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شاطئ مقنا
من خليج العقبة ميتد �شاطئ مقنا على
املدينة ال�ساحلية التابعة ملنطقة تبوك.
تت�ضافر مكونات املكان من �صخور منحوتة،
ومياه نقية ،و�أ�صيل خالب لتك ِّون م�شهدً ا
رائ ًعا ،ووج ًها �سياح ًيا ملدينة مقنا.
تصوير :فواز الشريف
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القرية القديمة
احل�صون الطينية القدمية ،والب�ساتني
املزهوة اخل�ضرة هي ما مييز القرى
الأثرية يف حمافظة ظهران اجلنوب
التابعة ملنطقة ع�سري .لذا كانت وجهة
�سياحية للزوار.
تصوير :أحمد ماطر
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جبل تهوى
يف حمافظة املجاردة ،جنوب اململكة العربية
ال�سعودية ،يت�ألق جبل تهوى بجمال منقطع
النظري ،وك�أنه �صخرة واحدة بلون رمادي
ُمزرق ،تتحدى ال�شجريات اخل�ضراء �صخوره
فتنبثق بني ثناياه.
تصوير :أحمد ماطر
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األرض األولى
يف ظاهرة فريدة ت�صاحب الرباكني ،يت�صاعد
بخار املاء من احلو�ض الربكاين ،يف �شبه جزيرة
كامات�شاتكا النائية يف رو�سيا.
Photograph by Michael Melford
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البطاريق السريعة
يظنها النا�س بطيئة وت�سري بتثاقل ،غري �أن طيور البطريق من
نوع جنتو يف القارة القطبية ال�شمالية� ،أ�سرع البطاريق يف املياه
�سباحة� ،إذ تبلغ �سرعتها  22مي ًال يف ال�ساعة.
Photograph by John Eastcott and Yva Momatiuk
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معالم

عين لندن
تقع

عني لندن� ,أو عجلة لندن،
على ال�ضفة اجلنوبية لنهر
التاميز يف العا�صمة الربيطانية .بد�أ
بنا�ؤها عام  1999وافتتحت يف العام
التايل ،وتكلفت عملية البناء نحو 70
مليون جنيه �إ�سرتليني.
تعرف العجلة � ً
أي�ضا ،بعجلة
الألفية ،وذلك لتزامن افتتاحها
مع مطلع الألفية الثالثة ،وتعد من
معامل لندن ال�سياحية ال�شهرية.
ميكن ركوب العجلة مل�شاهدة �أهم
معامل املدينة خالل دورانها� ،إذ
تتيح للراكب االطالع على الأ�شياء
على ُبعد  40كيلو مرتًا ،وذلك ب�سبب
ارتفاعها الذي يبلغ نحو  120مرتًا،
لت�صنف �أطول عجلة يف �أوروبا.
ت�ضم العجلة  32كابينة �صغرية،
وتبلغ طاقتها اال�ستيعابية � 15ألف
راكب يوم ًيا .وقد ظلت العجلة
حمتفظة بكونها �أعلى نقطة م�شاهدة
يف لندن ،حتى افتتحت من�صة
امل�شاهدة يف برج �شارد يف لندن يف
الدور  72عام  ،2013والذي �أ�صبح
املن�صة الأعلى يف العا�صمة ،ويجذب
ماليني ال�سياح �سنو ًيا مل�شاهدة لندن
من � ُأعلى نقطة.
ت�ستغرق الدورة الواحدة يف
العجلة نحو  30دقيقة ,ما يعني �أنها
تدور ببطء ،وذلك لتتيح الفر�صة
للركاب لال�ستمتاع مب�شاهدة �أغلب
املعامل التي تقع حولهم ،ومن
بينهم ق�صر و�ستمن�سرت ،والأبراج
املنت�صبة على �ضفاف النهر ،و�أغلب
معامل املدينة.
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اﻟرﻗﻲ
ﻟﻺﻧﺟﺎز

ﻣﺳﺗﻘﺑﻠك ﯾﺑدأ ﻣﻌﻧﺎ
أول ﺟﺎﻣﻌﺔ أھﻠﯾﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻣﺎذا ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻔت ؟

اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت

• ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻣﺑﺗﻛرة ﻣن اﻷﻛﺛر ﺗﻧوﻋﺎ ً وﺗطوراً ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾم
• ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم
• ﺷراﻛﺎت ﻣﻊ أﻓﺿل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
• ﻧوادي طﻼﺑﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ً ﻣن اﻟﮭواﯾﺎت
واﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
• أﻛﺛر ﻣن  ۱٥۰ﻋﺿو ھﯾﺋﺔ ﺗدرﯾس ﻣن  ۲٥ﺑﻠدا
ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻣﮭم ﻣﻊ اﻟطﺎﻟﺑﺎت
• أﺣدث اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
• ﻣراﻓق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﺎﻟﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
• ﺻداﻗﺔ ﺗدوم ﻟﻸﺑد
• واﻟﻛﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر

ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻔت ﻟﻸﻋﻣﺎل

ﺳﻧوﻓر ﻟك اﻟدﻋم ﻓﻲ ﻛل ﺧطوة ﻣن ﺧطوات
ﻣﺳﯾرﺗك ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
وﻣن ﺧﻼل ﺷﻐﻔﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗوﺟﮫ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﻋن اﻟﺣﯾﺎة ،ﯾﻌﻣل ﻧﮭﺟﻧﺎ اﻟﺷﺎﻣل
واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ھو
أﺑﻌد ﻣن ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ.

•
•
•
•
•

ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ رﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل

• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ

ﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻔت ﻟﻠﻌﻠوم واﻟدراﺳــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ

• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ واﻟﺗرﺟﻣﺔ
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر دراﺳﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ

ﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻔت ﻟﻠﮭﻧدﺳــﺔ

• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وھﻧدﺳﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت
• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ھﻧدﺳﺔ اﻟطﺎﻗﺔ

ﻟﯾــس ھﻧﺎك إﯾﻣــﺎن دون ﺻﺑر وﺗواﺿﻊ،
ﻓﺑﺎﻟﺻﺑــر واﻟﺣــب ﺳــﺗزدھر ﻣﻣﻠﻛﺗﻧﺎ
وﺳــﻧﻣﮭد اﻟطرﯾــق ﻧﺣو اﻟﺗطور
اﻟﻣﻠﻛــﺔ ﻋﻔــت اﻟﺛﻧﯾــﺎن  -رﺣﻣﮭﺎ ﷲ -

ﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻔت ﻟﻠﻌﻣــﺎرة واﻟﺗﺻﻣﯾم

• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎرة
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣرﺋﻲ واﻟرﻗﻣﻲ
• ﺑﻛﺎﻟورﯾوس اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم
• ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺣﺿري

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘﺑول واﻟﺗﺳﺟﯾل

اﻟرﺟﺎء زﯾﺎرة  www.effatuniversity.edu.saأو ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل إﻟﻰ

admissions@effatuniversity.edu.sa

أو اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ۹۲۰۰۰۳۳۳۱ :

 24ساعة

 24ساعة
في

كوااللمبور
تقع العاصمة الماليزية
كوااللمبور على ضفتي نهر
كالنج ،وتعد عاصمة التجارة
والصناعة والسياحة في
ماليزيا .تتميز بكثرة الوجهات
السياحية ،وتمزج كثيرًا من
الطرز المعمارية بين اإلسالمي
والصيني والمعاصر ،وتشتهر
ببرجي بتروناس (البرجين
التوأمين).

أين تسكن؟
The Westin Kuala Lumpur
يوفر الفندق موق ًعا يف قلب حي جولدن تريانغل يف
كواالملبور .ي�شتمل الفندق على غرف حديثة وفخمة،
م�سبحا خارج ًيا ،ومركزًا للياقة البدنية جمهزًا
وي�ضم ً
ب�شكل جيد ،و� 6أماكن لتناول الطعام .يقع ذا وي�سنت
كواالملبور على بعد م�سافة ق�صرية من مراكز الت�سوق
مبا يف ذلك بافيليون ولوت  ،10و�سنغي وانغ.
ميكن �أن ي�ستمتع النزالء بحجز عالج النادي
ال�صحي يف الغرفة �أو القيام برتتيبات ال�سفر� .سيتمتع
ال�ضيوف ال�صغار بنادي الأطفال الذي يحتوي على
ملعب مغطى ،و�ألعاب الفيديو احلديثة .ويحظى
النزالء بفر�صة جتربة �أنواع خمتلفة من املطاعم
املنت�شرة يف �أنحاء الفندق حتى جانب امل�سبح.
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أين تذهب؟
من �أكرث الوجهات التي يحر�ص ال�سياح على
زيارتها ،حديقة الفرا�شات ،وحديقة الطيور ،وحديقة
الغزالن .تعد حديقة الطيور �أكرب حديقة طيور بال
�أقفا�ص يف ماليزيا ،ويتمكن فيها الزائر من التجوال
بحرية والتقاط ال�صور و�إطعام الطيور .فيما ت�ضم
حديقة الفرا�شات كث ًريا من �أنواع الفرا�شات� .أما
حديقة الغزالن فت�ضم جداول مياه جارية حتاكي
البيئة الطبيعية للغزالن املرقطة املجلوبة من هولندا،
�إ�ضافة �إىل �أنواع نادرة من الغزالن.
بالقرب من حديقة الطيور يت�سامق م�سجد
كواالملبور الكبري والذي يتفرد ببنائه وعمارته
الإ�سالمية .من املعامل الأخرى ال�شهرية متحف الفنون
الإ�سالمية والذي مت افتتاحه ر�سم ًيا يف  12دي�سمرب
 1998وي�ضم � 12صالة عر�ض رئي�سة ،وي�صنف �أحد
�أهم املتاحف يف جنوب �شرق القارة الآ�سيوية .من
�أهم �أجزاء املتحف ق�سم �آثار الإمرباطورية العثمانية،
والذي يعر�ض �أندر التحف و�أنف�سها يف العامل
الإ�سالمي .ويعر�ض املتحف �أكرث من  200خمطوطة
�إ�سالمية نادرة ،و 30ن�سخة نادرة من القر�آن الكرمي.
يظل برجا برتونا�س ،اللذان يطلق عليهما املنارة �أو
الربجان التو�أمان� ،أعجوبة هند�سية معمارية عاملية،
وحمتفظني بلقب �أعلى ناطحة �سحاب يف ماليزيا.

ماذا تتسوق؟
�شارع العرب وال�سوق ال�صيني ،من �أبرز
الوجهات الت�سويقية التي يق�صدها ال�سياح من �أجل
احل�صول على �شتى �أنواع ال�سلع التي يرغبون فيها.
�سمي �شارع العرب لكرثة الأن�شطة العربية املوجودة
فيه� ،سواء كانت مطاعم� ،أو مقاهي� ،أو حما ًال
جتارية� ،إ�ضافة �إىل مراكز الت�سوق� .أما ال�سوق
ال�صيني فيعر�ض �شتى �أنواع املنتجات .من الأماكن
املثالية للت�سوق يف كواالملبور ال�سوق املركزي،
وتتوافر به ال�صناعات احلرفية ،والأعمال اليدوية،
والهدايا التذكارية التي متثل م�صدر جذب
�سياحي .ال�سوق من الأ�سواق القدمية جدً ا ،ويعود
تاريخ افتتاحه �إىل عام  .1928وما مييز ال�سوق
قربه من و�سائل النقل العام الرئي�سة التي جتعل
الو�صول �إليه من جميع الأماكن يف كواالملبور �سه ًال.
يف منطقة املثلث الذهبي و�سط كواالملبور
يوجد �شارع بوكيت بنتاجن الذي يعد مق�صدً ا
ل�سكان املدينة ،وتكمن �أهميته يف احتوائه على
�أفخم الفنادق واملراكز التجارية مثل بيبي بالزا،
و�سوجناي واجن ،ولوت تن ،وجممع البافليون،
والتاميز �سكوير� ،إ�ضافة �إىل كثري من املطاعم
العاملية والعربية.

من هنا وهناك

أكثر أنظمة التشغيل انتشا ًرا
رمبا

يعتقد بع�ض النا�س �أن �أكرث �أنظمة
الت�شغيل انت�شا ًرا هو نظام ت�شغيل النوافذ
(ويندوز) الذي تطوره �شركة مايكرو�سوفت
الأمريكية� .إال �أن هذه احلقيقة بد�أت يف التغري
خالل هذا العام  2017بعد �سنوات من تربع هذا
النظام على قمة الرتتيب ،وذلك وف ًقا للبيانات
التي ك�شفت عنها م�ؤ�س�سة (�ستيت كاونرت)
املتخ�ص�صة يف حتليل بيانات الإنرتنت.
�أ�سهم انت�شار الأجهزة الذكية التي ت�ستخدم
نظام الت�شغيل �أندرويد عا ًما بعد �آخر يف حتقيق
انت�شار وا�سع لهذه الأجهزة بني امل�ستخدمني
الذين �أ�صبحوا م�ؤخ ًرا يعتمدون على هذه الأجهزة
يف �إجراء عمليات ت�صفح الإنرتنت ب�شكل يفوق
�أجهزة احلا�سب املكتبية .الن�سبة التي تتفوق
بها �أجهزة الأندرويد على نظام الت�شغيل ويندوز
قد تبدو قليلة ن�سب ًيا �إال �أنها ت�ؤ�شر �إىل منو �أكرب
لنظام الت�شغيل الذي متلكه جوجل التي جنحت

على مدى �سنوات يف جعله يف �صدارة �أنظمة
الت�شغيل اخلا�صة بالهواتف الذكية.
حقق �أندرويد معدل انت�شار بني امل�ستخدمني
بن�سبة  ،%37.93بينما بلغ معدل انت�شار نظام
الت�شغيل ويندوز ن�سبة  .%37.91يف حني احتل
نظام ت�شغيل هواتف الأيفون  iOSن�سبة انت�شار
بلغت  %13.09وتبعه نظام الت�شغيل اخلا�ص
بحوا�سب �أبل  OS xبن�سبة  .%5.17وتفرقت
الن�سبة املتبقة بني �أنظمة ت�شغيل �أخرى �أقل
انت�شا ًرا بن�سب �ضئيلة.
على م�ستوى الهواتف فقط ،تظل �أندرويد
على قمة الرتتيب بن�سبة تبلغ  %71.61مقابل
 %19.5لنظام ت�شغيل هواتف الأيفون .iOS
يف حني حتتل الهواتف العاملة بنظام ت�شغيل
ويندوز ن�سبة متوا�ضعة جدً ا ال تتجاوز ،%1.01
مع �أنظمة ت�شغيل �أخرى حتظى بن�سب �أكرث �أو
�أقل قلي ًال من هذه الن�سبة.

كتب البد أن تقرأها
يطالب

�أ�ساتذة اجلامعات طالبهم مع
بداية كل عام درا�سي ،بقراءة
عدد كبري من الكتب ،لكن ماذا لو كان عليهم
�أن يختاروا كتا ًبا واحدً ا؟ طرح موقع بيزن�س
�إن�سايدر هذا ال�س�ؤال على �أ�ساتذة من �أ�شهر
الكليات املرموقة امل�صنفة �ضمن الئحة �أف�ضل
 10م�ؤ�س�سات جامعية يف �أمريكا ،وفق ت�صنيف
«.»US News & World Report
متتد موا�ضيع الكتب التي يعتقد �أ�ساتذة
جامعات برين�ستون وهارفارد وييل �أنه على الطلبة
�أن يبادروا بقراءتها يف  ،2017من ال�سيا�سة� ،إىل
العلوم االجتماعية� ،إىل �أدب �شك�سبري.
جيل �أبرام�سون ،حما�ضر اللغة الإجنليزية
يف جامعة هارفارد واملحرر التنفيذي ال�سابق
ل�صحيفة نيويورك تاميز ،ي�ضع كتاب «مظاهر
جنون العظمة يف ال�سيا�سة الأمريكية The
،»Paranoid Style in American Politics
للم�ؤرخ واملفكر الأمريكي ريت�شارد هوف�ستادتر،
على ر�أ�س قائمة الكتب التي ينبغي على الطلبة
قراءتها ،مرب ًرا ذلك ب�أن هذا الكتاب الذي ن�شر
لأول مرة يف عام  ،1964هو كل ما ينبغي �أن
يعرفه الطالب عن م�صادر ف�صاحة اخلطاب.
بينما يحث جيم�س بريغر ،كبري املحا�ضرين
يف اللغة الإجنليزية والدرا�سات الأمريكية يف
جامعة ييل ،طلبته على قراءة رواية «�أورفيو
 ،»Orfeoللروائي الأمريكي ريت�شارد باورز الذي
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ك ّر�س �أعماله للبحث يف �آثار العلم والتقنية
احلديثة .معل ًال ذلك ب�أن رواية «�أورفيو» تعد
ً
مده�شا ،يزخر باملعلومات املُرثية عن
كتا ًبا
املو�سيقا ،والعلوم ،وال�سيا�سة.
�أما دافيد كارتر� ،أ�ستاذ ال�سيا�سة يف
جامعة برين�ستون ،فيو�صي الطلبة بقراءة
كتاب «ا�سرتاتيجية ال�صراع The Strategy of
 ،»Conflictالذي تويف م�ؤلفه توما�س �شيلينغ يف
الفرتة الأخرية .لي�س لأنه فقط �أف�ضل ما ُكتب
حول ال�صراع على الإطالق ،و�إمنا � ً
أي�ضا مفيد
جدً ا و�ضروري لفهم التفاعل اال�سرتاتيجي بني
الدول والأفراد.
كتاب «نظرية الطائرة دون طيار A Theory
 ،»of the Droneللفيل�سوف الفرن�سي ال�شاب
والباحث يف املعهد القومي للبحث العلمي
 ،CNRSغريغوار �شامايو ي�شكل يف نظر ويليام
جون توما�س ميت�شيل �أ�ستاذ اللغة الإجنليزية
وتاريخ الفن يف جامعة �شيكاغو ،حجر
الزاوية يف فهم علم الإن�سان االجتماعي �أو
«الأنرثوبولوجيا» احلديثة و�أخالقيات احلرب
ريا ،يرى هارولد بلوم Harold
اجلديدة� .أخ ً
 ،Bloomعميد النقاد الأدبيني الأمريكيني
و�أ�ستاذ العلوم الإن�سانية يف جامعة ييل� ،أن
�شك�سبري هو رمز الإبداع الإن�ساين ،وين�صح
الطلبة بالعودة �إىل م�ؤلفاته والنهل من معينها
الإبداعي الفذ.

من هنا وهناك

كيف تتعلم لغة جديدة؟
رمبا

يكون تعلم لغة جديدة �أم ًرا �صع ًبا
خ�صو�صا �إن مل يكن لديك الوقت
ً
الكايف للدرا�سة ،و�إن كانت هذه اللغة تعتمد
متاما
ب�شكل جذري على طريقة نطق تختلف ً
عن لغتك الأم� .إنه فع ًال �أمر �صعب ولكنه لي�س
م�ستحي ًال .فاخلبرية فريونيك غرينوود ،من
م�ؤ�س�سة العلوم الأمريكية ،ت�سلط ال�ضوء على
درا�ستني حديثتني ت�شريان �إىل �أنه ميكن تعلم
لغة �أجنبية جديدة من خالل اال�ستمتاع �إليها،
دون حماولة التحدث بها.
ب�شكل �آخر� ،إن كنت م�شغو ًال يف منزلك
بتناول الطعام� ،أو �إجراء بع�ض املهام� ،أو
متار�س �أي ن�شاط ،فيمكنك بكل ب�ساطة �أن
ت�ستمع �إىل بع�ض الدرو�س اخلا�صة باللغة التي
ترغب يف تعلمها.
يف �إحدى الدرا�سات التي ن�شرت عام ،2015
تعلم متحدثو اللغة الإجنليزية الأ�صليون التمييز
بني ثالثة �أ�صوات �شائعة يف اللغات الهندية
والتايلندية ،بينما يف درا�سة �أخرى ن�شرت

عام  2016جنحت جمموعة من الناطقني
باللغة الإ�سبانية يف متييز الأ�صوات يف لغة
�إقليم البا�سك ب�سبب ممار�ستهم امل�ستمرة يف
اال�ستماع �إىل هذه اللغة.
من الطرق الأخرى التي ميكن من خاللها
تعلم اللغة الأجنبية هي قراءة املواد املكتوبة
بتلك اللغة .هناك بع�ض الأدوات التي ميكنها
امل�ساعدة على ذلك ،مثل �أداة الرتجمة الفورية
املجانية املتوافرة على مت�صفح جوجل كروم،
والتي ميكنها ت�سهيل عملية القراءة عرب
الإنرتنت للغة التي ترغب يف تعلمها.
بالطبع كل ما �سبق ال يعني اال�ستغناء
متاما عن احل�صول على دورات تعلم اللغة
ً
يف املراكز املتخ�ص�صة على �أيدي معلمني
ماهرين ،ولكن عملية اال�ستماع �إىل اللغة
جدا يف تعلم هذه اللغة،
ت�ؤدي دو ًرا مه ًما ً
وذلك قد يكون من خالل اال�ستماع �إىل
حمطات �إذاعية �أجنبية� ،أو غريها من
الو�سائل التي ت�ساعدك على التعلم.

أكثر المدن صداقة للدراجات
يظل

االزدحام املروري ق�ضية �شائكة يف
جميع �أنحاء العامل ،وما عليك لتقف
على هذا الواقع �إال �أن ت�س�أل �أولئك الذين
يجوبون الطرقات يوم ًيا يف مدن مثل مك�سيكو،
�أو بانكوك� ،أو �إ�سطنبول ،التي ت�صدرت قائمة
ازدحاما يف العامل يف م�ؤ�شر
املدن الكربى الأكرث
ً
توم توم حلركة املرور لعام TomTom( 2016
.)Traffic Index
هذا الأمر دفع كث ًريا من دول العامل �إىل
ت�شجيع �سكانها على ا�ستخدام الدراجات
و�إن�شاء م�سارات م�ستقلة لها ،وف�ضاءات تتيح
لراكبي الدراجات التنقل والتجوال يف �أمان
تام .ال�سلطات الدمناركية واكبت هذا الواقع
منذ عام  1970وت�ستثمر ماليني الدوالرات يف
جمال البنية التحتية املخ�ص�صة للدراجات جلعل
و�سط العا�صمة كوبنهاغن من �أكرث املدن �صداقة
للدراجات عرب �إن�شاء ج�سور حديثة �شيدت وفق
�أعلى قواعد ال�سالمة والرفاهية ،لي�صبح ركوب
الدراجات و�سيلة النقل املف�ضلة يف كوبنهاغن،
حتى �أ�صبح  %56من �سكان العا�صمة ي�ستخدمون
الدراجات ،و %20يعتمدون على و�سائل النقل
العام ،بينما  %14فقط يقودون �سياراتهم.
20

 -يوليو 2017

و�ضع م�ؤ�شر  Copenhagenizeاملتخ�ص�ص يف
اال�ست�شارات والت�صميم العمراين يف كوبنهاغن
العا�صمة الدمناركية يف �صدارة الت�صنيف لقائمة
�شملت ع�شرين مدينة حول العامل ،متفوقة على
�أم�سرتدام التي احتفظت بهذا اللقب يف وقت
�سابق لترتاجع �إىل املركز الثاين.
مدينة �أوترخت الهولندية احتلت املرتبة
الثالثة يف الت�صنيف� ،إذ ت�ستكمل حال ًيا �إن�شاء
�أكرب حديقة للدراجات حتت الأر�ض يف العامل.
بينما حلت مدينة �سرتا�سبورغ الفرن�سية رابعة
وتلتها مدينة �أيندهوفن الهولندية .ويف املركز
ال�ساد�س حلت مدينة ماملو ال�سويدية ،ثم مدينتا
نانت وبوردو الفرن�سيتان.
جاءت مدينة �أنتويرب البلجيكية يف املرتبة
التا�سعة ،ومن بعدها �أ�شبيلية وبر�شلونة يف
�إ�سبانيا ،ثم العا�صمة الأملانية برلني ،ثم
مدينة ليوبليانا ال�سلوفينية ،ثم العا�صمة
الأرجنتينية بوين�س �آير�س ،ثم العا�صمة
الأيرلندية دوبلن .ويف املراكز اخلم�سة
الأخرية حلت كل من فيينا ،ثم باري�س ،ثم
مينابولي�س يف �أمريكا ،ومن بعدهم هامبورغ
يف �أملانيا ،ومونرتيال يف كندا.

KHALIFA PORT
FREE TRADE ZONE

ﻓــﻲ أﺑﻮﻇــــﺒﻲ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ...أﻗﺮب ﻣﻤﺎ ﺗﺘﺨﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ!
ﺗﻤﺘﺪ "ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻴﻨﺎء ﺧﻠﻴﻔﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  100ﻛﻠﻢ ،2وﺗﻤﺜﻞ  %25ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ،اﻟﺪﻋﻢ اﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ،
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮر،
اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ،وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﻗﺮﻳﺒ ًﺎ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،وأﻛﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة.
ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻚ ﻓﻲ "ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻟﻤﻴﻨﺎء ﺧﻠﻴﻔﺔ" ،ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺎرة.

ﺟﺰء ﻣﻦ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ

عين
ذيجدة

جدة

عروس البحر األحمر
تشرفت منذ فجر التاريخ بأن
تكون الميناء األقرب واألول لمكة
المكرمة ،مهوى أفئدة المسلمين
من أصقاع األرض.

صالح إدريس
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عبق

املا�ضي وروعة احلا�ضر ،قناديل املحبة وروا�شني الزمن اجلميل وتبا�شري امل�ستقبل .هي عرو�س البحر كيفما حتل بها جتدها الأجمل ب ًرا وبح ًرا وج ًوا ،تلتقيك بكل
احلب نافورتها الأجمل والأطول ،ومنارة ال�سفن ،وفرح القادمني من كل االجتاهات ،قيل فيها والقول ال يفيها:

غريق والهَ وى فيكِ حالمٌ ما َيف ُ
ُ
ِيق
ال ُّنهَ ى بينَ شاطئيكِ
وقال ال�شاعر:

ف���ي���كِ ال����م� ُ
���روج ت��زي��ن� ْ�ت
من َف��رْ ِط حُ ْس ِن بهائِكِ
ْ
���������ارت ب������� ِه و ِب����ل����و ِن����ه
ح�
وال��� َب���حْ ��� ُر جَ � َّ
����ل صَ � ِن��ي��عُ ��ه
ْ
رق���������رَا َق��������� ٌة أمْ ������واجُ ������ه
����ن ج������اَ َز ف���ي��� ِه ن��ظ� ً
َم� ْ
�رة
�س � َن��ا
ي���ا جُ ���� َّد ِت����ي أن�����تِ ال� َّ
َر َّد ال���� َّن����هَ ����ا ُر ِب���لَ���ي���لِ���هَ ���ا
ف��غ� ْ
�اش� ٍ�ق
�دت َخ� ِ�م��ي �لَ� َة َع� ِ

وب����كِ ال���ش���واط� ُ
��ئ ُن��عْ ��مَ ��ا
َسمَ ا
َض��حَ � َ�ك ال��هَ �وَى و َتب َّ
أط�����ي�����ا ٌر ف����ي���� ِه َت���� َر َّن����مَ ����ا
ْازدَانَ ِف���ي���كِ واحْ ��� َت���مَ ���ا
أدر ٌ
س��مَ ��ا
أرض أو َ
لَ���مْ ِ
َغ� َّ
واس َت ْسلَمَ ا
�ض البَصَ َر ْ
وال����ن����و ُر ف���ي���كِ َت��عَ��مَّ ��مَ ��ا
مُ ���� َت����رَضِ ���� ًي����ا ال مُ ���رْ َغ���مَ ���ا
وال����و َْص� ُ
���ف ب����اَتَ مُ ��حَ � َّر َم��ا

تصوير :صالح إدريس
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تصوير :صخر عبدالله

هذه املدينة العربية ذات املوا�صفات العاملية،
ت�شرفت ب�أن تكون بوابة احلرمني ال�شريفني وجارة مكة
املكرمة ،ولي�ست ببعيدة عن املدينة املنورة.
تاريخ ومكانة | جدة العراقة ،ت�شرفت منذ فجر
التاريخ ب�أن تكون امليناء الأقرب والأول مبكة املكرمة
مهوى �أفئدة امل�سلمني من كل �أ�صقاع الأر�ض .فهي
بوابة احلرمني ال�شريفني ،وهي مكانة تغبطها عليها
كثري من املدن .جمعت جدة بني عبق التاريخ املمتد
�إىل �أكرث من ثالثة �آالف عام ورفعة املكانة التي
اكت�سبتها من موقعها اجلغرايف ،وقربها من املدينتني
املقد�ستني مكة املكرمة واملدينة املنورة.
اتخذ عثمان بن عفان ،ر�ضي اهلل عنه ،ثالث
اخللفاء الرا�شدين من جدة مينا ًء ملكة املكرمة
فازدهرت وزادت عمارتها .وقد زاد من تطورها
وازدهارها تو�سطها موانئ البحر الأحمر ،و�أ�صبح
ميناء جدة ي�ستقطب جتارة البحر الأحمر لقرون
عديدة .وقد اهتمت حكومة اململكة العربية ال�سعودية

3
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.2

ت�صنف �سارية جدة التي حتمل راية التوحيد
الأكرب يف العامل.

.3

تعد جدة من �أهم املدن ال�ساحلية على البحر
الأحمر مبا تتمتع به من �شواطئ ومن�ش�آت
�سياحية متثل عن�صر جذب لزوارها.

2

تصوير :صالح إدريس

1

.1

ت�شتهر جدة بنافورتها الكبرية التي تعد
رئي�سا ت�ستقبل به زوارها.
معل ًما ً

تصوير :فواز الرشيف

كانت المنطقة التاريخية النواة الرئيسة لهذه المدينة الهادئة،
			
لتجسد اإلرث التاريخي لبيوتها القديمة وأزقتها الساحرة
التي استقطبت كثي ًرا من فناني العالم ورساميه ومصوريه،
		
ليسجلوا جماليات بيوتها ورواشينها المميزة
					

تصوير :صالح إدريس

منذ ت�أ�سي�سها على يد باين النه�ضة ال�سعودية امللك
عبدالعزيز �آل �سعود ،رحمه اهلل ،بتطوير مدينة جدة
وازدهارها لت�صبح بحق عرو�س البحر الأحمر.

بن جرم بن ريان بن عران بن �إ�سحاق بن ق�ضاعة.
وق�ضاعة هو االبن الثاين ملعد بن عدنان اجلد التا�سع
ع�شر لر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم.

جُ ُ
وج َّ
بال�ض ِّم ذكره
دة وجَ دة | اال�سم َّ
دة ِ
معظم اللغويني .ودائرة املعارف الربيطانية بعد �أن
�سجلتها بك�سر اجليم عادت وكتبتها ُجدة .وذكر
الرحالة وامل�ؤرخ امل�صري حممد البتنوين �أن �أهل
جدة ي�سمونها يف عام 1327هـ جِ دة بك�سر اجليم،
و�أ�ضاف �أن �أهل م�صر ي�سمونها َجدة بفتح اجليم
وعلق على القولني بال�صحة .فجدة بك�سر اجليم
تعني ال ُيمن وال�سعادة ،وجِ دة بلد ال ُيمن وال�سعادة.
وجدة بفتح اجليم تعني الطريق الوا�سعة وال طريق
َ
�أو�سع و�أرحب من جدة.
ي�ؤكد الرواة �أن �أول من ا�ستقر يف جدة هم
ال�صيادون الذين اتخذوا منها مق ًرا للراحة بعد
الفراغ من رحالت ال�صيد .وبعدهم بن�صف قرن
جاءت قبيلة ق�ضاعة لت�ستقر يف هذه القرية ال�صغرية
التي �سميت فيما بعد با�سم �أحد �أبنائها وهو ُجدة

وجهة جذب سياحية | تعد جدة من �أكرب
املدن ال�ساحلية باململكة العربية ال�سعودية ،بل من
�أكرب املوانئ على البحر الأحمر� ،إذ ت�ضم ميناء
جدة الإ�سالمي� ،أحد املوانئ العريقة ،وبها مطار
امللك عبدالعزيز الدويل ،و�شبكة من الطرق الربية
التي تربطها باملدينتني املقد�ستني و�سائر مدن
اململكة الأخرى ،ما جعل منها بيئة �سياحية جاذبة.
�إ�ضافة �إىل مل�سات التطوير والتغيري امللمو�سة باجتاه
م�ؤ�شرات تنمية ال�شواطئ التي تزخر بها ،وتعزيز
امل�شروعات ال�سياحية الكربى .فقد �أنفقت �أمانة
ريا على تطوير مناطق اجلذب
حمافظة جدة كث ً
ال�سياحي والرتفيه من تخ�صي�ص �أماكن مهي�أة
لأرقى و�سائل ال�سياحة على ال�شواطئ الغنية،
وم�شروعات �سياحية تنموية ت�ضاهي تلك التي توجد
يف مثيالتها من مدن �ساحلية عاملية �أخرى.
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4
جدة التاريخية | �إن من �أهم ما يجعل هذه
املدينة ذات �أ�صالة متميزة وطابع عريق هي املنطقة
التاريخية التي كانت النواة الأ�سا�سية لهذه املدينة
الهادئة الوديعة ،لتج�سد الإرث التاريخي لبيوتها
ريا
القدمية و�أزقتها ال�ساحرة التي ا�ستقطبت كث ً
من فناين العامل ور�ساميه وم�صوريه ،لي�سجلوا
جماليات بيوتها وروا�شينها املميزة .وقد مت �إح�صاء
املباين التاريخية القدمية يف جدة من قبل �أمانة
مدينة جدة .فكان هناك حوايل  536مبنى ال
يجوز هدمها �أو �إحداث تغيريات فيها ،ومت جتديد
�أكرث من  50مبنى متلكها �أمانة جدة وترميمها،
�إ�ضافة �إىل ر�صف كثري من ال�شوارع و�إنارتها بجدة
القدمية .وقد ت�ضاعفت م�ساحة جدة لت�صل �إىل
�أكرث من  300كيلو مرت مربع� ،أي �أكرث من م�ساحة
املدينة القدمية مبئتي �ضعف.
مآثر تاريخية ومعالم مميزة | حتت�ضن
جدة م�آثر تاريخية �إ�سالمية كامل�ساجد القدمية.
ومن �أقدمها م�سجد ال�شافعي يف حارة املظلوم.
يذكر �أن منارته بنيت يف القرن ال�سابع الهجري،
فريدا
�أي قبل ما يقارب من  700عام .يعد امل�سجد ً
يف طراز عمارته ،فهو مربع الأ�ضالع ،وو�سطه
مك�شوف للتهوية والإنارة الطبيعية ،وال يزال يف
خ�صو�صا ما يلقاه من
حالة جيدة حتى اليوم،
ً
اهتمام وترميم وعناية من اجلهات املخت�صة يف
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني .هناك كثري
من امل�ساجد التاريخية مثل م�سجد عثمان بن
عفان ،ر�ضي اهلل عنه ،ويعرف مب�سجد الأبنو�س يف
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حارة املظلوم ،و�أن�شئ يف القرنني التا�سع والعا�شر
الهجريني .ويف حارة ال�شام يوجد م�سجد البا�شا
الذي بناه بكر با�شا وايل جدة عام  ،1735وكانت
له مئذنة مائلة .ويف �شارع قابل يوجد م�سجد
عكا�شة الذي ترتفع �أر�صفته عن م�ستوى ال�شارع
وال يزال بحالة جيدة .ويذكر �أنه �أقيم قبل عام
 1200هجرية .وقام بتجديد بنائه عكا�شة �أباظة.
ويف �شارع العلوي يوجد م�سجد املعمار الذي عمره
م�صطفى معمار با�شا عام 1284هـ .ويف حارة
ال�شام يوجد م�سجد احلنفي ،ويرجع تاريخ بنائه
�إىل 1240هـ ،وهو قريب من �سوق الندى .كان
امللك عبدالعزيز �آل �سعود ،رحمه اهلل ،ي�ؤدي
�صالة اجلمعة يف هذا امل�سجد ،ويلتقي �أهايل جدة
ويت�شرفون بال�سالم عليه .وم�آثر جدة التاريخية
كثرية منها مدر�سة الفالح التي تعد املدر�سة
الأوىل التي �أن�شئت يف مدينة جدة ،وكذلك �أ�سواق
جدة القدمية ك�سوق العلوي ،و�سوق الع�صر ،و�سوق
الندى ،و�سوق البا�شا واخلا�سكية واحلراج والبدو،
و�سوق ال�سمك «البنقلة».
معالم شهيرة ومتحف عالمي مفتوح |
مفتوحا ،فهي تزخر مبعامل
تعد جدة متحفًا عامل ًيا
ً
مميزة وفريدة من �أبرزها نافورة جدة ال�شهرية
�أعلى نافورة يف العامل ،والتي �أمر خادم احلرمني
ال�شريفني امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود ،رحمه
اهلل ،ب�إن�شائها .تتدفق مياهها �إىل الأعلى يف ت�صميم
هند�سي مائي بديع لي�ضيف ق�صيدة جميلة يف ديوان
احل�سن الذي تتمتع به املدينة� ،إذ يتدفق املاء �إىل

5
الهواء ب�صورة متوا�صلة مكو ًنا هالة �ضبابية تزيده
الألوان �سح ًرا .تندفع هذه املياه بقوة ثالث م�ضخات
عمالقة وب�سرعـة 320كم يف ال�ساعة ،وبارتفاع 261
مرتًا تظهر عالمة مميزة على كورني�ش جدة ،والذي

.5

تتميز جدة مبعاملها ال�ضخمة التي ي�أتي من بينها امل�شكاوات
العمالقة ذات الت�صميم اجلميل.

.6

يعد ميدان الدراجة العمالقة من �أ�شهر امليادين يف جدة.

.7

ت�ستقطب منطقة جدة التاريخية التي ت�صنف متحفًا
مفتوحا ،زوار املدينة لالطالع على تاريخها العتيق.
ً

تصوير :صخر عبدالله

.4

يعد م�سجد الرحمة من �أهم املعامل يف مدينة جدة ،وقد مت
بنا�ؤه على �سطح البحر.

تصوير :صالح إدريس
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تصوير :أحمد العمري

يعد هو الآخر مفخرة حمافظة جدة .ت�شتهر جدة
مبعاملها العمالقة ،والتي تعد �أكرب املعامل امل�سجلة
عامل ًيا كم�شكاوات جدة العمالقة ،وميدان الدراجة،
و�أكرب �أدوات هند�سية ،وغريها مما ت�شتهر به جدة

من ت�شكيالت وجم�سمات جمالية ال توجد �إال يف
هذه املدينة.
جدة والبحر األحمر | جدة تتو�سط ال�ساحل

ال�شرقي للبحر الأحمر تقري ًبا ،وهو �أكرث بحار
تنوعا يف احلياة البحرية ،وي�شتهر ب�شعابه
العامل ً
املرجانية ذات القيمة العلمية الكبرية� ،إ�ضافة �إىل
تنوع الأحياء والرثوة ال�سمكية املتميزة .لذلك ف�إن
مكامن البحر يف جدة ودرره الدفينة دفعت بهواة
الغو�ص ا�ستك�شاف �أعماقه للخو�ض فيه ،واال�ستمتاع
بهواية مثرية ورائعة ،وتن�شط ريا�ضة الغو�ص على
مدار العام .من �أهم �أ�سماك البحر الأحمر والتي
ي�شتهر بها ويف�ضلها �أهل جدة وزوارها� :سمك
الناجل ،احلريد ،ال�شعور ،املرجان ،الطرباين،
البيا�ض ،ال�سيجان ،الروبيان ،اال�ستكوزا� ،إ�ضافة
�إىل مئات الأنواع من الأ�سماك املختلفة والتي تعد
من خريات البحر الأحمر.
جدة مدينة عالمية | متتد جدة اليوم على
�شاطئ البحر الأحمر �شما ًال وجنو ًبا لنحو 100كلم،
وعلى كورني�شها العمالق متحف عاملي فني مفتوح
ي�ضم �أعما ًال ولوحات فنية لكبار فناين العامل
�أمثال هرني مور ،وفا�سيللي ،و�سيزار ،وعدد من
الفنانني ال�سعوديني.
�إنها مدينة عاملية بنكهة مميزة ،فيها بيئة خ�صبة
لال�ستثمار العاملي .فقد ا�ستقطبت �شركات ومن�ش�آت
عاملية لال�ستثمار فيها يف جمال البناء واملعمار،
والأ�سواق املالية العاملية ،وغريها من املجاالت املتعددة
التي جعلت منها مدينة مميزة عن كثري من مثيالتها،
حيث تقام بها املهرجانات ال�سنوية املتعددة ،واملنتديات
الفكرية واالقت�صادية ،والتي جعلتها من كربيات مدن
العامل التي متيزت ب�سياحة متعددة املجاالت.
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الجزائر العاصمة
واجهة السياحة والتاريخ
صنفت المدينة من قبل اليونسكو من
بين أجمل مدن العالم من حيث موقعها
الجغرافي وآثارها وهيكلة مبانيها التي
تمزج بين الطراز األندلسي ،والعثماني،
واألوروبي الحديث.

ياسمينة صالح
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هي

البهجة ،وهي العا�صمة ،وهي مزغنة،
وهي التي �أطلق عليها الفينيقيون ا�سم
«�إيكو�سيوم» ،لريتبط معناها منذ مئات ال�سنني
بالبحر� .سماها الرببر (الأمازيغ) «�أرجيل»
ومعناها «املكان العميق» ،و�أطلق عليها الفرن�سيون
ا�سم «البي�ضاء ( »)La blancheوهو اال�سم الذي
ارتبط بها من القرن الثامن ع�شر �إىل يومنا هذا،
لبيا�ض حاراتها ومنازلها� .إنها بب�ساطة اجلزائر
العا�صمة ،املرتبعة على هدب البحر الأبي�ض
املتو�سط الرابط بني تون�س �شر ًقا واملغرب غر ًبا.

و�ضعتها جملة «باري مات�ش» الفرن�سية عام 2010

�ضمن �أجمل العوا�صم العربية املطلة على �ساحل
البحر الأبي�ض املتو�سط .كما �صنفت من قبل
اليوني�سكو من بني �أجمل مدن العامل من حيث
موقعها اجلغرايف ومواقعها الأثرية ،وهيكلة مبانيها
بني الطرازين الإ�سالمي الأندل�سي والعثماين ،وبني
الطراز الأوروبي احلديث.
أبواب المدينة | من يدخل اجلزائر العا�صمة،
فال بد �أن ت�شده من خياله مواقعها ال�سياحية ال�ضاربة

يف التاريخ� ،إىل جانب الأحداث التي ت�صنع ذاكرة
�شعب ،كما ت�صنع تاريخ املكان� .إن �أول ما �سيجذب
القادمني من وراء البحر ،مناطقها ال�شعبية املعروفة
بالأبواب ال�ستة :باب الواد ،باب عزون ،باب جديد،
باب دزيرة ،باب �سيدي عبدالرحمن ،باب البحر.
كانت تلك الأبواب تو�صد يف القرن اخلام�س ع�شر عند
غروب ال�شم�س وال تفتح �إال مع طلوعها .تقول الذاكرة
ال�شعبية� :إن تلك املناطق (الأبواب) ا�شتهرت يف
القرن اخلام�س ع�شر امليالدي بتجارة الذهب واحلرير
التي كانت ت�أتي من �أوروبا جنو ًبا ،ومن ال�شام �شر ًقا.

29
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1

.2

ت�شكلت منطقة الق�صبة العريقة بعد
قدوم الأندل�سيني �إليها.

.3

بني جامع كت�شاوة يف العهد
العثماين ،وي�صنف من �أكرث الأماكن
ا�ستقطا ًبا لل�سياح.

2
القصبة | تتميز اجلزائر العا�صمة بف�سيف�سائها
الهند�سية ،ومبواقعها التاريخية الأ�شهر يف العامل،
لعل �أبرزها «الق�صبة» التي ارتبطت تاريخ ًيا بن�ضال
اجلزائريني �ضد االحتالل الفرن�سي .ت�شكلت
الق�صبة مع قدوم الأندل�سيني بعد �سقوط الأندل�س،
�إذ ا�ستقر كثري من الغرناطيني فيها بعد و�صولهم �إىل
اجلزائر العا�صمة ،مثلما ا�ستقر �آخرون يف ق�سنطينة
�شر ًقا وتلم�سان غر ًبا .ما مييز «الق�صبة» عن بقية
�أحياء العا�صمة ،هو منازلها املبنية على الطراز
الأندل�سي ،والعثماين ،كما تتميز بق�صورها الكثرية
املرتامية على مرمى الب�صر .و�أبرز تلك الق�صور هو
«ق�صر الريا�س» �أو «احل�صن  »Bastionكما �أطلق
عليه يف القرن الثامن ع�شر� .شيده الداي رم�ضان
با�شا �سنة  1576ليكون ح�ص ًنا ع�سكر ًيا ،يعزز من
خالله دفاعات العا�صمة ،كما و�ضعت على �أ�سطحه
قطع مدفعية للغاية نف�سها� .إنه التحفة التي تطل كل ًيا
على البحر ،متك ًئا على ذراع «الق�صبة ،تقابله �شر ًقا
ق�صور عتيقة ب�شرفاتها الزرقاء وجدرانها نا�صعة

3
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يعد اجلامع الكبري �أحد �أهم امل�ساجد
التاريخية يف املغرب العربي.
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أول ما يجذب الزوار في الجزائر مناطقها الشعبية
المعروفة باألبواب الستة التي كانت توصد في القرن الخامس عشر 			
عند غروب الشمس وال تفتح إال مع طلوعها
					
البيا�ض ،وبالطها الف�سيف�سائي الذي يذ ّكر الناظر
ببالطات ق�صر احلمراء يف الأندل�س .يف اجلزائر
ال ميكن ف�صل «ق�صر الريا�س» عن الق�صبة ،فهو
�سرها الأجمل .وقد �ساهم ذلك الق�صر ب�شكل كبري
يف �إدراج الق�صبة من قبل اليوني�سكو منطقة لرتاث
عاملي عام .1992
الجامع الكبير | كما يوجد اجلامع الكبري،
ويرجع تاريخه �إىل القرن اخلام�س الهجري .بني يف
عهد الدولة املرابطة ،التي �أ�س�سها يو�سف تا�شفني
عام  1097امليالدية ،بيد �أن مئذنته بنيت يف �أواخر
�سنة  1324امليالدية .مينحه موقعه املتاخم للبحر
ً
مده�شا جعله يحظى مبكانة روحية يف نفو�س
م�شهدً ا
اجلزائريني .ولعل ما حتفظه الذاكرة العامة يف
اجلزائر ،هو زيارة امللك الراحل فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،رحمه اهلل ،يف الثمانينيات من القرن
املا�ضي لهذا امل�سجد .وقد �أبدى ،رحمه اهلل� ،إعجابه
بالهند�سة املعمارية التي جعلت منه واحدً ا من �أهم
امل�ساجد التاريخية العريقة يف املغرب العربي ،بل يف
ال�شمال الإفريقي.
جامع كتشاوة | يوجد � ً
أي�ضا امل�سجد العثماين
الذي يعرف بـ«جامع كت�شاوة» .بني يف العهد
العثماين ،وحظي بعناية يف فرتة اال�ستقالل عام
 1962حينما �أ�صبح م�سجدً ا مرتام ًيا يف مرتفعات
العا�صمة .يعد ثاين اجلوامع الأكرث �أهمية يف اجلزائر
العا�صمة .مت ت�صنيفه من قبل وزارة ال�سياحة
اجلزائرية �ضمن املناطق الأكرث ا�ستقطا ًبا لل�سياح
الأوروبيني ،والفرن�سيني ب�شكل خا�ص ،ملوقعه يف

منطقة �شعبية فا�صلة بني العا�صمة القدمية ببيوتها
و�أ�سواقها ال�شعبية ،والعا�صمة اجلديدة مبنازلها
ومبانيها وحمالتها احلديثة.
سيدي فرج | �أطلق عليه الأندل�سيون ا�سم
«باب ال�سماء» ،و�سماه الفرن�سيون «بوابة اجلنة».
�إنه ميناء «�سيدي فرج» الواقع غرب اجلزائر
العا�صمة ،ويعرف بكونه �شبه جزيرة يطل كل ًيا على
البحر الأبي�ض املتو�سط .كما يرتبط ا�سمه يف تاريخ
اجلزائر احلديث بالغزو الفرن�سي للجزائر� ،إذ متت
عملية �إنزال قوات اجلي�ش الفرن�سي عام  1830من
ذلك امليناء حتديدً اُ .ع َّد ميناء «�سيدي فرج» من
الناحية ال�سياحية واحدً ا من �أجمل املوانئ يف القارة
الإفريقية ،ملوقعه اجلغرايف ،ولكونه منتج ًعا �سياح ًيا
بامتياز ،حيث يزوره �سنو ًيا قرابة مليون �سائح
بني عربي و�أوروبي .ويف عام � 2010صنفته جملة
 Turismoالإيطالية املخت�صة يف املعامل ال�سياحة
العاملية ،واحدً ا من �أجمل املوانئ العربية.
رياض الفتح | مقام ال�شهيد� ،أو ريا�ض الفتح،
يعد روح اال�ستقالل للجزائريني .بني يف مرتفعات
العا�صمة عام  ،1982ومت افتتاحه ر�سم ًيا من قبل
الرئي�س الراحل ال�شاذيل بن جديد يف الذكرى
الع�شرين للثورة التحريرية .جاء ت�صميمه على �شكل
ثالث من ال�سعف يلتقي بع�ضها ً
بع�ضا �أعلى املج�سم.
وهي ترمز �إىل حقب تاريخية عا�شتها اجلزائر .كما
يوجد على ُبعد �أمتار منه متحف املجاهدين ،وهو
خ�صو�صا
مبنزلة الذاكرة التاريخية للجزائريني،
ً
الطلبة وجيل ال�شباب.

المتحف الوطني | املتحف الوطني للفنون
اجلميلة� ،إنه واحد من �أهم متاحف الفنون اجلميلة
و�أ�شهرها و�أكربها يف القارة الإفريقية ،ويف العامل
العربي .ت�أ�س�س �سنة  ،1875ويقال �أنه �شيد فوق
ور�شة عمل الفنان «هيبوليت الزيرج»� ،إذ ي�ضم
املتحف �أعماله الفنية ،كما ي�ضم �أعما ًال فنية
قدمية ،تعود بع�ضها للحقبة الرومانية ،وكذلك
الأندل�سية .كما توجد يف املتحف ما يزيد على 8
�آالف لوحة فنية نادرة و�أ�صلية لفنانني �إيطاليني،
و�إ�سبان ،وفرن�سيني ،وهولنديني ،ويونانيني عا�شوا
يف اجلزائر.
حديقة الحامة | �صنفت حديقة احلامة واحدة
من �أجمل خم�س حدائق يف العامل� .شيدت عام ،1832
�أي بعد احتالل اجلزائر بعامني ،ويوجد بها �أكرث من
 2500من الأ�شجار والنباتات التي يتجاوز عمرها
� 250سنة .ما مييز حديقة احلامة عن بقية حدائق
العا�صمة هو هند�ستها القائمة على الطراز الفرن�سي
والإجنليزي م ًعا ،كما يوجد فيها جانب ذو طابع
�إيطايل قريب هند�س ًيا من �شكل حديقة البالتزا
الإيطالية العتيقة.
�إنها اجلزائر العا�صمة ،عرو�س املغرب العربي
كما و�صفها الفيل�سوف الفرن�سي «جون بول
�سارتر» ،وهي «مدينة املدن» كما �سماها الروائي
الفرن�سي «�ألبري كامي» ،هي مهجة اجلزائريني،
وقلب تاريخهم الناب�ض ،ت�ضاهيها يف غرورها مدن
الغرب وال�شرق اجلزائري ال�ضاربة يف التاريخ،
واملليئة باحلكايات والتفا�صيل التي ت�ستقر يف ذاكرة
اجلزائريني على الدوام.
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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 ً
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د .م .عصام أمان اهلل بخاري
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لو �أنه يدخل �إىل ر�صيدك يوم ًيا �ستة وثمانون �ألفًا و�أربع مئة ()86,400
ثانية ،فماذا ت�صنع؟ يف الواقع جميع الب�شر مت�ساوون ب�أن يف ر�صيدهم
يوم ًيا �أرب ًعا وع�شرين �ساعة� ،أو �ستة وثمانني �ألفًا و�أربع مئة ثانية ..والذي ي�صنع
الفارق يف النجاح بني فرد وفرد وبني �أمة و�أمة هو يف طريقة ا�ستغالل هذه الثواين
والدقائق ،والقدرة على ا�ستثمارها بال�شكل ال�صحيح .يف الأ�سطر التالية نبحر مع
الزمن ونناق�ش كيفية الإدارة الناجحة للأوقات.
�أذكر �أنني حتدثت مرة مع م�س�ؤول كبري على هرم �إحدى الوزارات الكبرية بعد �أن
غادر من�صبه ،ولفت نظري يف حديثه �إ�شارته �إىل �أنه ا�ستفاق على نف�سه وبد�أ يجد الوقت
منغم�سا �إىل �أبعد احلدود
ليق�ضيه مع �أبنائه و�أفراد عائلته ،وممار�سة هواياته بعد �أن كان
ً
يف عمله ال�سابق ،لدرجة �أنه مل يكن يعلم ما هي ال�سنة الدرا�سية التي يدر�س فيها ابنه!
ومع الت�سليم ب�أن الإخال�ص يف العمل والوالء قد ي�ؤديان �إىل مثل هذه النتيجة ،لكن قد
نتفق �أن كث ًريا من النا�س قد ي�شعرون بالندم على �أعمارهم التي مل ي�ستغلوها �أح�سن
ا�ستغالل عندما يكربون يف ال�سن وي�شتعل الر�أ�س �شي ًبا .ولو �س�ألتني ما هي احلياة؟
لأجبتك ب�أنها اللحظات التي تق�ضيها مع من حتب� ،أو يف ممار�سة ال�شيء الذي حتب.
لعل �أكرث املواقف التي ي�ست�شعر املرء فيها قيمة الثواين من عمره هي اللحظات
الأخرية .يروي املمر�ض ماثيو �أوريلي ق�صته مع �أحد املر�ضى ،حيث عمل هذا املمر�ض
لفرتة ت�صل �إىل �سبع �سنوات عاي�ش خاللها كث ًريا من حاالت الوفاة ،وكان دائ ًما
يحر�ص على عدم �إبالغ امل�صابني ب�أن وفاتهم قد اقرتبت خمافة �أال ينهوا حياتهم
وم�شاعر اخلوف واجلزع حتكمهم.
يف �أحد الأيام جاء للم�ست�شفى قائد دراجة تعر�ض لإ�صابات بليغة نتيجة حادث
مروري ،و�أدرك املمر�ض ماثيو �أن الرجل ميت ولي�س مبقدوره عمل �شيء .فوجئ
املمر�ض بامل�صاب ينظر �إليه وي�س�أل�« :س�أموت عما قريب� ،ألي�س كذلك؟» .و�أوم�أ
املمر�ض بر�أ�سه �إيجا ًبا ليفاج�أ بذلك امل�صاب ويف عينيه عالمات الر�ضا لي�ضطجع
امل�صاب بعدها على ميينه منتظ ًرا حلظة الوداع.
هذا املوقف غيرَّ من قناعات ماثيو الذي قرر �أن يكون �صاد ًقا مع الآخرين ب�ش�أن
قرب �ساعة املوت .وح�سب ما يرويه فالنا�س تنق�سم �إىل ثالث جمموعات عند
�إبالغها بقرب موتها:
 -1جمموعة تتطلع للعفو واملغفرة عما ارتكبوه من �أخطاء بحق الآخرين.
		
 -2جمموعة تتمنى �أن تطمئن لأنهم �سيظلون يف وجدان من يحبونهم
و�سيذكرونهم بعد موتهم.
 -3جمموعة تتح�سر وتت�ساءل هل قدمت �شي ًئا �أو تركت ب�صمة يف هذه احلياة؟
هنالك مثل ياباين يقول�« :إذا جتمع الغبار �صار جبا ًال» .و�إذا ما ت�أملنا قلي ًال ف�أعمارنا
ب�سنواتها الطوال ما هي �إال جتمع لتلك الثواين التي قد تكون كالغبار �إىل اجلبال .من
باب احلر�ص على نوعية تلك الثواين التي ن�ستهلكها من �أعمارنا �أن�صح بكتاب للم�ؤلف
ماثيو مايكلويتز بعنوان« :احلياة يف ن�صف ثانية» ( )Life in Half a Secondومن �أهم
الن�صائح التي ت�ضمنها الكتاب:
وق�سمها �إىل خطوات �صغرية على �شكل هرمي.
• حدِّ د �أهدافك ِّ
وحتدث للآخرين عنها.
• اكتب �أهدافك ب�شكل يومي َّ
• اربط �أهدافك ب�أحالمك وتطلعاتك القوية.
• تغ َّلب على املخاوف وكن واث ًقا.
• حاول وال َ
تخ�ش الف�شل .ف�أكرب ف�شل ميكن �أن يح�صل يف حياتك هو �أال حتاول �إطال ًقا.
هذا قد يقودنا �إىل احلديث عن �أهمية ا�ستغالل �أعمارنا وكل حلظة فيها .و�أن�صح
بتطبيق التجربة التي �أجراها �سيزار كوري ياما بت�سجيل مقطع فيديو يومي مدته ثانية
واحدة عن حياته .بد�أ هذه التجربة يف �سن الثالثني .وبعد �سنة وجد �أمامه مقط ًعا
من �ست دقائق يخت�صر حياته يف ذلك العام .يقول �سيزار� :إنه بد�أ يهتم بعمل الأ�شياء
اجلديدة واملاتعة لتوثيق ثانية واحدة مميزة يوم ًيا .وبعد تطبيق التجربة اكت�شف كيف
ويحلم �سيزار مبوا�صلة هذه التجربة حتى ي�صل �إىل
�أنه كان يق�ضي حياة رتيبة مملة.
ٍ
عاما التي
�سن الثمانني ليعد فيل ًما مدته خم�س �ساعات يخت�صر حياته خالل اخلم�سني ً
�سيعي�شها �إن قدر له ذلك.
وكما يقول هاري ماكاي« :الوقت جماين ،لكنه ال يقدر بثمن ،وال ميكن �أن متلك
الوقت لكن ت�ستطيع ا�ستخدامه ،وال ميكنك االحتفاظ بالوقت ولكن ميكنك �أن ت�صرفه،
والوقت الذي ت�ضيعه مرة لن ت�ستطيع ا�سرتداده �أبدً ا».
مع الدعاء ب�أن يبارك اهلل يف �أوقاتكم ،تذكروا �أن حلظات �أعماركم ثمينة ،فاحر�صوا
على ق�ضائها مع من حتبون.
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هناك زمن مل يعرف فيه وطني �شبكة كهرباء .وعربنا بني طفولتي
والآن بقفزات مت�سارعة �إىل املدن املكتملة ب�أبراج عمارات �شاهقة.
ون�سمع الآن �أن العامل �أ�صبح قرية �صغرية ،و�أن التوا�صل املعلوماتي بني
�أق�صى �أ�صقاع الأر�ض �أم�سى فور ًيا فع ًال بتوافر �شبكة التوا�صل الإلكرتوين,
والو�سائل املختلفة من في�سبوك ،لتويرت ،للإن�ستجرام ،لل�سناب�شات.
بقي االنتقال ج�سد ًيا ال يزال جما ًال للأبحاث والتطور .وما زال �أق�صى ما
و�صلنا �إليه بعد االنتقال بامتطاء ظهور اخليل واجلمال هو االنتقال بال�سيارات
بني املدن والبالد املجاورة� ,أو بال�سفن وعابرات املحيط غال ًبا يف رحالت
جتول ترفيهي ,وبالطائرات من موقع �إىل �آخر عرب الف�ضاء املحيط بالأر�ض,
وعرب ال�صواريخ يف رحالت علمية ا�ستك�شافية �إىل الف�ضاء اخلارجي.
جربت ،خالل �سنوات عمري ،كل طرق ال�سفر احلديثة لأغرا�ض خمتلفة,
ماعدا رحالت الف�ضاء ,ودرت حول العامل ،وزرت القارات اخلم�س .ويف كل
رحلة ملوقع ما �أجد �شي ًئا ي�شدين لأعده جمي ًال.
يف كل رحلة تالية للموقع نف�سه �أجده قد تغري عما �سجلته يف الذاكرة
من تفا�صيله ،ازداد تطو ًرا وغال ًبا فقدَ بع�ض جماليات خ�صو�صية هويته
ال�سابقة .لندن عام  1960لي�ست نف�سها لندن عام  ,1990و�سنغافورة عام
 1975لي�ست �سنغافورة عام  ,2010والهند عام  1976لي�ست نف�سها عام
 .2015حتى مدن اخلليج و�شواطئه يف رحالت طفولتي اىل اجلوار القريب
تغريت كل ًيا منذ الثمانينيات ،و�شمخت بعماراتها ،واكتظت �شوارعها
بالزائرين من دول العامل البعيدة.
عيني على تعدد
فتحت
العراق،
وبعدها
�أول رحلة يل كانت للهند,
ّ
مذاقات العامل ولغاته ومعامل تاريخه� .أحببت اكت�شاف بريوت حني
رحلت �إليها للدرا�سة يف ال�ستينيات ,وتركتها �إىل �أمريكا ,وهي على �شفري
حرب �أهلية مل تبق من معاملها التي �أعرفها �شي ًئا حني عدت لزيارتها يف
الت�سعينيات .وزرت �سوريا عرب لبنان ،و�أت�أمل �إذ �أرى معاملها يف ن�شرات
الأخبار اليوم مدمرة متحي.
زرت تقري ًبا كل املدن الكبرية يف الواليات املتحدة ،و�أحببت يف كل منها
�شي ًئا ونفرت من �أ�شياء� .شدين جمال اجلبال ال�شاخمة ,وفطرية الغابات,
وتطور احلياة .وا�ستغربت �سطحية معرفة النا�س ببقية العامل وتاريخه
احل�ضاري والثقايف .فقد عودين ال�سفر مع �أهلي منذ طفولتي �أن �أ�ستمتع
بالتعرف �إىل التاريخ احل�ضاري لكل موقع نزوره وتفهم �إرثه.
على مدى ذاكرة التاريخ الإن�سان الواعي يبني ..والإن�سان الأناين يغزو
ويدمر ..والإن�سان ال�ضحية يعاين العنف ،والتهجري ،واللجوء ،والإق�صاء.
بكيت يف الأندل�س تاريخ العرب ,وت�أثرت يف �إ�سطنبول مبعامل رقي
احل�ضارة الإ�سالمية ,وت�أملت يف م�صر تاريخ الفراعنة .ت�أملت جدار
برلني ال�شاهد على جور الإن�سان ,واجلزيرة التي ق�ضى فيها مانديال 26
عاما �سجي ًنا لنظام الف�صل العن�صري ,وتذكرت �آالم معاناة الفل�سطينيني
ً
امل�ستمرة يف غزة .وزرت يف فيينا مهرجان املو�سيقا ومركز احلوار الفكري
بني الأديان ,ويف باري�س املعهد العربي ومتحف اللوفر ,وت�أملت لكنوز الآثار
امل�سروقة من ال�شرق الأو�سط التي احت�شدت ب�أوروبا.
ظل احلنني احلي ،خالل كل رحلة ،لوطني اخلليجي ب�صحاريه و�سواحله
وجباله .مل يخفق القلب لأي مدينة �شرقية �أو غربية ,بل فقط الإعجاب برقي
احرتام التاريخ ،و�شغف الت�شييد ،ورقي االلتزام بالنظام.
�أ�سعد الآن مبا �أراه من اجلهود احلثيثة لهيئة ال�سياحة والرتاث الوطني
لتطوير مواقع الآثار ب�شتى مناطق اململكة ,وت�شجيع ال�سياحة الداخلية,
و�أ�سعد مبعاي�شة املبادرات الفتية لهيئة الرتفيه لإعادة احلياة الطبيعية
ثقاف ًيا وف ًنيا �إىل �أ�صقاع الوطن من �أبها ،واخلمي�س ،للباحة ،للطائف،
جلدة ،للريا�ض ،والق�صيم ,للإح�ساء ،للدمام واخلرب ،والقطيف والظهران.
�أجمل مناطق العامل ممكن �أن تطور يف الوطن ,و�أعلم �أن البحوث القادمة
�سرتكز على �إحياء التاريخ ومكنوز املخازن الطبيعية ،ملا تتميز به املناطق
املختلفة من جمال �إرث غني مل يواكب احتياجات �سياحة اليوم.
�س�أ�سعد مبتابعة �أ�صداء �إعجاب الزائرين املواطنني ،واملقيمني ،والعابرين,
ومب�شاعر االعتزاز تنعك�س يف حوار الكبار و�أغاين ال�صغار القادمني.
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الوظائف في عصر

الذكاء االصطناعي
تتيح التطورات الجديدة
إمكانات هائلة في تطبيقات
متعددة من النقل إلى
صناعة العقاقير.
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قد يكون الدماغ البشري «الكائن المعروف
تعقيدا في الكون» ،ولكننا ،كنوع،
األكثر
		
ً
جدا في المجموعة
					
لسنا ً
دائما أذكياء ً
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ينق�ص العامل اليوم ق�ضايا ملحة.
هناك  1.6بليون �شخ�ص يعي�شون
يف فقر مدقع ،ويبلغ عدد الأميني 780
مليو ًنا .وال تقت�صر امل�شاكل اخلطرية على
العامل النامي« :وفيات الي�أ�س» ،على �سبيل
املثال ،ترفع من معدل الوفيات بني الذكور
البي�ض يف الواليات املتحدة .حتى عندما
تنمو االقت�صادات املتقدمة ،ف�إنها ال ترفع
جميع القوارب .تزدهر الفئات ذات الدخل
املرتفع يف حني �أن الأ�سر ذات الدخل
املنخف�ض وجمموعات الأقليات تُرتك
با�ستمرار يف احل�ضي�ض.
ي�شري بع�ض املحللني الآن �إىل �أن �أ�شكا ًال
جديدة من برجمة احلا�سوب �ستجمع
هذه التطورات ،حيث �إن اخلوارزميات،
والروبوتات ،وال�سيارات ذاتية القيادة
�ستدمر وظائف الطبقة الو�سطى وتزيد
من عدم امل�ساواة .حتى امل�صطلح العام
لهذه التقنية ،الذكاء اال�صطناعي ،يبدو
ؤوما .قد يكون الدماغ الب�شري «الكائن
م�ش� ً
تعقيدا يف الكون» ،ولكننا،
املعروف الأكرث ً
جدا يف املجموعة.
كنوع ،ل�سنا دائ ًما �أذكياء ً
وكان قد توقع كتَّاب اخليال العلمي الأكرث
مبي ًعا منذ فرتة طويلة �أننا �سوف نخرتع
يوما الآالت التي �ستدمرنا.
ً
التقنية املطلوبة خللق هذا امل�ستقبل
البائ�س لي�ست حتى يف الأفق .غري �أن
االخرتاقات التي حتققت م�ؤخ ًرا يف
التقنيات ذات ال�صلة بالذكاء اال�صطناعي
تتيح �إمكانات هائلة لإحراز تقدم �إيجابي
يف جمموعة من التطبيقات من النقل �إىل
التعليم واكت�شاف العقاقري .و�إذا ا�ستخدم
بحكمة ،ف�إن هذا التقدم يف قدراتنا
احل�سابية ميكن �أن ي�ساعد كوكب الأر�ض
وعدد من املواطنني الأكرث �ضعفًا.
ميكننا الآن الوقوف على �أمناط
جديدة ال تت�ضح ب�سهولة للمراقب
الب�شري -وهذا يقرتح حقًا طر ًقا خلف�ض
ا�ستهالك الطاقة وانبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون .ميكننا زيادة الإنتاجية يف
م�صانعنا واحلد من النفايات الغذائية.
ميكننا ،على نطاق �أو�سع ،حت�سني
التنب�ؤ �أكرث بكثري من قدرة احلوا�سيب
التقليدية .هناك جماالت ال حت�صى
ميكن لتحذير مقداره ثانية واحدة �أن
مفيدا �أو منقذً ا للحياة.
يكون ً
ومع ذلك يبقى اخلوف قائ ًما� :أال يعني �أن

هذه التح�سينات نف�سها �ست�ؤدي �إىل التخلي
عن جميع وظائفنا� ،أو معظم وظائفنا
اجليدة؟ يف الواقع ،هناك ثالثة �أ�سباب
حتول دون تهديد فر�ص العمل.
�أو ًال :مفارقة مورافيك تنطبق
على الو�ضع احلايل .لقد �أ�شار هانز
مورافيك وغريه من علماء احلا�سوب
يف الثمانينيات من القرن املا�ضي �إىل
�أن ما هو ب�سيط لنا �صعب حتى على
�أنظمة الذكاء اال�صطناعي الأكرث تطو ًرا.
وعلى العك�س من ذلك ،ميكن للذكاء
اال�صطناعي يف كثري من الأحيان �أن يقوم
ب�سهولة مبا نعده �صع ًبا .ميكن ملعظم
الب�شر امل�شي ،والتعامل مع الأ�شياء،
وفهم اللغة املعقدة منذ �سن مبكرة ،دون
�إيالء كثري من االهتمام ملقدار احل�ساب
والطاقة املطلوبة لأداء هذه املهام .ميكن
للآالت الذكية �إجراء ح�سابات ريا�ضية
تتجاوز بكثري قدرات الإن�سان ،ولكن ال
ميكنها ب�سهولة ت�سلُّق ال�سالمل ،وفتح
الباب ،وحتويل �صمام� ،أو ركل كرة القدم.
ثان ًيا� :أ�صبحت خوارزميات اليوم جيدة
جدًا يف التعرف �إىل الأمناط عندما يتم
تزويدها مبجموعات بيانات كبرية مثل
العثور على الأ�شياء يف فيديو اليوتيوب� ،أو
الك�شف عن االحتيال يف بطاقة االئتمان،
لكنها �أقل فعالية بكثري مع الظروف غري
العادية التي ال تنا�سب النمط املعتاد� ،أو
بب�ساطة عندما تكون البيانات نادرة �أو
«�صاخبة» .للتعامل مع مثل هذه احلاالت،
نحتاج �إىل �شخ�ص ماهر ،له جتربة،
وحد�س ،ووعي اجتماعي.
ثال ًثا :ال ميكن لأحدث النظم تف�سري
ما قامت به �أو ملاذا تو�صي بعمل معني.
يف هذه «ال�صناديق ال�سوداء» ،ال ميكنك
بب�ساطة قراءة التعليمات الربجمية لتحليل
ما يحدث� ،أو التحقق مما �إذا كان هناك
حتيز خفي .عندما يكون الت�أويل مه ًما،
كما هو احلال يف كثري من التطبيقات
الطبية ،ف�إننا نحتاج �إىل �إن�سان مدرب يف
حلقة �صنع القرار.
وبالطبع ،هذا هو حال التقنية اليوم
حيث معدالت عالية من اال�ستثمار قد
تغري ب�سرعة ما هو ممكن .ولكن طبيعة
أي�ضا .وظائف اليوم تبدو
العمل �ستتغري � ً
جدا عن وظائف ما قبل � 50سنة
خمتلفة ً
عاما.
�أو قبل ً 20

�سوف ت�ستغرق خوارزميات احلو�سبة
اجلديدة وقتًا طوي ًال الخرتاق االقت�صاد
ب�شكل كامل .وقد بد�أت القطاعات الغنية
بالبيانات مثل الو�سائط الرقمية والتجارة
الإلكرتونية لتوها �إطالق العنان لقدرات
الذكاء اال�صطناعي .و�سي�ستغرق وقتًا
�أطول بكثري انت�شار كثري من التطبيقات
ال�ضيقة للذكاء اال�صطناعي ،التي قد ي�ؤثر
يف الوظائف يف قطاعات مثل الرعاية
ال�صحية ،والتعليم ،والبناء .والواقع �أن
هذا قد ي�أتي يف الوقت املنا�سب ،حيث
�إن �شيخوخة ال�سكان يف االقت�صادات
املتقدمة تعني �ضمن ًيا قوة عاملة �أ�صغر،
وزيادة احلاجة �إىل خدمات الرعاية
ال�شخ�صية يف العقود املقبلة.
�ست�شكل قرارات ال�سيا�سة العامة العهد
اجلديد للذكاء اال�صطناعي .نحن بحاجة
�إىل فر�ص ومناف�سة ،ولي�س �إىل مزيد
من االحتكارات القوية ،من �أجل تعزيز
التقدم التقني بطريقة ال ترتك عد ًدا
ريا من النا�س متخلفني .ويتطلب ذلك
كب ً
حت�سني الو�صول �إىل جميع �أ�شكال التعليم
وبتكلفة منخف�ضة �أو دون تكلفة.
مع مناف�سي االقت�صادات املتقدمة ،مبا يف
ذلك ال�صني ،واال�ستثمار بكثافة يف الذكاء
اال�صطناعي ،يجب على �صناع ال�سيا�سات
زيادة الدعم للبحوث الأ�سا�سية و�ضمان
�أن بلدانهم تتوافر على املوارد املادية
والب�شرية التي حتتاج �إليها البتكار كل �شيء
على ات�صال مع هذه التقنية اجلديدة ذات
الأغرا�ض العامة اجلديدة وت�صنيعه.
ينبغي �أال نقلل من قدرة الب�شر على
�إحلاق ال�ضرر مبجتمعاتهم وبيئتهم بل
بالكوكب ب�أ�سره .وميكن �أن ت�صدق ر�ؤية
يوما ما .ولكن ،يف
كتَّاب اخليال املروع ً
الوقت احلايل ،لدينا �أداة جديدة قوية
لتمكني جميع النا�س من العي�ش حياة �أف�ضل
يجب علينا ا�ستخدامها بحكمة.
* �سيمون جون�سون ،كبري االقت�صاديني
�سابقًا يف �صندوق النقد الدويل،
و�أ�ستاذ يف كلية �سلون يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتقنية.
* جوناثان روان ،حما�ضر يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتقنية يف جمموعة
االقت�صاد والإدارة.
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إدارة استراتيجية

بيئات عمل المستقبل

القادة والحنكة
العاطفية
في بيئة عمل تحكمها اآلالت
بشكل متزايد ،يجدر بالقادة
التركيز على المهارات التي يتميز
بها البشر حصرًا.
كوي هوي •
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�إذا

كان املرء ي�صدق التوقعات الأكرث تطر ًفا فيما
يتعلق باملكننة ،فهذا يعني �أن امل�ستقبل �سيكون
على الأرجح مظل ًما يف بيئة عمل موظفي املكاتب .فما
كان يف املا�ضي ي�شكل �ضر ًبا من اخليال العلمي يبدو
اليوم ،وعلى نحو خميف ،احتما ًال قاب ًال للتحقق .بل
�إن هذه الفكرة بحد ذاتها تُعد حمبطة .فهي تعني
�أن املجتمع ما عاد ي�صدق �أن كث ًريا منا ،نحن الب�شر،
ي�ضيف �إىل امل�ؤ�س�سات قيمة تتجاوز الوظائف الآلية
التي ن�ؤديها .كما �أنها تعني �أننا ما عدنا نثمن (يف حال
كنا نفعل ذلك من قبل) العالقات العاطفية التي جتعل
من املجموعات املهنية جمتمعات منتجة ،وهي عالقات
من غري املرجح �أن ت�ستن�سخها �أي �شبكات من الرجال
الآليني ،حتى يف امل�ستقبل البعيد .بل �إن هذه الفكرة
تعني �أننا نخ�شى من �أن ن�شكل بغالبيتنا موردًا ميكن
تبديله ب�سهولة� ،إن مل نقل التخلي عنه بالكامل.
تُعزى حالة الالمباالة الراهنة بقيمة الب�شرية داخل
امل�ؤ�س�سات �إىل ثقافة ال�شركات القائمة على حظر
التعبري عن العواطف ،والتي �شكلت عر ًفا عامل ًيا �سائدًا

على مر الأجيال .ففي ظل تعامل العديد من ال�شركات
مع الأفراد وك�أنهم مواد �آلية (�إن�سانية) ،كيف لنا
�أن ن�ستغرب �شعورنا بالدنيوية مقارنة بالآالت التي ال
متتلك �أي عواطف لتكبحها؟
بالرغم من �أن املديرين يعمدون ب�شكل متزايد
�إىل ا�ستك�شاف ت�أثري العواطف يف الأداء� ،إال �أن
حماوالتهم هذه غال ًبا ما تف�ضح �إدراكهم البدائي
لهذه امل�س�ألة .على �سبيل املثال ،يجرى الرتكيز �إىل
حد مفرط على �شخ�صيات كبار القادة حتى لك�أن
جمرد التلميح �إىل االهتمام ُيعد كاف ًيا� .أ�ضف �إىل
ذلك �أن العديد من املديرين التنفيذيني قد اختاروا
تف�سري «الذكاء العاطفي» لكونه دعوة �إىل �إطالق
العنان ل�سلوكياتهم املكيافيلية .وبالرغم من �أن هذه
التقنيات قد تكون منا�سبة للمهن الفردية قيد التطور،
�إال �أنها ال ت�ضيف �أي �شيء �إىل ر�أ�سمال امل�ؤ�س�سة
العاطفي� ،سواء �أكان داخل ًيا �أم خارج ًيا.
يحتاج املديرون ،لكي يفوزوا يف ال�سباق �ضد الرجال
الآليني� ،إىل اكت�ساب احلنكة العاطفية على وجه

الفائزون من غير المتمرسين في مجال التقنية في مؤسسات الغد 		
		
متفوقة األداء سيكونون المديرين القادرين على أن يوفروا
لموظفيهم بيئة عاطفية مجزية على األقل بقدر رواتبهم
		
ال�سرعة .ميكنهم بداية �أن يطلعوا على بع�ض الأبحاث

الثورية التي جمعتها جملة �أكادميية الإدارة Academy
 of Management Reviewيف عدد خا�ص ن�شرته

حتت عنوان« :دمج العواطف وت�أثريها يف نظريات
الإدارة» ،وحظيت �شخ�ص ًيا بامتياز امل�شاركة يف حتريره
مع الأ�ستاذ نيل �أ�شكنازي (من كلية �إدارة الأعمال يف
جامعة كوينزالند) ،والأ�ستاذ رونالد هامفري (من
كلية الإدارة يف جامعة النك�سرت) .ينطوي هذا العدد
ً
ارتباطا مبا�ش ًرا
على جمموعة من املفاج�آت املرتبطة
بامل�شكالت التي يواجهها املديرون على نحو معتاد .كما
�أنه يبني -ويثبت جدوى -طبيعة اال�ستجابة العاطفية
نوعا ما ،التي ميكن
املحتملة ،ومتفاوتة الدرجات ً
للمديرين �إظهارها يف الظروف املثالية ،والتي ال ميكن
�إيجاد بديل �آيل عنها.
التعقيد العاطفي | �إذا ما �أخذ املديرون العواطف
يف احل�سبان ،ف�إن معظمهم ي�ساوي بني الإيجابية
والإنتاجية .لذا ،هم ينظرون �إىل �أي عاطفة فيما خال
ال�سعادة التي ال لب�س فيها� ،أو احلما�س اجللي على �أنها
غري جمدية� ،أو �أ�سو�أ من ذلك .وين�سحب هذا احلكم
امل�سبق بالطبع على العواطف املت�ضاربة واملعقدة.
يف �سياق درا�سة ا�ستفتائية �سبقت املنحة البحثية،
يفيد م�ؤلفا املقال البحثي «م�شاعر خمتلطة،
ومت�ضاربة ،ومتغرية :الوظائف االجتماعية للتعقيد
واحدا
العاطفي بالن�سبة �إىل القادة» ،الذي �شكل ً
من املقاالت املن�شورة يف العدد اخلا�ص من جملة
�أكادميية الإدارة ،ب�أن ت�ضارب امل�شاعر وااللتبا�س
الذي يعرتيها قد يثمران يف بع�ض الأحيان عن
طريقة �أكرث مرونة يف التفكري ،وي�ؤديان �إىل اكت�شاف
حلول ال تكون جلية من منظور �إيجابي �أو �سلبي
حم�ض .فاملقدرة على فهم كال الوجهني يف امل�سائل
املتناق�ضة دون �إذعان للتنافر الإدراكي مينح القادة
من �أ�صحاب العواطف املعقدة �أف�ضلية ملحوظة يف
املراحل االنتقالية.
ي�ؤكد كاتبا املقال البحثي �أن التعقيد العاطفي
«ي�ؤ�شر � ً
أي�ضا �إىل االنفتاح على تعدد الر�ؤى» ،ما ي�شعر
املر�ؤو�سني يف غالب الأحيان ب�أنهم يحظون بقدر
ً
انخراطا يف امل�ؤ�س�سة،
�أكرب من التمكني ،وب�أنهم �أكرث
م�ساع وجدانية
الأمر الذي يجعلهم �أ�شد مي ًال �إىل بذل ٍ
ا�ستباقية من �أجل دعم الأهداف امل�ؤ�س�سية.
تنطوي حجة الكاتبني على بع�ض التحذيرات.
فهما يعدان �أن التعقيد العاطفي من جهة القادة ال
يحقق منافع على م�ستوى التفاعل بني الأفراد �إال يف
حال� )1( :إذا ما كان القادة و�أتباعهم يفهمون يف
الأ�صل بع�ضهم ً
بع�ضا ويت�شاركون الر�ؤى نف�سها)2( .
و�إذا ما كان القادة �صريحني فيما يتعلق بالطلبات

التناف�سية املفرو�ضة عليهم ،ما يجعل املر�ؤو�سني
�أقدر على تفهم امل�شاعر املت�ضاربة لدى القادة� .أما
�إن مل يتحقق هذان ال�شرطان ،فقد يفقد الأتباع
ثقتهم بقائدهم ،كما حدث بح�سب زعم كاتبي املقال
مع الرئي�سة التنفيذي ل�شركة ( HPواملر�شحة التي
خ�سرت ال�سباق يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية)
كاريل فيورينا التي دفعتها عواطفها املعقدة �إىل �أن
تباعد امل�سافة بينها وبني موظفيها.
الغضب والخوف | �إذا كانت امل�شاعر املت�ضاربة
تلقى ً
رف�ضا يف عامل ال�شركات ،ف�إن العواطف ال�سلبية
اجللية يف بيئة العمل تُعد عمل ًيا من املحظورات .لكن
العواطف الأ�شد �سوداوية ت�شكل حالة ال مفر منها يف
التجربة الب�شرية .بل �إن مقا ًال بحث ًيا �آخر يف جملة
�أكادميية الإدارة يزعم �أن هذه العواطف نف�سها قد
تكون �إيجابية حم�ضة �إن هي حثت املوظفني على املبادرة
�إىل البدء بالتغيري .ويناه�ض �أ�صحاب هذا املقال على
وجه اخل�صو�ص تو�صيف الغ�ضب واخلوف يف خمتلف
الأحوال لكونهما يندرجان �ضمن العواطف التي تعيق
حتقيق الأهداف .وقد جاء فيما كتبوه «�أنه ميكن للغ�ضب
واخلوف �أن ميدا املوظفني بجرعة من الفاعلية واجلهد
الوقائي» ب�سهولة بقدر ما ميكنهما �أن يثريا نوبات من
الطاقة غري املوجهة يف االجتاه ال�صحيح تراوح بني كر
وفر .فالأمر رهن بالأفراد وبظروف الواقعة ،وعلى وجه
اخل�صو�ص بال�سياق امل�ؤ�س�سي.
لي�س املطلوب من القادة هو توفري م�ساحة للموظفني
لكي يعربوا عن عواطفهم ال�سلبية والإ�صغاء �إليهم
بتعاطف فح�سب ،بل � ً
أي�ضا ح�ضهم على اتخاذ الإجراء
املنا�سب حلل امل�شكلة التي تقلقهم .ويقول �أ�صحاب
املقال �إن الت�أثريات ال�سلبية املحتملة للغ�ضب واخلوف
معاك�سا عندما ي�شعر الأفراد ب�أنهم
قد تتخذ منحى
ً
قادرون على اال�ضطالع بدور م�ؤثر يف �أو�ضاعهم.
زيادة عن ذلك ،ميكن للقادة �أن ي�ؤثروا يف كيفية
اختبار املوظفني للعواطف ال�سلبية .ففي حاالت
عال من التماهي
الغ�ضب ،ميكن لرت�سيخ م�ستوى ٍ
امل�ؤ�س�سي ،واالهتمام برخاء الآخرين �أن يحول دون
الإتيان ب�سلوكيات ث�أرية .كما �أن �إقناع املوظفني الذين
ي�شعرون باخلوف ب�أنهم م�س�ؤولون وحدهم عن مواجهة
التهديدات امللحوظة من �ش�أنه �أن يلجم حالة االرتياب.
بناء شركات جديدة يسودها الحماس |
بح�سب ما تبني �صراعات �شركة �أوبر  Uberمع الثقافة
امل�ؤ�س�سية ،ميكن للحما�س الذي ي�ستنزف �صاحب
امل�شروع املتب�صر �أن يكون نعمة ونقمة يف �آن� .صحيح
�أن العزمية التي يتحلى بها امل�ؤ�س�س الرئي�س تتيح
لل�شركات اجلديدة جتاوز بداياتها املحفوفة بامل�شاكل،

التزاما حما�س ًيا
�إال �أن النجاح طويل الأمد يقت�ضي
ً
من جانب كامل �أع�ضاء فريق امل�شروع .لكن من غري
املرجح �أن يتجلى احلما�س لديهم جمي ًعا يف الوقت
نف�سه ،وذلك ب�سبب التباين الكبري على �سبيل املثال يف
خلفيات «�صناع الأعاجيب» يف جمال تطوير امل�شاريع،
وامل�ستثمرين املمولني ،ومطوري املنتج.
يف مقال «حما�س الفريق لريادة امل�شاريع :ن�ش�أته
وت�أثريه يف فرق امل�شاريع اجلديدة» ،يو�ضح الكاتب
كيف وملاذا تتحول بع�ض فرق امل�شاريع دون غريها �إىل
وحدات متما�سكة متتلك �سمة التحفيز؟ خال ًفا ملا هو
بدهي ،ي�ؤكد �أ�صحاب املقال �أن ن�سبة حما�س �أع�ضاء
فريق امل�شروع قد تتفاوت من فرد �إىل �آخر� .إال �أن
ح�سا قو ًيا بالهوية اجلماعية التي حتفز
ه�ؤالء يطورون ً
الإنتاجية .والواقع هو �أن هذه الفرق تكون ،مقارنة
بالفرق التي يت�شابه حما�س �أفرادها �إىل حد كبري،
�أقدر على تفادي التفكري اجلمعي والهو�س الأحادي.
ين�صح كاتب املقال �أ�صحاب امل�شاريع ب�أن «يولوا
يف مرحلة اتخاذ القرارات التوظيفية بالغ اهتمامهم
حلدة امل�شاعر الإيجابية التي يظهرها �أع�ضاء
الفريق امل�ستقبليون جتاه هويات �أو �أدوار خمتلفة يف
امل�شروع» .وباملثل ،يجدر بداعمي ال�شركات اجلديدة
املحتملني �أن ينظروا � ً
أي�ضا يف م�ستوى حما�س �أع�ضاء
امل�شروع كجزء من تقييمهم له ،وال يكتفوا بتقييم
حما�س �صاحب امل�شروع.
العواطف والتصميم المؤسسي | تُعد املكننة
نذير �ش�ؤم للعديد من املهن التي ال تطلب �أي مهارات،
وتلك التي ترتكز على املهارات فح�سب .لكن اخلرباء
التقنيني الذين توكل �إليهم مهمة ت�صميم الطبقة
العاملة امليكانيكية وت�صليح �أعطالها وحت�سينها
�سيفر�ضون نفوذهم على نحو ملحوظ .ف�إن مل يحبوا
بيئة عملهم ،ف�ستظل النخبة الأكرث مهارة بينهم قادرة
على التفاو�ض على راتب �أعلى يف �شركة �أخرى .ومن
ثم ،تقع م�س�ؤولية ك�سب والئهم ،و�إلهامهم لتقدمي
�إجنازات �أعظم من ذي قبل يف جمال االبتكار ،على
عاتق املديرين الذين ميتلكون احلنكة العاطفية.
فالفائزون من غري املتمر�سني يف جمال التقنية يف
م�ؤ�س�سات الغد متفوقة الأداء �سيكونون املديرين
القادرين على �أن يوفروا ملوظفيهم بيئة عاطفية جمزية
على الأقل بقدر رواتبهم.
* كوي هوي� ،أ�ستاذ مادة الإدارة اال�سرتاتيجية
يف �إن�سياد .هو � ً
أي�ضا مدير برنامج تنفيذ
اال�سرتاتيجيات الذي ُيعد جز ًءا من جمموعة
برامج التطوير التنفيذية التابعة لإن�سياد.
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إسالميات

الحياة الزوجية
يوثق الزواج العالقات بين سائر أفراد المجتمع المسلم ،فتتقارب األسر ،ويدنو
بعضها من بعض ،وتسود المجتمع روابط المودة والمحبة.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

اهتم

الإ�سالم ب�أ�س�س تكوين الأ�سرة امل�سلمة،
و�أكد تعميق �أ�سباب ترابطها ،وح�ض على
العناية بدعائم �صالحها وا�ستقامتها ،بحيث ين�ش�أ
�أفراد الأ�سرة الواحدة على الرب والف�ضيلة ،ي�ستنريون
بهدي القر�آن الكرمي ،وتوجيه �سيد املر�سلني ،عليه
�أف�ضل ال�صالة و�أزكى الت�سليم ،ت�سودهم روح الإخاء
واملودة ،والرتابط والألفة ،والقدوة احل�سنة ،فتكون
النتائج ال�سعيدة ،والثمار الطيبة اليانعة ،التي ي�سعد
بها املجتمع ،وترقى بها الأمة.
ذلك من �أبرز �أهداف الزواج وثمراته  ,حيث
ح�صول الأن�س واملودة ،والراحة والطم�أنينة بني
عمودي الأ�سرة .وقد �صور ذلك القر�آن الكرمي ،وبينه
ب�ألطف عبارة ،و�أدق ت�صوير ،و�أغزر معنى ،فقال جل
يف عاله}:ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{(الروم.)21 :

فكل واحد من الزوجني ي�أن�س بالآخر ،ويطمئن
�إليه ،ويجد معه الألفة والود واحلنان ،قال
تعاىل}:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ{ (البقرة:
 ،)187واال�ستقرار العاطفي ،وامل�شاعر القلبية،

والأحا�سي�س الفيا�ضة الندية ،يجدها الرجل
واملر�أة بالزواج ،وتتحقق عندهما ببناء الأ�سرة
امل�سلمة وت�أ�سي�سها ،والتي ت�سري على النهج الإلهي
والإر�شاد النبوي يف حياتها.
يح�صل بالزواج توثيق العالقات بني �سائر �أفراد
املجتمع امل�سلم ،حيث تتقارب الأ�سر ،ويدنو بع�ضها
من بع�ض ،وتتعارف وتت�صل بعد �أن كانت متباعدة.
وبذلك ت�سود املجتمع روابط املودة واملحبة ،وال�صلة
والقربى ،في�صبح متما�س ًكا قو ًيا ،وي�صدق فيه قول
امل�صطفى� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد،
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر
واحلمى» (رواه م�سلم).
والأبناء والبنات ثمرات من ثمار الزوجية,
فقد رغب الإ�سالم يف طلبهم ,ملا يح�صل بهم من
اخلري والنفع العظيم يف احلياة وبعد املمات .فالولد
ال�صالح يدعو لوالديه ،ويتـرحم عليهما بعد مماتهما،
فينفعهما ذلك ،وترفع درجاتهما ب�سبب دعاء الأوالد.
عن �أبي هريرة ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا مات ابن �آدم ،انقطع

لقد خلق اهلل تعالى الحياة الدنيا
لعمارة األرض ً
وفقا لشريعته،
حتى يرث اهلل األرض ومن عليها،
			
وخلق الناس ليعمروها ويستثمروها،
لذلك فإن تحصيل األوالد ،والسعي على
حماية النسل وحفظه ،ضرورة من
			
ضرورات الحياة ،وعنصر أساس في عمارتها 		
واالنتفاع بموجوداتها
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عمله من الدنيا �إال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم
ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعو له» (رواه م�سلم) .قال
العلماء� :إن عمل امليت ينقطع مبوته ،وينقطع جتدد
الثواب له� ،إال يف هذه الأ�شياء الثالثة لكونه �سببها،
ف�إن الولد من ك�سبه.
وقال� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن اهلل لريفع
الدرجة للعبد ال�صالح يف اجلنة ،فيقول :يا رب �أنى
هذه؟ ،فيقول :با�ستغفار ولدك لك».
يف هذا احلديث توجيه منه� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
لأفراد �أمته ،بـحثهم على النكاح� ،إعفا ًفا لأنف�سهم،
و�صو ًنا لهم عن الوقوع يف املحرم ،وطل ًبا ملا يتـرتب
على ذلك من ح�صول الولد .وقد وجه القر�آن الكرمي
�إىل هذا ،قال تعاىل}:ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ{ (البقرة� )187 :أي :ابتغوا مببا�شرة ن�سائكم
ح�صول ما هو معظم املق�صود من النكاح وهو ح�صول
الن�سل ،ولذلك كانت الكراهية للزواج من املر�أة العقيم،
ب�صرف النظر عن وجاهتها ومكانتها االجتماعية .فقد
روى معقل بن ي�سار ،ر�ضي اهلل عنه ،قال :جاء رجل �إىل
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال� :إين �أ�صبت امر�أة
ذات ح�سب وجمال ،و�إنها ال تلد� ،أف�أتزوجها؟ قال« :ال»،
ثم �أتاه الثانية فنهاه ،ثم �أتاه الثالثة فقال« :تزوجوا
الودود الولود» (رواه �أحمد و�أبو داود وغريهما) .فظهر
من هذا احلديث احلكمة من النهي عن الزواج بالعقيم،
حني وجه� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بنكاح الودود الولود،
وهي :املر�أة ذات الود واحلب لزوجها ،اللطيفة يف
تعاملها معه ،التي تلد كث ًريا ،و�أكد هذه ال�صفة و�أبرزها,
لكونها من �أهم الأهداف «ف�إين مكاثر بكم الأمم».
نبه العلماء على �أن ما ورد يف هذا احلديث من
النهي عن نكاح العقيم ،ينبغي �أال ي�ؤخذ هذا على �أنه
نهي حترمي ،بل �إما �أن يكون للكراهة ،ب�أن يقت�صر
الرجل على الزواج بها وق�صده من ذلك كراهة
�إجناب الأوالد ،وقد يحرم ذلك عليه ،لأن التنا�سل،
وكرثة الولد من �أهم مقا�صد النكاح ،و�إما �أال تكون
هناك كراهة للزواج من العقيم ،بل ي�ستحب له �أن
يتـزوجها �إذا ق�صد �إعفافها ،وكان عنده غريها
من الزوجات الالتي ينجنب الأوالد .ولو حمل نهي
الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،على التحرمي يف
كل حال ،لبقيت العقيم حمروم ًة من الزواج الذي
يح�صل به �صونها و�إعفافها ،ولي�س ذلك من مقا�صد
ال�شريعة التي ت�ؤكد �أهمية �إعفاف النف�س ,و�صيانتها,

مريم بنت عمران
العذراء البتول
قصة مريم ،عليها السالم ،واحدة من القصص
القرآني ،الذي انفردت ببيانها سورة مستقلة ،وأبرزت
حياتها وسيرتها في مراحل متتابعة.

وحمايتها من الوقوع يف املحظورات.
�إن على امل�سلم �أن ي�سعى يف �أ�سباب ح�صول
الن�سل ،ويحافظ عليه ،ويعمل على ا�ستمراره ،عبادة
واتباعا لهدي
لربه ،وطاعة له ،ورغبة يف ثوابه،
ً
ر�سوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم ,ولذلك ي�سعى �إىل
الزواج ويحر�ص عليه ،ويرغـب فيه ،وي�سهل �أموره ،وال
يقف حجر عرثة يف طريق زواج ولده �أو ابنته �أو �أحد
من �أقاربه ،و�إخوانه امل�سلمني ،بل يدعو �إىل الزواج
ويعني عليه ولو بكلمة طيبة ،من �ش�أنها �أن جتمع بني
رجل وامر�أة ين�شئان بيتًا م�سل ًما ،تخرج منه �أ�سرة
�صاحلة تعبد ربها ،وتعرف حق اهلل عليها ،وت�سهم يف
نفع جمتمعها .بع�ض امل�سلمني قد يرغبون عن الزواج،
لق�صد الإكثار من الطاعة ،فيظهرون العزوف عنه،
وقد بد�أ ذلك يظهر يف عهد النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،حني جاء ثالثة من ال�صحابة ،ر�ضي اهلل
عنهم ،ي�س�ألون عن عبادته� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
فلما �أخربوا بها ك�أنهم تقا ّلوها ،فقال �أحدهم� :أنا
�أعتـزل الن�ساء ،فال �أتـزوج �أبدً ا ،ف�أنكر النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،عليهم ذلك ،وقال« :من رغب عن
�سنتي فلي�س مني» (متفق عليه).
بل �إن بع�ض ال�صحابة يف حادثة �أخرى ،جاء
ي�ست�أذن النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يف التبتل
واالنقطاع للعبادة .وكان وراء امل�ست�أذن من ينتظر
اجلواب ،فلو �أذن لهم لأماتوا �سنة النكاح ،ولكنه،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي كان يحب بقاء الن�سل،
�أو�صد عليهم الباب ومنعهم ,وبني حر�صه وحثه �أمته
على الزواج ،وكراهة تركه والزهد فيه ،ومنع من
�أراد الغلو يف العبادة بالق�ضاء على و�سيلة النكاح ،مع
�أن عددهم ،يف الغالب ،قليل ،ولكنه� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،حر�ص على �أال يوجد هذا يف �أمته �أ�ص ًال.
لقد خلق اهلل ،تعاىل ،احلياة الدنيا لعمارة
الأر�ض وف ًقا ل�شريعته ،حتى يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها ،وخلق النا�س ليعمروها وي�ستثمروها،
وي�ستخرجوا ما �أودع اهلل فيها من اخلريات ،وما
حوته من املنافع والطيبات .وكانت عمارتها تقت�ضي
وجود هذا الإن�سان �إىل يوم القيامة .ولأن اهلل تعاىل
حدد الأعمار ،وكفل الأرزاق ,وجعل لكل نف�س �أج ًال
ونهاية ،ف�إن حت�صيل الأوالد ,وال�سعي يف حماية
الن�سل وحفظه� ,ضرورة من �ضرورات احلياة,
وعن�صر �أ�سا�س يف عمارتها واالنتفاع مبوجوداتها.

تعددت

الأ�ساليب القر�آنية وتنوعت
يف �إي�صال م�ضامينه ور�سالته
للب�شرية ،ومن ذلك الأ�سلوب الق�ص�صي،
حيث يربز يف موا�ضع متعددة من كتاب
اهلل تعاىل ،كونه من �أحب الو�سائل الرتبوية
للنف�س الإن�سانية ،و�أقربها ت�شوي ًقا ،و�أكرثها
ت�أث ًريا يف امل�شاعر .ق�صة مرمي ،عليها
ال�سالم ،واحدة من الق�ص�ص القر�آين،
الذي انفردت ببيانها �سورة م�ستقلة ،و�أبرزت
حياتها و�سريتها يف مراحل متتابعة ،جاءت
ب�أ�سلوب �شائق ،وعبارات بليغة ،وجاذبية
عميقة ،وبيان وا�ضح.
هي مرمي بنت عمران� ،أبوها و�أمها (حنة)
م�ؤمنان ،وهي من ذرية داود ،عليه ال�سالم.
حني كانت مرمي حم ًال يف بطن �أمها ،ا�ستقبلت
�أمها هذا احلمل بال�شكر والعرفان هلل تعاىل،
ونذرت �أن يكون خاد ًما يف بيت املقد�س ،قال
تعاىل }:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ{ (�آل عمران .)35 :فجرب اهلل قلب (�أم

مرمي) ،وتقبل نذرها ،ومل مي�سها ال�شيطان
عند والدتها ،كما قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل
عليه و�سلم« :ما من بني �آدم مولود� ،إال مي�سه
ال�شيطان ،حني يولد في�ستهل ً
�صارخا من م�س
ال�شيطان ،غري مرمي وابنها».
ح�صل مبرمي من املقا�صد �أعظم مما
يح�صل بالذكر ،قال تعاىل} :ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﰖ{ (�آل
عمران )37 :فرتبت مرمي ،عليها ال�سالم،
تربية عجيبة متنوعة :دينية ،و�أخالقية،
و�أدبية ،كملت بها �أحوالها ،و�صلحت بها
�أقوالها و�أفعالها ،ومنا فيها كمالها ،قال عليه
ال�صالة وال�سالم« :كمل من الرجال كثري،
ومل يكمل من الن�ساء �إال �آ�سية امر�أة فرعون،
ومرمي بنت عمران »..متفق عليه ،وي�سر اهلل
لها زكريا كاف ًال.
ن�ش�أت مرمي عابدة قانتة هلل تعاىل،

يرعاها زكريا وي�صونها ،ويتفقد احتياجاتها،
حتى ا�شتد عودها ،و�أينع �شبابها ،ودخل عليها
ذات يوم فوجد عندها فاكهة يف غري وقتها،
و�س�ألها عن م�صدرها ،ف�أجابت }ﯹﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ{ (�آل عمران.)37 :

يورد القر�آن الكرمي م�شهدًا �آخر من
م�شاهد حياة مرمي ،عليها ال�سالم ،حيث
اعتزلت قومها ،وابتعدت عنهم ،واتخذت
لها موق ًعا و�سات ًرا انفردت فيه لعبادة ربها،
خمل�صة خا�ضعة متذللة له ،قال تعاىل} :ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ{ (مرمي.)17,16 :

ا�ستمرت على هذه احلال من التبتل
والعبادة والذكر ،ترقبها العناية الربانية،
حتى �أر�سل اهلل �إليها جربيل ،عليه ال�سالم،
على هيئة رجل يف �صورة جميلة ،ال عيب
فيه وال نق�ص ،فخافت �أن يكون رج ًال يطمع
فيها ،فاعت�صمت باهلل تعاىل وا�ستعاذت،
قال تعاىل }:ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ{ (مرمي .)18 ،17 :وحني ر�أى

جربيل خوفها ،طم�أنها ،وهد�أ من روعها،
وب�شرها بالولد }:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ{ (مرمي.)19 :
فتعجبت من وجود ولد من غري �أب،
ف�أجابها }ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ{ (مرمي.)21 :

هكذا نفخ فيها جربيل ،وحملت بالولد،
و�أجنبت عي�سى ،عليه ال�سالم ،بقدرة اهلل
تعاىل وكماله .وخ�صه اهلل بوحيه ،فكان من
�أويل العزم .وجتلت الرحمة الإلهية بوالدته،
وح�صل لها من الفخر والثناء ،والرفعة
واملنافع العظيمة ،واملراتب ال�سامية.
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تبديل مفصل الركبة

الخيار األمثل
لحياة طبيعية
تعتمد نتائج نجاح عملية
استبدال المفصل ،عادة،
على نوعية التأهيل وكثافته،
والمدة الزمنية للتمارين
ومدى االلتزام بها.

مركز الجراحة المتقدمة
مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية

وف ًقا

للأكادميية الأمريكية جلراحي العظام
ف�إن  %90ممن يخ�ضعون لعمليات تبديل
مف�صل الركبة الكاملة يعانون �أملًا �أقل ،وي�صبح
�أغلبهم قادرين على ممار�سة ن�شاطاتهم احلياتية
اليومية دون �صعوبة ،وهي الن�شاطات التي رمبا قد
منعوا منها من قبل ب�سبب هذه الآالم.
يعد اتخاذ مثل هذا القرار �صع ًبا لكثري ممن
يعانون ت�آكل الركبة �أو التهاب املفا�صل .لكن �إهمال
مثل هذه احلالة ،وعدم العمل على �إيجاد احللول
لها قد ي�ؤديان �إىل م�ضاعفات وخيمة منها �أذية
الأربطة والغ�ضاريف� ،أو �ضعف الدم املتجه �إىل ذلك
املف�صل .كل هذا يزيد من الأمل ,ويقلل من احلركة,
ويعيق الإن�سان عن متابعة ن�شاطاته احلياتية اليومية.
نعني بعملية تبديل مف�صل الركبة الكامل،
العملية التي ت�ستبدل فيها الركبة املت�أثرة بركبة
ا�صطناعية بديلة.
نسب النجاح | عمر املف�صل ال�صناعي حوايل
� 10سنوات ،ومع ذلك فقد دامت حوايل  %85من
عاما .وهذا �أحد �أ�سباب �شهرة
املفا�صل لأكرث من ً 20
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مرشحا لعملية تبديل مفصل الركبة
يكون الشخص
ً
فعالة في تسكين
		
عندما تع ّد العالجات غير الجراحية غير ّ
األلم ،أو المساعدة على متابعة الحياة الطبيعية
هذه العملية .وغالبية اخلا�ضعني لهذه اجلراحة
عاما ،ونحو
عاما وً 80
ترتاوح �أعمارهم بني ً 50
 %60منهن ن�ساء .حتظى هذه العملية بن�سب جناح
مرتفعة ،وفاعلية ملحوظة� .إذ يعود اخلا�ضع للعملية
ملمار�سة ن�شاطاته بحرية �أكرب ،وبراحة �أكرث �إذا ما
التزم بربنامج ت�أهيلي ي�صمم له بعد انتهاء العملية.
متى تكون العملية الخيار األمثل؟ | يكون
مر�شحا لهذه العملية ،عندما تع ّد
ال�شخ�ص
ً
العالجات غري اجلراحية غري ف ّعالة يف ت�سكني الأمل،
�أو م�ساعدة املري�ض على متابعة حياته ،كالأدوية،
والعالج الطبيعي ،وتغيري العادات ال�صحية� .أو
عندما يقل املدى احلركي للمف�صل� ،أو تزيد �صالبته
بعد فرتات من الراحة� ،أو توقف احلركة.
تعتمد العملية كذلك على عوامل �أخرى كعمر
املري�ض ،وحالة املف�صل ،ومدى ثباته �أو عدم ثباته،
�إ�ضافة �إىل قراءات الأ�شعة.
عوامل نجاح الجراحة | يحتاج املر�شح
للخ�ضوع لهذه العملية �إىل جهاز قلب رئوي
(القلب والأوعية والرئتني) ج ّيد ليكون قاد ًرا
على احتمال التخدير خالل العملية ،والتعامل
مع خ�سارة من  1000مل  1500 -مل دم .كما �أن
هناك بع�ض املتطلبات املتعلقة باملري�ض الذي
يخ�ضع ملثل هذه اجلراحة ،والظروف التي تقام

فيها اجلراحة ،ويت�ضمن ذلك النقاط التالية:
• برنامج تقوية لع�ضالت ال�ساق مل�ساعدة املري�ض
على امل�شي واحلركة من اليوم الأول بعد العملية.
• برنامج �إنقا�ص وزن ،وتغذية �سليمة �إذا
كانت كتلة ج�سمه مرتفعة ،وكان يعد ممن
يعانون البدانة.
• يحتاج املري�ض ،عادة� ،إىل فريق طبي م�ؤهل
للقيام بهذه العملية ،يتكون من جراحي
عظام معتمدين مدربني على القيام مبثل
هذه العمليات ،وقادرين على اختيار املف�صل
املالئم للمر�شح.
• فريق تخدير ،وفريق حتكم يف الأمل متخ�ص�ص
ملرحلة ما بعد العملية.
• فريق ت�أهيل متخ�ص�ص ي�ضم اخت�صا�صي
عالج طبيعي ووظيفي لت�صميم برنامج ت�أهيلي
مالئم للمري�ض.
ماذا يحدث في الجراحة؟ | يكون القطع
اخلارجي ،عادة ،طول ًيا (بطول  8بو�صات �إىل
 10بو�صات) يقوم بعدها اجلراح بتهيئة الركبة
للمف�صل اجلديد ،بحيث تالئم املكان الذي �سوف
تو�ضع فيه ،يقوم ب�إزالة الأجزاء اخل�شنة من الركبة
وتنظيف املنطقة ،ويتم بعدها بناء املف�صل بدقة
حتى يالئم املكان ويعمل بالطريقة املرجوة .وقبل
�إغالق اجلرح ،يقوم اجلراح باختبار ال�ساق بثنيها

ومدّها ليت�أكد من مالءمة املف�صل اجلديد وانتظام
عمله مع بقية �أجزاء الركبة.
أهمية التأهيل بعد العملية
• تعتمد نتائج جناح العملية ،عادة ،على نوعية
كثافة الت�أهيل الالحق للعملية ومداها ،واملدة
الزمنية ال�ستمرارية التمارين وااللتزام
بها� ،إ�ضافة �إىل االلتزام بالتعليمات املقررة
للحركة ،وجتنب بع�ض الو�ضعيات التي قد ت�ؤثر
يف نتائج العملية.
• تختلف برامج الت�أهيل الالحقة يف نوعيتها مع
تركيزها على تقوية الع�ضالت ،وزيادة املدى
احلركي ،ورفع م�ستوى اال�ستقاللية لدى املري�ض
يف مهاراته اليومية وتنقالته.
•	�أثبتت �إحدى الدرا�سات �أن الربامج الت�أهيلية
التي ت�ستمر �إىل ما بعد خروج املري�ض من
امل�ست�شفى (برامج منزلية� ،أو برامج ت�أهيلية يف
عيادات خارجية) ترفع من النتائج خالل تقييم
احلالة بعد � 12شه ًرا من العملية.
• قد ي�صعب على املري�ض ا�ستعادة قوته
وا�ستقالليته �إذا ما �أهمل متابعة برناجمه
الت�أهيلي مع اخت�صا�صي العالج الطبيعي ،ما
ي�ؤثر يف مدى ا�ستفادته من املف�صل اجلديد،
ومعاودة �شعوره بالأمل ،وعدم قدرته على ا�ستعادة
ما قد ُوعد به قبل العملية.
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غذاء

فاكهة الصيف

مرطبات
طبيعية

توفر فواكه الصيف كثيرًا
من العناصر الغذائية
المفيدة والفيتامينات
والمعادن المهمة لصحة
الجسم.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

تتوافر

يف ف�صل ال�صيف
�أنواع كثرية من
الفاكهة ال�صحية ذات الألوان
اجلذابة والطعم املميز الذي
يع�شقه الكبار وال�صغار .و�إ�ضافة
�إىل كونها لذيذة فال يخفى على
أي�ضا .فيو�صي
�أحد �أنها مفيدة � ً
اخلرباء بتناول  5ح�ص�ص يوم ًيا
من الفاكهة واخل�ضار للوقاية
من خطر الإ�صابة بكثري من
الأمرا�ض .فلنتعرف �إىل �أف�ضل
الفاكهة ال�صيفية التي ال بد �أن
ت�ضمها منازلنا.
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المشمش
يعد امل�شم�ش من الفاكهة املف�ضلة
لدى كثريين من جانب اللون،
والطعم والفوائد� .إذ يحتوي امل�شم�ش
على جمموعة من الفيتامينات
واملعادن مثل الف�سفور ،واملغني�سيوم،
واحلديد ،والكال�سيوم والبوتا�سيوم،
كما �أنه غني بفيتامينات �أ ،و ب
و�سي ،ومبادة الكاروتينويد.
ي�ساعد الف�سفور واملغنيزيوم
على تقوية الطاقة الذهنية ،والوقاية
من فقر الدم ،ومن الأمرا�ض
اجللدية ،ومن بثور ال�شباب .كما
يعمل على تقوية ال�شعر والأظفار
الحتوائه على فيتامني �أ� ،إ�ضافة �إىل
�أهميته ل�صحة العينني وقوة الب�صر
الحتوائه على الكاروتينويد .يحتوي
أي�ضا على كثري من الألياف
امل�شم�ش � ً
التي ت�سهل عملية اله�ضم ،وتعد
و�سيلة ناجعة للتخل�ص من الإم�ساك.
يحتوي كوب من امل�شم�ش على 80
�سعرة حرارية تقري ًبا.

الكرز
حتتوي ثمار الكرز على باقة مفيدة
ج ًدا من الفيتامينات واملعادن:
فيتامني �أ ،و ب ،و ج� ،إىل جانب
الف�سفور ،واحلديد ،والكال�سيوم،
واملغن�سيوم ،والبوتا�سيوم ،والزنك،
أي�ضا
والنحا�س واملنجنيز .وهي � ً
م�صدر جيد للألياف الغذائية.
وحتتوي على كثري من املاء ،وذلك
يجعلها مفيدة ج ًدا لل�صحة .ولها
دور فاعل يف الوقاية من كثري من
الأمرا�ض ،كما �أنها ترطب اجل�سم يف
ف�صل ال�صيف.
ُيقلل الكرز الأحمر من خطر
الإ�صابة بال�سرطان� ،إذ يحتوي على
كثري من املركبات املقاومة للت�أك�سد،
ويعمل على التقليل من خماطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،كما يخفّف
من �آالم املفا�صل املتعلقة بالروماتيزم
والنقر�س ،وي�ساعد على احلد من
خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ،و ُينظم
عملية النوم واليقظة .ويحتوي كوب
من الكرز على � 77سعرة حرارية.

الفراولة
قد جند الفراولة على مدار ال�سنة ،ولكن
طعمها الطازج يف ف�صل ال�صيف يجذبنا
بال منازع وبخا�صة ال�صغار .حتتوي
الفراولة على كثري من الفيتامينات
واملعادن وم�ضادات الأك�سدة ،وتعد
م�صد ًرا ممتازًا لفيتامني �سي الذي
يلعب دو ًرا مه ًما يف تقوية جهاز املناعة،
وحماربة التجاعيد ،وامل�ساعدة على
زيادة امت�صا�ص احلديد من الطعام.
أي�ضا م�ضا ًدا للأك�سدة ،ومن
كما يعد � ً
ثم يقي خاليا اجل�سم من املواد ال�ضارة
التي نتعر�ض لها يوم ًيا ،ويحميه من
عدة �أمرا�ض كال�سرطان والقلب .حتتوي
أي�ضا على حم�ض الفوليك،
الفراولة � ً
خ�صو�صا يف عمر
الفيتامني املهم ج ًدا
ً
الإجناب ،لأنه �ضروري يف عملية منو
اجلنني ال�سليم� ،إ�ضافة �إىل �أنه يقلل من
خطر الإ�صابة بفقر الدم .تعد الفراولة
فاكهة ممتازة ملن يتبع نظا ًما غذائ ًيا
للتنحيف ,لأنها غنية بالألياف الغذائية
والتي تلعب دو ًرا مه ًما يف ال�شعور بال�شبع
وتنظيم حركة الأمعاء ،ومن ثم متنع
حدوث الإم�ساك .وهي قليلة ال�سعرات
احلرارية� ،إذ يحتوي كوب من الفراولة
على � 50سعرة حرارية تقري ًبا.

البطيخ (الحبحب)
البطيخ فاكهة �صيفية بامتياز .فكلما
�شعرنا بالظم�أ ال يخطر على بالنا �سواه!
لأن تناوله مقط ًعا �أو على هيئة ع�صري
طازج يقدم جمموعة وا�سعة من املواد
الغذائية ،والفيتامينات واملعادن .وال
نن�سى �أنه مرطب طبيعي بالدرجة الأوىل
ال مثيل له الحتوائه على �أكرث من %90
من املياه .ي�ساعد البطيخ على حت�سني
�صحة القلب والأوعية الدموية الحتوائه
على الليكوبني امل�ضادة للأك�سدة ،ويعد
مد ًرا طبيع ًيا للبول .كما �أنه ي�ساعد
على تنظيم عمل الأع�صاب والع�ضالت
يف اجل�سم الحتوائه على البوتا�سيوم،
ويح�سن �صحة العني ،ويحمي من ال�ضمور
البقعي كونه غن ًيا بالبيتاكاروتني.
وي�ساعد وجود فيتامني �سي فيه على
تقوية جهاز املناعة ،والتئام اجلروح،
ومنع تلف اخلاليا .كوب واحد من
البطيخ يحتوي على � 47سعرة حرارية.

الجوافة
من الفواكه الغنية بكثري من العنا�صر
الغذائية التي من �أهمها فيتامينا
�أ ،و ج .كما حتتوي على جمموعة
من املعادن الأ�سا�سية كالبوتا�سيوم،
والنحا�س واملنجنيز� .إىل جانب
حمتواها الهائل من الألياف الغذائية،
وال�سعرات احلرارية املنخف�ضة .تعد
اجلوافة من �أهم الأطعمة املفيدة
خالل النظام الغذائي الذي يهدف
�إىل خ�سارة الوزن .ومن فوائد اجلوافة
تعزيز اجلهاز املناعي ،والوقاية من
ال�سرطان والأورام ،وت�أخري ال�شيخوخة،
وعالج االلتهابات ،وحت�سني �صحة
العني والب�شرة .يحتوي ن�صف كوب من
اجلوافة على � 55سعرة حرارية.

الشمام أو البطيخ األصفر
ت�سميات خمتلفة لفاكهة �صيفية منع�شة
ولذيذة .فمن املمكن تناولها وجبة خفيفة
مثالية ،حيث حتتوي على ن�سبة عالية
من املاء ما ي�ساعد على درء اجلفاف
ومكافحة احلرارة .هو من الفاكهة
الغنية بالألياف ،وفيتامينات �أ ،و ج ،و
ك ،و ب 6والنيا�سني ،وحم�ض الفوليك،
واملغني�سيوم والبوتا�سيوم .يحتوي ال�شمام
على م�ضادات للأك�سدة توفر احلماية
�ضد كثري من الأمرا�ض .كوب واحد من
الكنتالوب يحتوي على � 53سعرة حرارية.

الدراق (البخارى)
من الفواكه املفيدة ج ًدا وهو مغذٍّ
للج�سم من الداخل واخلارج .ي�ساعد
على الوقاية من �أمرا�ض القلب،
والأوعية الدموية ،ويعد مرط ًبا طبيع ًيا
للجلد الحتوائه على فيتاميني �أ و ج.
أي�ضا على تخفيف الأرق،
ي�ساعد � ً
والوقاية من ال�سرطان .وهو من �أكرث
�أنواع الفاكهة امللينة للمعدة واملعاجلة
للإم�ساك .حتتوي حبة من الدراق على
حوايل � 35سعرة �إىل � 50سعرة حرارية.

تحتوي الفراولة على كثير من الفيتامينات والمعادن
ومضادات األكسدة ،بينما يسهم البطيخ في ترطيب الجسم 			
وتزويده بالماء عند الشعور بالظمأ

بعد ذكر جميع هذه الفوائد للفاكهة هل �سيظل الأي�س كرمي اخليار ال�صيفي الأول؟ ِ
فلنعط الفاكهة فر�صة ،ولن�ستمت ْع بطعمها احللو الطبيعي ،ولن�ستف ْد من كونها م�شبعة .بالإمكان
تناولها مع الزبادي كمثلجات �سهلة التح�ضري ،فهي �صحية ومنا�سبة لكل العائلة� ،أو تناولها مع خمفوق احلليب البارد .فمهما تناولناها ف�ستكون منع�شة وحمببة يف ال�صيف .وال ينبغي
أي�ضا قليلة ال�سعرات احلرارية.
�أن نن�سى طب ًعا �أن الفاكهة طبيعية و�صحية وتخلو من املواد احلافظة ،امل�صنّعة واملل ّونة ،وتزود اجل�سم بطاقة �سريعة ،كما �أنها � ً
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أسرة

التقنيات المحسوسة
ألعاب تفاعلية لألطفال
تسهم هذه األلعاب في تقليل
المخاوف عند األهل من مخاطر
العزلة الحسية التي فرضتها األلعاب
اإللكترونية الحديثة.

فهد بن فيصل الحجي

من

الإ�شكاليات الرتبوية اجلديدة التي ظهرت مع
انت�شار الأجهزة الإلكرتونية احلديثة ،ابتعاد
الأطفال عن العامل املح�سو�س ،ولعب الطفل بالألعاب،
مثل الدمى ،واملكعبات ،وامل�سد�سات ،والإبداع بالورق
وال�صمغ واملق�ص والأقالم والألوان .كل ذلك ي�ساهم
يف بناء تركيبة الطفل النف�سية والفكرية� .أما الأجهزة
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الإلكرتونية فت�أخذه من ذلك كله! وامل�شكلة الكربى
�أن بع�ض الأهايل �سعداء بذلك ،يقولون :مل يعد
�أطفالنا بحاجة �إىل كثري من الألعاب التي كانت تن�شر
الفو�ضى يف املنزل! وال يعلمون �أن هذه الفو�ضى هي
�أمر يحتاج �إليه �أطفالهم!
ق�ضية ابتعاد الطفل عن التفاعل مع العامل

احل�سي �أمر جديد متا ًما ،ومل يكن متوق ًعا ،ومن
ثم يخ�شى الآباء والأمهات من خماطر هذه العزلة
احل�سية على �أطفالهم يف امل�ستقبل .لذلك ،بد�أت
بع�ض ال�شركات بالعمل يف خط جديد مبتكر ،وهو
ربط الألعاب احل�سية بالأجهزة الذكية املحمولة،
بحيث تتفاعل الألعاب املح�سو�سة بالربجميات الذكية

بدأ بعض الشركات بربط األلعاب الحسية
		
باألجهزة الذكية المحمولة،
بحيث تتفاعل األلعاب المحسوسة مع البرمجيات الذكية
الموجودة على هذه األجهزة
خ�صو�صا �أن هناك توق ًعا
املوجودة على هذه الأجهزة.
ً
مبوجة تقنية قادمة تعتمد على الدمج بني التقنية
والأ�شياء املح�سو�سة ،متت ت�سميتها «�إنرتنت الأ�شياء»
�أو « ،»Internet of Thingsكالدمج بني الثالجة
والإنرتنت لكي تر�سل لنا ر�سائل حينما تنق�ص مواد
غذائية معينة كاحلليب مث ًال� ،أو �أن يكون يف مالب�س
الطفل ميزان حرارة �إلكرتوين ير�سل لهاتفنا حرارة
الطفل يف كل حلظة .هناك من يرى �أن علينا من
الآن �أن جنهز �أطفالنا لهذه املوجة ب�أن جنعلها متاحة
يف عاملهم لت�صبح من الأ�سا�سيات يف تكوين طرق
تفكريهم وبنائهم النف�سي.
�شركة �أوزمو من ال�شركات التي تبنت هذا املفهوم،
و�سعت �إىل حتقيقه لت�صبح من �أ�شهر ال�شركات على
م�ستوى العامل يف هذا املجال.

الأ�سد وهو ي�ستلم بيتزا �شبيهة بالتي �صنعها وهو
�سعيد ،و�إن كانت غري �صحيحة ف�سيحزن الأ�سد
أي�ضا فيما
ويقول �إن هذا لي�س طلبه ،اجلميل � ً
�سيحدث بعد ذلك ،حينما ي�ستلم الأ�سد البيتزا
�سيظهر �سعرها على ال�شا�شة ،ويقوم الأ�سد على
ال�شا�شة بتقدمي ورقة نقدية ويطلب الباقي .حتتوي
علبة البيتزا على جمموعة من النقود املح�سو�سة،
على الطفل �أن يح�سب كم الباقي ويقدمه �أمام
الآيباد للأ�سد ،ويقوم اجلهاز بالتعرف �إىل املقدار
املوجود هل هو الباقي ال�صحيح �أم ال ،ومن ثم
�سعيدا.
ي�ستلم الأ�سد على ال�شا�شة النقود ويذهب ً
هكذا يتم تعليم الطفل الريا�ضيات ب�شكل ٍّ
م�سل،
ودون �أن يدرك �أنه در�س ريا�ضيات! �إنها طريقة
ماتعة وم�سلية للغاية.

ما هي أوزمو؟ | �أوزمو ملحق تتم �إ�ضافته �إىل
الآيباد ،بربطه بالكامريا ،ليمكنه من التفاعل مع
الأ�شياء املح�سو�سة ،بحيث يتعرف �إليها ،ويتفاعل مع
الطفل يف �أثناء لعبه بها .ك�أن يقوم الربنامج على
اجلهاز اللوحي باللعب مع الطفل يف �ألعاب تتطلب
العبني� ،أو �أن يقوم ب�إعطاء الطفل مهام وحتديات
ويراقبه وهو يقوم ب�إجنازها.
قامت ال�شركة بتقدمي كثري من الألعاب احل�سية
التي ميكنها �أن تتفاعل مع نظام �أوزمو .ت�شمل هذه
أي�ضا
الألعاب احلروف والأرقام والر�سم والتلوين ،و� ً
مبادئ الربجمة الب�سيطة! هناك كثري من الأن�شطة
التي ميكن للطفل القيام بها مثل الع ّد ،والهجاء،
والكتابة ،والقراءة ،وحل م�سائل الريا�ضيات ،و�صناعة
البيتزا ،وغريها من الأن�شطة التعليمية.

اللعبة الفنية :الوحش | للعب هذه اللعبة يقوم
الطفل باقتناء جمموعة الر�سم اخلا�صة ب�شركة
�أوزمو ،وي�أتي فيها لوح ر�سم و�ألوان خا�صة ،ي�ضع
الطفل الآيباد �أمامه ليظهر له وح�ش لطيف ،ويطلب
من الطفل ر�سم �أ�شياء معينة� ،أو الر�سم بحرية.
املده�ش يف املو�ضوع �أنه عندما ينتهي الطفل من
ر�سم �شيء ما ،ك�شجرة مث ًال ،تظهر ر�سمته على
ال�شا�شة مع هذا الوح�ش اللطيف ليتفاعل معها �أو
يلعب معها .وهكذا يعي�ش الطفل يف بيئة جميلة
حمفزة على الإبداع!

من األمثلة الجميلة :لعبة البيتزا | يقوم
الطفل باقتناء �أدوات لعبة البيتزا ،ثم ي�ضع الآيباد
�أمامه لتبد�أ اللعبة التفاعلية مع �أبطال اللعبة على
ال�شا�شة ،تظهر له ال�شخ�صيات الواحدة تلو الأخرى
لتقوم كل �شخ�صية بطلب بيتزا مبوا�صفات معينة.
ك�أن يظهر للطفل �شخ�صية �أ�سد كرتونية تطلب
بيتزا بالبربوين واخل�ضار ،يقوم الطفل �أمام الآيباد
بو�ضع البيتزا ثم يقوم با�ستخدام الأج�سام والأدوات
املح�سو�سة املوجودة يف ال�صندوق بو�ضع الإ�ضافات
املطلوبة عليها ،ثم تقدميها لل�شا�شة ،يقوم اجلهاز
بالتعرف �إىل البيتزا مبكوناتها احلالية ،ف�إن كانت
�صحيحة ف�سريى الطفل على ال�شا�شة �شخ�صية

إلى أين نتجه؟ | هذا هو ال�س�ؤال املهم الذي
يدور يف عقول الآباء والأمهات ،والذي للأ�سف ال جند
كث ًريا من الوقت لنفكر فيه.
هل ميكن �أن تن�ش�أ �أجيال جديدة ومل يلعبوا يف
طفولتهم املكعبات مث ًال؟ مل يقوموا بتك�سري �ألعابهم،
�أو فكها ،يف ف�ضول منهم ملعرفة ما الذي حتويه؟
مل يجروا �أي جتارب ب�سيطة باملاء والرمل والورق
والأدوات الب�سيطة؟ جيل ال يعرف مث ًال ما هي
العد�سة املكربة؟ املمحاة؟ مل يكن لديهم �صناديق
�ألعاب ينرثوها هنا وهناك ،يختربون �صالبتها،
جترحهم ليعرفوا �أنها حادة ،ينزلق بع�ضها من
على بع�ض ليعرف �أنها ناعمة امللم�س وزلقة ،يحاول
جتميعها يف ال�صندوق ليكت�شف �أن عليه ترتيبها
بطريقة معينة حتى يت�سع لها املكان؟ هل ميكن �أن
ي�أتي جيل ال يعرف كيف مي�سك قل ًما بيده؟ الألعاب
املح�سو�سة حتاول �سد هذه الفجوة.
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ابتكار عصري
تعود

دار �سان لوران لترثي �إطاللة الرجل الع�صري يف هذا ال�صيف
بت�صاميم جديدة من النظارات ال�شم�سية �ضمن جمموعتها املتف ّردة
 .New Wave SL/1لعل �أكرث ما مييز هذه االبتكارات الإيطالية امل�شغولة
من مادة الأ�سيتات ال�سميكة امل�صقولة يدو ًيا هو �إطارها كبري احلجم الذي
ُ�ص ّمم على هيئة احلرف  ،Dوزوايا الإطار احلادة ،و�ألوانها امل�ؤاتية لإطالالت
ومنا�سبات خمتلفة ،زيادة على احلرفية املتقنة يف الت�شكيل ،والتي تنعك�س باملثل
يف نق�ش �شعار الدار با�ستخدام تقنية الطباعة احلريرية.
www.ysl.com

بعي ًدا عن الرصانة
ال

ت�شكل كماليات الأناقة من  Coachلهذا املو�سم ا�ستثناء على تلك
النزعة �إىل اجلر�أة والتفرد التي م ّيزت ت�صاميم الدار من الألب�سة
اجلاهزة .فما عك�سته قطع املالب�س من ميل �إىل االحتفاء مبظهر
�شبابي ين�أى عن الطابع الر�سمي بالغ الر�صانة -ل�صالح تكري�س الأناقة
الع�صرية كخيار فردي و�شخ�صي بامتياز يتحدّى الأمناط ال�سائدة  -ال
يغيب باملثل عن املنتجات اجللدية التي اعتمدت لأجلها الدار ت�صاميم
عملية توحي بالراحة واال�سرتخاء ،دون امل�ساومة على فخامة متيز
جلودها .تربز �ضمن ت�صاميم املجموعة حقيبة للأوراق وامل�ستندات
�أ�ضفت عليها  Coachم�سحة حيوية �إذ اختارت خلامتها امل�صنوعة من
جلد العجول ذي احلبيبات لو ًنا �أزرق مثال ًيا لإطاللة ع�صرية� .أما حقيبة
 Metropolitanاملثالية للنادي الريا�ضي ،فك ّر�ست طابعها احل�ضري
املعا�صر يف تعدد �أق�سامها الداخلية التي ت�شمل ق�س ًما لتو�ضيب احلذاء،
وباملثل يف التمازج اللوين بني البني والأ�سود اللذين اعتُمدا يف تركيبتها
امل�صنوعة من جلد العجول الريا�ضي الناعم اخلا�ص بالدار.
www.coach.com
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malloftheemirates.com

عالم المرأة

تحوالت بديعة

ت�صيغ

اليوم دار بلغاري ،على قيا�س
امر�أة تتقن فن التحوالت
كبع�ض �أنوثتها الطاغية وح�ضورها الآ�سر،
�أحدث ابتكاراتها من �ساعتها الأ�سطورية
 .Serpentiاعتمدت الدار ل�ساعاتها ،يف
�إ�صدار ع�صري جديد تتفاوت مناذجه
بني علب م�صنوعة من الفوالذ ال�صلب
مر�صع
و�أخرى من الذهب الزهري ،بع�ضها ّ
بالأملا�س وبع�ضها دون �أملا�س ،اعتمدت نظام
ربط عمل ًيا يتيح تبديل �سوار ال�ساعة ب�آخر،
مبتكرة هذه املرة جمموعة من الأحزمة
اجلديدة التي تلتف من حول املع�صم مرتني
فيما تزهو ب�ألوان جلودها النادرة وبالغة
النعومة .يربز �ضمن هذه اجللود املبتكرة
جلد �أفعى املاء غري ال�سامة� ،أو الكارونغ
الذي �أتقن احلرفيون لدى بلغاري دباغة
حرا�شفه مبا ي�ضمن �إ�ضفاء ملم�س ناعم
عليه ،ثم ارتقوا بطابعه الفخم عرب طالئه
بتدرجات لونية زاهية تتنا�سق مع �ألوان
قر�ص ال�ساعة ،قبل �أن يعمدوا �إىل �صقله
لإ�ضفاء مزيد من اللمعان على مظهر
ال�سوار .يتوافر كل منوذج من هذه ال�ساعات
مزودًا ب�سوارين من جلد الكارونغ �أو العجل
بتوليفات لونية متنوعة.
www.bulgari.com

طيب الزهر
�أ�سكنت

دار روبريتو كافايل �أحدث عطورها يف �أعماق قارورة
ُنحتت على هيئة حجر ما�سي يتوهّ ج بلون قرمزي
�آ�سر ،ك�أمنا لتوحي ب�أن جوف الأملا�س وحده يليق خمز ًنا ل�شذا
�أ�سطوري ي�ستلهم روائع اجلنان .عطر  Paradiso Assolutoالذي
يحمل توقيع �صانعة العطور لويز ترينر ي�سافر باحلوا�س �إىل ريا�ض
متخ ّيلة ال �سطوة فيها لغري ذاك العبري الذي ت�ش ّكل نفحات علوية
ن�ضرة تزاوج بني رائحة الفلفل الوردي و�شذا زهرة الو�ستارية ،فيما
تتعار�ض بغري تنافر مع نفحات من اليا�سمني الربي املميز لعطور
 Paradisoتقابلها رائحة الزنبق الأحمر .و�إذ ت�ست�سلم احلوا�س
خلدر هذا التباين ال�ساحر ،جتتذبها نفحات ختامية نفاذة �صيغت
من متازج عبق الفانيال وطيب رائحة ال�صندل والبت�شويل.
www.robertocavalli.com
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رؤﻳﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ
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ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر واﻟﺤﺠﺰ

92 000 9199
www.alraidahdc.com.sa
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تقنية

الهواتف ثنائية الشرائح

مزايا متعددة
تزداد الحاجة إلى استخدام
هواتف ثنائية الشرائح في رحالت
السياحة أو العمل
الخارجية لتسهيل التواصل
واستخدام اإلنترنت.

خلدون غسان سعيد

�أخذت

الهواتف ثنائية ال�شرائح باالنت�شار
ب�سرعة بعد �أن كانت حم�صورة على
الهواتف منخف�ضة التكلفة ،لت�صبح حمورية يف
فئة الهواتف املتقدمة التي ت�سمح للم�ستخدم �أداء
الأعمال ،وت�صفح الإنرتنت ،والتوا�صل مع الآخرين
والت�صوير بجودة عالية ،وغريها من املزايا الأخرى.
ومع ازدياد �سفر املديرين واملوظفني وحلول ف�صل
ال�صيف وال�سياحة ،ف�إن لهذه الهواتف �أهمية متزايدة
للمحافظة على توا�صل امل�ستخدمني مع الأهل
والأ�صدقاء يف بلدهم ويف الوجهة التي يق�صدونها.
و�سنذكر يف هذا املو�ضوع جمموعة من فوائد
ا�ستخدام هاتف ثنائي ال�شرائح.
امليزة الأوىل هي �سهولة احل�صول على رقم
هاتف جوال جديد وا�ستخدام الرقم اخلا�ص ببلدك
الأ�صلي يف الوقت نف�سه ،لت�ستطيع التوا�صل مع الأهل
والأ�صدقاء الذين يعرفون رقمك الأ�صلي ،وا�ستخدام
رقم �آخر يف البلد الذي تق�صده لالت�صاالت املحلية
وخف�ض تكاليف االت�صال بالإنرتنت والتجوال الدويل.
امليزة الثانية التي نذكرها هي عدم احلاجة �إىل
حمل هاتفني كل ب�شريحة واحدة ،و�ضرورة �شحنهما
كل يوم ،واملخاطرة بفقدان �أحدهما يف �أثناء التنقل
اليومي يف وجهتك.
و�إن مل ترغب يف ا�ستخدام �شريحتك الأ�صلية
خالل ال�سفر ،فت�ستطيع ا�ستخدام �شريحتي ات�صاالت
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يف البلد الذي تق�صده ،وا�ستخدام �شريحة لإجراء
املكاملات الهاتفية و�أخرى لالت�صال بالإنرتنت ،ذلك
�أن كث ًريا من �شركات االت�صاالت تقدم �شرائح �إنرتنت
منخف�ضة التكاليف مقارنة ب�شريحة ات�صال هاتفي
تدعم االت�صال بالإنرتنت ،ومن ثم حفظ �شريحتك
الأ�صلية يف مكان �آمن (مثل خزنة غرفة الفندق).
�أ�ضف �إىل ذلك القدرة على ا�ستخدام �شريحة ات�صال
للعمل ،و�أخرى للأمور ال�شخ�صية يف �أثناء ال�سفر،
وذلك بهدف ت�سهيل عملية ف�صل املكاملات ال�شخ�صية
وتلك اخلا�صة بالعمل لدى العودة �إىل بلدك ،وتقدمي
فاتورة املكاملات �إىل الإدارة املالية للتعوي�ض يف حال
كانت رحلتك للعمل.
لعل امليزة التالية هي من �أكرث الأمور راحة،
حيث �إن ا�ستخدام هاتف يدعم �شريحة واحدة
واقتناء �شريحة �إ�ضافية يف البلد الذي تق�صده تعني
�أنك �ستكون م�ضط ًرا �إىل �إزالة ال�شريحة اخلا�صة
ببلدك الأم وحفظها يف مكان ما �إىل حني العودة،
الأمر الذي يعني �أن تلك ال�شريحة معر�ضة للفقدان
�أو التلف .ولكن هذه املعاناة �ستزول با�ستخدام
خ�صو�صا �أنه ميكن
هاتف يدعم �شريحتي ات�صال،
ً
للم�ستخدم �إيقاف عمل ال�شريحة الأ�صلية من
�إعدادات الهاتف ب�سهولة �إن مل يرغب يف ا�ستخدامها
يف �أثناء التجوال �أو ال�سفر ،واملحافظة عليها �آمنة
داخل الهاتف .كما ميكن ا�ستخدام �شريحتك الثانية

يف حاالت الطوارئ ونفاد ر�صيد �شريحتك اجلديدة
�أو توقفها عن العمل لأي �سبب كان ،مع القدرة على
ربط كل �شريحة ب�شبكة ات�صاالت خمتلفة ل�ضمان
وجود تغطية دائمة وات�صال م�ستمر مع الآخرين يف
حال مرور امل�ستخدم يف منطقة ال توجد فيها تغطية
جيدة ل�شبكة ات�صاالت ما.
و�إن مل يكن لديك هاتف ثنائي ال�شرائح،
فين�صح باقتناء هاتف يدعم ترددات البلد الذي
�ست�سافر �إليه .وت�ستطيع معرفة ما �إذ كان هاتفك
�سيعمل عرب �شبكات بلد ما بزيارة موقع http://
 willmyphonework.netواختيار نوع الهاتف
وطرازه والبلد امل�ستهدف ،ليعر�ض لك املوقع
قائمة ب�أ�سماء وترددات �شركات االت�صاالت لكل
جيل ودعمها لهاتفك .وب�إمكانك معرفة الرتددات
امل�ستخدمة لكل �شبكات بلد ما بزيارة موقع http://
.www.gsmarena.com/network-bands.php3
وتدعم كث ًريا من الهواتف احلديثة اليوم ا�ستخدام
�شريحتي ات�صال ،ومن بينها «هواوي بي  10وبي 10
بال�س»  Huawei P10 Plus & P10و«مايت Mate »9
 9و«�أونر  ،Honor 8 »8بالإ�ضافة �إىل «�إل جي جي »6
 LG G6و«يف  ،V20 »20و«وان بال�س  3تي» OnePlus
 ،3Tو«�أ�سو�س زينفون  3ماك�س» ASUS Zenfone 3
 ،Maxو«موتو جي  ،Moto G5 »5و«�سوين �إك�سبرييا
زيد .Sony Xperia Z5 »5

تطبيقات مختارة

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

Adobe Scan

يقدم تطبيق «�آدوبي �سكان»  Adobe Scanاملجاين
على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد»
القدرة على م�سح الوثائق �ضوئ ًيا  Scanمن خالل كامريا
هاتف امل�ستخدم والتعرف �إىل الأحرف والكلمات
وحتويل ال�صورة �إىل ن�ص مكتوب بكل �سهولة .ويدعم
التطبيق حفظ جميع الوثائق التي يتم م�سحها على
خدمة  Adobe Document Cloudال�سحابية .وميكن
حتميل التطبيق من متجر «غوغل بالي» الإلكرتوين.

Filmr

ما هي تقنية الواقع المعزز؟

ميكن

تعريف تقنية الواقع املعزز
 Augmented Realityب�أنها
�إ�ضافة حمتوى رقمي �إىل البيئة التي
ي�شاهدها امل�ستخدم من خالل �أداة خا�صة،
غال ًبا ما تكون نظارة �شفافة حتتوي على
كامريا تعر�ض ال�صورة �إما مبا�شرة على
عني امل�ستخدم �أو تعك�سها على �سطح زجاج
النظارة ،لتندمج البيئة احلقيقية والرقمية
يف �صورة واحدة �أمام امل�ستخدم .وميكن �أن
ي�شمل نطاق هذه التقنية عر�ض ال�صورة،
وت�شغيل عرو�ض الفيديو وال�صوتيات،
وبيانات املوقع اجلغرايف وفقًا للبيئة
احلقيقية من حول امل�ستخدم .التعريف

املخت�صر للتقنية هو تف�سري العامل من
منظور رقمي .وهناك بع�ض التطبيقات
لهذه التقنية ت�ستخدم عد�سات ال�صقة
عو�ضا عن النظارة ،مع �إمكانية
ذكية ً
التفاعل معها من خالل الأوامر ال�صوتية �أو
الإمياءات باليد �أو الأ�صابع.
ت�شمل ا�ستخدامات هذه التقنية التعليم
والطب والهند�سة ،وعلوم الآثار ،والقطاع
الع�سكري ،وبيئة العمل اليومية ،والرتفيه
وال�سياحة ،وعمليات الإنقاذ خالل الأزمات،
وغريها .وميكن لهذه التقنية ،مث ًال� ،أن
تعر�ض بيانات معلم تاريخي مهم �أمام
ال�سياح الذين يرتدون نظارات خا�صة،
وي�شاهدون فيل ًما حول كيفية بناء ذلك
املعلم ومعلومات تاريخية مرتبطة .وميكن
كذلك ا�ستخدامها لتدريب القوات اخلا�صة
يف بيئة مدرو�سة� ،أو لعر�ض مكونات اجل�سم
الب�شري من جميع الزوايا �أمام طالب
كليات الطب الب�شري والتنقل بني �أنظمة
اجل�سم املختلفة ب�ضغطة زر واحدة.

يقدم تطبيق «فيلمر»  Filmrاملجاين على الأجهزة
التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آي �أو �إ�س» القدرة على
حترير عرو�ض الفيديو بطرق مبتكرة ،ذلك �أنه م�صمم
ليكون �أداة �سهلة التعامل واخليار املنا�سب ملن يحتاج �إىل
ال�سرعة وخفة احلركة لإن�شاء عرو�ض الفيديو وحتريرها.
ويعر�ض التطبيق جميع �أدواته يف �صفحة واحدة فقط،
وي�ستطيع التعامل مع �أي مقطع فيديو وحتديد نقطتي
البداية والنهاية فيه ،و�إ�ضافة ال�صور واملو�سيقا من هاتف
امل�ستخدم ،مع قدرته على م�شاركة العرو�ض النهائية
مع الآخرين عرب ال�شبكات االجتماعية .وميكن حتميل
التطبيق من متجر «�آي �أو �إ�س» الإلكرتوين.

GifCam

ي�سمح تطبيق «جيفكام»  GifCamاملجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد» �إيجاد
�صور متحركة خا�صة بك بكل �سهولة ومبا�شرة من خالل
الكامريا الأمامية �أو اخللفية للهاتف� ،أو حتويل جزء
من عر�ض فيديو �إىل �صورة متحركة� ،أو دمج جمموعة
من ال�صور لت�صبح ك�أنها �سل�سلة واحدة .ويقدم التطبيق
كذلك جمموعة من الأدوات الإ�ضافية ،مثل الفالتر
(املر�شحات) و�إ�ضافة الرموز التعبريية الثابتة والن�صو�ص
و�ضبط �سرعة حركة ال�صور ،وغريها .وميكن حتميل
التطبيق من متجر «غوغل بالي» الإلكرتوين.

شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

واو الثمانية

قال عمار الكلبي وهو يعيب على النحويني مت�سكهم بقواعد الإعراب وعيبهم عليه يف
الأخطاء النحوية التي وقعت يف �شعره:

قال

الإمام �أبو من�صور الثعالبي يف فقه
اللغة و�أ�سرار العربية:
واو الثمانية كقولك :واحد ،اثنان ،ثالثة،
�أربعة ،خم�سة� ،ستة� ،سبعة ،وثمانية .ويف
ون ثَلاَ َث ٌة َّرا ِب ُع ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم
}�س َيقُو ُل َ
القر�آنَ :
ون خَ ْم َ�س ٌة َ�سا ِد ُ�س ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم َر ْج ًما بِا ْل َغ ْيبِ
َو َيقُو ُل َ
ون َ�س ْب َع ٌة َو َث ِام ُن ُه ْم َك ْل ُب ُه ْم{ .وكما قال
َو َيقُو ُل َ
ِ
ذَ
وها
ء
ا
ج
ا
�
إ
َّى
ت
}ح
جهنم:
كر
ذ
يف
تعاىل
َ ِ َ ُ َ
َ
ُف ِت َح ْت �أ ْب َوا ُب َها{ بال واو ،لأن �أبوابها �سبعة ،وملا
وها َو ُف ِت َح ْت
}حتَّى ِ�إذَ ا َجا ُء َ
ذكر اجلنة قالَ :
�أَ ْب َوا ُب َها{ ف�أحلق بها الواو ،لأن �أبوابها ثمانية.
وواو الثمانية م�ستعملة يف كالم العرب.

م���اذا لقينا م��ن امل�ستعربني ومن
�إنْ ق��ل��تُ ق��اف��ي�� ًة ب��ك�� ًرا ي��ك��ون بها
ق��ال��وا َ
منت�ص ًبا
حل��ن َ��ت وه��ذا لي�س ِ
وح�� َّر���ض��وا ب�ين ع��ب��داهلل م��ن ُح ُم ٍق
ملنط ِقهم
��وم قد احتالوا ِ
كم بني ق ٍ
م�شروحا لكم فخذوا
ما ك�� ُّل ق��ويل
ً

قيا�س نحوهم ه��ذا ال��ذي ابتدعوا
قا�سوه �أو َذرعوا
بيتٌ خالف الذي ُ
وذاك َخ��فْ��� ٌ��ض وه���ذا لي�س يرتفع
��ض��رب والوجع
وب�ين زي ٍ��د فطال ال��� ُ
���وم ع��ل��ى �إع��را ِب��ه��م ُط�� ِب��ع��وا
وب�ي�ن ق ٍ
م��ا تعرفون وم��ا مل تعرفوا فدَ عوا

المفضليات
لأبي العبا�س املف�ضل ال�ضبي (ت178هـ)

وذهب مث ًال
َق َط َعتْ َجهِ ي َز ُة َ
يب
قول ُك ِّل َخ ِط ٍ
قال امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
� َّأن قو ًما اجتمعوا يخطبون يف
ُ�صلح بني حيني قتل �أح ُدهما
من الآخر قتي ًال ،وي�س�ألون �أن ير�ضوا
بالدية .فبينا هم يف ذلك �إذ جاءت � َأمة
ِّ
يقال لها َجهِ يزَ ة فقالتَّ � :إن القاتل قد َظ ِف َر
بع�ض �أولياء املقتول فقتله ،فقالوا عند
به ُ
ذلك« :ق ََط َع ْت َجهِ يزَ ُة قولَ ُك ِّل خَ ِطيب»� .أي
قد ا�ستغني عن ا ُ
خل َطب.
ُي�ضرب ملن يقطع على النا�س ما هم فيه
بحماق ٍة ي�أتي بها.
وقال الزخم�شري يف امل�ستق�صى يف
الأمثال:
ُي�ضرب لأمر قد فات و�أي�س من �إ�صالحه.
وقيل هي جهيزة التي ي�ضرب بها املثل يف
احلمق ،و�إنه مثل فيمن يقطع
على النا�س ما هم فيه بحماقة ي�أتي بها.

�أ�صله

54

 -يوليو 2017

م�ؤلف

هذا الكتاب هو املف�ضل بن حممد
ابن َي ْع َلى بن عامر ال�ضبي الكويف،
كان عالمة راوية للأخبار والآداب و�أيام
العرب ،موثو ًقا يف روايته ،وكان �أحد القراء
الذين �أخذوا عن عا�صم .وهو من �أهل الكوفة
ورواتها املكرثين ،بل كان �أوثق من روى ال�شعر
من الكوفيني .قال عنه �أبو الربكات الأنباري:
«كان املف�ضل ثقة من �أكابر الكوفيني» .وقال
ال�سيوطي« :كان املف�ضل عاملًا بالنحو وال�شعر
والغريب و�أيام النا�س».

�أما هذا الكتاب فهو �أقدم جمموعة
�شعرية مت اختيارها من ال�شعر العربي� ،إذ
مل يكن هناك �أحد قبل املف�ضل ال�ضبي �أقدم
على �أن ي�صنع للنا�س اختيا ًرا من ال�شعر� ،إذ
هم الرواة �أن يقتن�صوا هذه الرثوة
كان جل ِّ
الفنية التي و�صلت �إليهم و�أن يتلقفها �أحدهم
عن الآخر .ي�شتمل كتاب املف�ضليات على مئة
و�ست وع�شرين ق�صيدة من روائع ال�شعر
اجلاهلي و�صدر الإ�سالم ،ت�صدى ل�شرحها
عدد كبري من �أعالم اللغة والأدب ،منهم �أبو
حممد القا�سم الأنباري ،و�أبو جعفر �أحمد
ابن حممد النحوي املعروف بابن النحا�س،
و�أبو علي املرزوقي ،و�أبو زكريا يحيى بن علي
اخلطيب التربيزي ،و�أبو الف�ضل حممد بن
�أحمد امليداين.
بلغ جمموع �شعراء املف�ضليات �سبعة و�ستني
�شاع ًرا منهم �سبعة و�أربعون �شاع ًرا من �شعراء
اجلاهلية و�أربعة ع�شر �شاع ًرا من املخ�ضرمني
و�ستة �شعراء من الإ�سالميني .مل يلتزم امل�ؤلف
منهجا حمددًا يف كتابه ،بل �سرد الق�صائد
ً
�سردًا دون �أن تخ�ضع لرتتيب زمني وال بح�سب
مو�ضوعاتها ،وال حتى بح�سب �أهمية ال�شعراء
�أو �أقدمهم .وقد افتتح املف�ضل ال�ضبي كتابه
بق�صيدة ت�أبط �ش ًرا التي مطلعها:
وإيراق
شوق
يا عِي ُد مالَ َك من
ِ
ٍ
َ
َ
َّاق
و َم ِّر طيْفٍ على
األهوال طر ِ
ِ
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

يوليو 2017

 11-2يوليو

 9-4يوليو

 11-4يوليو

مهرجان الجوف حلوة -سكاكا
ّ
تنظم هيئة السياحة في منطقة الجوف
مهرجان الترفيه الصيفي للعوائل واألطفال
في حديقة الخزامى شمال سكاكا .يتضمن
المهرجان مجموعة أنشطة منبرية ،وألعاب
أطفال ،وفر ًقا ترفيهية.

مهرجان ضباء الدار دارك -ضباء
ينعقد المهرجان في ساحة األمير فهد
بن سلطان .يتضمن المهرجان أنشطة
ومسابقات ،إلى جانب مسرح الطفل
واألسر المنتجة ،ومعرض التراث والمعارض
الحكومية ،إضافة إلى تجهيز منطقة ألعاب
لألطفال واأللعاب الشعبية.

مهرجان الطفل والعائلة– حائل
يقام هذا المهرجان بالمركز الثقافي
بحائل ،ويوجه معظم أنشطته لألطفال،
بما يتضمنه من نشاطات منها مسرحيات
للطفل ،وفرق ترفيهية ،ومسابقات ،وبرامج
تفاعلية ،إلى جانب بعض األنشطة العائلية،
ومنها المرسم الحر ،والمعرض التشكيلي
والتصوير ،ومكتبة الطفل والعائلة.

 5يوليو

 19-7يوليو

 23-12يوليو

مهرجان المدينة المسرحي– المدينة المنورة
مهرجان ثقافي ترفيهي لألسرة والطفل،
ً
عروضا
يقام على مسرح جامعة طيبة ،ويقدّم
مسرحية تهدف إلى دفع حركة المسرح
في المملكة ،وتوفير آفاق جديدة ،واكتشاف
المواهب المسرحية الشابة ،وتشجيع
المبدعين من فناني المسرح.

مهرجان العسل الطائفي– الطائف
متنزه الردف العام
يشهد متنزه الردف العام تنظيم هذا
المهرجان الذي يجمع معروضات باعة
العسل من أنواعه المختلفة التي تشتهر
بها الطائف .تقام على هامش هذا المهرجان
خيمة للتسوق ،إضافة إلى تجهيز مرافق
للترفيه ،ومطاعم للمأكوالت الشعبية.

سوق عكاظ
يعد المهرجان من أهم األنشطة على
مستوى المملكة ،وذلك لما كان يتمتع به من
سمعة تاريخية كأهم أسواق العرب قديمً ا.
ً
نشاطا و13
يشهد المهرجان أكثر من 30
مسابقة وجائزة دولية ،إضافة إلى مسرح
الجادة الذي تعرض فيه الفنون الشعبية
والتشكيلية ،وغيرها من النشاطات.

 15-13يوليو

 28-27يوليو

 27يوليو

www.madinah2017.com

معرض المدينة الدولي للسيارات– المدينة المنورة
يع ّد من أهم األحداث في المنطقة من حيث استقطاب
المصنعين العالميين والمو ّزعين ،وكبار المشترين،
وجمهور كبير من عشاق السيارات .ويلبّي المعرض
حاجات كثير من الشركات المصنعة فيعرض أحدث ما
توصلت إليه من تقنية في مجال السيارات.
www.medina-motorshow.com

مهرجان القرية التراثية باألطاولة– الباحة
مهرجان يضم كثيرًا من األنشطة الترفيهية
والشبابية ،وعروض الفنون الشعبية،
ومسرح الطفل ،والمحاضرات والندوات،
إلى جانب نشاطات األسرة المنتجة ،وذلك
بهدف إعادة الرونق إلى القرية التراثية،
وربط جيل األبناء بتراث أجدادهم.

www.sooqokaz.com

مهرجان التمور– عنيزة
يقام هذا المهرجان في عنيزة بسوق
التمور ،ويعد مهرجا ًنا تسويقيًا يستقطب
سكان المنطقة لشراء التمور بأنواعها
المتعددة .يصاحب المهرجان أنشطة
زراعية وتراثية ،ومعارض توعوية.
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الكلمة الضائعة

تسالي

قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيث يتناسب عدد
األحرف مع عدد المربعات ،ثم استنتج الكلمة المفقودة.
ملحوظة :بعض الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.
حرفان:

رب  -مد -لن  -رل  -عش  -أم

 ٣أحرف:

أمل  -لنا  -دمع  -وسن  -احد  -قطع -
مسح  -ميس  -ربح  -نور  -حمم-
برت  -عدد.

 ٤أحرف:

ي

ا

س ي

ن

هيام  -بتول  -سهام  -سهيل  -سمري-
بالد  -قارة  -يونس  -مليس  -هامم -
اسري  -اقطع.

 ٥أحرف:

ياسني  -تلحني  -اشعاع  -ملياء.

 ٦أحرف:

املالح  -فلسطني.

 ٧أحرف:

بضاعتهم  -االنفال  -االطليس.

أشكال مسلية

لألذكياء فقط

حاول معرفة قيمة األشكال التالية من خالل
عالقتها الرياضية بعضها ببعض.

هل تستطيع تحريك عود ثقاب واحد لتصبح
المعادلة الرياضية التالية صحيحة؟

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟
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إعداد :نور الرشدان

حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

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

Kids who manage to stay composed when a maddening
situation arises are better prepared to succeed in life.
A study showed that children who were good at regulating their
		 emotions did better both academically and socially
				
than those who had poor impulse control
her feelings. “I’ll say, ‘You’re angry because
you don’t want to eat your veggies,’ or
‘You’re frustrated because you don’t want
to stop playing to take your bath.’ ”
Once your child has a better
understanding of the emotion, help him
identify the physical warning signs (“My
face heats up”) as well as the situations
that trigger it (“I get mad when my big
brother does things I’m not allowed to
do”) so he learns to recognize his feelings.

Give anger a break |

Talk to your
child about how it’s difficult to think
clearly when she’s very upset, and that
prevents her from fixing the problem
that made her mad in the first place.
Let her know that taking a little pause
when she’s feeling this way can help her
calm down and come up with a solution.
Ellen Kellner, of Hershey, Pennsylvania,
taught her 7-year-old daughter, Acadia,
a routine she calls “choosing the ’tude.”
When Acadia begins to lose her temper,
she goes off by herself to chill and then
decides when she’s ready to return. “If
she’s irked that she can’t watch TV at
dinnertime, she needs to leave the table
and calm down,” says Kellner.
If your kid really loses it, you may need
to pick her up or walk her to a quiet place.
Do this in a matter-of-fact way (“Sweetie,
you need to settle down”) to avoid
antagonizing her further. If removing your
child from a situation doesn’t work, you’ll
need to try something else, whether it’s
putting on mellow music or having her
run around the yard.
When Beth Blair, of Egan, Minnesota,
saw that her then 5-year-old son, Jeb, was
about to have a tantrum (he would often
get frustrated by trying to read aloud, for
example), she snapped him out of it with
a special song and dance sung to the tune
of “Shake Your Sillies Out”: “You’ve got to
stomp, stomp, stomp your anger out” and
moving on to “shake,” “jump,” and “pat.”
Another technique we all know (but

it’s worth repeating) is deep breathing.
Explain to your child that anger can
make her breathe too fast, and that
breathing in slowly through her nose
and out through her mouth will help
calm her mind and body. “Even a 2-yearold can do it,” says Robert Epstein,
Ph.D., author of The Big Book of Stress
Relief Games. “And if you learn it when
you’re 2, it becomes second nature.”

Talk it through |

Once he’s gotten
distracted, your child may forget what
was bothering him. But if he’s still angry,
ask him what he might do differently next
time to avoid getting so upset. If he draws
a blank, offer some suggestions (“If your
brother is too busy to play soccer, ask if
he’ll kick a ball around when he’s done
with his homework”). Eventually, your
ideas will become part of your child’s own
toolbox. It can also be a shrewd strategy
to leave the outcome of a situation
in your child’s hands. When Jennifer
Chambers’s 6-year-old son, Quinn, starts
melting down because she won’t buy him
a toy or a treat when their family goes
shopping, for instance, she gives him an
ultimatum disguised as a choice: He can
stop asking for things in the store or he
can go home with Daddy. “That way, he’s
the one who decides what happens,” says
the Veneta, Oregon, mom.

Use your funny bone | People
who can make light of their problems
(and themselves) are more likely to roll
with the punches in tough situations.
“Humor puts you in a better mood,”
says Steven Sultanoff, Ph.D., professor
of psychology at Pepperdine University
in Irvine, California. When your kids
see you brushing off your troubles with
humor, they might start to do it too. If
you’re caught in traffic, turn the jam into
a joke (“I wish we’d bought that flying
car your dad test-drove last week!”). And
if you notice they’re stressed out, try to

inject a little comic relief (“Are you mad
because your baby sister knocked your
ice-cream cone on the ground? We have
to teach her that cones are for eating, not
planting, don’t we?”).

Create a scream-free zone | It’s
pretty much a no-brainer (and studies
prove it to be true): Parents who yell
are more likely to raise kids who do so
themselves. “You can’t expect your kids
to control their anger if you can’t manage
your own,” says Sarah Chana Radcliffe,
author of Raise Your Kids Without
Raising Your Voice.
Christine Alonso, of Berkeley,
California, decided to institute a noshouting policy in her home. Now
when her kids, Maisy, 7, and Malachi,
6, start bickering about who should
put away their toys or screaming
because they can’t have a cupcake, she
reminds them, “We speak in a normal
voice. We talk about our problems.” If
you establish such a rule, have a plan
in place for what to do when one of
your kids breaks it. For instance, you
might offer a reminder the first time
(“Remember the rule—we don’t yell”),
then a warning (“If you raise your
voice again, we’ll cancel our plans to
go to the movies this weekend”). Be
prepared to enforce the consequence if
it happens a third time.
Of course, your child might not be the
only violator. If you’re the one who raises
your voice, apologize. Keep it simple and
say, “I was annoyed by your behavior,
but I’m sorry I yelled at you.” When
you sense you’re about to lose it, give
yourself the same kind of break you’ve
taught your kids to take. Just announce,
“I’m too upset to discuss this right now.
I’m taking a moment to calm down, and
then we’ll talk.” That way, you’re not only
respecting the no-screaming policy but
also providing your child with a firsthand
lesson in anger management.
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may have good reasons
Sure, you
to get angry (traffic jams,

job challenges, dropping your iPhone in
the tub), but put yourself in your child’s
shoes. Her life might be filled with all
manner of frustrations: other kids who
want to play with her stuff, grown-ups
who end a playdate when she’s having
fun, a big sibling who has privileges
she can only dream about, and a whole
world of things she hasn’t mastered,
from brushing her teeth solo to making
her own chocolate milk. It’s no wonder
that young kids spend so much time in
meltdown mode.
While you can’t eliminate the triggers
that enrage her, you can teach a child as
young as a 2 or 3 to control her temper.
“Your job is to help her develop strategies
for expressing and dealing with this
powerful emotion,” says Dana Dorfman,
Ph.D., a psychotherapist in New York
City. Parents may be tempted to try

to rein in their child’s reactions (“It’s
just a game of Candy Land; you don’t
have to get so upset about losing”), but
doing so will probably just fuel her fury.
Instead, you want to empathize while still
emphasizing the importance of finding a
better alternative to simply freaking out.
Kids who manage to stay composed
when a maddening situation arises are
better prepared to succeed in life. A
study at the University of Pittsburgh, for
example, showed that children who were
good at regulating their emotions did
better both academically and socially
than those who had poor impulse
control. And researchers at Arizona
State University, in Tempe, found that
such kids also tend to be more resilient
in tough times.
Of course, some children have a
harder time staying calm under pressure
than others, but whatever your child’s
natural m.o., there’s still plenty you can

do to help her navigate life with a light
heart and a cool head.

Identify feelings | Young kids may
not realize they’re angry; they simply vent.
However, you can help your preschooler
recognize the sensation before he has a
full-blown fit, says Deborah Ledley, Ph.D.,
author of Becoming a Calm Mom. Try
using the analogy of a volcano: Explain
that lava will bubble beneath the surface
for a while before it erupts. Reassure your
child that anger works in a similar way, but
he can learn to prevent it from exploding.
A large part of that process is helping
him attach a name to an emotion. You
might say something like, “I think
you’re angry at your friend because he
teased you, right?” When her 3-year-old
daughter, Mackenzie, stomps her feet
and huffs and puffs in frustration, Ashley
Hampton, of Charlotte, North Carolina,
gives her a phrase that helps her express

© 2014 meridith corporation - parents.

Kids who can make
light of their problems 		
bounce back faster
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Raise a

Chill Kid
Young children often
don’t know how to
handle their anger– but
you can help them learn
to relax and let it go.
By Leslie Garisto Pfaf
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The non-techie winners in tomorrow’s
		 high-performing organisations
				 will be managers who can create
for employees an emotional environment
		
at least as rewarding as their paycheque
Emotional complexity | If they take
emotion into account at all, most leaders
equate positivity with productivity.
Anything short of unambiguous happiness
or unabashed enthusiasm is seen as
useless, or worse. The prejudice certainly
extends to complex, conflicted emotions.
Surveying prior scholarship, the
authors of “Feeling Mixed, Ambivalent,
and in Flux: The Social Functions of
Emotional Complexity for Leaders”, one
of the papers in the AMR issue, propose
that ambivalence and uncertainty can
sometimes lead to more flexible thinking
and the discovery of solutions not visible
from a purely positive or negative point
of view. The ability to understand both
sides of contradictory issues without succumbing to cognitive dissonance gives
emotionally complex leaders a distinct
advantage in times of transition.
Also, emotional complexity “signals…
openness to multiple perspectives”, the
authors assert, which often makes subordinates feel more empowered, engaged
and therefore more likely to make conscientious, proactive efforts in support of
organisational goals.
Their argument comes with caveats. Overt emotional complexity from
leaders can pay interpersonal dividends
only when: 1) Leaders and followers essentially understand each other and are
aligned in their perspectives; 2) Leaders are up-front about the competing
demands placed on them, thus rendering
their ambivalence more understandable.
If both conditions aren’t met, followers may lose faith in their leader, as the
authors claim happened to former HP
CEO (and failed U.S. presidential candidate) Carly Fiorina, whose emotional
complexity drove her to seek distance
from employees.
Anger and fear

| If ambivalence is
a corporate no-no, nakedly negative
emotions in the workplace are practically
taboo. Nonetheless, darker emotions

are an inescapable part of the human
experience. Another AMR paper
argues these emotions can even be a
net positive, if they rouse employees to
initiate change. Specifically, the authors
argue against labelling anger and fear
counterproductive in all instances. They
write that “anger and fear can energise
employees with efficacy and protective
effort” as easily as those emotions can
provoke fight-or-flight outbursts of
misdirected energy. It depends upon the
individuals and unique circumstances
involved, and especially on the
organisational context.
Leaders should not only create space
for employees to share negative emotions, and listen sympathetically, but
also exhort employees to take appropriate action to resolve what’s troubling
them. The counterproductive potential
of anger and fear is reversed, the authors
write, when people feel they are able to
impact their situation.
In addition, leaders can influence how
employees experience negative emotions.
In cases of anger, fostering a high level of
organisational identification and concern
for the well-being of others can prevent
retaliatory acting-out. Impressing upon
fearful employees that they, and they
alone, are responsible for addressing
salient threats can keep paranoia at bay.

Building passionate start-ups

| As
Uber’s struggles with corporate culture
attest, the all-consuming passion of the
visionary entrepreneur can be both a
blessing and a curse. While the sheer
grit of the core founder helps start-ups
survive their problem-packed early days,
long-term success requires passionate
engagement from the entire venture
team. But this is unlikely to happen
spontaneously, given the vastly different
backgrounds which, for example, bizdev “rainmakers”, angel investors and
product developers bring to the table.
The article “Team entrepreneurial

passion (TEP): Its emergence and influence in new venture teams” describes
how and why some venture teams become cohesive, motivated units and others don’t. Counter-intuitively, the authors
assert that venture teams can be diverse
in their passions yet develop a strong
sense of collective identity that drives
productivity. In fact, such teams are
better able to stave off groupthink and
monomania – and thus have a brighter
long-term outlook – than teams whose
passion points greatly overlap.
The authors advise entrepreneurs
to “pay keen attention to the intensity
of prospective team members’ positive
feelings towards different entrepreneurial identities or roles” when making
hiring decisions. Similarly, prospective
start-up backers should consider the
passion of the venture team, not just
that of a solo entrepreneur, as part of
their assessment.

Emotion and organisational design |

Automation bodes ill for many unskilled
and purely skill-based professions.
However, the tech wizards tasked with
designing, fixing and refining the new
mechanical working class will command
impressive leverage. If they don’t love
their workplace, the most talented ones
will always be able to negotiate a higher
salary somewhere else. It will fall to
emotionally sophisticated managers
to win their loyalty and inspire them
to ever-greater feats of innovation.
The non-techie winners in tomorrow’s
high-performing organisations will be
managers who can create for employees
an emotional environment at least as
rewarding as their paycheque.

*

Quy Huy is a Professor of Strategic
Management at INSEAD. He is also the
Programme Director of the Strategy Execution Programme, part of INSEAD’s suite
of Executive Development Programmes.
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The Emotional Sophistication

Tomorrow’s Leaders
Will Need
In an increasingly automated workplace,
leaders should concentrate on uniquely human skillsets.
Quy Huy *

looks rather dim for
The future
the white-collar workplace,

if the most extreme predictions about
automation are to be believed. What
was once the stuff of science fiction now
seems a frighteningly plausible prospect
– which in and of itself is a sobering fact.
It means that society increasingly doesn’t
believe that many of us, as humans, add
value to organisations beyond the instrumental functions we perform. It means
we no longer appreciate (if we ever truly
did) the emotional relationships that
transform professional collectives into
productive communities, relationships
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which a network of robots would be unlikely to replicate even in a distant future.
It means we secretly fear that most of us
are easily replaceable, if not disposable.
The current cynicism about humanity’s value within organisations is the result of the no-emotions-allowed business
culture that has been the global norm
for generations. With so many companies treating people like instrumental
(human) resources, is it any wonder we
feel inferior to machines, which have no
emotions to suppress?
While managers have been increasingly exploring the impact of emotions

upon performance, their attempts often
betray a rudimentary understanding. For
example, there has been far too much
emphasis placed on the personae of
top leaders, as if a pantomime of caring
were enough. Also, many executives
have selectively interpreted “emotional
intelligence” as an invitation to unleash
their inner Machiavelli. These may be
fine techniques for advancing individual
careers, but contribute nothing to an
organisation’s emotional capital, either
internally or externally.
To win a race against robots, managers
need to acquire emotional sophistication, quickly. To start with, they could
acquaint themselves with some of the
ground-breaking research compiled in a
recent special Topic Forum Issue of the
Academy of Management Review entitled
“Integrating Emotions and Affect in Theories of Management”, which I had the
privilege to co-edit with professors Neal
Ashkanasy (of University of Queensland
Business School) and Ronald Humphrey
(of Lancaster University Management
School). The issue contains a bevy of
surprises relating directly to problems
managers routinely face. It conveys – and
proves the usefulness of – exactly the sort
of nuanced, contingent emotional sensitivity of which human managers, at their
best, are capable, and for which there can
be no mechanical substitute.

The human brain may be the
“most complex object in the known universe,”
			 but, as a species, we are not
					always collectively very smart

©
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has no shortage of
The world
pressing issues. There are 1.6

billion people living in acute poverty; an
estimated 780 million adults are illiterate.
Serious problems are not confined to the
developing world: “deaths of despair,”
for example, are raising mortality among
white males in the United States. Even
when advanced economies grow, they
are not lifting all boats. Higher-income
groups thrive while lower-income
households and minority groups are
consistently left behind.
And now some analysts suggest that
new forms of computer programming
will compound these developments, as
algorithms, robots, and self-driving cars
destroy middle-class jobs and worsen
inequality. Even the summary term for
this technology, Artificial Intelligence,
sounds ominous. The human brain
may be the “most complex object in the
known universe,” but, as a species, we are
not always collectively very smart. Bestselling science fiction writers have long
predicted that we will one day invent the
machines that destroy us.
￼ The technology needed to create
this dystopian future is not even on the
horizon. But recent breakthroughs in AIrelated technologies do offer enormous
potential for positive advances in a range
of applications from transportation to
education and drug discovery. Used
wisely, this boost in our computational
abilities can help the planet and some of
its most vulnerable citizens.
We can now find new patterns that are
not readily evident to the human observer
– and this already suggests ways to lower
energy consumption and carbon dioxide
emissions. We can increase productivity
in our factories and reduce food waste.
More broadly, we can improve prediction
far beyond the ability of conventional
computers. Think of the myriad activities
in which a one-second warning would be
useful or even lifesaving.
And yet the fear remains: Won’t these

same improvements entail giving up all
of our jobs – or most of our good jobs? In
fact, there are three reasons why the jobs
apocalypse is on hold.
First, Moravec’s paradox applies. Hans
Moravec and other computer scientists
pointed out in the 1980s that what is
simple for us is hard for even the most
sophisticated AI; conversely, AI often can
do easily what we regard as difficult. Most
humans can walk, manipulate objects,
and understand complex language from
an early age, never paying much attention
to the amount of computation and energy
needed to perform these tasks. Smart
machines can perform mathematical
calculations far exceeding a human’s
capabilities, but they cannot easily climb
stairs, open a door, and turn a valve. Or
kick a soccer ball.
Second, today’s algorithms are
becoming very good at pattern
recognition when they are provided
with large data sets – finding objects in
YouTube videos or detecting credit card
fraud – but they are much less effective
with unusual circumstances that do not
fit the usual pattern, or simply when the
data are scarce or a bit “noisy.” To handle
such cases, you need a skilled person,
with his or her experience, intuition, and
social awareness.
Third, the latest systems cannot
explain what they have done or why they
are recommending a particular course
of action. In these “black boxes,” you
cannot simply read the code to analyze
what is happening or to check if there
is a hidden bias. When interpretability
is important – for example, in many
medical applications – you need a trained
human in the decision-making loop.
Of course, this is just the state of
technology today – and high rates of
investment may quickly change what is
possible. But the nature of work will also
change. Jobs today look very different
from jobs 50 or even 20 years ago.
And new computer algorithms will

take time to penetrate the economy fully.
Data-rich sectors such as digital media
and e-commerce have just begun to
unleash the capabilities AI has created.
The multitude of narrow AI applications
that could affect jobs in sectors such as
health care, education, and construction
will take much longer to spread. In fact,
this may come just in time – an aging
population in developed economies
implies a smaller workforce – and greater
need for personal care services – in the
coming decades.
Public policy decisions will shape
the AI era. We need opportunity and
competition, not the growth of powerful
monopolies, in order to promote
technological progress in a way that
does not leave a large number of people
behind. This requires improving access
to all forms of education – and at low or
zero cost.
With developed economies’
competitors, including China, investing
heavily in AI, policymakers should be
increasing support for basic research and
ensuring that their countries have the
physical and human resources they need
to invent and manufacture everything
connected with this major new general
purpose technology.
We should not underestimate humans’
abilities to inflict damage on their
community, their environment, and even
the entire planet. Apocalyptic fiction
writers may one day be proved correct.
But, for now, we have a powerful new
tool for enabling all people to live better
lives. We should use it wisely.

*

*

Simon Johnson, a former chief economist
of the IMF, is a professor at MIT Sloan, a
senior fellow at the Peterson Institute for
International Economics.
Jonathan Ruane, a lecturer at MIT in
the Global Economics and Management group.
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Recent breakthroughs in AI-related
technologies do offer enormous
potential for positive advances in a
range of applications.
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With a spectacular distinctive architectural style 						
		 abundant in Arabic scripts, Islamic tiles, as well as archetypal
Islamic floral and abstract patterns, the Menara Kuala Lumpur
			 Tower reflects Malaysia’s vibrant Islamic heritage
Jalan Petaling is a microcosm of Malaysia’s
ethnic mix. This Chinatown is bracketed
by arched gates and hosts a night market
with businesses ranging from traditional
medicine and songbird sellers to barbers.
When it comes to discovering the
restaurant scene in KL, the traditional
kampong style Bijan is a good place to try
chicken satay and pungent durian fruit.
Not to be missed is the Golden Triangle
area which lies at the intersection of Jalan
Bukit Bintang and Jalan Sultan Ismail.
This is the top shopping and dining area
with several restaurants including Al
Amar, Marakech, Syriana Schwarma, Al
Basha and Al Andalus.
From Bukit Bintang, take the
elevated, covered walkway to Kuala
Lumpur City Center, anchored by the
iconic Petronas Towers. Here you will
find an enormous convention centre,
a landscaped park, an aquarium, a
children’s playground, a state of the art
concert hall and Suria shopping mall.
Adjacent is the Grand Hyatt Kuala
Lumpur with its dynamic location and
spacious guest rooms and suites offering
breathtaking views. Around the corner
on Jalan Ampang, the InterContinental
Kuala Lumpur consists of 473 guest

rooms decorated in warm earth tones and
plush fabrics, and equipped with the latest
technologies. Restaurants in here include
Tatsu, Tao and Serena Brasserie.
The Sunway Putra hotel is a good place
to stay if you are visiting Putra World
Trade Centre (PWTC), located within
the city’s main commercial district. Other
hotels include Dynasty, Brisdale and
Ancasa. And around the corner from busy
Jalan Bukit Bintang, the Ritz-Carlton Kuala
Lumpur has a great location. It offers a spa,
outdoor pool, and a fitness center. A recent
transformation at the hotel has seen the
opening of new stylish restaurants such as
Li Yen and the Cobalt Room.
Before leaving KL, be sure to visit
Putrajaya, Malaysia’s new administrative
capital. To get there, take the 20-minute
train ride from Central station. The
highlight of the visit is undoubtedly the
majestic pink domed Putra Mosque.
Standing beside Dataran Putra and
facing the Putrajaya Lake, it incorporates
architectural elements from Turkestan,
Kazakhstan and Morocco. For an overnight
stay downtown, the Dorsett Putrajaya lies
in Precinct 3 and has a rooftop terrace with
a pool and fine views of the Tuanku Mizan
Zainal Abidin Mosque.

‘Lofty mountains, cool fresh air, peace
and solitude, vivid hues of multi-colored
flowers’ read the brochure. After a few days
in traffic-clogged KL, this sounded like
the perfect escape. An easy 90-minute ride
by shuttle bus from Berjaya Times Square
Hotel took me to The Chateau set on Bukit
Tinggi highlands, a delightful rural setting
that is also home to Berjaya Mosque.
The Chateau resort was the start of
my hilltop adventure. This multi award
winning organic spa and wellness resort
is set amid lush tropical rainforest and
is a great place to unwind. It offers
luxurious guest rooms, an outdoor pool
and gastronomic restaurants including
L’Assiette. At the spa, multiple therapies
are available and there are separate male
and female entrances and changing
rooms. The hill resort hosts as well a golf
course, an organic farm, a botanic garden,
an adventure park, a sports complex,
in addition to trails and walking paths,
an animal park and a donkey ranch.
Also, onsite the highlands is Colmar
Tropicale, an Alsatian French themed
village and resort. Here you can relax at
the Lavande or Tatami spa, swim in the
outdoor pool or sample local dishes at
one of the many restaurants.
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Kuala Lumpur
1. Menara KL Tower is Malaysia’s most
recognizable and popular landmark.
2. Jamek Mosque, built in 1909, is one of
the oldest mosques in Kuala Lumpur.
3. Downtown Kuala Lumpur, cars and
monorail car rush through the Bukit
Bintang intersection.
4. Sultan Abdul Samad Building is located
in front of Dataran Merdeka, this
historical building houses the Supreme
and High Courts.

1

2
minarets. Surrounded by palm groves,
it provides a tranquil haven at the
center of the city, with unrivalled views
downstream.
Across the street stands the Islamic
Art Museum, another stunning building
with exquisite tilework on the façade. One
of the world’s top collections of Islamic
decorative arts is preserved in here. When
touring the museum, you do not want to
miss the Holy Qu’ran and Manuscripts
Gallery, the Ottoman Room, and the
Textiles Gallery. Still on the culture trail,
the Bank Negara Malaysia Museum &
Art Gallery is within walking distance.
The highlight of this site is the Islamic
Finance Gallery where visitors can explore
the beginnings of Islamic concepts of
commerce and finance in the Middle East
prior to their worldwide expansion.
For a unique insight into Malaysian
history and the diverse cultures of the
country, don’t miss the award-winning
National Museum. Built in traditional
old Malay style with high sloping roofs,
the museum’s entrance boasts two giant
Italian glass murals depicting historical
episodes, and a colorful tapestry of the
nation’s arts and crafts.
Stroll back to downtown KL, where
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Malaysia’s
Kuala Lumpur islargest
city

with a population of 1.5 million people.
The site where it was founded by the
Chinese merchants lies at the confluence
of the Klang and Kombak rivers. Kuala
Lumpur means ‘muddy estuary’ and
its rich earth housed precious tin. As
tin prices rose, Chinese miners and
Indian rubber workers headed to the
Golden State where architects, sculptors,
stonemasons and craftsmen brought from
abroad began to carve an ornate city out
of the raw Malay jungle. But it was the
railway station with its distinctly Islamicstyled domed minarets that would have
a lasting effect on the city’s skyline.
Throughout the past 50 years, KL has
leapfrogged from the days of its founder
Yap ah Loy to become the nation’s

commercial capital. At 425-meter-high,
the famous Petronas Towers exemplify
the country’s transformation into a fully
developed nation.
Another popular and recognizable
landmark is the Menara KL Tower that
stands at 421 meters and constitutes the
tallest telecom building in southeast
Asia, with an observation deck perched
high atop the sparkling city center at
night. With a spectacular distinctive
architectural style abundant in
Arabic scripts, Islamic tiles, as well as
archetypal Islamic floral and abstract
patterns, the tower reflects Malaysia’s
vibrant Islamic heritage.
It is worth mentioning that the city
fathers are working on developing a
green and spacious garden city while
focusing on the new Malaysian Islamic

architecture. One of the most striking
buildings is Masjid Negara, the National
Mosque that represents a powerful
contemporary expression of Islam with a
design influenced by the Grand Mosque
in Mecca. It has a distinctive 73 m high
minaret and a 18-point star shaped dome
representing the 13 states of Malaysia
and the Five Pillars of Islam. At its heart
lies the Grand Hall which can hold up
to 8,000 people. And while the National
Museum and Putra World Trade Centre
are characterized by Sumatran Minakabu
roofs, the 34-storey riverside Dayumbi
Complex is adorned with Modern Islamic
latticed arches.
Nearby Kl railway station lies
the ornate Masjid Jamek. The city’s
oldest mosque is characterized by
three onion-shaped domes and two
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Kuala Lumpur

Kuala Lumpur
The charming Malaysian capital hosts a
myriad of local attractions, among which its
gleaming skyscrapers and colonial
architecture.
By Veronica Maria Garbutt

81

- July 2017

brightly shuttered windows.
Witnessing the elegant simplicity of
Asir’s architecture for the first time is to
be struck by how the houses rise up onto
the steep slope of the mountain they sit
on, blending in as if there since the very
beginning. They also stand strong, with
high windows and one door, designed to
protect against any attack or aggression. To
stand on any rooftop in Rijal Alma, looking
out over the panorama, is to be reminded
of the inhospitable, craggy nature of the
landscape, and that survival was never
given, rather something to be earned.
Designated “Capital of Arab Tourism”
for 2017, Abha has seen increasing
numbers of cultural events, exhibitions,
and activities. As well as investment
opportunities, this designation has
brought attention and renown to the

region, and its main city, with visitors
flocking to it. Projects designed to
facilitate and enhance visitor experiences
are now underway.
One area in which Abha has
been greatly increasing in its positioning
as a hub for art and design, with nowhere
showcasing this better than Al-Meftaha
Art Village. Featuring over a dozen murals
and artwork from artists resident in or
originally from Abha, the art village offers
visitors an opportunity to see Asiri art,
either traditional or reimagined. Featuring
shops, with various artworks for sale
from the artists featured directly, the art
village is a place both to view and acquire
art inherent to the region. It presents an
unmissable stop on any journey to Abha.
Any journey to southern Saudi Arabia
will always be one of great adventure,

unforgettable landscapes, and amazing
experiences. It is an area of the country
that is so profoundly rich in tradition,
nature, and culture as to be a key
highlight of any visit to Saudi Arabia.
Abha hosts amazing scenery, phenomenal
culture and art, as well as traditional
buildings going back hundreds of years.
Currently, Abha is undergoing
a transformation into a city whose
catering for tourists, both domestic
and international, leaves any visitor to
it in a better position than ever to see,
experience, and visit this remarkable city
and its province.

*

Leah Schmidt and William Bauer are travel
writers and photographers based in
Saudi Arabia.
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Abha

Walkway, which currently spans several
kilometres along the edge of a mountain
outlook, looking towards the valleys
cleaved out of sheer mountainsides.
The Dhabab Walkway
– dhabab meaning “fog” or “mist” in
Arabic – features a wide esplanade built
along the precipice’s edge. The valleys
below can often be found shrouded in
mist. It is an ideal location for a walk or
a picnic. It is rather a quiet place to just
contemplate the view and quietly reflect.
Around the city of Abha can also be
found many attractions. One of the most
famous is accessible by climbing a steep,
winding road upward, before finally
arriving at Jebel al-Soudah, standing three
thousand meters tall and the highest
mountain in Saudi Arabia. Atop it, the
dramatic views offered are unparalleled
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in Saudi Arabia, becoming especially
breath taking at sunset, with the valleys
and peaks below being beautifully lit up
by the dying light. Jebel al-Soudah also
hosts paragliding, and if you are lucky
enough and the wind conditions are
clement, you can spot paragliders heading
off the mountainside for a flight into the
dramatic scenery.
Abha, and the Asir region more
specifically, are also renowned for their
architectural style, unique to the people
and their region. Owing to the amount of
rainfall inherent to the region, all structures
had to be solidly built and designed to
ensure that rainwater accumulation did not
cause structural difficulties. As such the
typical traditional Asir house features steep
sides and a tapering of the structure at the
top. Built of sturdy, waterproof materials,

they are in many cases still standing
hundreds of years after having been built.
Inside, these buildings feature colourful
decoration of geometric patterns, whose
complexity and flawless designs often take a
visitor’s breath away.
To witness a gleaming example of
this architectural style is to pay a visit
to the heritage village of Rijal Alma.
Situated forty-five kilometres west of
Abha, the heritage village is listed by
UNESCO, the U.N. cultural body, as a
site of Outstanding Universal Value, a
designation just below that of World
Heritage Site. Rijal Alma is a collection
of about sixty houses built from natural
stone, clay and wood, almost always with
several floors, rising as tall as four or five
stories in height.  They are decorated with
highlights in quartz stone, as well as with

Photograph By Zeyad Alowaimer

Abha, and the Asir region more specifically,
are also renowned for their
architectural style,
			
				 unique to the people and their region
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Abha
1.
2.

One of the many streams in the mountains.

3.

Many roads are carved out of the mountain.
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Arial view of the terraced fields.

- July 2017

and vegetation, all contributing towards
making it a very green space.
Especially striking, and a feature of
many of the streets in central Abha, is
the proliferation of Jacandra trees. Tall
and elegant, when the trees are in bloom
they produce purple flowers shading
visitors with their blossom. In the shadow
of these trees, and others planted from
specimens gathered from across the
world, visitors to Abu Khayal Park can
wander around, gazing at the scenery
unfolding beneath.
Featuring many picnic spots, with tables
and chairs, the park presents a fantastic
opportunity to gaze out over the Abha
cityscape, whilst enjoying some refreshment.
The park has an especially unspoiled
view over the Jabal al-Akhdar (The Green
Mountain), one of the most prominent
features of Abha. Jabal al-Akhdar is so
named as, at night, it is lit up in green by
neon lights arranged length-wise around
it. It is the site of the cable cars the ride up
and down its slopes, and affords tourists the
opportunity to see Abha from above.
The city of Abha has been steadily
working on improving resources available
to the many domestic and international
tourists that visit it every year. One of
these recent improvements is the Dhabab

2,200 meters
Situated atabove
sea levels and

just over one thousand kilometres from
Riyadh, the southern Saudi Arabian city
of Abha has always been a destination for
tourists owing to its temperate climate
and mountain scenery.
As the principal city of ‘Asir province,
Abha has a sizeable population of about
750,000 people, and is a key centre for
regional trade, as well as for cultural
activities. It is a place that hosts many

sites that are part and parcel of Saudi
Arabia’s identity: rugged mountains,
timeless architectural design, and cultural
traditions going back hundreds, if not
thousands, of years.
The ‘Asir region receives more
rainfall, ranging between 300 to 500
millimetres, than the rest of the country.
As such, far from the blue skies of Saudi
Arabia in the summer, Abha and the
Asir region see clouds, rain, and the
occasional thunderstorm. This is very

unexpected weather in a Saudi Arabian
summer, and explains the region and the
city’s popularity with domestic tourists
flocking to it to escape the heat of the rest
of the country.
As such there is a lot to see and do
in Abha, almost all of it outdoors and
in the open air. Starting with the Abu
Khayal Garden Park, a green space
situated on one of the main slopes of
Abha’s surrounding mountains. There
one can see a collection of trees, plants,
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Culture, Art
and
Unforgettable Landscapes
Abha hosts amazing scenery, phenomenal
culture and art, as well as traditional buildings
going back hundreds of years.
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By Leah Schmidt and William Bauer *
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SKYTEAM’S ROUND THE WORLD PLANNER IS YOUR GATEWAY
TO THE GLOBE.
SkyTeam’s new Round the World booking tool lets you schedule and book your multiple-stop journey in
one simple online session. You’ll fly around the globe using just one ticket. And you’ll set the pace – with
10 days to one year to complete your trip. Easy. But with 20 member airlines offering you gateways to
more than 1,060 airports in 177 countries, choosing 3 to 15 destinations to stop in along the way could
take just a little while longer. Get started with the SkyTeam Round the World Planner on skyteam.com

SkyTeam

Reward yourself around the
world with SkyTeam
comes to business
When ittravel,
it’s easy to forget

you can fly for fun too. One benefit of
being a SkyTeam frequent flyer is that
every mile spent in the air brings you
closer to spending time where you
most want to be.
Sign up for free to one of our
members’ Frequent Flyer Programs and
you’ll earn miles whenever you travel
on any of our 20 member airlines. And
to help you make the most of your
miles, we’ve made it easier than ever to
redeem them. In just a few clicks, you
can book your award ticket directly
on your loyalty program’s website
and choose from any of the 17,000+
SkyTeam flights operated daily.
SkyTeam’s Go Round the World travel
pass makes it easy to globetrot between
places of astounding natural beauty and
far-flung cities. You could be on business
in New York one week and soaking up
the sun in Bali the next. Our Round the
World passes offer from 3 to 15 stops and
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offer the flexibility to explore at a pace
that best suits you.

Time to unwind | Many of the world’s
best beaches including the Hawaiian
Islands, French Polynesia and Mexico’s
Yucatan Peninsula are within easy
reach wherever you are, thanks to the
seamless connectivity we offer through
our global hubs. And if you fancy a city
break by the sea, why not head to Rio de
Janeiro or Barcelona, where you’ll find
the best of both.
Culture vulture? | We’ve got you
covered. Indulge your inner art
aficionado in the iconic galleries of Paris,
learn to tango in Buenos Aires or wander
the magnificent ruins that put the ancient
Roman into modern day Rome. Or head
to Greater China - where we have more
destinations than any other alliance - and
discover the Forbidden City for yourself.
Go wild |

If you love the great

outdoors, there is plenty to explore.
From hiking in Argentina’s Ushuaia to
white water rafting in the American
Rockies, following the wildebeest
migration through Kenya’s Maasai Mara
to exploring the caves of Saudi Arabia’s
Al Hasa Oasis, we can get you back
to nature in some of the world’s most
scenic locations.

Spoilt for choice? |

With a
network spanning 1,062 global
destinations, we know it’s tough to
decide. To inspire you, we’ve created
sample Round the World itineraries
on SkyTeam.com, so you can choose
the ideal trip based on your interests.
And, if you’re an Elite Plus member,
we’ll spoil you on your travels with
additional baggage allowance,
SkyPriority Airport benefits and
lounge access.
Take some time off your busy
schedule this month and enjoy some
leisure travel too, you deserve it.

Patagonia Power
With its glacier-carved peaks
and fjords, southern Chile
remains one of the wildest places
on Earth. The Andes peaks lure
climbers to the Torres del Paine
National Park.
Photograph By Maria Stenzel
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Bear Hug
Eurasian brown bears in
BärenPark in Bern, Switzerland.
In this city symbolized by a bear,
BärenPark, located along the Aare
River, serves as an expansive
sanctuary where these animals
can wander freely.
Photograph By Jonathan Irish

Follow the Rainbow

Photograph By Medford Taylor
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A rainbow over Simpson Desert in central
Australia. This vast region’s climate is
remarkably dry, but after the rare rain
shower, vibrant wildflowers spring up and
carpet the arid landscape.

Swan Lake
Black swans in Ibirapuera Park
in São Paulo, Brazil. The 1954
inauguration of Ibirapuera Park, an
urban oasis with museums, wildlife
and large expanses of greenery,
commemorated São Paulo’s
400th anniversary.

© 2017 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph By Alex Saberi
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