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وإذا ما اغتسلت األرض
بماء السماء
أ ُّي فرح يأتي به المطر

ليست األرض وحدها على موعد مع قطر
السماء ،بل ناسها ً
أيضا وزهرها وجبالها.
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تطبيقات لتعليم
البرمجة لألطفال

تعاظمت أهمية البرمجة في السنوات
األخيرة إلى درجة تسترعي االهتمام
بتعليم األطفال أساسياتها حتى قبل
دخول المدرسة.

إحدى شركات

حول السعودية

حي الدرع
يف دومة اجلندل� ،إحدى حمافظات منطقة
ً
�شاخما رغم عتي الزمن.
اجلوف ،يقف حي الدرع
درعا
احلي بنخله البا�سق ،وبيوته الطينية غدا ً
ح�صي ًنا يف وجه عوامل التعرية.
تصوير :زايد الالحم
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حول السعودية

غزال الجبل
يف حممية جزر فر�سان ،جنوب
البحر الأحمر ،يقف غزال اجلبل،
�أو كما ي�سمى غزال الأدمي� ،أمام
عد�سة امل�صور يتحدى امل�شهد
واالنقرا�ض.
تصوير :خالد زاروق
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جبال طويق
طوق من الت�ضاري�س البديعة وجبال �صاغتها
الريح بتعرية ك�شفت عن جمالها الآخاذ  ..جبال
طويق املمتدة من الق�صيم حتى وادي الدوا�سر
طوقت جندً ا مثل قو�س عن لفح الرياح وزحف
الرمل فكانت �سو ًرا مني ًعا �ساح ًرا .
تصوير :محمد العنقري
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حول العالم

األزرق الزاهي
�إطاللة على اجلبال الوعرة والغابات دائمة
اخل�ضرة التي حتت�ضن مياه بحرية مورين ليك
الفريوزية يف متنزه بانف نا�شيونال بارك يف كندا.
يرجع لون مياه البحرية �إىل انك�سار ال�ضوء من
ال�صخور املوجودة يف قاعها.
Photograph by: Jonathan Irish

© 2018 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.
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حول العالم

جنة المتنزهين
منظر خالب لبحرية الغونا دي لو�س تري�س
يف باتاغونيا يف الأرجنتني .ي�شكل اجلبل
حدود الدولة مع �شيلي.
Photograph by: Robert Harding

© 2018 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.
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مشاهد جانبية
طائران من طيور خطاف البحر ذوي املقدمة البي�ضاء� ،أو �سترينا �سرتاياتا،
يتطلعان �إىل الأمام يف نورث �آيالند يف نيوزيلندة .ترمز كلمة "املقدمة البي�ضاء"
يف ا�سم الطائر �إىل �أو "اجلبهة" التي تتميز ب�شريط رفيع �أبي�ض يف�صل القبعة
ال�سوداء عن املنقار الأ�سود.
Photograph by: Aaron Huey
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معالم

دار األوبرا
الكويتية
ُيعد

مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف� ،أو
كما ُي�سمى ،دار الأوبرا الكويتية ،من
املعامل ال�سياحية اجلديدة يف العا�صمة الكويت.
هو َم ْع َل ٌم فريد تكتنفه روح املو�سيقا والثقافة� .شُ يد
على م�ساحة تبلغ � 214ألف مرت مربع ،يف منطقة
ال�شويخ ،على �شارع اخلليج العربي ،بالقرب من
ق�صر ال�سالم ،ليكون مركزً ا ثقاف ًيا وعمران ًيا.
ا�ستمر �إن�شا�ؤه � 22شه ًرا .وجرى افتتاحه يف عام
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 2016بتكلفة بلغت  775مليون دوالر.
يت�ألف املركز الذي ي�شرف عليه الديوان
الأمريي من �أربعة مبان كبرية ،جرى �إن�شا�ؤها
ال�صلب املغطى ب�ألواح التيتانيوم
من احلديد ُ
ذات الزخارف الإ�سالمية ،حيث متتزج العمارة
امل�ستقبلية التي تعتمد على الفراغات مع الزخرفة
الإ�سالمية البديعة ،و�سط م�ساحات خ�ضراء.
تتكون دار الأوبرا من ثالثة م�سارح ،يت�سع �أكربها

لنحو � 2000شخ�ص ،بينما يت�سع الأو�سط لنحو 700
�شخ�ص� ،أما �أ�صغر امل�سارح فتبلغ �سعته � 200شخ�ص.
وم�سرحا
كما ي�ضم املركز الثقايف مركزًا للمو�سيقا،
ً
خا�صا ،ومركزًا للوثائق التاريخية ،وقاعات عدة منها
ً
قاعة للم�ؤمترات ،وقاعة لل�سينما.
دار الأوبرا الكويتية يف عمرانها َم ْع َل ٌم يجمع بني
الفخامة واجلمال ،وواقع يحاكي اخليال ،وتقنية
جتمع بني ال�ضوء والظل والإبداع.

 24ساعة

 24ساعة
في

العين

ُتعد مدينة العين التابعة إلمارة
َ
مصيف أهالي اإلمارات
أبو ظبي
ُ
واحة الرطب
في القيظ ،فهي
والنخيل .تشتهر بالقالع والحصون
والواحات ذات التاريخ العريق.
ما دعا منظمة اليونسكو إلى
تسجيل كثير من مواقعها على
الئحة مواقع التراث العالمي.

أين تذهب؟
ال ينبغي تفويت فر�صة زيارة واحة العني التاريخية
امل�سجلة �ضمن مواقع الرتاث العاملي .فهي تفتح
َّ
�صباحا
�أبوابها ال�ستقبال زوارها من ال�ساعة الثامنة ً
حتى اخلام�سة م�سا ًء .بعدها ميكن زيارة قلعة
اجلاهلي التي تُعد من �أعرق املباين التاريخية يف
مدينة العني ،وت�ستمد �أهميتها من �أنها كانت مق ًرا
لإقامة العائلة احلاكمة يف �أ�شهر ال�صيف ،ثم غدت
رمزًا لال�ستقرار ال�سيا�سي.
�أما ق�صر املويجعي املدرج �ضمن قائمة الرتاث
ج�سد حتف ًة معمارية تعر�ض
العاملي لليون�سكو ،ف ُي ِّ
الت�سل�سل الزمني لأفراد العائلة احلاكمة الذين
�أقاموا يف الق�صر .يفتح الق�صر �أبوابه من ال�ساعة
�صباحا حتى ال�سابعة م�سا ًء .بعد ذلك
التا�سعة ً
ميكن زيارة واحة الهيلي ذات النخيل البا�سق،
املح�صنة التي ُبنيت يف �أوائل القرن
والبيوت الطينية َّ
التا�سع ع�شر� .أما متحف العني الوطني فيمكن عربه
ا�ستك�شاف القطع الأثرية املختلفة ،والآالت املو�سيقية
التقليدية .هذا بالإ�ضافة �إىل متحف ق�صر العني،
منزل م�ؤ�س�س الإمارات ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،رحمه اهلل.
أين تسكن؟
Ayla Grand Hotel
يقع هذا الفندق يف �أطراف مدينة العني،
على م�سافة قريبة من مناطق اجلذب
ال�سياحية ومراكز الأعمال ومراكز الت�سوق.
يقدم لنزالئه جمموعة من خيارات الأطعمة
وامل�شروبات ،يف مقهى املريح ،وتامارا،
ويف مطعم نارا .الفندق مثايل لق�ضاء
� 24ساعة ،وذلك لقربه من مطار العني
الدويل ،حيث يبعد 17كلم.

ماذا تتسوق؟
من �أجمل الأ�شياء التي ميكن �شرا�ؤها من
مدينة العني ،العطور التقليدية والزعفران .فهناك
الأ�سواق ال�شعبية التي ما زالت �شاخمة ،مثل �سوق
العني القدمي ،و�سوق البوادي ،وهي من �أكرب املراكز
التجارية يف مدينة العني ،وجتمع بني ال�سلع احلديثة
والتقليدية .بالإ�ضافة �إىل مراكز ت�سوق �أخرى مثل
اجليمي الذي ُيعد �أول مركز حديث �أُن�شئ يف مدينة
العني يف الثمانينيات امليالدية .بالإ�ضافة �إىل مركز
العني مول وهو وجهة ت�سوق تخت�صر الوقت.
15

من هنا وهناك

مناظرة الروبوتات
ك�شفت

جملة فورت�شن الأمريكية عن تطوير �شركة
 IBMيف ال�سنوات ال�ست املا�ضية �أجهز َة
ذكاء ا�صطناعي ميكنها حماورة الب�شر والر ّد على �أ�سئلتهم
وا�ستف�ساراتهم� .إذ قامت ال�شركة بتزويد املحاور الإلكرتوين
ب�آالف ال�سيناريوهات املحتملة للإجابة عن الأ�سئلة التي ميكن
�أن يطرحها محُ او ٌر ب�شري ،وذلك بعد البحث يف مو�سوعات
املعرفة ،والأبحاث العلمية ،والدوريات املتخ�ص�صة ،ومن َثم
حماكاة لغة ال�شخ�ص املحاور و�أ�سلوبه.
بد�أت ال�شركة يف تطوير مناظراتها هذه قبل �سنوات
عدة ،حيث ناق�شت مناظرة جرت يف مدينة �سان فران�س�سكو
بني ُمتحاور ب�شري و�آخر �آيل مو�ضوعني ع�شوائيني ،و ُمنح
املتحاوران �أربع دقائق لتو�ضيح وجهة نظرهما ،و�أربع دقائق
�أخرى للدفاع عن وجهة النظر ،ودقيقتني لإنهاء املداخلة.
فقام املحاور الآيل بالرد مبا�شرة على خ�صمه الب�شري ،بعد
بحث �سريع �أجراه يف املو�سوعات والبحوث العلمية ،كما و�ضع
ال�سيناريو املحتمل للإجابة .ويف مرحلة معينة قام باتهام
متاما ،مثلما يفعل
خ�صمه ب�أنه ذكر معلومات غري �صحيحة ً
ال�سيا�سيون يف مناظراتهم .تنوي �شركة  IBMطرح املحاور
اال�صطناعي جتار ًيا يف غ�ضون الأعوام القليلة القادمة،
لال�ستفادة منه يف جماالت عدة ،ابتدا ًء من التعليم واملحاماة،
ويف القطاعات احلكومية ،والقطاع اخلا�ص ،وفرق الت�سويق.

المستقبل للسيارات الكهربائية
ي�شهد

العامل حتو ًال كب ًريا نحو �شراء ال�سيارة
الكهربائية .وقد بد�أت دول كثرية يف العامل
ُ�شجع على ذلك التحول ،متا�ش ًيا مع
ب�سن ت�شريعات ت ِّ
االجتاه ال�سائد يف العامل الذي يدعو �إىل خف�ض تلوث ثاين
�أك�سيد الكربون ،وا�ستخدام م�صادر بديلة للطاقة �صديقة
للبيئة .وعلى الرغم من ذلك �إال �أن كث ًريا من ال�سيارات
الكهربائية ال تزال باهظة الثمن ،و�أقل قوة مقارن ًة
بال�سيارات التي ت�ستخدم املحركات التقليدية ،التي تعتمد
على االحرتاق الداخلي.
ح�سب �إح�صائيات مورغان �ستانلي التي ن�شرها موقع
فيجوال كابيتالي�ست ،ف�إن �شراء ال�سيارات الكهربائية
يف تزايد مطرد منذ �سنوات ،و�سي�شهد قفزات كبرية يف
الأعوام القليلة القادمة� ،إذ �إنه من املتو َّقع �أن تفوق مبيعات
ال�سيارات الكهربائية ال�سيارات التقليدية يف عام .2038
�أ�شار حتليل مورغان �ستانلي �إىل �أن ربحية ال�سيارات
ذات حمركات االحرتاق الداخلي� ،ستبد�أ بالتناق�ص بحلول
عام  ،2020وميكن �أن تتكبد ال�شركات امل�صنعة لهذا النوع
من ال�سيارات تب ًعا لذلك خ�سائر فادحة بحلول عام .2028
من جانب �آخر �سيبد�أ معدل خ�سائر ال�شركات املنتجة
لل�سيارات الكهربائية باالنح�سار بحلول عام  ،2023ومن ثم
�ستبد�أ بالتحول �إىل ربحية بحلول عام .2029
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محاصيل زراعية ُمهملة
هناك

�آالف الأنواع من املنتجات الزراعية التي ال يعرف
عنها العامل �شي ًئا ،على الرغم من احلاجة املا�سة
�إىل تنويع م�صادر الطعام ،وحت�سني ظروف احلياة .وف ًقا ملا
ورد يف تقرير ُن�شر على موقع منظمة الأمم املتحدة للأغذية
والزراعة «الفاو» ،ف�إن املوز على �سبيل املثال ،ي�أتي على هيئة
�أنواع عدة ت�صل �إىل �أكرث من �ألف نوع ،تتمايز يف �شكلها ولونها
وحجمها ،بيد �أن امل�ستهلك اعتاد ر�ؤية املوز الأ�صفر املنحني
�أكرث من غريهُ .ير ّكز املنتجون على هذا النوع ب�سبب �إنتاجيته
العالية ،حتى باتت زراعة هذا النوع وحدَ ه متثل نحو %50
من الإنتاج العاملي من املوز .ين�سحب هذا الأمر على كثري من
اخل�ضراوات والفواكه الأخرى عرب التاريخ الب�شري .فعلى
الرغم من وجود �أكرث من ثالثني �ألف ف�صيلة نباتية مغذية،
ُيزرع منها لأجل احل�صول على الغذاء � 6آالف �إىل � 7آالف
نوعا من
ف�صيلة فقط .ومن بني هذه الف�صائل يزرع ً 170
املحا�صيل للأغرا�ض التجارية الكربى فقط .واملثري للده�شة �أن
�أكرث من  %40من ال�سعرات احلرارية اليومية للإن�سان ت�أتي من
ثالثة حما�صيل رئي�سة هي الأرز ،والقمح ،والذرة.
كثري من هذه املحا�صيل الزراعية التي جرى جتاهلها
لقرون تنمو يف مناطق حمددة من العامل ،ومل يتعرف عليها
كثري من النا�س� ،إما ب�سبب منوها يف مناطق جغرافية �شبه
نائية� ،أو لكونها تتطلب عناية مكلفة.

ثالثة دروس صينية ألوروبا
كتب

ال�شريك والع�ضو املنتدب ل�شركة هوتن�ست للتقنية
 Hotnest Technologyفابيان فون هيمبريغ تقري ًرا
ن�شره موقع املنتدى االقت�صادي العاملي يقول فيه" :عندما زرت
ال�صني عام  2014كانت ال تزال يف بدايات طور االنفتاح .فلم
يكن لديها يف قائمة �أكرب � 20شركة �إنرتنت يف العامل� ،سوى
�شركتني� ،أما الآن فقد قفز الرقم �إىل � 9شركات �صينية رائدة،
�أما الأحد ع�شرة �شركة الباقية فكلها �أمريكية" .امللفت �أنه ال
توجد �أي �شركة �أوروبية �ضمن هذه القائمة.
يقرتح هيمبريغ ثالثة درو�س يجب على �أوروبا �أن تتعلمها من ال�صني:
• الأول :على �أوروبا حت�سني التمويل املايل لقطاع ال�شركات
النا�شئة ،ففي عام � 2017أنفقت الواليات املتحدة على
متويل هذا القطاع نحو  84مليار دوالر ،و�أنفقت ال�صني 59
مليار دوالر� ،أما �أوروبا فلم تنفق �سوى  17مليار دوالر.
• الثاين :على �أوروبا �أن ت�صنع العبني حمليني لدعم النظام
االقت�صادي ،فلدى الواليات املتحدة �شركات كربى مثل:
�أبل ،و�أمازون ،وفي�س بوك ،وجوجل ..ولدى ال�صني كذلك
�شركات �إنرتنت كربى ،مثل :علي بابا ،وبايدو ،وتن�سنت.
• و�أخ ًريا :على �أوروبا و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لدعم التقنية
الرقمية حمل ًيا ،مثلما فعلت ال�صني حينما ق ّيدت دخول
ال�شركات الأجنبية ل�سوقها ،واعتمدت على بناء �أنظمتها
الرقمية اخلا�صة.
17
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وإذا ما اغتسلت األرض
بماء السماء

أي فرح يأتي به المطر
ُّ
ليست األرض وحدها على
موعد مع قطر السماء ،بل ناسها
ً
أيضا وزهرها وجبالها.

عبير الفوزان

عجل
من الرائع �أن تكت َُب قرب نافذة تطرقها زخاتُ مطر و�أنت تراقب كيف تلثم قطرات ال�سماء وجنات الأر�ض فكانت ك�ضيف حمب ّ
بهداياه .فيغيب مع هذا الفرح الطارئ حزن بدر �شاكر ال�س َّياب الأزيل الذي بعثه املطر يف نف�سه عام  ،1962لتكون �أن�شودة مطر اليوم زاخرة
مبفردات البهجة والفرح ..ف�أيُّ فرح يبعثه املطر؟!
اغت�سلت الأر�ض مباء ال�سماء من �أدران الغبار والتعب ،وابتهجتْ واهتزتْ و َربَتْ �شر ًقا وغر ًبا� ..شما ًال وجنو ًبا..
بجبالها ال�شاهقة ووديانها العميقة ،حتى �شوارعها ب�أر�صفتها و�أ�سفلتها.
ا�ستب�شرت �أر�ض اململكة العربية ال�سعودية و�أنا�سها بهطول الأمطار وبركات ال�سماء مع بداية �شهر نوفمرب ت�شرين الثاين لهذا العام بحمد
وهجا
اهلل وف�ضله ،ف�أ�صبحت الأر�ض رطب ًة ندية ،والأرواح ذكية نقي ًة .فمع املطر ت�أخذ الأماكن �أبعادًا �أعمق للجمال ،فت�أخذ كل مدينة وقرية ً
خا�صا ،كما ت�أخذ الأرواح ن�صيبها من الأُن�س
ً
وال�سكينة والر�ضا والبهجة.
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المدينة المنورة ..قلوب تغتسل
ا�ستقبلت طيبة بطيبها بركات ال�سماء،
فطابت بربكتها ومائها الأرواح ،واغت�سلت
القلوب وتطهرت مع طهرها النوايا وطابت.
واجتهت الأكف والأل�سن يف هذه البقعة
املباركة بالدعاء ،وبنوايا حتقيق الأمنيات.
�سال املاء على خدود ُجدُدها ،وبني
منعرجات �أوديتها ،وبني قبور �صاحليها يف
البقيع ،ويف �ساحات احلرم النبوي ،ف�سقى
وفا�ض ،و�أ�شرق طم�أنينة ور�ضا ،فكانت
الربكة بركتني كما ب�شر احلبيب امل�صطفى،
�صلى اهلل عليه و�سلم� ،أهل املدينة.
ت�صوير� :أحمد ح�سن القحطاين

19

مواسم

الزلفي ..فاتنة الرمل
تُعد الزلفي من �أقاليم جند العذبة،
تبعد عن العا�صمة الريا�ض 260كم،
ذات ت�ضاري�س فاتنة بالرمل الذي
يرتوي باملطر ويرتك للمارة ن�صي ًبا
من ِ�ص ّي ٍب همى غي ُث ُه ف�أ�صبحت
قيعانها موئ ًال ملاء ال�سماء .بني الرمل
واملطر وال�سماء التي تفتقت �سحبها
عن ماء نقي ت�صبح حمافظة الزلفي
قبل ًة للمتنزهني ،و�شغ ًفا للمغامرين،
ومتنحهم متعة االرتواء من اجلمال
بني الرمل والقيعان.
ت�صوير� :أحمد القا�سم
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تبوك ..يتألأل التاريخ
من قرية بجدة يف منطقة تبوك،
وعلى طريق �شرما بالقرب من مدينة
امل�ستقبل «نيوم» يتلألأ املكان باملطر،
مينح الأر�ض القريبة من البحر
والغائرة يف عمق التاريخ منظ ًرا
خال ًبا ،حيث ترتدي الت�ضاري�س ثو ًبا
جديدً ا ،يتجدد مع كل مو�سم وطق�س.
اغت�سال باملطر �إىل اكت�سا ٍء باللون
من
ٍ
الأبي�ض من ندف الثلج ،تخرج تبوك
من دفاتر التاريخ مزهو ًة كامر�أة
جميلة تطيبت باملطر والعطر.
ت�صوير :عواد العطوي
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المجمعة ..موج الرمل
عندما ينهمر املطر بغزارة على نفود احلمادة يف حمافظة املجمعة و�شقراء
والق�صب ،ت�صبح النفود بعد جت ّمع القيعان �أ�شبه ببحرية طارئة ان�سابت مع
متوجات الرمل لت�شكل لوحة من مطر وموج من رمل.
رمال احلمادة كنز ذهبي يف ال�صيف ،وبحريات من عجائب عند هطول املطر،
هي جزء ال يتجز�أ من نفود الثويرات زهو ال�صحاري يف �أعايل منطقة جند.
ت�صوير :ثامر الثمريي
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ٌ
حبال من ماء
عسير..
من فوق جبال ع�سري جتتمع الغيوم املح ّملة
باملطر لتظلل القمم معلن ًة عن قرب فتح �أبواب
ال�سحب بهطول مطر منقطع النظري .ي�سقط
على اجلبال بغزارة ،فتبتلعه ال�شقوق ،ثم مي�ضي
�شالالت ت�سكب املاء واجلمال.
�إىل م�ساقطه
ٍ
�سودة ع�سري من �سواد ال�شجر ،و�سواد
الغيوم احلبلى باخلري ،حيث ينبثق املطر
فين�ساب من م�شارف ال�سماء �إىل �أعايل اجلبال
ثم لينحدر ما�ؤه رقرا ًقا عذ ًبا ليعانق الأودية.
�أما متنزه احلبلة فقد م َّد من علو اجلبال �إىل
الهوة ال�سحيقة ،بد ًال من تلك احلبال ،حب ًال من
ال�سماء لكنه هذه املرة من ماء ،فا�ستغنت احلبلة
به عن كل حبالها.
ت�صوير� :أحمد حا�ضر
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تجول براحة بال
ّ
مع باقات التجوال الشهرية من اتصاالت،
ابتداء من  350درهمًا
ً
هل ستسافر ملدة طويلة؟ اختر إحدى باقاتنا الشهرية للتجوال*
والتي تناسب احتياجاتك:
باقة الدرجة األولى

باقة رجال األعمال

باقة الدرجة السياحية

 10GBو 1000دقيقة مرنة
بـ  1000درهم فقط

 5GBو 500دقيقة مرنة
بـ  600درهم فقط

 2GBو 60دقيقة مرنة
بـ  350درهماً فقط

اشترك عبر تطبيق  My Etisalat UAEأو اطلب *177#
etisalat.ae/roaming
*متوفّ رة للعمالء من األفراد والشركات

تاريخ

قصور َم َّر بها
التاريخ
تحتضن المملكة في مختلف
أرجائها قصورًا كانت
ً
شاهدة على فصول مهمة من
تاريخها ،باتت تمثل اليوم ً
إرثا ثمي ًنا
يعكس ماضيها
العريق.

ه�شام �ش ّما

عبير الفوزان
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التاريخ

لي�س حك ًرا على �صفحات الكتب املر�صو�صة على �أرفف املكتبات ،بل ي�ستكني� ،أحيا ًنا ،كنازل �أبدي بني جدران ق�صور تطاولت ،طالها الزمن حي ًنا والت�أهيل
�أحيا ًنا ،ثم انتف�ضت فاحتة لنا الأبواب لنقر�أ �أحدا ًثا مرت عليها .ومن ذلك ما حتتويه اململكة العربية ال�سعودية من ق�صور م َّر بها التاريخ ،فكانت �شاهدً ا
على �أحداث ُ�س ِّطرت ،ف�ض ًال عن كونها مت ّثل ً
منطا عمران ًيا فريدً ا يحكي ق�صة �إبداع ال تزال تروى حتى اليوم.

29

تاريخ

قصر المصمك
الرياض
تاريخ البناء 1312هـ 1895 -م

ي�ستمد

هذا الق�صر �أهميته الكربى من فتح
الريا�ض على يد امللك عبدالعزيز
ابن عبدالرحمن �آل �سعود ،طيب اهلل ثراه ،عام
1319هـ 1902 -م.
بني الق�صر من الطني املمزوج بالتنب ،وقد �أ�س�س
من احلجر ال�صلد و�أقيم على الأعمدة التي ك�سيت
هي واملداخل باجل�ص الأبي�ض .كما ا�ستخدمت يف
البناء جذوع �أ�شجار الأثل ال�سميكة ،و�سعف النخل
لل�سقف ،وغطيت من فوقها بطبقة من الطني� .سمي
الق�صر بامل�صمك بعد تفخيم ال�سني �إىل �صاد ،كعادة
�أهايل املنطقة القدماء يف نطق بع�ض احلروف
وتفخيمها .وامل�سمك داللة على البناء ال�سميك حيث
كانت جدرانه �سميكة جدً ا ،فهو بذلك �أ�شبه ما يكون
بقلعة ،ما جعل امللك عبدالعزيز ،طيب اهلل ثراه،
يحوله �إىل م�ستودع للذخرية ،ثم �إىل �سجن ،وهو
الآن معلم �سياحي يقع يف منطقة ق�صر احلكم يف
العا�صمة الريا�ض.
يتميز امل�صمك ببوابته ال�ضخمة ،بالن�سبة
لذلك الزمن ،حيث ي�صل ارتفاعها �إىل ثالثة
�أمتار ون�صف بباب من خ�شب الأثل وجذوع النخل
ت�صل �سماكته �إىل �أكرث من �10سم .ي�شمل الق�صر
جمل�سا ي�سمى ديوانية تقع قبالة الداخل ،ويوجد
ً
بها كانون تقليدي �أو ما ُي�سمى بالوجار .كما يوجد
مكان خ�ص�ص لل�صالة ،وعدد من الغرف �شغلت
بو�صفها وحدات خا�صة ل�سكن احلاكم وال�ضيوف.
يتميز امل�صمك بتلك الأبراج الأ�سطوانية الأربعة
يف كل زاوية من زواياه بارتفاع  18مرتًا� ،إذ يبلغ
ُ�سمك كل جدار من هذه الأبراج  1٫25مرت.
ونوافذه تتكون من ثقوب للتهوية .كما ي�ضم
برجا مرب ًعا يقع يف الو�سط وي�شرف على
الق�صر ً
جميع ملحقات الق�صر.
ٌ
حدث تاريخي م َّر به

و�صول امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ودخوله �إليه
عنوة كان �إيذا ًنا بفتح الريا�ض.
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ه�شام �ش ّما

يستمد قصر المصمك في مدينة الرياض أهميته الكبرى
منذ فتحها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود،
		
طيب اهلل ثراه ،عام 1319هـ 1902 -م
				
31

عبد العزيز العريفي

تاريخ

قصر المربع

امللكي ،حيث كان مق ًرا للملك عبدالعزيز و�أ�سرته،
على الطراز النجدي التقليدي بالطني املخلوط
بالق�ش ،بينما ُبنيت قواعده من احلجارة.كما
ت�ستند �سقوفه التي ا�ستخدم فيها خ�شب الأثل
وجريد النخل �إىل �أعمدة �أ�سطوانية ،مبنية من
احلجارة ،ومزينة باجل�ص الأبي�ض .ويتكون
الق�صر من طابقني ،يف و�سط الطابق الأر�ضي
فناء ف�سيح مفتوح تطل عليه جميع غرف الق�صر
الأر�ضية والعلوية.

ُزينت جدرانه و�أ�سواره اخلارجية بزخارف
ج�صية على �شكل مثلثات ،بينما نق�شت جدرانه
الداخلية بزخارف هند�سية غائرة ،بالإ�ضافة �إىل
تلوين خ�شب �سقوفه ونوافذه بر�سومات ب�سيطة.

استغرق بناء قصر شبرا في مدينة الطائف أربعة أعوام،
الرياض 		
1936ميُعد ً
تحفة معمارية فريدة من الداخل والخارج .وقد تح َّولٌ 		
تاريخ البناء 1355هـ  -و
حدث تاريخي م َّر به
جرى فيه اتخاذ القرارات امللكية ب�إن�شاء وزارة
�سمي الق�صر باملربع ن�سبة �إىلإلى�شكله،متحف إقليمي للمحافظة عام 1995

و�شكل �أبراجه التي مل تكن �أ�سطوانية،
كاملعتاد ،بل مربعة ال�شكل .بني هذا الق�صر
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الدفاع ،والإذاعة ال�سعودية ،واملدار�س النظامية،
وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

الطائف
تاريخ البناء 1323هـ 1904 -م

كان

هذا الق�صر اجلميل الذي بناه
ال�شريف علي عبداهلل عون ،قبل
توحيد اململكة� ،أيقون َة ع�صره يف مدينة
الطائف ،وحتديدً ا يف منطقة م�ستطيلة كانت
فيما م�ضى ب�ساتني وارفة ت�سمى �شربا ،وهي
اليوم بني حي العقيق وحي العزيزية .بعد

ٌ
حدث تاريخي م َّر به

ا�ستقبل فيه امللك عبدالعزيز ابنه امللك �سعود
 الأمري �آنذاك  -بعد �أن عاد منت�ص ًرا من�إحدى غزوات التوحيد ،و�أقيمت فيه منا�سبة
كبرية احتفا ًء بذلك الن�صر.

عبدلرحمن الوليدي

قصر شبرا

توحيد �أرجاء اململكة اتخذه امللك عبدالعزيز
ومن بعده امللك في�صل �سك ًنا لهما عند زيارة
الطائف.
ا�ستغرق بناء الق�صر �أربعة �أعوام ،فكان
حتفة معمارية فريدة من الداخل واخلارج.
يتميز بنا�ؤه بطراز معماري ميزج بني الطابعني
الروماين والإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل �أ�سلوب
العمارة التقليدية ملنطقة احلجاز� .سقوف
الق�صر خ�شبية ذات نقو�ش متقنة احلفر
وجميلة الت�شكيل .يتكون الق�صر من �أربعة
طوابق ف�ض ًال عن القبو .وي�ضم  150غرفة،
ومييزه ال�سلم الذي يتو�سط القاعة .وللق�صر

مداخل عدة مع جهاته الأربع الداخلية،
وحتيط به حديقة غ ّناء .بوابته الرئي�سة تقع يف
اجلهة الغربية ،وهي من اخل�شب املزخرف.
جرى حتويله �إىل متحف �إقليمي ملحافظة
الطائف ،وافتتح ال�ستقبال الزوار عام 1415هـ،
املوافق 1995م.
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قصر إبراهيم
األحساء
تاريخ البناء963 :هـ 1555 -م

يف

مدينة الهفوف التابعة ملحافظة الأح�ساء،
و�سط حي الكوت ال�شعبي يقع ق�صر �إبراهيم
الأثري على م�ساحة  16٫500مرت مربع .وي�شتمل

على م�سجد ،و�سجن ،وحمامات تركية .يقال �إن
الق�صر �سمي بهذا اال�سم ن�سبة �إىل �إبراهيم بن
عفي�صان �أمري الأح�ساء ،ويقال ن�سبة �إىل �إبراهيم
با�شا�ُ .ش ِّيد الق�صر على الطراز املعماري العثماين
وطراز اجلزيرة العربية يف بناء البيوت ،ومت دفع
تكاليف بنائه من خراج الب�ساتني يف الأح�ساء
فكان حتفة زمانه.
يتميز هذه الق�صر بقبابه ومئذنة م�سجده �شاهقة
االرتفاع ،ذات الطراز الفريد ب�سلمها احللزوين .كما

�أن قبته بنيت ب�أ�سلوب هند�سي بديع ي�ضمن ترديد
ال�صوت بنقاء .كما تتوزع �إ�ضاءة النهار بجمال عرب
النوافذ املزخرفة بالطراز الإ�سالمي .وحتيط بالق�صر
�أبراج �ضخمة ،وملحقات كانت ثكنات للجنود.
ٌ
حدث تاريخي م َّر به

�شهد هذا الق�صر انت�صارات امللك عبدالعزيز يف
ا�سرتداد منطقة الأح�ساء ،ف�سيطر عليه وعلى ما فيه
من عتاد ،وا�سرتجعه من احلامية العثمانية �آنئذ.

ُش ِّيد قصر إبراهيم في األحساء في المنطقة الشرقية على
		
الطراز المعماري العثماني وطراز الجزيرة العربية في بناء البيوت.
وجرى دفع تكاليف بنائه من خراج البساتين في
األحساء فكان تحفة زمانه
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حائل
تاريخ البناء 1360هـ 1940 -م

بني

هذا الق�صر يف عهد امللك عبدالعزيز ،طيب
اهلل ثراه ،من الطني على الطراز النجدي ،على

ٌ
حدث تاريخي م َّر به

�أقام فيه �أفراد من اجلي�ش الع�سكري ال�سعودي بعد
توحيد اململكة حماي ًة للبالد.

عبد العزيز العريفي

قصر قشلة

م�ساحة ُتقدَّر ب�أكرث من � 19ألف مرت مربع.
املبنى يف جممله م�ستطيل ال�شكل ب�أطوال 241
م ًرتا و 141م ًرتا .ويبلغ ارتفاعه � 10أمتار ،ويتك َّون من
طابقني .ي�ضم امل�ستوى الأر�ضي منه  83غرفة ،بينما
ي�ضم الطابق العلوي  59غرفة .بالإ�ضافة �إىل امللحقات.
يوجد يف الق�صر ثمانية �أبراج مربعة ال�شكل
بارتفاع  12مرتًا� ،أربعة منها يف كل زاوية،
والأربعة الأخرى يف منت�صف كل جهة من ال�سور.
كما يوجد للق�صر مدخالن ،يف اجلهة ال�شرقية

مدخل ،و�آخر يف اجلهة اجلنوبية.
ُز ِّين ق�صر ق�شلة من الداخل واخلارج بزخارف
جندية من اجل�ص .ومن �أهم هذه الزخارف كتابات
حتمل عبارة «يعي�ش موالنا امللك املعظم عبدالعزيز
ابن عبدالرحمن �آل �سعود».
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تاريخ

قصر الملك عبدالعزيز
الخرج
تاريخ البناء 1359هـ 1940 -م

ُعرف

�أفنان ال�سمحان

ق�صر امللك عبدالعزيز التاريخي يف
اخلرج بق�صر امل�شرف لدى �أهايل منطقة
اخلرج .بني الق�صر على مرحلتني يف و�سط مدينة
ال�سيح �شمال اخلرج .ويتكون من ق�سمني غربي
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و�شرقي .اجلهة الغربية منه خم�ص�صة لل�ضيوف،
وتوجد فيها غرف انتظار كثرية ،وم�سقوفة ب�إتقان
وعناية بالأثل وجذوع النخل� .أما اجلهة ال�شرقية
منه فمبنية من احلجر والإ�سمنت على الطراز
الإ�سالمي ،وتتك َّون من خم�س وحدات تت�ألف كل وحدة
من طابقني ،ويبلغ ارتفاع الوحدات  30مرتًا .يلوح
من بعيد ق�ص ًرا قل نظريه ،حيث متتزج يف عمرانه
الأعمدة مع الأقوا�س والفتحات امل�ستطيلة ولون
اخل�شب الأخ�ضر امل�ستخدم يف النوافذ والأبواب.
يحاط الق�صر ب�سورين ،خارجي وداخلي يف�ضيان
�إىل �ساحة الق�صر ،حيث بهو الأعمدة ،وهي مربعة

ال�شكل� ،أطوال �أ�ضالعها  20مرتًا .يوجد يف الق�صر
مدخل لل�سيارات ي�صل بني الق�سمني الغربي وال�شرقي
من الق�صر بطول  160مرتًا ،وي�صل �إىل الطابق
الثاين .كما توجد له بوابتان يف اجلهة ال�شرقية .يبلغ
طول الباب يف �إحداها � 3أمتار ،بينما يبلغ عر�ضه 9
�أمتار� .أما البوابة الأخرى يف اجلهة الغربية فهي ذات
منط عمراين خمتلف.
ٌ
حدث تاريخي م َّر به

ا�ستخدم حلماية اجلهة اجلنوبية من منطقة الريا�ض،
وذلك بعد توحيد اململكة.

ﻛ ّﻠﻢ واي ﻓﺎي
وﻛﺄﻧﻚ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت ﻋﺒﺮ ﺷﺒـﻜﺔ  Wi Fiﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ إﺟـﺮاء اﻟﻤﻜﺎﻟﻤـﺎت
وإرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨـﺖ داﺧـﻞ أو ﺧـﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺒﺮ
أي ﺷـﺒــﻜـﺔ  Wi Fiأو ﻧﻘﻄـﺔ اﺗـﺼــﺎل ﺷــﺨـﺼـﻴـﺔ Hotspot
وﺳـﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أﺳـﻌﺎر ﺑﺎﻗﺘﻚ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ sa.zain.com

كامبردج

مدينة كامبردج

أكثر من جامعة
تقع شمال العاصمة البريطانية لندن ،وتملك،
إلى جانب جامعتها العريقة ،من المقومات السياحية والمعالم
المذهلة ،ما يجعلها مدينة ساحرة ذات جاذبية متفردة.

نجاة الوحيشي
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تقع

كامربدج� ،إحدى �أجمل مدن �إجنلرتا ،يف
مقاطعة كامربدج�شاير على بعد  80كيلومرتًا
�شمال �شرقي العا�صمة لندن ،يف �سهل منب�سط
منخف�ض ،ويتجاوز عدد �سكانها � 130ألف ن�سمة.
حتيط بكامربدج كروم العنب املرتامية ،ويط ِّوقها
نهر �شهري ُيعرف بنهر كام مينحها �سح ًرا فريدً ا،
وي�ش ّكل خلفية رومان�سية خالبة للمدينة وعالمة فارقة
يف موقعها ويف حياة �أهلها� ،إذ تتيح �ضفافه متن ّف ً�سا
رائ ًعا للنزهة يف الأيام امل�شم�سة ،ويحلو التجديف فيه
على منت زوارق ت�شبه جنادل البندقية ،حيث تُذ ّكر
اجل�سور الكثرية ذات الهند�سة البديعة على النهر
بدورها يف �أجواء البندقية احلاملة ،كما ت�ش ّكل همزة
و�صل رائعة يف و�سط املدينة.
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كامبردج
 .1ميثل نهر كام وجهة تنزه رائعة للزوار الذين
يتجولون فيه عرب قوارب خ�شبية ت�شبه تلك التي
تنت�شر يف مدينة البندقية الإيطالية.
 .2ميثل م�سرح كامربدج كورن �إك�ست�شينج �أحد
�أهم الوجهات الفنية يف املدينة ،حيث ُيقدم
فيه كثري من العرو�ض امل�سرحية واملو�سيقية.
 .3تقع حديقة باركرز بي�س و�سط مدينة كامربدج،
وتعد موق ًعا عا ًما للتنزه ،ووجهة مف�ضلة
ملمار�سة ريا�ضة كرة القدم والكريكيت.
إبداعا هند�س ًيا
 .4يج�سد ج�سر الريا�ضياتً � ،
�ساب ًقا لأوانه بت�صميمه الفريد الذي
اكتمل عام .1749

2

1
من هنا ،جاءت ت�سمية املدينة «كام بردج» �أي ج�سر
كام ،وهو ا�سم ُمر ّكب من كلمتي( :كام  :Camا�سم
النهر) ،و( :Bridgeاجل�سر).
مجمّ ع علمي مرموق | يقرتن ا�سم كامربدج
يف ذهن الأغلبية ،بتلك اجلامعة الإجنليزية
العريقة ،التي ت�أ�س�ست عام 1209م وتعد واحدة من
�أهم جامعات العامل.
تُك ّر�س جامعة كامربدج مع جامعة �أك�سفورد
جوهر النظام التعليمي الإجنليزي النخبوي،
وت�ضم  32كلية تثري جميعها الده�شة بعلو م�ستواها
العلمي ،وبروعة مبانيها ،وواجهاتها الكال�سيكية،
و�أروقتها املده�شة ،و�سحر امل�ساحات اخل�ضراء
املحيطة بها ،وحواجزها احلديدية البديعة .ت�ش ّكل
مباين الكليات العتيقة ،التي ال تزال حتى اليوم
الأكرث �إثارة للإعجاب يف املدينة ،نواة كامربدج

3
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4

تزخر كامبردج بالمنشآت الطالبية ،والمؤسسات الثقافية
			
والفنية ،والمعالم التاريخية ،والمواقع الطبيعية،
واألنشطة التجارية ،والمحالت العصرية والمقاهي،
		
ما يجعلها ،إضافة إلى كونها منارة للمعرفة والعلوم،
			
مرك ًزا حيو ًيا ال ّ
يكل وال يهدأ
							
منوذجا ح ًّيا من
القدمية ،ويعك�س طرازها املعماري
ً
العمارة القوطية الإجنليزية التي كانت �سائدة يف
بداية ع�صر النه�ضة.
سحر كالسيكي على الدوام | ت�أثر تطور
كامربدج بحركات االحتالل التي تعاقبت عليها ،من
الرومان الذين ال تزال �آثار الطرق والتح�صينات
التي �أن�ش�ؤوها قائمة� ،إىل الفايكنج وهم من جعلوا
من املدينة معق ًال للتجارة ،حتى ال�سك�سونيني الذين
�شهدت حقبة توليهم ال�سلطة بناء معامل �أثرية حيوية،
ومنها �إن�شاء الأر�صفة املحيطة بالنهر.
ريا على الأقدام
على بعد  15دقيقة فقط �س ً
من حمطة قطار املدينة ،يغري و�سط كامربدج
بجولة مثرية عرب املباين اجلامعية املده�شة ،التي
تفر�ض فخامتُها وروع ُة هند�ستها املعمارية هيب ًة
ووقا ًرا فريدين .يتمتع و�سط املدينة ب�سحر فريد

ال ميلك ع�شاق الفن والهند�سة املعمارية �إال �أن
يقعوا يف �أ�سره .كلما توغل الزائر يف هذه املدينة
الأ�سطورية ،تطالعه املباين التاريخية املهيبة،
حتيط بها احلدائق اخل�ضراء ،ومنحوتات لأ�شهر
الفنانني .وي�أتي على ر�أ�س تلك املباين مكتبة
اجلامعة ،وج�سر الريا�ضيات ،وهو ج�سر م�شاة ذو
ت�صميم فريد �سابق لأوانه� ،أن�شئ يف عام ،1749
ومتنزه باركرز بي�س.
كما �أن لهذه املدينة الآ�سرة وجوهً ا �أخرى كثرية
ال ب َّد من اكت�شافها ،منها �أ�سواقها الأ�سبوعية ،مثل:
ماركت �سكوير وفي�شر هول .وحدائق كامربدج
النباتية ،وحدائق كلري كو ِلج ،وهي مثال منوذجي
للحدائق الفيكتورية.
فضاء ثقافي ثري | حافظت كامربدج التي
تعي�ش على وقع كثري من الأحداث التاريخية
41

كامبردج
يتبع متحف فيتزويليام للفن
والآثار جلامعة كامربدج ،وي�صنف
بني �أكرث املتاحف متيزًا على
م�ستوى �إجنلرتا.

واملهرجانات والأم�سيات الثقافية ،على �سحر الريف
الربيطاين ،وبرزت وج ًها م�شر ًقا لثقافة ح�ضارية
ناب�ضة باحلياة ،فجمعت من مناطق اجلذب
ال�سياحي واملعامل التاريخية واملحطات الثقافية ما
يحفّز على القيام بجولة �شاملة يف �أر�ض الأ�صالة
الراقية ،التي تك ّر�س الوقار والأناقة الربيطانية يف
كامل روعتها.
من �أ�شهر متاحف كامربدج ،متحف فيتزويليام،
�أحد �أقدم املتاحف العامة يف �إجنلرتا ،حيث
تعر�ض فيه نفائ�س من الرتاث امل�صري والإيطايل
والفرن�سي .ومتحف ،Cambridge & County Folk
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ومتحف نيو هال للمجموعات الفنية ،ومتحف الآثار
الكال�سيكية ،ومتحف �سيدجويك للعلوم الطبيعية،
واملتحف اجلامعي لعلم احليوان.
�أما �أ�شهر �أماكن عرو�ض الفن الدرامي يف املدينة
و�أقدمها ،فتتمثل يف م�سرح كامربدج كورن
�إك�ست�شينج ،الذي قدمت على ركحه امل�سرحيات منذ
عام  ،1855وم�سرح فنون كامربدج ،وم�سرح The
 ،Shedوهو �أحدث م�سرح يف املدينة.
ميكن لع�شاق امل�سرح �أن يح�ضروا مهرجان
�شك�سبري ،الذي ينفرد بعر�ض �أعمال الكاتب امل�سرحي
الإجنليزي الأ�شهر ،وكذلك يف البهو اجلامعي.

التنقل في كامبردج | ج ّل و�سائل النقل العام
متاحة يف كامربدج التي متتلك �أطول قطار ترام يف
العامل ،وتفخر ب�أنها عا�صمة الدراجات .فالت�ضاري�س
امل�سطحة �ساعدت على تطوير حركة مرور الدراجات
على نحو �سل�س ومريح ،ف�أ�صبحت الو�سيلة الأن�سب
ال�ستك�شاف معامل املدينة اجلميلة و�شوارعها ال�صغرية.
�إال �أن رحالت القوارب على �ضفاف نهر كام هي
الن�شاط الأكرث �شعبية يف كامربدج ،وهي و�سيلة �شائقة
للتنقل عرب �أنحاء املدينة ال�ساحرة ،واكت�شاف مكامنها،
ال�سيما حني تغمر �ألوان النهر اجلميلة ومباهج احلياة
امل�شرقة �أنحاء هذه املدينة ال�ساحرة.
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ِّ
الأمريكية
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فرانك المربت

تاريخ موجز

ني
يف
نقله اإىل العربية
عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأم ًرا طائف ًيا اأو اأم ًرا
دوما مع الأهداف غري الدينية.
حزب ًيا ،واأن الأهداف الدينية تداخلت ً

+966 11 212 8050

شوارد

ُيروى

ستعود روما
من جديد..
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

�أنه يف وقت احلرب العاملية الثانية �صرخ امل�س�ؤولون الإيطاليون يف
وجه رئي�س الوزراء�« :سيدي :لقد قُ�صفت روما!» .فما كان من رئي�س
الوزراء �إال �أن �س�أل بهدوء قائالً« :وكيف هي اجلامعات؟» فلما �أخربه م�ساعدوه
تب�سم رئي�س الوزراء قائالً�« :إذً ا �ستعود روما
ب�أنها بخري ،ومل تت�ضرر من الق�صف َّ
من جديد!» نبحر يف ال�سطور الآتية باحلديث عن اجلامعات ودورها يف هند�سة
النه�ضة والتقدم للأمم واحل�ضارات.
ما زلنا يف القارة العجوز ،ولكن هذه املرة يف �أر�ض الفرجنة ،حيث ا�ستدعى
الرئي�س الفرن�سي وزي َر التعليم يف بالده ليناق�ش ما �س ّموه «�أزم ًة وطنية» ،حيث مل توجد
يف قائمة �أقوى  100جامعة عاملية �سوى جامعتني فرن�سيتني فقط عند �صدور الن�سخة
الأوىل من ت�صنيف �شانغهاي للجامعات عام  .2003ويا لها من �أزمة! بالطبع مل يهد�أ
بال الفرجنة حتى دخلت  19جامعة فرن�سية يف نادي اخلم�س مئة الكبار يف ال�سنوات
الالحقة .ولكن ما الذي تهدف �إليه دولة �صناعية مثل فرن�سا -التي تُعد واحدة من
�أهم اقت�صادات العامل -من االهتمام الكبري باجلامعات وت�صنيفها؟
نبحر ،بحثًا عن الإجابة� ،إىل �أر�ض الإغريق ،حيث يروي ال�سيد هريو�شي
كورميوتو ،مدير جامعة ناجويا للتجارة والأعمال اليابانية ،عن زيارته لثاين �أقوى
جامعة يف اليونان عام  2011ليلتقي �إدارتها ،ويلقي فيها حما�ضرة .فوجئ ب�أن
طلبة اجلامعة اليونانية ثائرون ويتظاهرون ،وقاموا باحتالل حرم اجلامعة ،ومنع
�إدارتها من الدخول .وكانت تداعيات الأزمة االقت�صادية هناك على �أ�شدها،
ما ا�ضطر مدير اجلامعة اليونانية �إىل �أن يلتقيه يف مكتبه امل�ؤقت خارج احلرم
اجلامعي .والأدهى من ذلك ما وجده من كتابات على جدران اجلامعة ،وته�شيم
زجاجها ومعداتها من الطالب ،ما دعا ال�سيد كريميوتو لأن ي�صل �إىل قناعة ب�أن
بلدا هكذا جامعاته من رابع امل�ستحيالت �أن يتعافى من �أزمته االقت�صادية ،طاملا
ً
مل يكن للجامعات تقديرها ومكانتها.
نرتك القارة العجوز ونتجه �شطر ال�شرق الأق�صى يف بالد ال�ساموراي .يف التاريخ
الياباين وبعد �أربعة قرون من العزلة عن العامل يف ع�صر �إيدو جاءت نه�ضة ميجي ،يف
املدة منذ �سبتمرب �أيلول � 1868إىل يوليو متوز  ،1912لت�شهد انفتاح اليابان على العلوم
واملعارف من العامل ،و�إن�شاء كثري من جامعات اليابان التي قامت بدور املو�صل للتقنية
واملعارف الغربية �إىل القطاعات احلكومية وال�صناعية واملجتمع الياباين ،وكانت
�إحدى ركائز نه�ضة ميجي التي َبنَت عليها اليابان قوتها العلمية والتقنية ،وم َّهدت
للمعجزة االقت�صادية بعد احلرب العاملية الثانية.
ِّ
للجامعات دورها يف �صراعات القوى العظمى ،حيث ُي َعلق رو�س روبرت يف بحثه
حول توازن القوى يف �شرق �آ�سيا ،ب�أن ال�صني �إذا �أرادت �أن ت�سد الفجوة بينها
وبني القوة العظمى الأمريكية فعليها بناء منظومة تقنية وطنية قادرة على ت�صنيع
املنتجات ال�صناعية دون اعتماد على اال�ستثمارات اخلارجية الأجنبية التي �ستتيح
لأمريكا التحكم فيها تقن ًيا يف ال�صيانة والتحديث .وجند �أن ال�صني ت�سعى الآن
لتطوير هذه القاعدة العلمية الوطنية ،حيث كان من نتائج ذلك قرار الرئي�س
ال�صيني عام  1998بوجوب تطوير عدد من اجلامعات ال�صينية لتكون على �أعلى
امل�ستويات العاملية �ضمن نتائج امل�شروع الوطني  ،985فكان البدء يف �إ�صدار ت�صنيف
�شنغهاي جياو توجن للجامعات �سنو ًيا ،وذلك منذ عام  2003ملعرفة موقع اجلامعات
ال�صينية عامل ًيا ،ونقاط قوتها و�ضعفها.
تناولت �أعمدة ال�صحف
ماذا عن العامل العربي؟ تذكَّرت �صيف عام  2006عندما
ْ
وتداول املجتمع م�شكلة عدم وجود جامعة �سعودية واحدة يف الت�صنيفات العاملية.
واليوم �أ�صبح لدينا �أربع جامعات �ضمن �أقوى  500جامعة عاملية يف ت�صنيف �شانغهاي،
وهي :جامعة امللك عبدالعزيز ،جامعة امللك �سعود ،جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن ،وجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية .بينما ال متتلك دول مثل الهند وتركيا
�سوى جامعة واحدة لكل منهما.
ً
�صحيح �أن امل�شوار ما زال طويال لردم الفجوة العلمية ،والتقنية ،واحل�ضارية
مع الغرب وال�شرق .ولكن �أهم خ�صم يجب �أن ننت�صر عليه هو النظرة الت�شا�ؤمية،
وثقافة الهزمية يف داخل كثري من النا�س .فلنكن واقعيني ومتفائلني .فنحن نتقدم،
وجامعاتنا تتقدم ،وطموحاتنا تكرب .وكما يقول املثل« :امل�سافة من �صفر �إىل واحد
�أطول من امل�سافة من واحد �إىل �ألف».
يقول �سان ت�سو احلكيم واجلرنال ال�صيني يف كتابه «فن احلرب»�« :إن الهدف
اال�سرتاتيجي الثابت يف املواقف التناف�سية لي�س هزمية املناف�سني ،وال التقدم عليهم،
وال اال�ستمرار يف ال�صراع ،بل �إن املهم هو بناء مركزك والتقدم به».
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اقتصاد

الصدع الرقمي

يعطل التنمية
الوصول إلى الرخاء يصبح أكثر
صعوبة في ظل عدم تخطي
المليارات من البشر الدرجة األولى في
السلم الرقمي بعد.

موخيسا كيتويي
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من المتوقع ،بحلول عام  ،2030أن يصل عدد األجهزة
المتصلة بإنترنت األشياء إلى  125مليار جهاز ،مقارنة
		
بنحو  27مليار جهاز في عام 2017

من

© project Syndicate

ال�سهل افرتا�ض �أن القدرة على الو�صول
�إىل االقت�صاد الرقمي �أ�صبحت متاحة يف
كل مكان ،و�أن الت�سوق عرب الإنرتنت بات ي�شكل
التطور الطبيعي للتجارة .على �سبيل املثال،
باعت �شركة �أمازون ،يف يوليو متوز� ،أكرث من
 100مليون منتج مل�ستهلكني يف خمتلف �أنحاء
العالمَ خالل احلدث الذي تقيمه �سنو ًيا حتت
ا�سم برامي داي � .Prime Dayإنه منجم ثراء
بلغت قيمته  4.2مليار دوالر وا�شتمل على مبيعات
ملح الطعام يف الهند ،وكوك زيرو يف �سنغافورة،
و ُفر�ش الأ�سنان يف ال�صني.
لكن مثل هذه الأرقام حتجب حقيقة مفادها
�أن الطريق �إىل التجارة الإلكرتونية لكثري من
النا�س يف الدول النامية حمفوف بامل�صاعب.
الأمر بب�ساطة هو �أن منو التجارة الإلكرتونية
لي�س تلقائ ًيا ،وانت�شار فوائدها لي�س م�ضمو ًنا.
ثمة عقبات لوج�ستية .ففي جزيرة توفالو
ال�صغرية جنوب املحيط الهادئ ،على �سبيل
املثال ،ال حتمل �سوى ع�شرة �شوارع على الأكرث
�أ�سماء يف العا�صمة فونافوتي ،وال توجد عناوين
بريدية �سوى لنحو  100م�سكن فقط .حتى
�إذا كان جميع النا�س يف توفالو قادرين على
الو�صول �إىل الإنرتنت (وهذا غري وارد يف
حقيقة الأمر� ،إذ �إن ما ن�سبته  %13فقط من
�سكان البلد كان لديهم خدمة النطاق العري�ض
يف عام  ،2016بح�سب تقارير البنك الدويل)،
ف�إن ا�ستالمهم الب�ضائع التي يبتاعونها عرب
الإنرتنت �أمر بالغ ال�صعوبة.
يف �أماكن �أخرى ،ال ميتلك مليارات من النا�س
ح�سابات م�صرفية وبطاقات ائتمان ويف كثري من
الدول النامية ،ال متتد قوانني حماية امل�ستهلك
�إىل ال�سلع امل�شرتاة من طريق الإنرتنت .تزداد
حدة هذه التحديات على نحو خا�ص يف بلدان
�إفريقيا جنوب ال�صحراء ،ويف الدول اجلزر
النائية ،ويف كثري من الدول غري ال�ساحلية.
على العك�س من ذلك ،تعني الأنظمة الربيدية
ح�سنة الأداء والأطر القانونية القوية ،يف �أغلب
االقت�صادات املتقدمة� ،أنه ميكن ابتياع املنتجات
من طريق الإنرتنت وت�سليمها دون تردد.
لكن التجارة الإلكرتونية ال ت�شكل �سوى جانب
واحد من االقت�صاد الرقمي املتطور .يجري
الآن حتويل الإبداع ،والإنتاج ،واملبيعات من
طريق من�صات التقنية ،وحتليالت البيانات،

والطباعة ثالثية الأبعاد ،وما ُي�سمى �إنرتنت
الأ�شياء .من املتوقع ،بحلول عام � ،2030أن
ي�صل عدد الأجهزة املت�صلة ب�إنرتنت الأ�شياء
�إىل  125مليار جهاز ،مقارنة بنحو  27مليار
جهاز يف عام  .2017عالوة على ذلك ،حتدث
هذه الوترية ال�سريعة للربط الرقمي حتى على
الرغم من �أن ن�صف �سكان العالمَ ال يزالون غري
مت�صلني بالإنرتنت.
�إذا مل ُيعالج ذلك ،ف�إن الفجوة ال�شا�سعة
بني البلدان غري املت�صلة جيدً ا بالإنرتنت
وتلك املفرطة يف التحول الرقمي� ،سوف تزداد
ات�ساعا ،ما يفاقم من التفاوت القائم .رمبا تكون
ً
م�ستويات التحول الرقمي م�ؤثرة حتى على قدرة
البلدان على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
التي حددها املجتمع الدويل للت�صدي لتحديات
مثل اجلوع ،واملر�ض ،وتغري املناخ .لهذا ال�سبب،
�أعتقد �أن الأمر يتطلب بذل املزيد من اجلهد
لدعم الدول الفقرية يف �سعيها �إىل االندماج يف
االقت�صاد الرقمي.
من ال�صعب التنب�ؤ بكيفية تطور هذا
االقت�صاد .لكننا نعلم ح ًقا �أن التدابري التي
تتخذها احلكومات ،واجلهات املانحة ،و�شركاء
التنمية� ،ستحدد ُ�سبل امل�ضي قد ًما .الواقع �أن
�أحد هذه اجلهود ،وهو م�شروع التحول الرقمي
الذي �أطلقته منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية يف عام  ،2017ي�ساعد الدول على
اغتنام الفر�ص واال�ستعداد للتغيري التقني.
ت�ضم املجاالت التي جرى الرتكيز عليها
املناف�سة ،وحماية امل�ستهلك ،والإبداع وريادة
الأعمال ،والت�أمني ومعا�شات التقاعد ،والتعليم،
واحلوكمة ،والتجارة� .إنه نهج �شمويل ينبغي
للمتخ�ص�صني يف التعاون الإمنائي االقتداء به.
عالوة على ذلك� ،سوف تدفع تقنية املعلومات
واالت�صاالت ،بحلول نهاية العقد املقبل ،النمو
االقت�صادي ومكا�سب �إنتاج الطاقة� .سوف يحتاج
النا�س ،ليحققوا االزدهار� ،إىل مهارات ومعارف
جديدة .و�سوف حتتاج الدول �إىل �سيا�سات
حمدثة حلماية م�ستخدمي الإنرتنت� .ستكون
ال�شركات ال�صغرية ،مبا يف ذلك تلك التي
ميلكها ويديرها ن�ساء ،عر�ضة على نحو خا�ص
ملخاطر بيئة الأعمال املتغرية.
مما ي�ؤ�سف له� ،أن ما ن�سبته  %1فقط من
جميع التمويالت التي توفرها مبادرة «املعونة

لأجل التجارة»  ،Aid For Tradeوهي مبادرة
تديرها دول �أع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية
مل�ساعدة الدول النامية على حت�سني بنيتها
الأ�سا�سية التجارية ،يجري تخ�صي�صه حال ًيا
حللول تقنية املعلومات واالت�صاالت .على نحو
مماثل ،ت�ستثمر بنوك التنمية متعددة الأطراف
ما ن�سبته  %1فقط من �إجمايل �إنفاقها يف
م�شاريع تقنية املعلومات واالت�صاالت ،وينفق ما
ن�سبته نحو  %4فقط من هذا اال�ستثمار املحدود
على تطوير ال�سيا�سات� .إنه عمل بالغ الأهمية
�إذا كانت هناك رغبة يف تنظيم االقت�صادات
الرقمية على نحو جيد.
نعمد يف امل�ؤ�س�سة التي �أعمل بها ،وهي م�ؤمتر
الأمم املتحدة للتجارة والتنمية� ،إىل ا�ستحداث
ا�سرتاتيجيات مل�ساعدة الدول النامية على
اال�ستفادة من �أ�صولها وحت�سني قدراتها الرقمية.
تهدف �إحدى املبادرات التي حتمل عنوان
«التجارة الإلكرتونية للجميع» �إىل تي�سري ح�صول
الدول النامية على امل�ساعدات املالية والفنية.
جرى ،منذ �إطالق الربنامج قبل عامني ،ح�شد
ما يقرب من ثالثني �شري ًكا عامل ًيا .كما ت�ساعد
�إحدى املن�صات على الإنرتنت على الربط بني
احلكومات واملنظمات واجلهات املانحة لتبادل
املوارد واخلربات واملعرفة.
ت�شارك جمموعة الع�شرين يف هذه امل�س�ألة
بن�شاط .ففي الأول من �أغ�سط�س �آب ،ان�ضممتُ
�إىل وزراء جمموعة الع�شرين يف الأرجنتني
ملناق�شة ما ميكن القيام به لن�شر فوائد التحول
الرقمي .غني عن القول� ،إن االجتماع جاء يف
الوقت املنا�سب متا ًما.
مع ذلك ،وعلى الرغم من �أن الربامج
واجتماعات القمة ميكن �أن تتيح للدول النامية
والأقل من ًوا يف العالمَ مكا ًنا تنطلق منه يف �سعيها
�إىل تعظيم قدرتها على االت�صال� ،إال �أن الأمر
يتطلب مزيدً ا من الدعم �إذا كنا راغبني يف
�إغالق الفجوة الرقمية� .إن الو�صول �إىل الرخاء
ي�صبح �أكرث �صعوبة من �أي وقت م�ضى ،يف ظل
عدم تخطي املليارات من الب�شر الدرجة الأوىل
من ال�سلم الرقمي بعد.
* موخي�سا كيتويي � :Mukhisa Kituyiأمني عام
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد).
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قيادة ومنظمات

لي�س

بين العناد
والحماقة
شعرة
إحدى السبل إلى العظمة
أن تقدر على تغيير رأيك عندما
يظهر خطؤه.

مانفريد كيتس دي فريس •

بال�ضرورة �أن يكون العناد �أم ًرا �سلب ًيا،
فقد يكون ميزة يف واقع احلال .فقد
�أظهر لنا التاريخ �أن النا�س� ،أحيا ًنا ،ي�ؤدون ال�شيء
ال�صحيح من خالل مت�سكهم الثابت مبا ي�ؤمنون به.
ولن�أخذ �شارل ديغول مثا ًال على ذلك :فقد رف�ض
اجلرنال ديغول االعرتاف بالهزمية عقب اكت�ساح
النازيني الأملان فرن�سا خالل احلرب العاملية
الثانية .و�أقنع الفرن�سيني ،على الرغم من امل�صاعب
اجلمة ،ب�أنهم �سينت�صرون يف النهاية� .ساعده
�إميانه الرا�سخ بعظمة بالده على حتويل ر�ؤيته �إىل
حقيقة .جنح الرئي�س ديغول� ،آنذاك ،يف انتزاع
مقعد دائم لفرن�سا يف جمل�س الأمن عقب انتهاء
احرتاما
احلرب .اكت�سبت فرن�سا ،يف ظل عزميته،
ً
على ال�ساحة العاملية.
ن�ستطيع �أحيا ًنا ،من خالل العناد� ،أن نحقق قيمة
عظيمة يف احلياة .فالعناد يحثنا على املثابرة،
وي�ساعدنا على التم�سك مبواقفنا ،يف الوقت الذي
يخربنا فيه �آخرون ب�أننا على خط�أ .فالعناد� ،إذا ما
تب�صر ،ميكن �أن يكون من �صفات
ا�ستخدم بح�سن ُّ
رئي�سا لتحقيق النجاح.
القيادة القوية ،وعن�ص ًرا ً
مييل �أهل العناد لأن يكونوا �أكرث ح�س ًما كونهم
يدركون ما يريدون� .إنهم يتمتعون بقدر �أكرب من
الرتكيز كما �أنهم ينجزون �أعمالهم .تُعد �صفات مثل
الر�ؤية ،والتوجه العمليَ ،
واجل َلد ،واملرونة ،والإ�صرار،
من م�ستلزمات العناد .حتى �إنه ليمكننا القول �إن
الإ�صرار ُيعد عنادًا هاد ًفا.
كان العناد يف حالة ديغول ،نعمة .مما ي�ؤ�سف له،
ف�إنه لي�س هناك كثريون �أمثاله� .إذ �إن هناك ً
خطا
دقي ًقا بني العناد الذي يت�سم باحلكمة ،واملكابرة التي
تدفعها الأنا ،حتى احلماقة املح�ضة.
الجانب السلبي للعناد | عند الإ�صرار على
التم�سك ب�آرائنا ،رغم وجود دليل قاطع على �أننا
خمطئون ،يتعني �أن ن�س�أل �أنف�سنا عما يدفعنا �إىل
التم�سك ب�آرائنا ،وما الذي يحدث يف دواخلنا؟
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تهديدا لكرامتهم
عندما يرى أهل العناد
ً
أو شرفهم أو كبريائهم يلجؤون إلى مناورات القوة التي ال تقبل
			 احتماالت غير الفوز أو الخسارة
وعلى العك�س من ذلك ،يجب �أال ننخدع باملظاهر
اخلارجية عندما نتعامل مع �شخ�ص عنيد .فقد يبدو
�أن العنيدين ي�ستع�صي قهرهم ،لكن هناك فر ًقا
كب ًريا بني �شخ�ص قوي و�شخ�ص عنيد .على الرغم
من �إظهار العنيدين للعزم والقوة� ،إال �أنه واجهة
فقط .فالعناد غال ًبا ما يكون عالمة على ال�شعور
بعدم الأمان ،وطريقة للت�شبث بنوع من التوازن
العقلي اله�ش .يف حني يدرك الأ�شخا�ص الأقوياء ح ًقا
كيف يتو�صلون �إىل ت�سوية عند ال�ضرورة.
يخ�شى العنيدون غال ًبا من التغيري ،ما يف�سر
ال�صالبة التي يت�سم بها كثري من �سلوكهم .ويرون ،على
م�ستوى الال�شعور� ،أن �أي حماولة لتغيري �آرائهم لي�ست
�إال ا�ستهدا ًفا �شخ�ص ًيا .لذا جندهم يف حالة ت�أهب
دائ ًما ،يهاجمون �أي �شخ�ص يحاول مناق�شة �أفكارهم.
ً
وعو�ضا عن تقبل معلومات جديدة �أو تقبل فكرة �أن
يكون �شخ�ص �آخر على �صواب ،نراهم يف�ضلون مناق�شة
وجهة نظرهم الأ�صلية .فعدم �شعورهم بالأمان يجعلهم
مر�شحني مثاليني لأن ينحازوا �إىل �سوء ا�ستخدام
الت�أكيد� ،أي امليل �إىل التعاطي مع املعلومات بطرق
تدعم منظومتهم الفكرية.
تحويل العناد إلى مبدأ | مي�س العناد � ً
أي�ضا
توازنات القوى .فعندما يرى العنيدون تهديدً ا
لكرامتهم �أو �شرفهم �أو كربيائهم يلج�ؤون �إىل
مناورات القوة التي ال تقبل احتماالت غري الفوز �أو
اخل�سارة .تدفعهم �آنذاك فكرة مفادها�« :إذا مل �أكن
عنيدً ا �سي�أخذ الآخرون حقي» .لكن �سرعان ما يتحول
العناد �إىل ممار�سة تهزم �صاحبها.
من ال�سمات الأخرى للعنيدين ميلهم �إىل
ت�صنيف النا�س بني اجليد وال�سيئ ،على ح�سب
توافقهم مع �أفكارهم ،مع ترجيح الأف�ضلية للتفكري
املب�سط� ،أي �إما �أبي�ض �أو �أ�سود ،والبعد عن عدم
اليقني �أو ال�صراع ،نراهم يف الغالب متحاملني
مييلون �إىل القوالب النمطية.
بالنظر �إىل العقلية املنغلقة للعنيدين ي�أتي هذا

النمط ال�سلوكي �إىل ذروته ،عندما يتعلق الأمر
بالأديان ،والعقائد ،والفل�سفات ال�سيا�سية واالقت�صاد.
فالآراء التي تنطوي عليها تلك الأمور هي الأ�صعب يف
التغيري ،لأنها �أكرث عر�ضة للحكم ال�شخ�صي والتف�سري
الذاتي .من املمكن النظر �إىل خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي على �أنه ق�ضية تغلبت فيها العقائد
ال�سيا�سية واالقت�صادية على املنطق.
التعامل مع العنيدين | يرى العنيدون �أحيا ًنا
حاجة �إىل التغيري ،لأن العناد يت�سبب يف حدوث
�صراعات بني الأ�شخا�ص .يف معظم احلاالت،
ي�صعب قيامهم بالتغيري ب�أنف�سهم .و�إذا ما طلبوا
امل�ساعدة� ،سواء من �شخ�ص مهم �آخر� ،أو فرد
من العائلة� ،أو �أحد الأ�صدقاء �أو الزمالء حتى
املتخ�ص�صني ،فمن اجليد �أن ُيظهر هذا ال�شخ�ص
نوعا من التعاطف جتاههم.
ً
تكمن اخلطوة الأوىل يف فهم الق�صة التي تقف
وراء العناد .ينطوي ذلك على الك�شف عن بع�ض
التجارب التي �أدت �إىل مثل هذا ال�سلوك �سيئ
التكييف .فغال ًبا ما ين�ش�أ العنا ُد �آلي ًة دفاعية للبقاء.
نظ ًرا لكون العنيدين يخ�شون على نحو غريزي
من �سيطرة الآخرين عليهم ،ينبغي على من
ي�ساعدونهم �أن يعاجلوا امل�س�ألة بروية .يتطلب
ذلك منهم جماراتهم وحماولة �ضبط �أي حماولة
مبا�شرة خلرق دفاعات ال�شخ�ص العنيد .بد ًال
من ذلك ،يتوجب عليهم تبنيهم �شك ًال من �أ�شكال
التوا�صل .بغ�ض النظر عن �أي حماولة يقوم بها
العنيدون للتعبري عن غ�ضبهم ،مهما كانت م�ستفزة،
ينبغي اال�ستمرار يف �إظهار التعاطف .فخو�ض جدال
مع عنيدين لن ي�أتي بنتيجة.
ينبغي ملن يقدمون امل�ساعدة �أن يتوخوا احلذر
ال�شديد ،لي�س فقط فيما يتعلق مبا يقولونه ،لكن
� ً
أي�ضا فيما يتعلق بتوقيت ما يقولونه .عندما يكون
الوقت منا�س ًبا لتقدمي ر�أي مغاير ،يتعني �أن يحدث
ذلك بكل احرتام .قد يتقبل العنيدون وجهة النظر

		

الأخرى� ،إذا �أتقنت مهارة التوا�صل على نحو
�صحيح ،حتى �إن كانوا رف�ضوها يف البداية .الأهم
من ذلك ،ينبغي �أن يفهم من ي�ساعدون �أنه يف �سبيل
�إقناع العنيدين بالتغيري ،ينبغي لهم �أن يجعلوهم
ي�صدقون �أن التغيري هو فكرتهم منذ البداية.
ال توجد حلول سريعة | ال يتغري النا�س �إال
�إذا كانوا م�ستعدين لتق�صي الأ�سباب التي تدفعهم
للقيام ب�أفعالهم ،واكت�شاف طرق عدة للتعاطي مع
حياتهم� .سيعود ذلك بالنفع على العنيدين� ،إذ
�إنهم �سي�صبحون �أكرث �إدرا ًكا للق�ضايا الكامنة وراء
حملهم على �أن يتبنوا ال�صواب .قد يدركون ،من
خالل العالج النف�سي والإر�شاد ،مدى الت�أثري ال�سلبي
للت�صلب على حياتهم.
قد يكت�شفون تدريج ًيا �أن دافعهم خلو�ض
ال�صراعات وامل�شاحنات يبد�أ باالنح�سار .وقد
يتعلمون تقدير قيمة النظر �إىل الأمور من وجهات
نظر خمتلفة ،حتى �إنهم قد يتقبلون فكرة ال�شك.
ويتخل�صون مع مرور الوقت من الآليات الدفاعية
القدمية وي�ستبدلون بها �آليات بناءة بقدر �أكرب.
لي�س تطوير �إح�سا�س �أكرث ا�ستقرا ًرا بقيمة الذات
ح ًال �سري ًعا .لكن يبقى الأمل يف �أن يدرك العنيدون
�أنه على الرغم من كون العامل ملي ًئا بالأ�شخا�ص
الذين يعتقدون �أنهم على حق ،ف�إن قوة ال�شخ�ص
وطريقه �إىل العظمة يكمنان يف القدرة على
االعرتاف باخلط�أ عند اتخاذ قرار خاطئ.
دون تفكري ،ال يعد العناد �سوى �شكل من �أ�شكال
احلماقة الوا�ضحة.
* �أ�ستاذ عالجي مميز لتطوير القيادة والتغيري امل�ؤ�س�سي
يف معهد �إن�سياد .وهو م�ؤ�س�س مركز القيادة العاملي يف
املعهد ،ومدير برنامج حتديات القيادة الذي ُيعد �أحد
�أهم الربامج يف املعهد .وقد �صدر له عدد من الكتب
حول ق�ضايا التطوير القيادي و�إدارة الأعمال.
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إسالميات

األمن النفسي
ُ
التشريع اإلسالمي ضرورة تعزيز الطمأنينة
يؤكد
واالستقرار في المجتمعات البشرية.
َ
وتحقيقه،
األمن
فقد جعل اهلل تبارك وتعالى ،توفي َر
ِ
ً
جزاء إيمانهم بربهم.
مكافأة ينالها المؤمنون
َ

أ .د .عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية  -المدينة المنورة

حتتاج

النف�س الب�شرية ،على نحو م�ستمر،
�إىل التغذية باملعاين الإميانية العميقة،
التي تنتج عنها �آثا ٌر �إيجابية تربز يف حياة الفرد،
فت�ؤثر يف �صالحه وا�ستقامته ،بحيث ي�صبح مرهف
احل�س ،رقيق ال�شعور ،مرتاح النف�س ،مطمئن القلب،
م�ست�شع ًرا للمراقبة الإلهية ،في�سلك املنهج القومي،
ويلزم جادة ال�صواب ،وال�صراط امل�ستقيم ،وال يحيد
عن ذلك� ،أو ينجرف عن م�ساره ،وال يتقبل الأفكار
الن�شاز ،وال امل�ؤثرات الغريبة ،وال يلتفت �إىل غري ما
حكم به الت�شريع الإ�سالمي �أو ق�ضى به.
يربز يف املجتمعات املعا�صرة كثري من املخاطر
وامل�ستجدات ،واملتغريات ال�سريعة ،التي بد�أت
ت�ؤثر يف �سلوكيات بع�ض الأفراد ،ال�سيما ال�شباب،
واجنرفت ب�آخرين �إىل االن�سياق وراء الأفكار
املخالفة للمنهج الإ�سالمي الو�سطي ،و�أدت �إىل
انحراف بع�ضهم عن جادة ال�صواب ،ب�سبب بواعث
الف�ساد ،ونوازع ال�شر التي �أحاطت باملجتمعات،

واكتنفتها من جوانبها كافة .وقد و�ضع الإ�سالم
القواعد ال�شرعية التي ُت َر ِّ�سخُ اال�ستقامة يف النفو�س،
وحتمي الفكر من االنحراف ،وت�صونه من الزيغ
وال�ضالل ،و ُت َع ِّمقُ يف نف�س امل�سلم الثوابت الإميانية،
واال�ستقامة ال�سلوكية ،التي تُعد ركيز ًة مهمة ،ودعامة
�أ�سا�سية حلياة قومية.
أهم ما يحفظ
الإميانُ العميق باهلل عز وجل من � ِّ
النفو�س ويحر�سها من االنحرافات ،فهو ركيزة قوية،
َ
تر�سخ يف النف�س الإن�سانية معا َ
ين
ودعامة �أ�سا�سيةِّ ،
العبودية احلقة هلل �سبحانه ،وتنمي فيها ال�شعور
باخل�شية من الرب ج َّل يف عاله ،واخلوف من عقابه،
ودوام ال�صلة به ومراقبته ،وااللتزام بتقواه وطاعته.
امل�سلم �إىل العناية
ويدفع الإميانُ باهلل تعاىل
َ
بال�ضرورات التي �أَ َّكد الإ�سالم حفظها ،ويحول بينه
وبني الوقوع يف املحظورات ،ويحجزه عن التعدي
على حقوق الآخرين وانتهاكها ،و ُين�شئ يف �ضمريه
وازعا داخل ًيا قو ًّيا ،يهديه �إىل الف�ضائل ،ويحميه من
ً

النفوس ويحرسها من االنحرافات،
أهم ما يحفظ
َ
من ِّ
ُ
اإليمان العميق ،فهو ركيزة قوية،
معاني
ودعامة أساسيةِّ ،
ترسخ في النفس اإلنسانية َ
العبودية الحقة هلل عز وجل،
الرب جل وعال،
وتنمي فيها الشعور بالخشية من ِّ
والخوف من عقابه،
ودوام الصلة به ومراقبته ،وااللتزام
بتقواه وطاعته
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مقارفة اجلرائم والرذائل ،وي�سمو ب�إن�سانيته عن
الرتدي �إىل احل�ضي�ض� ،أو الوقوع يف الهاوية.
تربز عالمات الإميان ال�صادق ،ودالالته
الوا�ضحة على الفرد ،عرب �شعور الآخرين
باالطمئنان للتعامل معه ،والثقة به ،و�أمن جانبه،
فال يخ�شون من تعدّيه �أو �ضرره� ،أو ظلمه �أو حيفه،
فينعك�س �أثر �إميانه على �أفراد املجتمع ،وينعم
اجلميع باال�ستقرار ،ويعي�شون �إخوة متحابني،
مرتاحمني متعاطفني .ويتمكن ك ُّل واحد منهم من
التمتع بحقوقه الكاملة التي قررها له الإ�سالم،
واالحتفاظ بكرامته الإن�سانية.
فالإميان �أ�صل لكل خري وف�ضيلة ،ودرع واقٍ
من كل �ش ٍّر وجرمية ،وهو �سياج حاجز دون الوقوع
يف املحظور والرذيلة ،وم�صدر ثقة للآخرين
ب�صاحبه .وقد جاء يف قول احلق جل وعز} :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{

(الن�ساء .)92 :حيث �أخربت الآية ب�أ�سلوب ي�ستبعد
احتمال وقوع جرمية القتل من امل�ؤمن على �أخيه
امل�ؤمن� ،إال �أن يحدث ذلك عن طريق اخلط�أ
وعدم الق�صد .وهكذا كل حمظور يف الإ�سالم� ،أو
اعتداء على ال�ضرورات ال ي�صدر �إال من قلب فارغ
من الإميان .روى �أبو هريرة ،ر�ضي اهلل عنه� ،أن
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :ال يزين
الزاين حني يزين وهو م�ؤمن ،وال ي�سرق ال�سارق
حني ي�سرق وهو م�ؤمن ،وال ي�شرب اخلمر حني
ي�شربها وهو م�ؤمن ،وال ينهب نهبة ذات �شرف
يرفع النا�س �إليه فيها �أب�صارهم حني ينهبها وهو
م�ؤمن» متفق عليه.
وي�ؤكد الت�شريع الإ�سالمي �ضرورة تعزيز
الطم�أنينة واال�ستقرار يف املجتمعات الب�شرية .فقد
أمن وحتقيقَه،
جعل اهلل ،تبارك وتعاىل ،توف َري ال ِ
مكاف�أ ًة ينالها امل�ؤمنون جزا َء �إميانهم بربهم،

أُ َما َم ُة ُ
بنت أبي ال َعاص

َح ِف ُ
ول اهلل ،صلى
يدة ُ
رس ِ
اهلل عليه وسلم
والتزامهم باملنهج الرباين يف العبادة واملعاملة،
قال تعاىل} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮔ{

(النور :من الآية .)55
فهذا وعد من اخلالق� ،سبحانه وتعاىل،
ومن �أوفى بعهده من اهلل؟ ويت�أتى ذلك عند
الإميان ال�صادق ،وااللتزام ال�صحيح ،تكون
النتائج العظيمة ،والثمرات اجلليلة ،ومنها الأمن
والطم�أنينة ،والتمكني واال�ستقرار.
�إن امل�سلم مبا وهبه اهلل من فطرة �سليمة
ير�شده �إىل
تقوده �إىل اخلري ،وعقل نا�ضج
ُ
الرب ،ومييز به بني املحا�سن وامل�ساوئ ،واملنافع
جاهدا �أن يت�صف ب�صفات
وامل�ضار ،ي�سعى
ً
�أهل الإميان ،وي�ستنري ب�أنوار الهداية الربانية،
حتى ال يقع يف مزالق الرذيلة� ،أو يلج يف مداخل
ال�شيطان ،لأنه متى خرج عن جادة ال�صواب،
رب الأرباب ،واعتمد على عقله
وتوجيه ِّ
وهواه لو�ضع �أُ ُ�س�س عي�شه ،ومنهج حياته ،ف�إن
معي�شته �ستكون تعا�سة ،وحياته �ضن ًكا و�ضيقًا:
}ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯿ{ (من الآيتني123 :
و )124من �سورة طه.

�إن تقوية الوازع الديني ،وغر�سه يف النفو�س ،من
�أوجب الواجبات التي ال ينبغي التهاون بها� ،أو الغفلة
عنها .وال بد من دفع النف�س والأخذ بها نحو منابع
التقوى ،عرب املواظبة على قراءة القر�آن و�سماعه،
ف�إن ذلك مدعاة الطمئنان القلوب ،و�أمن النفو�س،
وو�سيلة فاعلة لتحقيق احلياة الطيبة لأفراد املجتمع،
وبث الأمن النف�سي يف �أو�ساطه ،و�إزالة اخلوف
والعنف من نفو�س �أبنائه ،وغر�س معاين التوكل على
اهلل تعاىل ،والر�ضا بق�ضائه وقدره ،والتحلي بال�صرب
يف معاجلة امل�صائب ،و�صيانة النفو�س من االنحراف
ال�سلوكي واخلروج بها من امل�صاعب .ويبقى اليقني
ب�أن الأمن احلقيقي ينبع من داخل النفو�س ،وينبعث
من �سويداء القلوب ،فيفي�ض على املجتمع راحة
وهنا ًء و�سال ًما ،و�سعادة و�أم ًنا واطمئنا ًنا.

للنبي،
ِّ

�صلى اهلل عليه و�سلم،
مواقف تربوية م�ؤ ِّثرة
منهجهُ ،عليه
ال�ص َغار ،وكان ُ
مع ّ
ال�صالة وال�سالم ،فريدً ا يف تعامله
مع الأطفال ،حيث يحنو عليهم،
ويتب�س ُط معهم ،ويقبلهم
ويداعبهم َّ
ويالعبهم ،و ُي َ�س ُّر لر�ؤيتهم .وكانت
�أمام ُة بنتُ �أبي العا�ص ،و�أ ُّمها
زينب بنتُ ر�سول اهلل� ،صلى اهلل
ُ
عليه و�سلم ،ممِ ّ ن َح ِظ َيت ِب ُح ِّب ِه،
عليه ال�صالة وال�سالم ،ورعاي ِته،
وا�ست�أثرت بعط ِفه وحنا ِنه.
ُولِدَ ت �أُ َم َام ُة �أُولىَ حفيدات
ر�سول اهلل� ،صلي اهلل عليه و�سلم،
من ابنته الكبرية زينب ،ر�ضي اهلل
عنها ،يف مكة املكرمة .وتوفيت �أ ّمها
وهي مل تزل �صغرية ال�سن مل تبلغ
احللم .فعا�شت �أمامة يف رعاية
جدّها ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،و َل ِق َيت يف َجدها ما فقدته
من حنان �أ ّمها .فكان يالعبها ،وبلغ
من �شدّة حمبته لها �أنه كان يحملها
يف �صالته ،وكان يخ�صها بهداياه،
ويبرَ ُّ بهاِ ،من ِ�شدَّة �إكرامه لها،
َ
و�ش َف َق ِت ِه بها.
وجدِّ ها ُ
ر�سول
بعد وفاة والدتها َ
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،عا�شت

يف رعاية خالتها فاطمة ،ر�ضي اهلل
عنها .ويف ال�سنة الثانية ع�شرة من
الهجرة تويف والدُها �أبو العا�ص بن
الربيع ،وقد �أو�صى بابنته �أمامة �إىل
ابن خا ِل ِه الزبري بن العوام ،ر�ضي
اهلل عنه ،فانتقلت �إىل بيت ابن خالة
�أبيها الزبري بن العوام ،وزوجته
�أ�سماء بنت �أبي بكر ،ر�ضي اهلل
عنهما .وكانت خالتها فاطمة بنت
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم
ور�ضي عنها ،قد �أو�صت عل ًيا ،ر�ضي
اهلل عنه ب�أن يتزوجها .فلما توفيت
فاطمة ،ز ّو َج الزب ُري بنُ الع َّوام �أمام َة
علي ،ر�ضي اهلل عنه .فتزوجها
ِمن ٍّ
يف خالفة عمر بن اخلطاب ،ر�ضي
لعلي ،ر�ضي
اهلل عنه .وبقيت زوجة ٍّ
اهلل عنه ،قرابة خم�سة وع�شرين
ُنجب منه ،حتى ا�ست�شهد
عاما ،ومل ت ِ
ً
يف عام (40هـ) .فحزنت عليه حز ًنا
�شديدً ا .و ُروِيَ �أنه قال لها عند
موته� :إن كان لك يف الرجال حاجة
لك املغرية بن نوفل
فقد ر�ضيتُ ِ
زوجا .فخطبها املغرية من احل�سن
ً
بن علي ،ر�ضي اهلل عنهما ،فز ّوجه
�إياها ،وعا�شت معه دون �أن تنجب
منه �إىل �أن توفيت ،ر�ضي اهلل عنها،
يف عام (50هـ 670/م).
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صحة

اإلنفلونزا الموسمية
الوقاية شتا ًء
أغلب الحاالت تشفى دون مضاعفات خطرة،
لكن أصحاب األمراض المزمنة قد تتطور
المضاعفات لديهم .وهنا يبرز دور التطعيمات
في تجنب اإلصابة.

أ .د .سريع بن حمد الدوسري
أستاذ األنف واألذن والحنجرة
كلية الطب ،جامعة الملك سعود
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ترتفع

معدالت الإ�صابة بالإنفلونزا يف ف�صل
ال�شتاء .وعلى الرغم من �أن الإ�صابة
بالإنفلونزا ال ت�صنف ً
مر�ضا خط ًرا� ،إال �أنها
تتطور عند بع�ض احلاالت �إىل م�ضاعفات �أ�شد
ق�سوة ،ورمبا تكون مهددة للحياة .لذلك تربز
�أهمية التعرف �إىل �سبل الوقاية من هذا املر�ض
وت�شخي�صه وعالجه.
تبد�أ �أعرا�ض الإ�صابة بالإنفلونزا عاد ًة بعد
يومني من التعر�ض للفريو�س ،وت�شمل :ح َّمى،
وثر �أنفي�« ،سيال ًنا �أنف ًيا» ،والتهاب احللق ،و�أمل
الع�ضالت ،وال�صداع ،وال�سعال ،والإعياء.وت�ستمر
الأعرا�ض لفرتة �أقل من �أ�سبوع .ولكن ال�سعال قد
ي�ستمر لأكرث من �أ�سبوعني� .أما الأطفال ،فقد يكون
هناك غثيان وتقي�ؤ ،نتيجة التهاب املعدة والأمعاء.
لكن نحو ُثلث امل�صابني بالإنفلونزا ال تظهر
لديهم �أي �أعرا�ض .وت�شمل م�ضاعفات الإنفلونزا:
االلتهاب الرئوي الفريو�سي ،وااللتهاب الرئوي

تشمل مضاعفات اإلنفلونزا:
		
االلتهاب الرئوي ،والتهابات الجيوب األنفية،
			
إضافة إلى احتمالية تفاقم المشكالت الصحية
					
المزمنة كالربو وقصور القلب
								
اجلرثومي الثانوي ،والتهابات اجليوب الأنفية،
وتفاقم امل�شكالت ال�صحية ال�سابقة ،مثل الربو �أو
ق�صور القلب ،ويف حاالت الأطفال الأقل من �ستة
�أ�شهر قد ت�ؤدي الإنفلونزا �إىل التهاب ال�سحايا،
وت�شنجات حرارية.
اإلنفلونزا ونزالت البرد | م�ضاعفات
الإنفلونزا �أكرث �شدة من نزالت الربد العادية
«الزكام» ،الذي ت�سببه فريو�سات �أخرى مثل
الفريو�س الأنفي ،كما �أن �أعرا�ض الإنفلونزا ت�ستمر
متاما يف
لفرتة �أطول .ومعظم امل�صابني يتعافون ً
فرتة متتد من �أ�سبوع �إىل �أ�سبوعني ،ولكن ن�سبة
�أقل من امل�صابني باملر�ض قد يتطور لديهم املر�ض
�إىل م�ضاعفات �أكرث ق�سوة مثل االلتهاب الرئوي.
وهكذا ،ميكن �أن تكون الإنفلونزا مهددة للحياة،
ال�سيما لل�ضعفاء �صغا ًرا وكبا ًرا� ،أو �أ�صحاب
الأمرا�ض املزمنة� ،أو الأ�شخا�ص الذين يعانون
�ضعفًا يف اجلهاز املناعي ،مثل امل�صابني بفريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية املتقدم� ،أو بع�ض املر�ضى
الذين قاموا بزراعة �أع�ضاء .كما �أن الن�ساء
احلوامل والأطفال ال�صغار هم � ً
أي�ضا يف خطر
ب�سبب امل�ضاعفات.
انتقال العدوى | ينت�شر الفريو�س عاد ًة عن
طريق الهواء ،ب�سبب ال�سعال �أو العط�س ،حيث
يتطاير الرذاذ �إىل م�سافة مرتين .وبذلك ميكن
�أن ينت�شر الفريو�س عن طريق مل�س الأ�سطح
امللوثة ،حيث تعي�ش الفريو�سات ب�ضع �ساعات.
وقد يكون ال�شخ�ص معد ًيا للآخرين قبل �أن تظهر
عليه الأعرا�ض بيومني ،ومتتد فرتة التهديد بنقل
العدوى للآخرين �إىل �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني بعد ظهور
الأعرا�ض ،ال�سيما مع انخفا�ض الرطوبة ،ونق�ص
�أ�شعة ال�شم�س يف ال�شتاء� ،إذ ي�ساعد ذلك على بقاء
العدوى فرتة �أطول.
الوقاية | تُعد التطعيمات ال�سنوية �ضد
الإنفلونزا الو�سيلة الأوىل للوقاية .عادة ما يكون
اللقاح فاع ًال �ضد ثالثة �أنواع �أو �أربعة �أنواع من
الإنفلونزا (منط �أ و ب) .ولأن الفريو�س يتطور
ب�سرعة ،فال َّبد من حت�ضري اللقاح �سنو ًيا� ،إذ يجري
�إعداده بناء على اخلربات ال�سابقة واملتوقعة ،وبناء
على تو�صية منظمة ال�صحة العاملية.
يهدف التطعيم �إىل حتفيز اجلهاز املناعي
يف اجل�سم �ضد هذه الفريو�سات .وهناك نوعان
من اللقاح ،لقاح يعطى بحقن يف الع�ضل ،وهو
فريو�سات معطلة يعطى للأ�شخا�ص من عمر �ستة

أنواع اإلنفلونزا
ت�سبب الإنفلونزا ثالثة �أمناط من
الفريو�سات هي:
فيروس إنفلونزا (أ)

وهي الأكرث �شرا�سة ،وت�سبب �أ�شد الأمرا�ض
التي ت�أكدت لدى الب�شر واحليوان ،والأكرث
تنوعا وراث ًيا منها هو فريو�س ،H1N1وهو
ً
الذي ت�سبب يف جائحة �إنفلونزا ،1918
وجائحة �إنفلونزا اخلنازير  ،2009و
 H3N2الذي ت�سبب يف �إنفلونزا هونغ كونغ
عام  .1986تعد الطيور املائية الربية هي
امل�ضيف الطبيعي لهذه الفريو�سات.
إنفلونزا (ب)

ت�صيب �إنفلونزا (ب) الب�شر ح�ص ًرا،
تنوعا وراث ًيا من
�شيوعا ،و�أقل ً
وهي �أقل ً
الإنفلونزا (�أ).
إنفلونزا (ج)

تنوعا
�شيوعا ،و�أقلهم ً
�أقل الفريو�سات ً
وراث ًيا ،ولكنها ت�صيب الأطفال واحليوانات.

�أ�شهر �أو �أكرث مبا يف ذلك الأ�شخا�ص البالغون
ومن يعانون � ً
أمرا�ضا
الأ�صحاء ،والن�ساء احلواملَ ،
مزمنة .ولقاح ُيعطى عرب بخ فريو�سات م�ضعفة
يف الأنف ،ويعطى من �سن � 49-2سنة ،وال يعطى
للن�ساء احلوامل والأطفال دون ال�سنتني وكبار
ال�سن .وقد تظهر �أعرا�ض العدوى على الرغم من
�أن هذه الأعرا�ض عاد ًة لي�ست خطرة �أو طويلة
الأمد كما يف الإنفلونزا.
تُعد اللقاحات م�أمونة وناجعة ،وقد جرى
عاما .وميكن
ا�ستخدامها منذ ما يزيد على �ستني ً
للقاح الإنفلونزا وقاية البالغني الأ�صحاء من
حدوث املر�ض بن�سبة جناح ت�صل �إىل .%90
ت�صل الإنفلونزا �إىل ذروتها يف ف�صل ال�شتاء.
ولهذا تقدم منظمة ال�صحة العاملية تو�صيات
ب�ش�أن تركيبتني خمتلفتني من اللقاحات كل عام،
واحدة يف الن�صف ال�شمايل من الأر�ض ،و�أخرى
للن�صف اجلنوبي.
وللحد من انتقال الإنفلونزا ،يجب اتباع عادات
�صحية و�شخ�صية جيدة مثل :عدم مل�س العينني
�أو الأنف �أو الفم ،وغ�سل اليدين على نحو متكرر
يف اليوم الواحد بال�صابون واملاء ،مع التدليك
اليدوي القائم على الكحول� ،إ�ضافة �إىل تغطية
الفم يف �أثناء ال�سعال والعط�س ،وجتنب االت�صال
الوثيق مع املر�ضى ،وبقاء املري�ض يف املنزل .يعد
الكحول مطه ًرا فاع ًال �ضد فريو�سات الإنفلونزا،
يف حني �أن مركبات الأمونيوم الرباعية ميكن
ا�ستخدامها مع الكحول ،بحيث ي�ستمر ت�أثري
التعقيم لفرتة �أطول.
العالج | ين�صح امل�صابون بالإنفلونزا بالراحة،
و�شرب ال�سوائل ،وجتنب التبغ .و�إذا لزم الأمر،
تناول �أدوية خاف�ضة للحرارة ،وم�سكنة للأمل.
ويجب على الأطفال واملراهقني الذين يعانون
�أعرا�ض الإنفلونزا وال�سيما احلمى ،جتنب تناول
الأ�سربين يف �أثناء عدوى الإنفلونزا «وال�سيما
فريو�س �إنفلونزا ب» ،لأن القيام بذلك ميكن �أن
ي�ؤدي �إىل متالزمة راي ،وهو مر�ض نادر ولكنه
يحتمل �أن يكون مميتًا ،لأنه ي�صيب الكبد .ومبا �أن
الإنفلونزا �سببها فريو�س ،ف�إن امل�ضادات احليوية
لي�س لها �أي ت�أثري يف العدوى ،ما مل تكن هناك
التهابات ثانوية ،مثل االلتهاب الرئوي اجلرثومي.
وقد يكون الدواء امل�ضاد للفريو�سات فاع ًال� ،إذا
�أعطي يف وقت مبكر للحاالت احلادة ،لكن بع�ض
�سالالت الإنفلونزا ميكن �أن تظهر مقاومة للأدوية.
وال بد من التنبيه �إىل �أن و�صف الأ�سربين قد ي�ؤدي
�إىل غيبوبة وتلف للكبد.
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غذاء

الجزر والبطاطس الحلوة

لأنها حتتوي على البيتا كاروتني ،الذي
يعمل اجل�سم على حتويله �إىل فيتامني �أ،
الذي ُي�ش ّكل �أهمية يف تقوية جهاز املناعة
ومقاومة العدوى ،كونه م�ضادًا للأك�سدة.
كما يدعم فيتامني �أ اخلاليا اجللدية
والرئتني ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�شجع على
ت�شكيل الأغ�شية املخاطية الواقية من
امليكروبات يف اجلهاز اله�ضمي .مينح
البيتا كاروتني اللون الربتقايل للجزر
والبطاط�س احللوة� ،إ�ضافة �إىل اليقطني،
وال�شمام ،والقرع ،واملاجنو ،وجنده � ً
أي�ضا
يف ال�سبانخ ،والطماطم.

أمراض الشتاء

تحصينات غذائية
تسهم مجموعة متنوعة من األطعمة
في رفع قدرة الجسم على مواجهة العدوى واألمراض،
السيما تلك المتعلقة بفصل الشتاء.

أماني الددا

يف

ف�صل ال�شتاء تكرث �أمرا�ض الإنفلونزا والربد ،ولي�س من ال�سهل ال�سيطرة عليها .ولكن ما ميكن فعله هو الوقاية
والتح�صني منها ،عرب تقوية جهاز املناعة ،الذي ميثل ال�سياج ال�شائك الذي يبنيه اجل�سم ملقاومة امليكروبات،
مثل البكترييا والفريو�سات ،و� ً
أي�ضا لتدمري اخلاليا غري الطبيعية داخل اجل�سم .لذلك فكلما �ضعف هذا ال�سياج ،كان
من ال�سهل اخرتاق اجل�سم ،والإ�صابة بالأمرا�ض.
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المكسرات السيما اللوز والجوز

حتتوي املك�سرات على م�ضادات
للأك�سدة عدة ،كالأوميغا ،3
وال�سيلينيوم ،والزنك� ،إذ يعد
ال�سيلينيوم من �أهم م�ضادات
الأك�سدة� ،إ�ضافة اىل دوره املهم يف
تقوية جهاز املناعة .يتوافر ال�سيلينيوم
� ً
أي�ضا يف الثوم ،والربوكلي ،وال�سردين،
والتونة ،وال�شوكوالته الداكنة ،وبع�ض
�أنواع احلبوب .كما حتتوي املك�سرات
� ً
أي�ضا على الزنك الذي ي�ؤدي دو ًرا
مه ًما يف ال�سيطرة على التهابات
اجل�سم ،وتقوية ا�ستجابة اجلهاز
املناعي� .أما فيتامني هـ ف ُيعد من
م�ضادات الأك�سدة التي ت�ساعد اجل�سم
على مقاومة العدوى من الفريو�سات.
من �أهم م�صادره املك�سرات وال�سيما
اللوز ،والفول ال�سوداين ،والبندق،
وبذور دوار ال�شم�س ،بالإ�ضافة اىل
ال�سبانخ والربوكلي.

سمك السلمون

ُيعد من الأطعمة �شديدة الت�أثري يف
تقوية املناعة ،الحتوائه على عدة
عنا�صر م�ساعدة مثل الدهون الأحادية
غري امل�شبعة ،و�أهمها الأوميغا ،3
والأوميغا  ،6التي جندها � ً
أي�ضا يف
زيت بذور الكتان ،واجلوز .كما يحتوي
على فيتامني د املهم يف تقوية املناعة
ومقاومة العدوى ،ويوجد � ً
أي�ضا يف
الأ�سماك الدهنية كاملاكريل والتونة
وال�سردين ،والأطعمة املدعمة كاحلليب
وع�صري الربتقال وبع�ض احلبوب� .أما
امل�صدر الرئي�س لفيتامني د فهو ال�شم�س
التي من ال�صعب �أحيا ًنا التعر�ض لها
يف ف�صل ال�شتاء ،لذلك ال بد من تناوله
من م�صادر طبيعية �أخرى� ،أو من
املكمالت الغذائية .كما ي�ضم �سمك
ال�سلمون � ً
أي�ضا فيتامني ب  ،12وفيتامني
ب  ،6وهي فيتامينات مهمة يف تقوية
جهاز املناعة.

الكركم

من الأطعمة امل�ضادة للأك�سدة
بامتياز ،الحتوائه على مادة الكركمني
امل�ضادة للأك�سدة وامل�ضادة لاللتهاب،
والتي ت�ساعد على تقليل اخلاليا
التالفة ،لذلك ين�صح ب�إدخاله عند
�إعداد الطعام ك ُمن ِّكه ،ولإعداد
اخللطات والتوابل� ،أو ب�إ�ضافته �إىل
احلليب الدافئ.

الزبادي

يحتوي على الربوبيوتيك ،والربوتني،
والزنك .الربوبيوتيك هي البكترييا
اجليدة التي تُ�سمى � ً
أي�ضا البكترييا
ال�صديقة ،والتي جندها عادة يف
درعا للجهاز
اجلهاز اله�ضمي ،وتعمل ً
املناعي .وجندها � ً
أي�ضا يف بع�ض �أنواع
الأجبان كاملوزاريال ،وجنب القري�ش،
وكذلك يف املخلالت ،والكامبوت�شا ،وهو
نوع من ال�شاي.

الفلفل الرومي

لأنه يحتوي على فيتامني ج املح ِّفز
للجهاز املناعي .ي�ساعد فيتامني ج
على تقلي�ص مدة الأعرا�ض امل�صاحبة
لاللتهابات الفريو�سية و�شدتها يف
اجلهاز التنف�سي العلوي .كما ي�ؤدي
دو ًرا م�ضادًا للأك�سدة ،و ُي�س ّرع
التئام اجلروح .يوجد فيتامني ج يف
احلم�ضيات ،والكيوي ،والتوت ،وكثري
من اخل�ضراوات ،مثل القرنبيط،
واللفت ،والبنجر الأخ�ضر ،والكرنب،
وال�سلق ،والهليون.

مهما في
تؤدي أسماك السلمون دو ًرا ً
تعزيز مناعة الجسم ،بسبب ما تضمه من فيتامينات مهمة ،مثل 		
فيتامين د ،وفيتامين ب  ،6و ب ،12
		
باإلضافة إلى الدهون األحادية المفيدة أوميغا  ،3وأوميغا 6

أسباب غذائية ُتضعف الجهاز المناعي

التوازن لمقاومة أمراض الشتاء
للمساعدة على الحفاظ على نظام صحي على مدار العام ،ولجعل
مستعدا لفصل الشتاء ،ينبغي القيام باآلتي:
الجسم
ً

• احل�صول على خم�س ح�ص�ص �إىل �سبع ح�ص�ص من اخل�ضار
والفواكه يوم ًيا ،للح�صول على الفيتامينات واملعادن وم�ضادات
الأك�سدة ،التي تعزز املناعة.
اخل�ضراوات والفواكه التي ا�ستخدمت
يف زراعتها املبيدات احل�شرية على
نحو مكثف.

الر�صا�ص والزئبق والكادميوم ،وهي
املواد التي متت�صها بع�ض امل�أكوالت
البحرية والأطعمة الأخرى.

زيادة الوزن تزيد من ن�سبة الإ�صابة
بااللتهابات وامليكروبات ،بح�سب كثري
من الأبحاث احلديثة.

الأطعمة امل�ص َّنعة (الالن�شون ،الهوت
دوغ ،اللحم املع َّلب).

• احلفاظ على النظافة ال�شخ�صية اجليدة ،وغ�سل اليدين ،لأنها
متنع انت�شار اجلراثيم .كما يجب ا�ستخدام �أدوات نظيفة ،كال�ش َوك
واملالعق ،لتقليل انت�شار البكترييا ومنوها.
• احل�صول على ق�سط كاف من النوم� ،إذ يت�سبب نق�ص النوم يف
جمموعة متنوعة من امل�شكالت ال�صحية ،مثل �ضعف جهاز املناعة.
ويو�صى البالغون باحل�صول على � 7ساعات �إىل � 9ساعات يوم ًيا.
ويحتاج الأطفال من � 8ساعات �إىل � 14ساعة ،ح�سب عمرهم.
• البحث عن طرق �صحية ومنا�سبة للتعامل مع الإجهاد ،مثل
اال�سرتخاء والت�أمل ،واال�ستماع �إىل املو�سيقا� ،أو الكتابة .و ُيعد
الن�شاط البدين � ً
أي�ضا طريقة رائعة للم�ساعدة على التحكم يف التوتر،
وي�ساعد على تقليل خطر الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض املزمنة التي قد
ت�ؤدي �إىل �إ�ضعاف جهاز املناعة على نحو �أكرب.
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تقنية

الحوسبة
السحابية
مستقبل األعمال
يتيح كثير من الشركات خدمات
الحوسبة السحابية التي ُت ّ
مكن
المستخدم من الوصول إلى ملفاته
بسهولة من كل أجهزته الذكية،
ومن أي مكان.

خلدون غسان سعيد

احلو�سبة

ال�سحابية هي ا�ستخدام برامج
�أجهزة �أخرى وقدرات يف الإنرتنت
لي�ست موجودة يف جهاز امل�ستخدم� .إذ ميكن لتلك
الأجهزة حماية املعلومات من ال�سرقة ،وا�ستخدام
جدا ،وذاكرة كبرية ،و�سعة تخزينية
�سرعات عالية ً
�ضخمة .وكل هذه املزايا ميكن الو�صول �إليها عرب
جهاز متوا�ضع القدرات .كما ت�سمح هذه التقنية
باحل�صول على م�ستويات الأداء نف�سها والتجربة
ذاتها من �أي جهاز مت�صل بالإنرتنت .وميكن
ا�ستخدام هذه التقنية لت�سهيل العمل يف �أثناء ال�سفر.
ميكن يف البداية تخزين ملفات العمل يف
الإنرتنت ،ومتابعة العمل عليها من �أي مكان ،ومن
�أي جهاز ،وذلك لتاليف ن�سيان ملف ما يف حا�سب
املكتب �أو املنزل .وميكن العمل على هذه الوثيقة
من احلا�سب املحمول ،وتخزين الأعمال على امللف
املوجود يف الإنرتنت ،ومن ثم متابعة العمل عليها
الحقًا عرب اجلهاز اللوحي� ،أو الهاتف اجلوال .هذه
أي�ضا لتاليف ت�ضرر احلا�سب ال�شخ�صي
الآلية مفيدة � ً
وفقدان امللفات املوجودة فيه ،مثل �سقوطه يف نقاط
التفتي�ش يف املطارات ،واحتمال ت�ضرر القر�ص
ال�صلب الذي يجري تخزين امللفات فيه ،حيث ميكن
احل�صول على امللفات ب�سهولة من �أي حا�سب جديد،
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دون فقدان � ٍّأي منها� ،إذا كان امل�ستخدم ممن يلج�أ
�إىل تخزين ملفاته �سحاب ًيا.
وال خطر من فقدان امللفات املخزنة �سحاب ًيا
يف حال تعطل الأجهزة اخلادمة لل�شركة التي تقدم
اخلدمة للم�ستخدم ،ذلك �أنها تقوم بحفظ ن�سخ
احتياطية على نحو دوري جلميع امللفات على �أقرا�ص
�صلبة متعددة ،وعلى �أجهزة خادمة خمتلفة ،الأمر
الذي ُي�س ّهل على امل�ستخدم ا�سرتداد ملفاته ،وعدم
احلاجة �إىل �شراء برامج تقوم بحفظ ن�سخ احتياطية
من هذه امللفات على �أقر�ص �صلبة عدة ،حلمايتها
على نحو م�ستمر.
لعل بع�ض امل�ستخدمني قد ا�ستخدم خدمات
التخزين ال�سحابية دون �أن يعلم بذلك ،مثل الربيد
الإلكرتوين ياهو ،وبريد جوجل ،وهومتيل� ،أو �آوتلوك،
وغريها ،وخدمات التخزين ال�سحابية دروب بوك�س،
و�آيكالود ،ودرايف ،وجي درايف ،ووان درايف،
وبوك�س ،وميغا ،وغريها ،بالإ�ضافة �إىل تخزين ال�صور
وعرو�ض الفيديو على ال�شبكات االجتماعية املختلفة،
مثل في�سبوك ،وتويرت ،و�إن�ستاغرام ،وغريها.
من الفوائد الأخرى التي تنجم عن ا�ستخدام هذه
التقنية حمل �أجهزة �إلكرتونية �أقل وزنًا ،مثل الأجهزة
عو�ضا عن احلا�سبات املحمولة ،وبطاريات
اللوحيةً ،

و�أقرا�ص �صلبة �أ�صغر حج ًما ،دون الت�ضحية بالأداء
�أو قدرة اجلهاز على العمل� ،إذ يكفي وجود ات�صال
بالإنرتنت للح�صول على جميع القدرات املرغوبة .من
الفوائد الأخرى احل�صول على م�ستويات �أمان عالية
با�ستمرار دون التفكري يف ذلك ،حيث يقوم فريق
�إدارة موارد اخلدمات ال�سحابية ب�إ�ضافة التحديثات
الربجمية الالزمة لرفع م�ستويات الأمان على نحو
م�ستمر ،ودون مالحظة امل�شرتك لذلك� ،أو وجود �أوقات
يتوقف فيها النظام عن العمل .الأمر نف�سه ينطبق على
حتديثات نظام الت�شغيل والربامج امل�ستخدمة.
كما ميكن توفري الوقت على نحو كبري� ،إذ
�إن امل�ستخدم لي�س م�ضط ًرا �إىل ن�سخ الوثائق
الكبرية ،والفيديوهات ال�ضخمة ،وال�صور الكثرية
بني احلا�سب والأجهزة الأخرى ،ال�سيما يف حال
عمل فريق على م�شروع واحد ،حيث ميكن للجميع
تعديل املعلومات �سحاب ًيا لت�صبح متوافرة للجميع
يف اللحظة نف�سها ،دون �إر�سالها �إىل اجلميع عرب
الربيد الإلكرتوين مث ًال .ومن �ش�أن هذا الأمر
أي�ضا خف�ض ال�ضغط على �سرعة الإنرتنت من
� ً
طرف امل�ستخدم ،ومن ثَم رفع الإنتاجية ،وخف�ض
التكاليف ،وال�سيما يف �أثناء ال�سفر ،وا�ستخدام ميزة
جتوال الإنرتنت املكلفة دول ًيا.

تطبيقات منوعة

Spend

طابعات لألجهزة المحمولة

ميكن

طباعة ال�صور الرقمية يف
�أثناء ال�سفر با�ستخدام عدة
ملحقات ،من بينها طابعة Instant Print
 Cameraالال�سلكية لأجهزة �آيفون ،التي
ميكن و�صلها بالهاتف ،وحملها �أينما
ذهب امل�ستخدم دون �أن تعيقه ،ليتحول
الهاتف �إىل جهاز طباعة متنقل .وميكن
عرب هذا امللحق طباعة �صور حفالت
التخرج والزفاف واللحظات العائلية
املاتعة يف الإجازات ،كما ميكن طباعة
ال�صور التي حتتوي على ر�سومات رقمية
عرب تقنية الواقع املعزز Augmented
 Realityيف الهاتف اجلوال .وهناك
طابعة �أخرى تعمل دون احلاجة �إىل
ا�ستخدام �أي بطاريات ،هي طابعة
 ،KiiPixالتي تتميز بخفة الوزن ،و�سهولة
احلمل ،واجلودة العالية لل�صور امللتقطة.
�إذ تعمل هذه الطابعة عرب و�ضع الهاتف
عليها من الأعلى بعد فتحها ،لتتيح
للم�ستخدم �أن يبد�أ يف طباعة ما يرغب
فيه من ذكريات ،ويريد االحتفاظ بها يف
ن�سخ حقيقية من ال�صور.
�صورة ٍ

ي�ساعد التطبيق املجاين من مايكرو�سوفت
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل  iOSعلى
تتبع النفقات ب�أ�سهل طريقة ممكنة ،حيث
يرتبط بالنفقات امل�صروفة من بطاقات
االئتمان� ،أو بطاقات اخل�صم ،حتى من
ح�ساب م�صريف مت�صل� .إذ �ستظهر جميع
عمليات ال�شراء اخلا�صة بامل�ستخدم يف قائمة
اخلال�صة ،مع �إمكانية ت�صنيفها بو�صفها
نفقات �شخ�صية �أو نفقات للعمل .كما ميكن
تخ�صي�ص جميع تقارير التطبيق وعلى نحو
كامل ،وحفظها على �شكل جداول البيانات
�أو ملفات  .PDFوميكن حتميل التطبيق من
متجر �آيتونز الإلكرتوين.

Opera Touch

يقدم تطبيق  Opera Touchاملجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل �آندرويد
قدرات متقدمة لت�صفح املواقع من الهاتف
اجلوال �أو اجلهاز اللوحي ،حيث يعمل على
نحو �سل�س و�سريع با�ستخدام يد واحدة
فقط ،مع �إمكانية مزامنة املت�صفح مع
ن�سخة خم�ص�صة ل�سطح املكتب ،ومنع عر�ض
الإعالنات املدفوعة يف �صفحات املواقع،
وتتبع �أخبار العمالت .وميكن حتميل التطبيق
من متجر جوجل بالي الإلكرتوين.
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أسرة

تطبيقات لتعليم
البرمجة لألطفال
تعاظمت أهمية البرمجة في
السنوات األخيرة إلى درجة تسترعي االهتمام
بتعليم األطفال أساسياتها حتى
قبل دخول المدرسة.

فهد بن فيصل الحجي
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منذ

نحو عقد �أو �أكرث ،تغري
مفهوم الأ ّمية الذي نعرفه من
اجلهل بالقراءة والكتابة� ،إىل اجلهل
بالتعامل مع احلا�سب الآيل ،ف�أ�صبح
الأ ّمي هو َمن ال يعرف كيف يتعامل مع
احلا�سب الآيل يف نظر كثري من النا�س.
وانت�شرت يف كل مكان دورات و�أن�شطة
لتعليم احلا�سب للكبار .وحر�ص كثري
من الدوائر احلكومية وال�شركات
على تعليم موظفيها كيفية التعامل
مع احلا�سب ،مهما كانت �أعمارهم
و�أعمالهم ،لي�صبح التعامل مع احلا�سب
الآيل متطل ًبا بده ًيا يف �أغلب الأعمال.
�أما الآن ،فقد �أ�صبحنا على �أعتاب
مفهوم جديد للأ ّمية� ،إذ يتنب�أ كثري من
اخلرباء ب�أنه يف الزمن القريب �سيطلق

لقب الأ ّمي على من ال يعرف �أ�سا�سيات
الربجمة .وحجتهم يف ذلك �أن منطق
رئي�سا يف كثري
الربجمة �أ�صبح �أم ًرا ً
من الأعمال التقنية ،لأنه هو �أ�سا�س
التقنية ،والطريقة التي تتحرك بها
الربامج والتطبيقات التي ن�ستخدمها
يف حياتنا اليومية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تُعد
مهنة املربمج من املهن الريادية
يف املا�ضي القريب ،وحال ًيا ،ويف
ريا
امل�ستقبل .وهذا ما جعل كث ً
من الآباء يطمحون �إىل �أن ي�سلك
�أبنا�ؤهم هذا الطريق .وهو �أمر متاح
�أن يتعلم الأطفال مبادئ الربجمة
يف عمر مبكر ،حتى قبل دخولهم
املدر�سة عرب بع�ض التطبيقات.

Kodable

ُيعد هذا التطبيق من التطبيقات اجليدة
يف تعليم الربجمة للأطفال .وي�ستهدف
هذا الربنامج الأطفال من الرو�ضة
حتى نهاية املرحلة االبتدائية تقري ًبا،
حيث يتدرج معه يف التعليم �شي ًئا ف�شي ًئا،
ويعتمد برنامج كودابل على لغة جافا
�سكريبت التي ُتعد من اللغات املنا�سبة
للمبتدئني ل�سهولتها وب�ساطتها.
يقدم التطبيق للطفل جمموعة
حتديات يقوم بحلها باالعتماد على
مبادئ الربجمة .وتتدرج هذه املبادئ
�شي ًئا ف�شي ًئا حتى ت�صل �إىل التكرار
 .Loopingويف مراحل متقدمة ي�صل
الطفل �إىل التعرف �إىل اجلمل املتقدمة
يف الربجمة ،مثل اجلملة ال�شرطية .If
وميكن للأطفال حينما يتمكنون من هذا
التطبيق االنتقال �إىل موقع متقدِّ م لتعليم
الربجمة للأطفال ا�سمه .Codehs.com
حني يجري ت�شغيل التطبيق لأول
مرة ،على الوالدين �أن ين�شئوا ح�سا ًبا،
حتى يتمكن �أطفالهم بعدها من
ا�ستخدام التطبيق .ويكون التطبيق
متاحا على نحو جماين لأيام ،ثم
ً
يتحتم على امل�ستخدم التحول �إىل
اال�شرتاك املدفوع ،لال�ستمرار
با�ستخدام التطبيق.

Screen Play

قد يكون هذا التطبيق من �أكرث
التطبيقات متي ًزا من الناحية الفنية� ،إذ
يعر�ض للطفل �شخ�صيات كرتونية جميلة
يف جو ي�شبه عامل ال�سينما .فهناك
خمرج ،وممثل� ،أو �أكرث من ممثل،
ويقوم الطفل بربجمة حركة املمثل،
ليعطي املخرج �إ�شارة البدء ،ويتحرك
املمثل ح�سب برجمة الطفل ،وحتت
ت�صوير الكامريا .وتبد�أ كل مرحلة من
املراحل وك�أنها فيلم �سينمائي له ا�سمه
ولوحته اخلا�صة ،وكل خطوة منها هي
م�شهد له ا�سمه اخلا�ص � ً
أي�ضا.

Lightbot

يف هذه اللعبة يجد الطفل روبوتًا
�صغ ًريا عليه �أن ي�ضيء مربعات معينة،
وعلى الطفل م�ساعدته على ذلك ،عرب
برجمته ليقوم ب�سل�سلة من احلركات.
وتتدرج اللعبة �شي ًئا ف�شي ًئا لتعلم الطفل
جمموعة من �أ�سا�سيات الربجمة.
وتقدم هذه اللعبة لعبة �أخرى متقدمة
ا�سمها Lightbot Programming
 ،Puzzlesمنا�سبة ملن يعرف �أ�سا�سيات
الربجمة ،ومن �أمكنه جتاوز اللعبة
الأ�سا�سية بنجاح.

Codespark Academy

جرى ت�صميم هذا التطبيق على
منط �ألعاب ماريو ،حيث يقوم الطفل
بتحريك ال�شخ�صية با�ستخدام الأكواد
ليتجاوز املراحل الواحدة تلو الأخرى،
ويجمع يف طريقه كث ًريا من اجلوائز.
متاحا
عند الت�سجيل يكون التطبيق ً
على نحو جماين ل�سبعة �أيام .و�إذا
ما ا�شرتك امل�ستخدم يتاح له حمتوىً
متجدد �شهر ًيا ،بالإ�ضافة �إىل املحتوى
املوجود على نحو �أ�سا�سي يف التطبيق.

Think and Learn
Code-a-Pillar

هذا التطبيق من �إنتاج �شركة الألعاب
ال�شهرية  ،Fisher-Priceالتي تط ِّور
لعبة حقيقية لل�شخ�صية نف�سها
امل�ستخدمة يف هذا التطبيق .وهذا ما
قد يجعل هذا التطبيق جمي ًال ومات ًعا
لل�صغار .ولكن ال ي�شرتط توافر اللعبة
احلقيقية للعب عرب هذا التطبيق ،بل
ميكن حتميله والتعلم عربه بالكامل
دون احلاجة �إىل �شراء اللعبة الأ�صلية.
يف هذه اللعبة ،يجد الطفل
ال�شخ�صية الرئي�سة يف مغامرات
و�ألغاز ،وعليه �أن يحرك ال�شخ�صية
با�ستخدام �أ�سا�سيات الربجمة،
لت�أدية املطلوب منها ،ولكن يف بع�ض
املراحل هناك م�ستويات �أعلى من
ال�صعوبة ،قد ت�ستدعي م�ساعدة من
الوالدين لتخطيها.
ال�شخ�صية امل�ستخدمة يف
التطبيق �شخ�صية جميلة ،وتتحدث
مع الطفل بطريقة مميزة وجذابة،
ما يجعل هذا التطبيق من التطبيقات
ال�شائقة للأطفال ،ال�سيما يف مراحل
ما قبل املدر�سة.

Boto Lalla Coding Theory

يف هذا التطبيق تظهر للطفل جمموعة
من الدالفني مع روبوت ،ويقوم الطفل
باللعب معها با�ستخدام الأكواد.
ميكن للطفل �أن يربمج حركات معينة
للدالفني لت�ؤديها� ،أو ُيك ّون معها ق�صة،
�أو يلعب معها �ألعا ًبا متنوعة و�ألغا ًزا
خمتلفة .وهذا من التطبيقات التي
متيزت بر�سوماتها و�شخ�صياتها التي
جتذب الأطفال.

Scratch JR

هذا التطبيق مبنزلة عامل مفتوح
يتيح للأطفال ت�صميم عواملهم
ب�أنف�سهم ،و�صناعة �ألعاب �أو ر�سوم
متحركة با�ستخدام الأكواد .وبذلك
ي�صبح للأطفال ح�س �إبداعي يف
�صناعة مقطع متحرك با�ستخدام
الربجمة ،ولي�س فقط حل �ألغاز
ك�أغلب الربامج الأخرى.

Coding Pirates

يع ِّلم هذا الربنامج الأطفال الربجمة
با�ستخدام عامل القرا�صنة ،الذي ُيعد
م�ش ّو ًقا ومث ًريا لكثري من الأطفال.
تتدرج هذه اللعبة مع الطفل ب�سال�سة
رائعة يف تعليمه الأكواد ،ومدى
فعاليتها ،مع احلفاظ على م�ستوى
ممتاز من الت�شويق يف كل مرحلة.
كما ت�سمح اللعبة للطفل ببناء خرائط
اللعب �إن �أراد ،وهذا ما ُيعد �أم ًرا
مث ًريا للغاية عند الأطفال.
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أسرة

ماذا بعد التطبيقات؟
تقوم هذه التطبيقات بتعريف
الطفل عامل الربجمة .وعلى
الوالدين مراقبة الطفل،
ومعرفة اهتماماته يف هذا
اجلانب ،والتجاوب معها.
قد ال يتقبل الطفل تطبي ًقا
ما ولكنه قد يعجب ب�آخر،
ب�سبب �سهولته �أو طريقة ر�سم
�شخ�صياته .ومن َثم ينبغي
توفري ما يريده ويرغب فيه،
وجتنب �إجباره على تطبيقات
ال يريدها .و�إن ر�أى الوالدان
�أن طفلهما قد تعلق بعامل
الربجمة فعليهما �أن يبحثا
عن مواقع �أطفال متقدمة
تط ِّور موهبته �أكرث ،مثل موقع
� ،Tynker.comأو �إحلاقه
بدورات تدريبية متخ�ص�صة،
متاحا.
�إن كان ذلك ً

Code Karts

هذا التطبيق رائع للأطفال الذين
يع�شقون ال�سيارات وال�سباقات،
حيث يقوم الطفل بقيادة �سيارته،
وتوجيهها عن طريق ا�ستخدام
الأكواد ،واجلميل يف هذا التطبيق
�أنه منا�سب لأطفال ما قبل
املدر�سة ،وال يتطلب من الطفل �أن
يعرف القراءة والكلمات ،لأنه ال
ي�ستخدم �أي كلمات على الإطالق.
الن�سخة املجانية من التطبيق
توفر للطفل ع�شرة م�ستويات
لعب ،والن�سخة املدفوعة تقدِّ م
 60م�ستوىً تتدرج يف �صعوبتها.
كما تو ِّفر اللعبة خيار ال�سباق مع
�سيارة �أخرى ،لقيا�س مدى �سرعة
الطفل يف تكوين الكود املطلوب.

تقدم التطبيقات أساليب جذابة في تعليم األطفال،
		
ومنها األلعاب التي يسعى الطفل في أثناء ممارستها إلى 		
استخدام أكواد برمجية تعزز قدراته ،وتنقله إلى
		
مستويات أكثر احترافية
			

Rocket Cupcake

ما مييز هذا التطبيق �أنه منا�سب
للفتيات ،ب�شخ�صيات �أنثوية جميلة.
ق�صة التطبيق �أن بطلة الفيلم تريد
�أن ت�صنع «كب كيك» ،وعلى الطفلة
�أن توجهها يف كل مرحلة عن طريق
برجمة حركاتها.
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Spritebox Coding

هذا التطبيق يقدِّ م لعبة �شائقة لل�صغار
بر�سوم جذابة ،و�شخ�صيات جميلة،
ت�شبه منط �ألعاب ماريو ،وتقوم بتعليم
الأطفال الربجمة على نحو متدرج
وغري مبا�شر ،عن طريق ا�ستخدام
�أكواد ب�سيطة يف البداية ،ليتدرج
معها الطفل حتى يتعلم بع�ض الأكواد
املتقدِّ مة .كما مي ِّكن هذا التطبيق
الطفل من �صناعة �شخ�صيته بنف�سه.

Cargo-Bot

هذا التطبيق ينا�سب الأطفال الأكرب
تدرجا �سري ًعا
عم ًرا ،حيث ي�شهد ً
�إىل املراحل املتقدمة ،ويدمج ما بني
الربجمة وحل الألغاز املعقدة .م�ستوى
الت�شويق والإثارة يف هذه اللعبة مرتفع،
وميكن �أن يجذب الأطفال ب�سبب �أنها
لعبة ،حيث يجد الطفل يف هذا التطبيق
رافعة �صناديق ،ويف كل مرة عليه �أن
يربجمها بطريقة معينة لنقل ال�صناديق
�إىل مكان �آخر وب�شكل حمدد.

Box Island

يتميز هذا التطبيق عن غريه ب�أن
الر�سومات فيه ثالثية الأبعاد ،وك�أنها
لعبة عادية .وهي كغريها تدفع الطفل
حلل �ألغاز معينة با�ستخدام الأكواد.
ويتيح التطبيق  10مراحل منه على
نحو جماين ،بينما تتيح الن�سخة
الكاملة  100مرحلة.

عالم الرجل

Chronoswiss

إصدار احتفالي
�أطلقت دار ال�ساعات ال�سوي�سرية «كرونو�سوي�س» يف �إطار

االحتفال بذكرى ت�أ�سي�سها� ،ساعة «Flying Regulator Open
 »Gearاجلديدة ،لي�شكل هذا الطراز �إ�ضافة �إىل �إرث الدار من
الطرز املتعددة التي �شهدتها �سل�سلة .Regulator

هذا الإ�صدار املحدود الذي يحتفي بتاريخ الدار يف�سر ملن
يقتنيه �سر رقم  35املوجود على حواف امليناء باللون الأحمر
عند مقيا�س الدقائق دون غريه من الأرقام التي جاءت باللون
عاما م�ضت،
الأ�سود� ،إذ يرجع تاريخ كرونو�سوي�س �إىل ً 35
حينما انطلقت ال�شركة يف هذه ال�صناعة لأول مرة.
جرت هيكلة امليناء واجل�سر �أعلى الثواين ال�صغرية بحيث
ميكن ر�ؤية عجلة الثواين وهي تعمل ،وا�ستخدمت م�سامري
زرقاء جذابة ب�صر ًيا على امليناء لت�ؤدي دورها يف تثبيت
مكونات ال�ساعة ،التي تعتمد مبد�أ كرونو�سوي�س يف الت�صميم
الوظيفي .ي�أتي هذا الإ�صدار بعلبة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ،
وميناء ف�ضي اللون ،وحلقات خارجية زرقاء ،بينما توفر
ال�شركة ن�سخة �أخرى من ال�ساعة من الذهب الأحمر .وقد
عمدت كرونو�سوي�س �إىل ا�ستخدام �سوار من جلد التم�ساح
وان�سجاما مع ميناء ال�ساعة وعلبتها التي
لي�ضفي جاذبي ًة
ً
جاءت بقيا�س  41مللم.
www.chronoswiss.com

Dunhill

زخارف راسخة
تزدان جمموعة حقائب Engine Turn Luggage Canvas
بنق�شة  Engine Turnالتي طاملا ا�شتهرت بها عالمة

دنهيل ،ولكنها ت�أتي بح ّلة جديدة ،مع حواف م�ستوحاة من
الأقم�شة امل�ستخدمة يف الأزياء الربيطانية .تتكون املجموعة
اجلديدة من حقيبة يد وا�سعة  ،tote bagوحقيبة ظهر،
وحقيبة م�ستندات رفيعة ،وحقيبة  messengerمتوافرة
بحجمني� ،إىل جانب حمافظ امل�ستندات والأحزمة .تظهر
النق�شة التي ا�شتهرت بها دنهيل مغ ّلفة ونافرة على قاعدة
قطنية يك�سوها اللون الرمادي ،مع حواف متباينة باللونني
الأ�سود والبني .ت�سعى العالمة الربيطانية ذات الإرث
العريق الذي بد�أ منذ عام � 1893إىل تقدمي ت�صاميم
فريدة متخ�ص�صة يف جمال الأزياء الرجالية ،ومن ذلك
جمموعاتها املتنوعة وحلولها املتجددة يف عامل احلقائب
التي متنح الرجل �أناقة معا�صرة.
www.dunhill.com
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عالم المرأة

Eberhard & Co

من وحي الطبيعة
قدمت دار ال�ساعات ال�سوي�سرية �إبرهارد �أند كو �إ�صدار
جيلدا الن�سائي ،الذي ُيعد �أحدث �إ�ضافة �إىل �سل�سلة
ال�ساعات الكال�سيكية الأنيقة .تتميز ال�ساعة اجلديدة
مبظهر جمايل م�ستوحى من الطبيعة وثرائها.
ي�أتي وجه ال�ساعة املتعرج يف علبة من الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ ،وتربز عقارب ال�ساعة باللون الأ�سود على خلفية
ج�سده مينا�ؤها الأبي�ض الذي يحمل التوقيت
ت�ضيء بريقًا ُي ِّ
ب�أرقام رومانية �أنيقة .تعمل جيلدا بحركة كوارتز ،وي�أتي
ظهرها م�صقو ًال مبهارة وحرفية كبرية ،ت�ضفي هال ًة من
الفخامة تجُ ِّ�سدها الزخارف املحفورة بدقة.
تتنا�سب ال�ساعة على نحو مريح مع مع�صم املر�أة ،التي
تت�ألق بحزام جلد التم�ساح� .أما عا�شقات ال�سوارات
الفوالذية فلهم فر�صة اختيار الإ�صدار الفوالذي من
ال�سوار الذي ي�سمى �سوار �شريي.
www.eberhard-co-watches.ch

Gucci

شموع غوتشي
من وحي مدينة فلورن�سا العريقة يف �إيطاليا ،تتز َّينُ
جمموعة من ال�شموع ّ
املعطرة برموز دار غوت�شي
و�سط �آنية من البور�سالن من ت�صميم ريت�شارد
جينوري .حتتوي هذه ال�شموع على منقوع من
اخلال�صات املعطرة والزيوت العطرية .كما �أن كل
نوع من هذه ال�شموع يحتوي على مكونات خمتلفة،
جتمع بني �أريج البتوال وورق الربتقال و�شمع الع�سل
والكافور .جميع النكهات على اختالفها ممزوجة
مع �شمع البارافني املعطر و�سط فتيل من القطن.
ت�صل مدة احرتاق هذه ال�شمعة �إىل � 60ساعة ،كما
ميكن �إعادة ا�ستخدام �آنيتها البديعة بعد �أن تنتهي
معطرة الأجواء.
www.gucci.com
RRL
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

ف ُ
ف ُ
اهلل عليكْ ،
وأخلَ َ
َخلَ َ
اهلل عليك

قال ابن ُزريق البغدادي (ت  420هـ) «من البحر الب�سيط» بعد �أن ارحتل عن بغدا َد تار ًكا
زوجته ،قا�صدً ا بالد الأندل�س ،طال ًبا للرزقَ ،خ َّط هذه الق�صيدة فكانت �آخ َر ما كتب ،حيث
وافته املنية يف غربته ،قبل �أن يتمكن من العودة �إىل حبيبته ودياره:

قال

ابن منظور يف «تهذيب اخلوا�ص من
درة الغ َّوا�ص»:
ُ
اهلل عليك،
ال يف ِّرقون بني قولهمَ :خ َل َف
ُ
اهلل عليك ،والفرق بينهما:
و�أخْ َل َف
ُ
اهلل عليك» تقال ملنَ
�أن لفظ َةَ :
«خ َلفَ
هَ َ
لك له َمن ال ي�ستعي�ضه ،ويكون املعنى :كان
ُ
اهلل لك خليف ًة منه.
ُ
اهلل عليك» ُت�ستعمل فيما
ولفظة :و«�أخْ َل َف
وي� ُ
ُيرجى اعتيا�ضهُ ،
ؤمل ا�ستخالفه.
وهو �أحد القولني لأهل اللغة.

ال تَ��ع َ��ذ ِل��ي��ه َف���ـ ِ����إنَّ ال��� َع َ
���ذل ُي��و ِل�� ُع�� ُه
ن�صح ِه َح��دًّا �أَ َ���ض�� َّر ب ِه
زت يف ِ
ج���ا َو ِ
فا�س َتعمِ ِلي ال�� ِّرف��قَ يف َت�أني ِب ِه َب��دَ ًال
قد كانَ ُم ْ�ض َط ِل ًعا با َ
طب َيحمِ ُل ُه
خل ِ
يت �أنَّ ل ُه
��وع�� ِة التَّ�ش ِت ِ
َيك ِفي ِه ِم��ن َل َ
����ج���� ُه
م��ا � َآب ِم���ن َ���س�� َف ٍ��ر �إِال و�أَ َ
زع َ
ك�����أنمَّ����ا هُ ������ َو فيِ ِح ٍّ
������ل و ُم���رحت���ل

لي�س َي�س َم ُع ُه
َق��د ُق��ل ِ��ت َح�� ًق��ا ول��ك��نْ َ
�صح َين َف ُع ُه
ِمن َحيثُ َق�� َّد ِ
رت �أَنَّ ال ُّن َ
وج ُع ُه
ِمن َعذ ِل ِه فه َو ُم ْ�ض َنى ِ
القلب ُم َ
ُ
�ين �أَ���ض�� ُل�� ُع�� ُه
ف�ض ِّل ْ
عت ِب ُ��خ ُ��ط ِ
��وب ال��ب ِ
ِم���ن ال��� َّن���وى ُك َّ
����وم َم���ا ُي���ر ِّو ُع��� ُه
����ل ي ٍ
ر� ٌأي �إىل َ���س�� َف ٍ��ر ب��ال�� ّرغ��م يتب ُع ُه
هلل َي����ذ َر ُع���� ُه
ُم���� َو َّك���� ٌل ِب�� َف�����ض��ـ��ا ِء ا ِ

وحي القلم
م�صطفى �صادق الرافعي (ت 1356هـ1937 /م)

وذهب مث ًال
الس ْي ُل ال ُّز َبى»
« َبلَ َغ َّ

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال :ال ُّز َبى جمع
ُز ْب َية ،وهي ُحفْرة تحُ ْ َفر للأ�سد �إذا
�أرادوا َ�ص ْيده ،و�أ�ص ُلها الرابية ال َي ْع ُلوها املاء،
ف�إذا بلغها ال�سي ُل كان جار ًفا مجُ ْ ح ًفا.
وي�ضرب مث ًال ملا جاوز احلدَّ.

 57عا ًما ق�ضاها الرافعي على هذه املعمورة
ا�ستطاع فيها تخليد ا�سمه بو�صفه واحدً ا من
�أدباء الأمة املرموقني .بد�أ حياته الأدبية �شاع ًرا
بعد �أن �أنهى درا�سته الأكادميية بنيل ال�شهادة
االبتدائية ،فكانت �أوىل �شهادته و�آخرها،
م�شاب ًها بذلك نظريه العقاد ،فا�ستعا�ض الرافعي
عن التعليم الر�سمي بالعكوف على مكتبة والده
لي�ستوعب ك َّل ما فيها ،ف�أ�صدر ديوانه الأول يف
الثالثة والع�شرين من عمره عام  ،1903وحظي
بثنا ٍء عاطر ،لكنه �سرعان ما حت َّول عن ال�شعر
�إىل النرثِّ ،
ً
مده�شا.
إبداعا
لي�سطر � ً
�أ�صيب الرافعي بال�صمم يف الثالثني من
عمره� ،إال �أن اهلل ع َّو�ضه غزار ًة يف الفكر،
و�سع ًة يف الأفق ،فكان عق ُل ُه وتد ُّي ُن ُه يمُ ْ ِل َيان عليه
وجهها يف �شعره
كث ًريا من ِ
احلكم واملواعظَّ ،

نقي الديباجة ،ونرثه طر ًزا
ونرثه ،فغدا �شعره َ
فريدً ا عا َ
يل التناول .لذا عدّه طائفة من قراء
العربية �أدي ًبا َع ِ�س َر اله�ضمً ،
غام�ضا مع ًّمى،
أديب
ولكنه عند الكرثة من �أهل الأدبُ � ،
الأمة العربية ،يعبرِّ بل�سانها ،وينطق عن ذات
نق�ص يف
عائب �إال من ٍ
نف�سها ،فما يعيب عليه ٌ
و�سائله� ،أو ُكدر ٍة يف طبعه.
ُيعد كتابه «وحي القلم» �آخر كتبه ،وقد ُجمع
مما تف ّرق من مقاالته وق�صا�صاته ،لكنه �أول
ما ينبغي �أن يقر�أ له ،ففيه النفحة الأخرية
من �أنفا�سه ،والنب�ضة الأخرية من قلبه ،فهو
يجمع ك َّل خ�صائ�ص الرافعي الأدبية والعقلية
والنف�سية ،ففيه خلقه ودينه ،وفيه �شبابه
وعاطفته ،وفيه فكاهته ومرحه ،وفيه غ�ضبه
وانفعاله .فمن �شاء �أن يقر�أ الأدب� ،أو �أن يعرف
الأديب عرفان الر�أي والفكرة واملعاي�شة ،فعليه
أديب
بوحي القلم ،ليتبدَّى له � ٌ
أدب خطري ،و� ٌ
عبقري� ،صدَّر وحي قلمه بقوله:
«ال ُوجو َد للمقال ِة البيانية �إال يف املعاين التي
الكاتب على حدود،
ا�شتملتْ عليهاُ ،يقي ُمها
ُ
ويدي ُرها على طريقةُ ،م�صي ًبا ب�ألفاظ ِه مواق َع
ال�شعور ،مث ًريا بها مكامنَ اخليالً � ،
آخذا بوزنٍ ،
تار ًكا بوزن ،لت� َ
النف�س كما ي�شا ُء وترتك.
أخذ ُ
�صحيحا �إىل
حقائق الدنيا نق ًال
ونق ُل
ِ
ً
انتزاعها من احليا ِة يف
الكتاب ِة �أو ال�شعر ،هو
ُ
أ�سلوب �آخ َر ،يكونُ
أ�سلوب ،و�إظها ُرها للحياة يف � ٍ
� ٍ
�أوفى و� َّ
أدق و�أجمل.
إعداد :د .عماد ريحاوي
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األجندة

ديسمبر 2018

 5نوفمبر  18 -ديسمبر

 16-2ديسمبر

معرض ألوان الحروف – الشارقة
في رحاب معرض الشارقة للخط العربي
بدولة اإلمارات يقام هذا المعرض بهدف إبراز
الجماليات الخطية للحَ رْ ف العربي ،التي تقدّم في
صورة لوحات مبدعة للحَ رْ ف العربي ،للخطاط
المبدع تاج السر حسن.

ملتقى ألوان السعودية -الرياض
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
هذا الملتقى في مركز الرياض الدولي
للمؤتمرات والمعارض ،بمشاركة أكثر من
 80جهة عارضة ،وسط حضور كثيف من
المبدعين في مجال التصوير .يشهد الملتقى
إقامة نحو  30ورشة عمل متخصصة،
ويُكرّم المبدعين في عالم التصوير.
colors.sa

 6-4ديسمبر

 12-10ديسمبر

 13 – 11ديسمبر

المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية
الذكية  - 2018جدة
يقام المؤتمر بفندق ريتزكارلتون جدة برعاية معالي
وزير الطاقة السعودي .ويمثل المؤتمر أهمية بالغة
في ظل تنامي مشاريع البنية التحتية للطاقة عبر أرجاء
المملكة .ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر أبرز
الشركات المتخصصة في مجال الشبكات الكهربائية
الذكية وتقنيات الطاقة المتجددة.
www.saudi-sg.com

 15-11ديسمبر

المؤتمر الدولي لتقويم التعليم  -الرياض
يُعقد المؤتمر لمناقشة آخر المستجدات في مجال
مهارات المستقبل وتنميتها وتقويمها في مجال
التعليم ،وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من خبراء التعليم
والباحثين في مجال التعليم حول العالم .ينعقد
المؤتمر في فندق الفورسيزونز ببرج المملكة.
icee.eec.gov.sa

معرض عالم التجارة اإللكترونية – الرياض
يستضيف فندق الفيصلية هذا المعرض الذي يأتي
مواكبة لرؤية  ،2030لتقديم حلول التجارة اإللكترونية
للقطاعين العام والخاص والمنشآت الصغيرة ،عبر
عرض تقنيات المعلومات واالتصاالت المتطورة وكيفية
التواصل عن بعد خدمة في المنشآت واألفراد في
معرض عالم التجارة اإللكترونية.

معرض األسر المنتجة  – 2018الدمام
تنظم الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية هذا المعرض
بهدف تنمية األسر المنتجة ،عبر دعم التحوُّل إلى
المشاركة االقتصادية الفاعلة ،ونشر مفهوم التوظيف
الذاتي ،والحفاظ على التراث المحلي ،المتمثل في الحِ رَف
اليدوية .يستضيف الحدث مركز معارض الظهران
الدولية « الظهران إكسبو».

 15-13ديسمبر

 31-26ديسمبر

 31ديسمبر

سباق الدرعية للفورموال إي  2018-الدرعية
تنظم الهيئة العامة للرياضة هذه البطولة ،التي ُتعد
األولى من نوعها في الشرق األوسط ،وتشهد
سباق الفورموال إي للسيارات الكهربائية ،بمشاركة
نجوم سباق الفورموال إي من أنحاء العالم .ستحتضن
الدرعية التاريخية مضمار السباق ،لتقدم تجربة فريدة
للزوار في معايشة هذا الحدث العالمي.
Sharek.sa

معرض منتجون – الرياض
يشهد المعرض تقديم المنتجات اإلبداعية التي تغطي
مجاالت التراث الوطني واألعمال اليدوية والفنية ،إضافة
إلى المأكوالت واألزياء ،والتجميل ،وخدمات أخرى منها
منتجات المستثمر الناشئ .يستضيف المعرض مركز
الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
Montijoon.sa

مهرجان الجنادرية 1440هـ– الرياض
تنظم وزارة الحرس الوطني المهرجان بهدف تأصيل
الموروث الوطني السعودي في نفوس األجيال
الجديدة ،وتأكيد الهوية العربية اإلسالمية .من أبرز
أنشطة المهرجان الفنون الشعبية ،والحِ رَف اليدوية،
باإلضافة إلى المحاضرات والندوات.
www.janadria.org.sa
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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.

األسطول
بوينج 368 - 777

املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 381 :مقعداً 30 ::لدرجة األعمال 351 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة 290 :مقعداً 12:للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 242 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64.80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
املدى 7930 :مي ًال ( 14.685كم).

بوينج 268 - 777

املجموعة األولى 232 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 38 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

املجموعة األولى 298 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 262 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 288 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 252 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 330 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 300 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 198 :قدم ًا ( 60٫30متر).
السرعة عند االستواء 470 :عقدة ( 537ميل/ساعة 871 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 5٫850 :ميل 10٫830( ،كم).

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43.000 :قدم ( 13.100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15.372 - 14.800( ،كم).

إيرباص 321

السعة املقعدية 165 :مقعداً.
 20لدرجة األعمال ،و  145لدرجة الضيافة.
الطول 146 :قدم ًا ( 44٫51متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫000 :ميل 5٫600( ،كم).

إيرباص 320ceo

املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).
املجموعة الثالثة 144 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 132 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37.57متر).
املسافة بني اجلناحني 117 :قدم ًا ( 35.80متر).
السرعة عند االستواء 515 :ميل/ساعة 829 ،كم/ساعة.
االرتفاع األقصى لالستواء 41.000 – 39.100 :قدم ( 12.500 – 11.900متر).
املدى 3.300 :ميل ( 6.100كم).

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, 242 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

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،
جوا
عدم السماح بحمل السوائل ً

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia
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Despite having many friends in their
70s, 80s and 90s, i’ve been far too
		 slow to realize that how we respond 		
to aging is a choice made in the mind,
				not in the gym

cope with aging as it drains strength
from their minds and bodies, though
they would quickly dismiss such a term
as overstatement.
One such friend recently called from
a hospital to tell me a sudden brain
seizure had rendered him legally blind.
He interrupted me as I began telling him
how terribly sorry I was: “Bob, it could
have been worse. I could have become
deaf instead of blind.”
Despite all the time I spend lifting
weights and exercising, I realized I lack
the strength to have said those words.
It suddenly struck me I paid a price for
being a “gym rat.”
If there is one characteristic common

to friends who are aging with a
graceful acceptance of life’s assaults, it
is contentment. Some with life-altering
disabilities — my blind friend, another
with two prosthetic legs — are more
serene and complain less than those
with minor ailments. They accept
the uncertainties of old age without
surrendering to them. A few have told
me that the wisdom they’ve acquired
over the years has made aging easier to
navigate than the chaos of adolescence.
It was clear I lacked, and had to find,
the contentment those friends had
attained. The hours I spent exercising
had given me confidence, but not
contentment.
The 30-pound weight I no longer
attempt to lift reminds me that not far
off is the day when lifting anything,
or running anywhere, will be asking
too much of my body. My brain would
have to become the muscle I counted
on to carry me through these final
years with the peace and purpose
others had found. Aging had to be
more than what I saw in a mirror.
But rather than overhauling my life
completely in the hopes of undertaking
a fundamental change in the way I
confronted aging, I felt the place to begin
would be to start small, adopting a new
approach to situations I encountered
every day. A recent lunch provided a
perfect example.
I’ve always found it extremely difficult
to concentrate when I’m in a noisy
setting. At this lunch with a friend in an
outdoor restaurant, a landscaper began
blowing leaves from underneath the
bushes surrounding our table.
Typically, after such a noisy
interruption, I would have snapped,
“Let’s wait until he’s finished!” then
fallen silent. When the roar eventually
subsided, my irritation would have
drained the conversation of any warmth.
The lunch would be remembered for my
angry reaction to the clamor, and not for
any pleasure it gave the two of us.

It troubled me that even a passing
distraction could so easily take me from
enjoying lunch with a good friend to
a place that gave me no pleasure at all.
I wanted this meal to be different and
decided to follow the example of friends
my age who know they are running out
of joyous moments and will let nothing
interfere with them. They simply speak
louder, accepting the noise for what it is,
a temporary irritant.
My years in gyms had taught me to
shake off twinges and other distractions,
never permitting them to stop my
workout or run. I decided to treat
the noise as though it were a cramp
experienced while doing crunches. I
would shake it off instead of allowing it
to end our conversation.
I continued talking with my friend,
challenging myself to hear the noise, but
to hold it at a distance. The discipline so
familiar to me in the gym — this time
applied to my mind — proved equally
effective in the restaurant. It was as
though I had taken my brain to a mental
fitness center.
Learning to ignore a leaf blower’s roar
hardly equips me to find contentment
during my passage into ever-deeper old
age. But I left the lunch feeling I had at
least taken a small first step in changing
behavior that stood in the way of that
contentment.
Could I employ that same discipline to
accept with dignity the inevitable decline
awaiting me: frailty, memory lapses,
dimming sound and sight, the passing
of friends and the looming finish line?
Churning legs and a pounding heart had
taken me part of the way. But now the
challenge was to find that contentment
within me. Hoping that contentment will
guide me as I make my way along the
path yet to be traveled.
* Robert W. Goldfarb is a management
consultant and the author of “What’s
Stopping Me From Getting Ahead?”
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To Age Well,
Train for
Contentment
Robert W. Goldfarb *

I remain a competitive runner,
At 88,
always sprinting the last hundred

yards of a race to cross the finish line
with nothing left to give. The finish line
of my life is drawing close, and I hope to
reach it having given the best of myself
along the way. I’ve been training my
body to meet the demands of this final
stretch. But, I wonder, should I have
asked more of my mind?
I have no trouble taking my body to a
gym or starting line. I’ve done a good job
convincing myself that if I didn’t exercise,
I would unleash the many predators that
seek their elderly prey on couches, but
not on treadmills. The more I sweated,
the more likely it was my internist
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would continue to exclaim, “Keep doing
what you’re doing, and I’ll see you next
year.” It was my way of keeping at bay
the dreaded: “Mr. Goldfarb, I’m afraid I
have some bad news.”
My mind, on the other hand, seems
less willing to yield to discipline,
behaving as though it has a mind of its
own. I have dabbled in internet “brain
games,” solving algebraic problems
flashing past and rerouting virtual trains
to avoid crashes. I’ve audited classes
at a university and participated in a
neurofeedback assessment of my brain’s
electrical impulses. But these are only
occasional diversions, never approaching
my determination to remain physically

fit as I move deeper into old age.
Despite having many friends in their
70s, 80s and 90s, I’ve been far too slow to
realize that how we respond to aging is a
choice made in the mind, not in the gym.
Some of my healthiest friends
carry themselves as victims abused
by time. They see life as a parade of
disappointments: aches and ailments,
confusing technology, children who don’t
visit, hurried doctors.
Other friends, many whose aching
knees and hips are the least of their
physical problems, find comfort in their
ability to accept old age as just another
stage of life to deal with. I would use the
word “heroic” to describe the way they

		 With billions of people still below
the first rung of the digital ladder, the climb to prosperity
			is becoming more
				challenging than ever
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to assume that access to
It istheeasydigital
economy is ubiquitous,

and that online shopping is the natural
evolution of commerce. For example,
in July, Amazon sold more than
100 million products to consumers
worldwide during its annual Prime
Day event, a $4.2 billion bonanza
that included sales of table salt in
India, Coke Zero in Singapore and
toothbrushes in China.
But figures like these mask the fact
that for many people in developing
countries, the road to e-commerce
is riddled with potholes. Simply put,
the growth of e-commerce is not
automatic, and the spread of its benefits
is not guaranteed.
Some of the obstacles are logistical.
On the tiny South Pacific island of
Tuvalu, for example, fewer than ten
streets in the capital, Funafuti, are
named, and only about 100 homes
have a postal address. Even if everyone
in Tuvalu had access to the Internet
(which they don’t; only 13% of the
country’s population had broadband
in 2016, according to the World Bank),
delivery of goods purchased online
would be difficult.
Elsewhere, billions of people lack
bank accounts and credit cards, and in
many developing countries, consumerprotection laws do not extend to goods
purchased online. These challenges are
particularly acute for people in SubSaharan Africa, in remote island states,
and in several landlocked countries.
By contrast, in most developed
economies, well-functioning postal
systems and strong legal frameworks
mean that products can be purchased
online and delivered without a
second thought.
But e-commerce is only one facet
of the evolving digital economy.
Innovation, production, and sales are
all being transformed by technology
platforms, data analytics, 3D printing,
and the so-called Internet of Things

(IoT). By 2030, the number of IoTconnected devices is expected to reach
125 billion, compared to 27 billion
in 2017. Moreover, this rapid pace of
digital tethering is occurring even as
half the world’s population remains
unconnected from the Internet.
If left unaddressed, the yawning
gap between under-connected
and hyper-digitalized countries
will widen, exacerbating existing
inequalities. Levels of digitalization
may even influence whether countries
are able to achieve the Sustainable
Development Goals set by the
international community for tackling
challenges like hunger, disease and
climate change. That is why I believe
more must be done to support poor
countries as they strive to integrate
into the digital economy.
How that economy will develop is
difficult to predict. But we already know
that actions taken by governments,
donors, and development partners will
determine the way forward. One effort
– the Going Digital project, launched
by the OECD in 2017 – is helping
countries seize opportunities and
prepare for technological disruption.
Areas of focus include competition,
consumer protection, innovation
and entrepreneurship, insurance and
pensions, education, governance, and
trade. It is a holistic approach that
specialists in development cooperation
should emulate.
Moreover, by the end of the
next decade, information and
communication technology (ICT) will
drive economic growth and power
productivity gains. To thrive, people
will need new skills and knowledge,
and countries will require updated
policies to protect online users. Small
companies, including those owned
and operated by women, will be
especially vulnerable to the changing
business environment.
Unfortunately, only 1% of all funding

provided by Aid for Trade – an
initiative by World Trade Organization
members to help developing countries
improve their trading infrastructure
– is currently being allocated to ICT
solutions. Similarly, multilateral
development banks are investing just
1% of their total spending on ICT
projects, and only about 4% of this
limited investment is being spent
on policy development, work that is
critical if digital economies are to be
well regulated.
At my organization, the United
Nations Conference on Trade and
Development, we are creating strategies
to help developing countries leverage
their assets and improve digital
capabilities. One initiative, “eTrade
for all,” is aimed at making it easier
for developing countries to source
financial and technical assistance. Since
the program’s inception two years ago,
nearly 30 global partners have been
recruited, and an online platform has
linked governments with organizations
and donors to share resources,
expertise, and knowledge.
The G20 is also planting its flag on
this issue; in August, I joined G20
ministers in Argentina to discuss what
can be done to spread the benefits of the
digital transformation. Needless to say,
the meeting could not have come at a
better time.
Still, while programs and summits
can offer the world’s developing and
least-developed countries a place
to start in their push for greater
connectivity, more support is needed if
we are ever to close the digital divide.
With billions of people still below the
first rung of the digital ladder, the
climb to prosperity is becoming more
challenging than ever.
* Mukhisa Kituyi is Secretary-General of
the United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD).
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When stubborn people perceive
		 a threat to their dignity, honour or pride,
they may resort to power games in which there
		
can only be winners and losers
The ugly side of stubbornness |

When there is overwhelming evidence that
we are wrong, but we still insist on staying
our own course, we must ask ourselves
what motivates us to dig our heels in.
What is happening in our inner world?
Conversely, when dealing with a
stubborn person, we should not be
fooled by outside appearances. Stubborn people may seem invincible, but
there is a huge difference between a
strong person and a stubborn person.
Although stubborn people project
strength and power, it is only a façade.
Stubbornness is often a sign of insecurity and a way to hold on to a very fragile
mental equilibrium. Truly strong people
know how to compromise when necessary.
Stubborn people are often fearful of
change, which explains the rigidity that
characterises much of their behaviour. At
an unconscious level, they perceive attempts to change their mind as personal
attacks. Thus, they are always on their
guard, lashing out at anyone who tries to
question their ideas. Instead of accepting
new information or entertain the possibility that someone else could be right,
they prefer to argue their original point
of view. Their insecurities make them
ideal candidates for confirmation bias,
i.e. the tendency to process information
in ways that prop up one’s belief system.

Transforming stubbornness into
dogma | Stubbornness also touches on

the dynamics of power. When stubborn
people perceive a threat to their dignity,
honour or pride, they may resort to
power games in which there can only be
winners and losers. The idea that guides
them is that, “If I’m not stubborn, people
will walk all over me.” But stubbornness
soon becomes a self-defeating exercise.
Another characteristic of stubborn
people is their tendency to categorise
people as “good” or “bad,” depending on
whether they agree with their ideas. With

a preference for simplistic, black-andwhite thinking, devoid of uncertainty or
disagreement, they are often prejudiced
and resort to stereotyping.
Given stubborn people’s closed-mindedness, this behaviour pattern comes to
full fruition when it involves religions,
ideologies, political philosophies or
economics. Embedded opinions in these
areas are the hardest to change, as they
are more subject to personal judgment
and idiosyncratic interpretation. One can
just think about Brexit, an issue around
which political and economic ideologies
have trumped reason.

Dealing with stubborn people |

Because stubbornness contributes to
interpersonal conflict, stubborn people
sometimes see a need to change. In most
instances, trying to change by themselves will be hard. If they do seek help
– whether from a significant other, family
member, friend, colleague or professional
advisor – this individual had better possess a generous dose of empathy.
The first step is to understand the
story behind the stubbornness. This
involves uncovering some of the experiences that led to this maladaptive
behaviour. Stubbornness often arises as
a survival mechanism.
Given stubborn people’s instinctive
fear of being controlled by others, helpers
must tread lightly. They need to go with
the flow and control any impulse to move
directly against the defences of the stubborn person. Instead, they should practise a form of emotional judo. Whatever
resistances stubborn people put up – and
however irritating they may be – helpers
should try to remain empathic. Arguing
with stubborn people will not pay off.
Helpers must be extremely careful not
only about what to say but also when to
say it. When the time is right to present
a different opinion, it should be done
very respectfully. If this emotional judo

is done correctly, stubborn people may
consider the other point of view, even
though they may initially reject it. Most
importantly, helpers need to understand
that for stubborn people to change, they
must believe the change is their own idea.

No quick-fix | People can only change
if they are prepared to explore why they
do what they do and discover different
ways to deal with life. Stubborn people
will profit from becoming more aware
of the underlying issues behind their
compulsion to be right. Through psychotherapy or coaching, they may come to
recognise how their inadequacy-fuelled
rigidity has complicated their lives.
Gradually, they may discover that
their need for argument and conflict is
abating. They may learn to appreciate the
value of looking at issues from different perspectives; they may even start to
appreciate ambiguity. They may slowly
unlearn old defence mechanisms and replace them with more constructive ones.
Developing a more stable sense of
self-worth is never a quick fix. The hope
is, however, that stubborn people will
realise that although the world is full
of individuals who think they are right,
an individual’s strength and pathway
to greatness is the ability to admit fault
when a wrong decision has been made.
Without reflection, stubbornness is
nothing more than plain stupidity.
* Manfred Kets de Vries is the Distinguished

Clinical Professor of Leadership
Development & Organisational Change
at INSEAD and the Raoul de Vitry
d’Avaucourt Chaired Professor of
Leadership Development, Emeritus. He is
the founder of INSEAD’s Global Leadership
Centre and the Programme Director of The
Challenge of Leadership, one of INSEAD’s
top Executive Education programmes.
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Stubbornness

isn’t necessarily bad
and can in fact be a virtue. Sometimes,
as history has shown, people do the right
thing by remaining steadfast to their
beliefs. Take Charles de Gaulle. General
de Gaulle refused to admit defeat after
France was overrun by Nazi Germany
during World War II. Against overwhelming odds, he persuaded the French
that they would ultimately prevail. His
unwavering belief in the greatness of his
country helped him turn his vision into
reality. After the war, then President de
Gaulle managed to secure a permanent
seat for France on the United Nations Security Council. His determination earnt
France respect on the global stage.
At times, it is only by being stubborn that we can bring a great idea to

life. Stubbornness makes us persevere.
It helps us stand our ground when
everyone else is trying to tell us that
we are wrong. Used with discernment,
stubbornness can be a strong leadership
quality and a key determinant of success.
Because stubborn people know what
they want, they tend to be more decisive.
They have greater focus and they get
things done. Qualities like vision, action
orientation, grit, resilience and persistence are derivatives of stubbornness.
We can even argue that perseverance is
stubbornness with a purpose.
In the case of de Gaulle, stubbornness was a blessing. Unfortunately, there
are not many of his ilk. This is because
there are fine distinctions between wise
stubbornness, ego-driven obstinacy and
even sheer stupidity.

and DTM, and there will be fundamental changes in terms of looks of cars and
performance. The newfound range of cars,
which have been recently tested, will bring
an extra strategic element to the sport.
Therefore, the most significant change for
the new season is the car itself.  
Known as the “Gen 2” car, the new
SRT05e chassis is designed by Spark
Racing Technology, and will be run by
all this year’s teams including in the
Kingdom. It’s dramatically different with
futuristic bodywork and swooping arches
as well as incorporating the FIA’s “Halo”
safety system. These cars have large rear
diffusers that will give the cars much of
its aero capabilities and efficiency.
The tickets for the championship
can be bought on ‘Sharek’ platform; as
implemented and launched by the Kingdom. ABB is the title partner of Formula
E. The ABB FIA Formula E Champion-

ship is the world’s first international fully
electric street racing series. As the title
partner of Formula E, the ABB-Formula
E partnership will build on ABB’s position as the global leader in defining the
future of e-mobility. ABB has unrivalled
expertise in electrification and leadership
in electric-vehicle charging solutions, with
the largest installed base of fast-charging
stations for electric vehicles worldwide.
Formula E serves as a competitive
platform to develop and test e-mobilityrelevant electrification and digitalization
technologies, helping refine the design
and functionality of electric vehicles and
infrastructure as well as the associated
digital platforms. ABB and Formula E
are a natural fit at the forefront of the
latest electrification and digital technologies. Through the ABB FIA Formula
E Championship, ABB will further push
the boundaries of e-mobility and con-

tinue to write the future.
With just over a few days until Season
5 of the ABB FIA Formula E Championship kicks off in Ad-Diriyah, tickets
are being sold in a spree. A new type of
14-day tourist visa has been launched
with the help of the new electronic visa
system called “Sharek”, which is now
live. This online system will help to issue
an electronic visa for foreign visitors to
attend sporting events and concerts from
the last month of this year onward.
Applicants simply need to complete
their personal details online, upload a
photograph and a copy of their passport
for applying for visa online. The Saudi
Ministry of Foreign Affairs will examine
the eligibility of the applicants and issue
the visas in no time. Hundreds of tourists
from more than 50 countries are expected
to visit the Kingdom on tourist visas to
watch the racing and to see the country.
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Saudi capital city Riyadh becomes the 20th
host city for the Formula E championship, 			
which has plans to visit other 					
				 locations in the Middle East
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new season is the perfect setting for
the next phase of the ABB Formula E
Championship,” said Alejandro Agag,
chief executive officer of Formula E
recently, while expressing his happiness
and optimism. “An exciting and vibrant
country that is focusing on its future
like Saudi Arabia will be an ideal venue
to mark the debut” added Agag.
Agag further said: “We think Saudi
Arabia with its vision is a fitting place to
launch the latest chapter of the electric
street racing. A lot of sports besides racing are coming up in the Kingdom too,
and we are glad Formula E was chosen in
the category of racing.” He said that the
Kingdom is well prepared to host such
international events. In fact, Saudi sports
agencies have built world-class facilities
for the E-Prix.
The top-class circuit is about 1.76
miles (2.8 km) long and features 21
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corners. With 21 twists and turns, the
drivers will skirt the walls of historic
Ad-Diriyah before heading back towards
the start & finish line. The track features
a number of long flowing corners and
turns, with comparatively few 90-degree
corners of the type usually found on the
championship’s street courses.  Recently,
Felipe Massa, the Ex-Formula 1 driver
took part in a demonstration run around
circuit. He will be making his FE debut
with the Venturi squad in the championship. Massa, who has raced for Ferrari
also, has won 11 Grands Prix during an
illustrious career in F1.
Regarding the preparations made
for the event, the Saudi sports authorities have drawn up a comprehensive
plan in cooperation with Formula E.
A racing-themed entertainment area
called ‘E-Village’ has also been designed
by Formula E to create hype for the rac-

ing championship. Premiered in Khobar
on November 8 to 10, and in Jeddah on
November 22 to 24, the entertainment
area featured family-friendly activities
including racing simulators and exclusive
displays of Formula E race cars.
Creating a lasting legacy, the spectators
are expected to turn in large numbers
to watch the inspiring sport, mainly to
look at their favorite racers racing on the
track. With this Formula E race, Saudi
Arabia will be moving a major step further into the right direction of sports as
this event is undoubtedly going to showcase its growing credentials as a sporting
destination. Therefore, there is no better
time than this year to visit the Kingdom,
where Formula E’s fifth season starts.
The race will be different this time
compared to previous championships.
With more manufacturer support than
ever before, there will be drivers from F1

FIA Formula E ChampiThe ABB
onship comes to Saudi Arabia,

where all 11 teams and 22 Gen2 cars
will race on the track for the very first
time. As the Kingdom is revving up for
the debut of this event, it is certain that
the 2018 Saudia Ad-Diriyah E-Prix will
become the biggest sporting, social and
business networking opportunity in the
Kingdom created in line with the Saudi
Vision 2030 initiative.
The three-day event, to be flagged off
in Ad-Diriyah near Riyadh on December
13, promises an array of family entertainment with live performances. This race
will be the first of its kind for all-electric

motor sport in the Kingdom and the
Middle East at large. Saudi capital city
Riyadh becomes the 20th host city for
the Formula E championship, which
has plans to visit other locations in the
Middle East.
The Kingdom’s national flag carrier
Saudi Arabian Airlines (Saudia) has
joined hands with the ABB FIA Formula
E Championship. Formula E has already
announced a long-term partnership
with Saudia under which it becomes the
official airline partner of the all-electric
series and the race title partner of the
inaugural Saudia Ad Diriyah E-Prix.
“Saudia is pleased to be supporting the

ABB FIA Formula E Championship for
the upcoming event in Ad Diriyah- a first
for Saudi Arabia and the Middle East,”
said Saudia Director General Eng. Saleh
bin Nasser Al-Jasser, while speaking
about the tie-up recently. He said that
“the airline welcomes fans from around
the world to come aboard with Saudia as
we get set to wish the teams all the very
best for the race and a new era of electric
street racing, starting with the E-Prix.”
On the other hand, the Formula
E has also announced a 10-year deal
with the General Sports Authority
of Saudi Arabia. “Bringing racing to
Ad-Diriyah for the first round of the
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E-Prix to host the
biggest sporting event
in Riyadh.
By Ghazanfar Ali Khan
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Playing Chicken
A fallen tree trunk covered in Laetiporus
sulphureus at the Great Meadows
National Wildlife Refuge. Due to its
taste, the fungus is also known as
chicken of the woods.

Photograph by: Darlyne A. Murawski

90

Around the World

Incandescent
An active lava stream on the Tolbachik
volcano in Kamchatka, a peninsula
in the Russian Far East. Kamchatka’s
volcanoes are featured in the UNESCO
World Heritage list.

© 2018 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by: Michael Runkel
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Rice Rice Baby
A morning view of the terraced rice fields
in Punakha, Bhutan. The city, a ricefarming hub, was the capital of the South
Asian kingdom until 1955.

© 2018 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by: Ira Block

92

Around the World

93

- December 2018

Contents
December 2018

89

Publisher

Formula E

Dazzles in Ad-Diriyah
Saudia partners with E-Prix
to host the biggest sporting
event in Riyadh.

Managing Director

Mohammad M. Alomar
alomar@sspc.com.sa

Advertising

نمو اإلعالنية
NUMU ADVERTISING

Riyadh

83

Between

Stubbornness and
Stupidity

One pathway to greatness is
the ability to change one’s mind
when proven wrong.

Tel: 00966 11 4412555
Fax: 00966 11 4401466

advertising@sspc.com.sa

Dubai
Tel: 00971 4 4390596
Fax: 00971 4 4456728

advertising@csmedia.ae

Letters to the editor:

P.O. Box 65701
Riyadh 11566
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 00966 11 2128005
Fax: 00966 11 4401367
Toll Free: 800 758 6666
aws@sspc.com.sa

81
Digital Divide

Impeding
Development

For many people in
developing countries, the
road to e-commerce is
riddled with potholes.

A Subsidiary of

A Monthly Magazine Published by
Corporate Communication
Saudi Arabian Airlines
P.O. Box. 620, Jeddah 21231
Kingdom of Saudi Arabia
www.saudia.com

Director General
Saudi Arabian Airlines

Saleh bin Nasser Al-Jasser

V.P Corporate Communication
Editor-in-Chief

Fahad Abdullah Bahdailah

Managing Editor

Christine Sarkis

csarkis@saudia.com
Tel. +966 12 686 7718

Saudia Mission
To be a world-class airline that is guest driven, operating with a
genuinely competitive commercial framework, while proudly
raising our nation’s flag across the globe with a highly qualified
and motivated workforce.

ISSN: 1319-1543

Opinions expressed in the magazine do not necessarily express the viewpoints of the Saudi Arabian Airlines
Readers are advised to seek specialist advice before acting on information
contained in this publication which is provided for general use and may
not be appropriate for the readers particular circumstances.
No part of this publication or any part of the content thereof may be reproduced, stored in a retrieval system or translated in any form without the
permission of the publishers in writing. An exemption is hereby granted for
extracts used for the purpose of fair review.

أنتم قلتوها...
أفضل بطاقة سفر

#أفضل_بطاقة_سفر

*تطبق الشروط واألحاكم

800 124 8000 | saib.com.sa

AHLAN WASAHLAN - Volume 44 - Issue 12 - December 2018

م2018  دي�سمرب- هـ1440  ربيع الأول- )12(  العدد- 44  ال�سنة-�أه ًال و�سه ًال

December 2018
Your Complimentary Copy from «Saudia«

Formula E
Dazzles in Ad-Diriyah

Member of SkyTeam Alliance

