, by contrast, an article
shared by a friend or family member
from The New York Times may not
look all that different than one from
a conspiracy theorist’s blog. And, as a
recent study from the American Press
Institute found, the original source of an
article matters less to readers than who in
their network shares the link.
The fourth element that must inform
the fight against disinformation is
anonymity in information creation and
distribution. Online news often lacks
not only a brand, but also a byline. This
obscures potential conflicts of interest,
creates plausible deniability for state
actors intervening in foreign information
environments, and creates fertile ground
for bots to thrive.
One 2015 study found that bots
generate around 50% of all web traffic,
with as many as 50 million Twitter
users and 137 million Facebook users
exhibiting non-human behaviors.
Of course there are “good” bots, say,
providing customer service or real-time
weather updates. But there are also
plenty of bad actors “gaming” online
information systems to promote extreme
views and inaccurate information,
lending them the appearance of
mainstream popularity and acceptance.
Fifth, today’s information environment
is characterized by personalization.
Unlike their print, radio, or even
television counterparts, Internet content
creators can A/B test and adapt microtargeted messages in real-time.
“By leveraging automated emotional
manipulation alongside swarms of bots,
Facebook dark posts, A/B testing, and

fake news networks,” according to a
recent exposé, groups like Cambridge
Analytica can create personalized,
adaptive, and ultimately addictive
propaganda. Donald Trump’s campaign
was measuring responses to 4050,000 variants of ads every day, then
tailoring and targeting their messaging
accordingly.
The final element separating today’s
information ecosystem from that of
the past, as Stanford law professor Nate
Persily has observed, is sovereignty.
Unlike television, print, and radio,
social-media platforms like Facebook or
Twitter are self-regulating – and are not
very good at it. Despite the US campaignad controversies of the last few weeks,
neither platform has yet consulted leading
experts, instead seeking to solve problems
inhouse. It was not until mid-September
that Facebook even agreed to disclose
information about political campaign ads;
it still refuses to offer data on other forms
of disinformation.
It is this lack of data that is
undermining responses to the
proliferation of disinformation and
propaganda, not to mention the political
polarization and tribalism that they fuel.
Facebook is the chief culprit: with an
average of 1.32 billion daily active users,
its impact is massive, yet the company
refuses to give outside researchers access
to the information needed to understand
the most fundamental questions at the
intersection of the Internet and politics.
(Twitter does share data with researchers,
but it remains an exception.)
We are living in a brave new world
of disinformation. As long as only its
purveyors have the data we need to
understand it, the responses we craft
will remain inadequate. And, to the
extent that they are poorly targeted,
they may even end up doing more harm
than good.

* Kelly Born, is a program officer for the

Madison Initiative at the William and Flora
Hewlett Foundation.
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Today’s information environment is characterized
by democratization of information creation and distribution
and personalization.
Kelly Born *
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Concern

about the proliferation
of disinformation,
misinformation, and propaganda
has reached the point where many
governments are proposing new
legislation. But the solutions on offer
reflect an inadequate understanding of
the problem – and could have negative
unintended consequences. This past June,
Germany’s parliament adopted a law
that includes a provision for fines of up
to €50 million ($59 million) on popular
sites like Facebook and YouTube, if they
fail to remove “obviously illegal” content,
such as hate speech and incitements to
violence, within 24 hours. Singapore has
announced plans to introduce similar
legislation next year to tackle “fake news.”
In July, the US Congress approved
sweeping sanctions against Russia, partly
in response to its alleged sponsorship
of disinformation campaigns aiming
to influence US elections. Dialogue
between the US Congress and Facebook,
Twitter, and Google has intensified in
the last few weeks, as clear evidence

Chief Digital Officer | Starting at the
top of the organisation, the Chief Digital
Officer (CDO) has emerged as the most
visible addition to the organisational
hierarchy. While easily confused with
Chief Technology Officers (CTOs), CDOs
connect technology to the core business
model while simultaneously aligning
it with the marketplace and culture.
The ideal candidate, in other words,
has a good awareness of technological
possibilities but must be able to make the
connection to business opportunities.
One CDO we interviewed saw himself
bringing “a little bit of the technology
knowhow on the one hand and on the
other side, the business development
knowhow.” Being able to understand
both sides and “speak their language” was
crucial, he believed.
Another respondent with deep industry
expertise and technical experience
cautioned, however, that “there’s no one
individual who understands enough of
the whole business to be able to make
the right decision.” The CDO’s role
is therefore largely one of facilitation
and orchestration, and particularly the
integration of three specific skillsets.
Quants, digital natives and suits

|

Our interviewees expressed demand for
three different types of people: “quants”,
“digital natives” and “suits”. The quants
are those with math, deep programming
and analytical skills. One advertising
manager described this as a shift from
“Mad Men” to “Math Men”. In many
ways, this is the cornerstone of the digital
skillsets that companies need. People
with programming and deep analytical
skills will be in high demand for the
foreseeable future.
Digital natives are those well versed
with our digital world and digital
lifestyles. While digital natives are
typically young, they can be found
across age groups. They are people
passionate to learn how things digital are
increasingly becoming integrated with
all facets of life. They are active users of
many platforms from messaging to video
streaming, and preferably know a thing
or two about coding.
One respondent told us that “you need
to have so-called digital natives who
have grown up with this and who also
constantly follow it and have the open
mindset to hopefully anticipate and
foresee changes in the future.”
Finally, organisations on the digital

journey still need “the suits”, people
who understand business plans,
marketing, financial structures and
operational processes. Suits can
monetise opportunities by connecting
technological value to customer needs.
But when quants, digital natives and
suits work together, things can often get
lost in translation. One banking manager
told us of his experience working with
quants: “They were explaining to me and
showing me what the technology could
do but they were not understanding
what the “use” of it was. It was like I was
speaking Spanish and they were speaking
Arabic.” In other words, the gulf between
the “coolness” of the technology and the
value to consumers can be dramatic.

Digital leadership | This places a

burden on digital leaders to integrate these
diverse but crucial skillsets. One way is
to seek “unicorns”, high-potential midcareer types who have become acquainted
with the methods of the quants, digital
natives and suits. But they are a rare breed.
Companies unable to deploy armies of
unicorns must develop a collaboration
strategy instead. One manager reported
that “we have company summits to help
them [engineers] understand: ‘This is that
thing you’re working on and that thing
the person next to you is working on, you
start putting those blocks together and
this is what it does for our customers.’”
Unfortunately, many companies have no
systematic plan for collaboration.
Because unicorns are hard to find,
CDOs must either take responsibility
for integrating digital and business

efforts, or create “enablers” to do so. Two
key functions of these digital leaders
emerged from our research: brokerage
and storytelling. Brokers connect people
and ideas throughout the company,
providing a master repository of the
work at hand, essentially mapping
activities to bridge collaboration. This
requires people who are actively plugged
into various company networks, and who
stay on top of the movement of those
networks, bridging people in the process.
Storytelling entails the provision of an
ongoing narrative of digitisation work
to explain where things are and how
they fit together. The CDO could be the
broker and storyteller or others could be
nominated to fill these responsibilities.
In some ways, this is classic general
management work, as one manager told
us: “I think it’s more important…to have
specialised teams and a general manager
involved…who can actively manage all
the different types of specialists.”
In other words, the management
processes companies need on their
digital journeys are not so much “digital”
but “social” and highly collaborative.
The human and social systems for
crunching through data with speed and
accuracy will be essential. Facilitating
collaboration and matching the skills of
the technology specialists with those of
traditional business executives will be
crucial for capitalising on data.

* Charles Galunic, is a Professor of

Organisational Behaviour and the Aviva
Chaired Professor of Leadership and
Responsibility at INSEAD.
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Who You Need
for Your

Digital Journey
Many different skillsets will be necessary for your
organisation’s digital journey.
Charles Galunic *
has become
synonymous with
computing technology and data. Smart
lifestyle devices such as phones, fitness
trackers, refrigerators and cars are
packed with unprecedented computing
power. They also have incredible

Digitisation
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bandwidth for gathering reams of data.
It’s not only “big” data, but “fast” data. In
the 1990s, capturing data on consumer or
employee behaviour meant conducting
surveys, interviews, focus groups and
data aggregation. Human beings plugged
data into machines that spat out charts

and tables for them to analyse.
Now that we have a wealth of real-time,
and highly granular, information from the
many digital products in our lives, the key
is extracting meaning from all of these
data. This means some new roles, and
some added complications for old ones.
Executives and managers at the
forefront of digitisation who we recently
interviewed stressed that the focus
today is less on “data” and “storage” than
on “analysis” and “ideas”. But as these
managers explained, this has multiple
implications for the way data are mined,
the skills and roles organisations need
and who takes the lead.
Our findings in these areas form
the second article of a six-part series
spanning our 10-point framework for the
digital journey (figure opposite top right).
In the first part of this series, we covered
the mindset element: Organisations
need to think of digitisation less as a
transformation and more as a journey.
We now move on to the people and skills
– the foundations for digital work – that
organisations will need on this journey.

Enclosed within seawalls
made of concrete tetrapods, the vibrant city 		
			 of Malé is famoud for its
mixture of modern skyscrapers and 			
				 historical landmarks

also perfect for an impressive dive. This
cargo ship hit a reef and sank in 1981,
but it is almost intact and has a rich
growth of sponges, new corals, tubastrea
and large schools of fish.
While in the area, be sure to
sample one or more of the Maldives’
superlative resorts. Our first resort,
Cocoa Island, is reached by speedboat
from the airport and is one of the most
private places to relax in grand style in
the Maldives. Located on Makunufushi,
the resort is operated by the Como
group. The sight which greets arriving
visitors can only be described as
tantalising: a seemingly endless white
sand beach wrapped around the island,
palms swaying in the breeze, and gentle
waves breaking on the shoreline.
All guest rooms, some in the shape
of the Maldivian dhoni boats, are

built out over the water. Wood and
natural materials are used throughout.
Beautifully beamed thatch roofs cover
the high-ceilinged accommodations
and complement the up to the minute
touches. A full-service spa offers a long
list of treatments, and is complemented
with a huge hydrotherapy pool, a
steam room and a gym. A long curving
boardwalk links the guest rooms to an
infinity pool and a superb restaurant
serving all cuisines, including Middle
Eastern and Sri Lankan.
While at Cocoa Island, take a short
boat ride to the friendly Maafushi
Island. This inhabited island has a
population of 1,200. Try to time your
visit at the late afternoon so it is cool
enough to stroll around and get a
taste of the local life while visiting the
mosque, watching the ritual afternoon

football game, and sampling fresh juice
at Summer Villas café.
Not far from the airport, yet with a
completely secluded feel, Taj Exotica is
the flagship Maldivian resort of the Indian
luxury hotel group. Set off the 730-meterlong Embuidu Finolhu island - with
an arc of jetties serving offshore villas
- the style here is rustic with an opulent
charm. A giant lagoon makes for safe,
shallow swimming down steps from each
overwater villa. Lagoon villas also come
complete with their own private pools.
Stylish public areas include a book
and DVD library, a games room, a gym
and an infinity pool. At the far end of the
island, the Jiva Grande Spa offers timehonored Indian treatments and bathing
rituals. Alepa – literally anointing –
evokes the aura of the fabled, privileged
lifestyle of Indian royalty.
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carvings collected by Thor Heyerdahl,
and other examples from sites around
the country. Not far away are the lively
fish and produce markets, National
Library and National Art Gallery. The
latter is the only one of its kind in the
Maldives and is central to the fledgling
art scene. Exhibits from painters rotate
and the biennial Maldives Contemporary
exhibition is a good opportunity to see
the islands’ varied works from paintings
to conceptual pieces and photography.
Before leaving town, don´t miss
the 45-minute sortie on the Whale
Submarine. For non-divers, this is a great
way to see blue-striped snapper, lionfish
and surgeonfish up close. Dive sites
include Hans Hass Place, a Wall dive in
a protected marine area. It has caves and
overhangs with soft corals including sea
fans. The wreck of the Maldive Victory is
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Malé has been the seat of the
		Maldives ruling dynasties since before
					 the 12th century.
				 By the 1970s, the city started
				burgeoning with the growth of tourism and the 		
								
expanding economy
ruling dynasties since before the 12th
century. By the 1970s, the city started
burgeoning with the growth of tourism
and the expanding economy.
Unable to grow further, the capital is
extending to the airport island of Huale.
For a skyline view, head up to the top
floor of Shangri La´s Traders Hotel.
This is also a good place to dine – either
indoors or out. The western seafront
of Malé is its recreational area. A small
beach has been crafted from breakwater
tetra pods, and it is convenient for a
swim or stroll. It also has a wide range of
adjacent coffee shops, along with open
fields for impromptu games of football
and cricket.
Hukuru Miskiiy is home to the
beautiful Old Friday Mosque, which is

considered the oldest in the country. The
structure is built from coral and adorned
with intricate decorations and Quranic
scripts. The interior is noted for its
elaborate carvings and fine lacquer work,
including a panel carved in the 13th
century describing the arrival of Islam in
the Maldives. It is worth mentioning that
Abdul Barakat Yusuf Al Barbary from
North Africa is reputed to have converted
the Maldivians to Islam in 1153.
Nearby, in the back streets, the
grounds of a small mosque host the
tomb of Mohammed Thakurufaanu, the
Maldives national hero who liberated
the country from the Portuguese
colonial power and ruled as Sultan
from 1573 to 1585. The Grand Friday
Mosque and Islamic Centre is the most

important place to visit. Built in white
marble and almost free from decoration,
it is striking in its plainness. Coming into
Malé harbor by boat, you can see the
gold dome glinting in the sun, although
the gold color is actually anodized
aluminum. The main prayer hall can
accommodate 5,000 worshippers and has
exquisitely carved wall panels and doors,
large chandeliers and a specially woven
carpet. The Islamic Centre also includes a
library, classrooms and conference hall.
Adjacent is the Sultan Park, an
attractive place full of flowers and home
to the National Museum. On display are
many items once owned by the sultans,
including a throne, weapons, clothing
and utensils. When visiting the park,
don’t miss as well the pre-Islamic stone
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1. Speedboat off Cocoa Island.
2. The Grand Friday Mosque (Islamic centre)
in Malé.
3. Malé harbor is the transport hub of ferries
and seaplanes to many other islands.
4. Cocoa Island in Maldives.
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300 miles
Located some
southwest of the Sri

Lankan coastline, the coral atolls that
make up the Maldives are where Arab
traders originally stopped in en route
to the Far East in the 2nd Century. At
the time, they used to call the islands

Dibajat. Today the vibrant capital,
Malé, is the transport hub of ferries and
seaplanes to many other islands. It is
also the commercial hub with a lively
fishing harbor, and bustling fruit and fish
markets. Visiting Malé is good chance
to experience the ´real Maldives´ away

from the fancy resorts. Exploring is best
done on foot to get a feel for the place,
so be sure to wend your way through the
crowded back streets. Incredibly, it seems
Malé is more densely populated than
Hong Kong!
Malé has been the seat of the Maldives
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Malé

Alongside the turquoise
waters, the capital of the
Maldives enchants the senses
with a unique
flair enhanced by the
harmonious contrast
between its cosmopolitan
style and laid-back
island roots.
By Veronica Maria Garbutt
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what was known as the Murabba’ Palace,
home of King Abdulaziz and used
as a royal residence until 1953. The
thick mud brick walls and open, airy
courtyards helped to keep the inhabitants
cool before air-conditioning. The many
gardens and water features served a
similar purpose.
Around the King Abdulaziz
Historical Center it is also possible to
find further examples of old buildings
of Riyadh, ones more associated
with normal life in Riyadh before its
expansion in the metropolis we know
today. Whilst these buildings have
not been preserved in the same way
as the Historical Center, they are vital
in allowing the visitor to experience
the narrow streets, carved doors and
mud bricks that originally formed the
mainstay of Riyadh.
One final historical sight is to be
found at the Masmak fort, situated
just a few kilometres away from
the Historical Center. This area was
once the beating heart and center of
Riyadh, and like the Murabba’ palace,
it was physically located inside of
the city walls that used to ring the
entire city. Sharing many of the same
architectural elements of Murabba’,
Masmak also has the same thick mud
walls that are well suited to the Saudi
Arabian climate. Inside it, visitors
can see how palm and acacia trees
provided structure for the ceilings and
doors. In fact, it is important to always
look up when inside older houses, as
the ceiling is often the only part of the
building that is decorated.
There are many ways to explore
the history of any place, through
its people, its food, its language, yet
sometimes buildings are the best to
help us understand a city’s legacy, its
mission, and, even, its future. Riyadh
is no different, and its continued,
sustained growth has also meant that is
continually evolving and changing its
urban landscape. Thus, just as viewing
Riyadh’s past buildings are integral to
seeing its present transformation, so is
its contemporary architectural landscape
critical to understanding its future as a
global city to rival those of London, New
York, or Hong Kong.

*

Leah Schmidt and William Bauer are
travel writers and photographers.
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Photograph By Faisal bin Zaraa

Riyadh’s past buildings are integral to
seeing its present transformation, so is its
contemporary architectural landscape critical
to understanding its future as a global city
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It is evident, from the pictures of barely twenty years ago,
how much Riyadh has grown and is still growing
that allows visitors to witness the gigantic
sprawl of contemporary Riyadh. It is
evident, from the pictures of barely
twenty years ago, how much Riyadh
has grown and is still growing. At night,
Kingdom Tower changes color, adding
to the varied urban landscape and being
visible for miles around.
Another iconic building in Riyadh,
one that can also be seen from anywhere
in downtown, is the Al-Faisaliyah Tower.
One of the more intriguing parts of this
tower is the golden sphere at the top of
the tower. This elegant, golden structure
hosts a restaurant and is encircled at its
base by a glass walled observation deck
offering 360-degree views of Riyadh.
Watching the sun set over the city from
here is one of the key experiences offered
in Riyadh, with the evening’s golden
light softly illuminating the skyline for
miles and reflecting off from the main
artery of Olaya street.
Both of these towers dominate the
skyline and, like in most cities around
the world, have become iconic structures

that are instantly recognisable as
belonging to the capital city of Saudi
Arabia. What makes them interesting is
not so much their creative designs but
also how relatively new they are, both
are less than twenty years old reminding
once again how recently great change and
development have taken place in Riyadh.
Another example of the blending of
traditional design with contemporary
architecture is to be found in the King
Fahad National Library. While this
building has existed since the 1980s
in its downtown location, its current
incarnation is much newer. Designed by
Gerber Architekten, the outside of the
library is covered with hundreds of white
awnings connected with steel cables,
giving it an almost spaceship like quality.
The awnings keep the building
cool during the harsh summer heat
in Riyadh by adopting the shape of
the traditional Bedouin tent. Such
a melding of contemporary and
traditional design has helped prevent
the hot sun from overheating the

building, whilst at the same time
allowing those inside to see out.
As a result, the library has been
able to reduce its energy consumption
and become a more sustainable
building. The steel cables that hold
the covering in place can contract and
expand depending on the temperature
allowing them to withstand both the
heat of the summer and the cold of the
winter. Set in an open plaza popular
with families for picnics, the library is
worth visiting at sunset when the light
is receding and the library’s lighting
comes into its own.
In the past, as Riyadh quickly
increased in size many of the older
examples of architecture were removed to
make way for newer buildings. However,
there are still some examples of these
historical landmarks for those willing
to seek them out. One of the first places
to start is the King Abdulaziz Historical
Center and the well-restored traditional
architecture within its compound.
Most of the buildings there formed
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1. Door decorated in the traditional
Najd style.
2. Masmak Fort in the historical area
of Riyadh.
3. The King Fahd National Library in
the heart of Riyadh.

1

2
the shiny towers of today. Visitors can,
as they cross the city, see the change
from the shiny new skyscrapers in the
King Abdullah Financial City to lowlying buildings residential suburbs,
through to the preserved historical
architecture of the historical districts.
Due to the rapid expansion of Riyadh,
and as is the case in other Saudi Arabian
cities, not much attention paid to
traditional architecture as the city sprang
up. This meant that most of the buildings
located in Riyadh are very functional
but also very similar across the country.
The few exceptions to this in Riyadh
are the Diplomatic Quarter, a handful
of mosques and, of course, the restored
historical areas with buildings like the
Murabba’ palace and Masmak Fort.
Arguably the most recognisable
skyscraper of the city’s skyline is the
Kingdom Tower. Built over a three-year
period from 1999 to 2002 this tower
is unique owing to its large hole at the
top of the building. Above this triangle
shaped opening is an observation deck
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the traditional architecture of Nejd with
iconic contemporary designs to create
a unique architectural landscape that
shapes it. It is a city that has grown over
time to host many millions of people, and
a metropolis whose rapid growth mirrors
that of the country in which it lies.

Deriving its name from the Arabic
for “garden”, the city was home in 1938,
the time oil was first discovered and
refined in the east of Saudi Arabia,
to only fifteen thousand people. At
that time, it was a collection of mud
brick buildings, enclosed by a wall and
dominated by the Masmak fort, the
provider of its past security.

Fifty years later, Riyadh is
unrecognisable from these humble
origins. Today, there are over six
million people spread out across
seventeen hundred square kilometres
and in multiple, distinct districts. This
growth has meant that the architectural
landscape of the city has changed greatly
from mud brick buildings of the past to

Photograph By Faisal bin Zaraa

capital city of
Riyadh, the
Saudi Arabia, blends
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Exploring the Urban Landscape
A global city in the making.
By Leah Schmidt and William Bauer *
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WE KNOW THAT SOMETIMES GETTING BACK QUICKLY
IS AS IMPORTANT AS GETTING THERE.
With
SkyTeam
member
airlines and a large
number of partners
connect you to the world, travelling
WE20
KNOW
THAT
SOMETIMES
GETTING
BACK to
QUICKLY
is seamless. Covering 1,074 destinations worldwide and providing access to over 600 lounges, SkyTeam
IS AS IMPORTANT AS GETTING THERE.
makes it easy to get wherever you need to go. Visit skyteam.com
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

We’ve Got 2017 Wrapped Up!

With a SkyTeam flight taking off somewhere around the world every five seconds, we’ve certainly had a busy 12 months!
As we wrap up a successful 2017, we take a look back at some of the year’s highlights:
Opened more international lounges:
Our new lounge in Vancouver –
our first in the Americas - took
the number of SkyTeam branded
lounges to seven. We now offer
more branded lounges than any
other airline alliance and there’s
more to come in 2018. Our
customers can also enjoy access to
more than 630 lounges around our
global network.
Launched SkyTeam’s stories: Our
web series of 10 short films captured
the lives and travels of five top
frequent travelers. These highfliers from across the worlds of art,
fashion, food and music, represent
the diversity of our alliance and its
customers, encompassing all that
SkyTeam has to offer.
Celebrated 5 years of SkyPriority:

89

- December 2017

We were the first alliance to
prioritize our top customers and
SkyPriority is now available at
more than 1,000 destinations.
Meanwhile, 10,000 frequent flyers
are using our SkyPriority Audit
App to share their feedback so
we can enhance the customer
experience even further. Tell us
what you think and join the panel.
You can find out how to sign up on
SkyTeam.com.
Made Round the World travel more
convenient: Our new, two-stop
Round the World pass is perfect for
regular travelers who want a multidestination trip in a shorter space
of time. Or you can take your time
and enjoy up to 15 destinations
over a year.
Made travel more rewarding: The

new retro-crediting and MultiCarrier-Award-Booking tools,
which are now offered by several of
our members, makes it easier than
ever for SkyTeam’s Frequent Flyers
to claim their miles or use them
to book reward travel. Plus retrocrediting is available online so that
you can be sure you won’t miss a
mile on your travels.
While we’re proud of our achievements,
at SkyTeam we’re forward-looking and
always focused on how we can make
your travels smoother. You can be
sure we’ve some exciting innovations
planned for the coming months that will
make your travels more seamless.
Thank you for choosing to fly with
SkyTeam members. We wish you
all the best for a healthy, happy and
successful 2018.

All Downhill from Here
A skier in Big Sky, Montana.
Ski artifacts found in Russia show
that humans have been skiing for
at least 8,000 years.
Photograph By Richard Nowitz
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Aquatic High Jumps
An adult humpback whale
breaches in the shallow
waters of Cabo Pulmo
National Park, on the east
coast of Mexico’s Baja
California Peninsula.
This marine mammal is
known to emit enchanting
musical noises, possibly to
attract potential mates.

Pachyderms in the Twilight Zone
African elephants in Botswana’s Chobe National
Park at twilight. Known for its large elephant
population, Botswana has become a refuge for the
animals, which flee there to escape poachers.
Photograph By Frans Lanting
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Photograph By Michael S. Nolan

Full Fall Glory
Ninomaru Garden in Kyoto, Japan.
Located on the grounds of Nijo Castle, this garden features
elements of traditional Japanese landscape design, including
decorative stones, a pond and a bridge.
Photograph By Kike Calvo
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زودنا عمالتك
على حسب سفراتك

وفر أكثر مع بطاقة السفر
ســعر تحويل ثابــت لعملــة الــدوالر األمريكي
()SAR 3.75=1$

اطلبها اآلن

أول بطاقة متعددة العمالت في المملكة حيث
تحتوي على أكثر من 10عمالت مختلفة
التحكــم والتحويل الفوري برصيــد بطاقتك عبر
الموقع اإللكتروني وتطبيق الجوال
أسعار تحويل منافسة للعمالت األخرى
ســهولة طلب البطاقــة عن طريــق الخدمات
المصرفية باإلضافة إلى إماكنية استخراج البطاقة
فوراً عن طريق زيارة الفرع
بطاقات إضافية ألفراد عائلتك
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