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هناك متنف�س �ساحر ،حيث ال�صعود �إىل قمم
اجلبال متعة و�أحالم بهية .يف �أبها بني االرتفاعات
واخل�ضرة بوح اجلمال و�سحر املنظر تكفله حبال
وعربات قوية يف متنزه احلبلة.
تصوير :عبداهلل العماني
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البحيرة الوردية
طيور الفالمينغو يف متنزه بحرية ناكورو الوطني يف
كينيا ،والذي ي�شتهر ب�أ�سراب الفالمينغو الكبرية ،ويعد
ً
نوعا من الطيور.
مالذا �آم ًنا لنحو ً 450
Photograph by John Eastcott
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الغوﺹ مع المحار
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يتفح�س غو��س �ملحار �لياباين قبالة
�صو�حل جزيرة فانكوفر .فمع تر�جع �أعد�د
�ملحار عامل ًيا جلاأ �ملز�رعون �إىل ما يعرف
باملز�رع �ملائية �أو تربية �الأحياء �ملائية.
Photograph by Brian J. Skerry
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مهرجانات

الجنادرية
ذاكرة الماضي
ونبض الحاضر

يمثل المهرجان إبداعً ا إنسانيًا
ً
عريقا تمثله األسواق
تراثيًا
الشعبية التي تستلهم واقع
كل منطقة من مناطق
المملكة.

يف

كل عام ي�سافر �أبناء الوطن يف �أعماق تاريخهم
و�إرثهم العريق ،عرب بوابات قرية اجلنادرية
الرتاثية التي تتزين يف عر�سها ال�سنوي ،الحت�ضان
املهرجان الوطني للرتاث والثقافة ،الذي يعاي�ش
من خالله �أبناء الوطن �شواهد من حياة �أ�سالفهم
الذين ا�ستوطنوا مناطق اململكة فعمروها ،لت�صبح
اليوم مواطن ح�ضارية ت�شهد على واقع زاهر وحتول
نه�ضوي ميتزج بعبق التاريخ املجيد.
هذه التظاهرة الثقافية التي حتظى باهتمام
القيادة احلكيمة ت�ؤ�صل للثوابت التي تر�سخت عرب
الزمن ،وت�أكدت من خالل هوية عربية �إ�سالمية،
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وموروث وطني حفظته هذه القرية بن�شاطاتها من
الن�سيان ليبقى ماث ًال �أمام جيل بعد جيل.
�إنه �إبداع �إن�ساين تراثي عريق متثله القرية
الرتاثية ،ب�أ�سواقها ال�شعبية التي ت�ستلهم واقع كل
منطقة من مناطق اململكة ،فتعر�ض تفا�صيل حياة
غابرة عاي�شها الأجداد يف بيئة على ب�ساطتها �شكلت
ثرا ًء ناد ًرا �أثره فيما خلفته من �شواهد عن تلك
احلياة القدمية ،و�صناعاتها املنمقة التي ال تزال
حا�ضرة يف وجداننا حتى اليوم ،يف حرف �أ�صيلة
ل�صناعات مثل اخلو�ص ،وال�سيوف ،واخلناجر،
و�صناعة اخليام ،والفخار ،واحللي القدمية ،والأواين

اخل�شبية والنحا�سية ،وامل�أكوالت ال�شعبية ،وغريها
من �إرث املا�ضي.
ي�ضاف �إىل هذه الأجواء املزرعة القدمية،
التي ت�ضم ال�سواين ،واحلراثة ،والديا�سة ،وحفر
الآبار ،و�صرم النخيل .وما تعر�ضه املناطق من
رق�صات ،و�ألعاب �شعبية متثل ثقافة كل منها،
وغريها من مظاهر احلياة ال�شعبية القدمية.
�إىل جانب �إطالع الزوار على جناح �إحدى الدول
التي حت�ضر �ضيفة للمهرجان يف كل عام ،وكانت
يف هذا العام هي م�صر ،التي ح�ضرت بجناحها
«الأ�صالة واملعا�صرة».
13

معالم

جامع
السلطان أحمد
ي�شتهر

باجلامع الأزرق ،ب�سبب
ا�ستخدام البالط
الأزرق يف جدرانه الداخلية ،ويعد
�أحد معامل مدينة �إ�سطنبول الرتكية.
اكتمل بناء امل�سجد عام  ،1616يف
ميدان ال�سلطان �أحمد مقابل متحف
�آيا �صوفيا حال ًيا .ويتميز بنمط
معماري فريد لي�صنف �ضمن �أهم
امل�ساجد يف العامل الإ�سالمي.
�أ�شرف املهند�س حممد �أغا،
�أحد �أ�شهر املعماريني الأتراك ،على
عملية بناء امل�سجد الذي يحاط
ب�سور ي�ضم خم�سة �أبواب :ثالثة
منها ت�ؤدي �إىل �صحن امل�سجد،
واثنان �إىل قاعة ال�صالة .يتميز
امل�سجد بقببه ذات احلجم املتفاوت،
و�أكربها تلك التي تتو�سط بناءه.
يف حني ي�ضم �ست م�آذن مت بنا�ؤها
ب�أ�سلوب مميز ،وواجهت �صعوبات يف
تنفيذها يف ذلك الوقت.
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 24ساعة

 24ساعة
في

واشنطن
واشنطن هي العاصمة
الفيدرالية للواليات المتحدة
األمريكية ،تقع على مقربة
من الساحل الشرقي
للبالد ،وتضم مقار العديد
من المؤسسات الدولية
المهمة.

تقع

العا�صمة الأمريكية بني واليتي مرييالند
وفريجينيا .وتختلف املدينة عن والية
وا�شنطن التي تقع يف �أق�صى غرب الواليات املتحدة
على �ساحل املحيط الهادئ ،وعا�صمتها �سياتل.

أين تسكن؟
Sofitel Lafayette Square Washington DC
يقع هذا الفندق التاريخي على بعد دقائق
�س ًريا على الأقدام من البيت الأبي�ض مقر الرئي�س
الأمريكي ،كما يبعد مرتو الأنفاق خطوات قليلة عن
الفندق الذي ي�ضم مطع ًما يقدم �أ�شهى امل�أكوالت
الفرن�سية الع�صرية ،كما يوفر كل اخلدمات احلديثة
التي يرغب فيها النزالء.
يبعد مطار دولز الدويل نحو  40كيلو مرتًا عن
الفندق ،بينما يقع ن�صب لنكون التذكاري ومركز
كينيدي على بعد  5دقائق بال�سيارة� ،إىل جانب قربه
من الكثري من معامل املدينة الرئي�سة.

أين تذهب؟
ت�ضم وا�شنطن كث ًريا من املعامل ال�سياحية
التي يق�صدها الزوار ومنها ،متنزه نا�شونال مول
الذي يجتمع فيه �أهم املتاحف واملواقع ال�سيا�سية
والثقافية ،والن�صب التذكارية يف املدينة .كما
يعد البيت الأبي�ض ،ومبنى الكونغر�س من �أهم
معامل املدينة � ً
أي�ضا .ف�ض ًال عن الن�صب التذكارية
للر�ؤ�ساء ال�سابقني ومنهم� :إبراهام لينكون ،وتوما�س
جفر�سون ،وفرانكلني روزفلت� ،إىل جانب العديد من
املكتبات ،ومنها �إدارة الوثائق الوطنية واملحفوظات
التي ت�ضم وثيقة اال�ستقالل الأ�صلية ،ومكتبة
الكونغر�س .من معامل املدينة � ً
أي�ضا مكتبة فوجلر
�شك�سبري التي ت�ضم �أكرب جمموعة من م�ؤلفات
امل�سرحي الإجنليزي وليم �شك�سبري� ،إىل جانب مبنى
الكابيتول ،وم�سرح فورد ،ومبنى الربيد القدمي،
ف�ض ًال عن كثري من املتاحف ،ومنها :متحف التاريخ
الأمريكي ،ومتحف الفن احلديث ،ومتحف الطوابع
الربيدية ،وجمموعة متاحف �سميث�سونيان.

ماذا تتسوق؟
حتظى مدينة وا�شنطن� ،ش�أنها �ش�أن املدن
احلديثة ،مبجموعة من املتاجر املميزة التي
يق�صدها الزوار بهدف الت�سوق .ويقع كثري
من املتاجر يف �شوارع رئي�سة منها �شارع M
 Streetالذي ي�ضم متاجر ومطاعم كثرية
على امتداده ،وي�ضم جمم ًعا جتار ًيا هو داون
تاون بارك� .أما �شارع وي�سكن�سن �إيف الذي
يتفرع من �شارع �إم فتجد فيه حمالت �أخرى
وعالمات جتارية عاملية.
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من هنا وهناك

أرخص المدن في أوروبا
يتفاوت

�سلم الرواتب بطبيعة احلال ،يف
�أنحاء �أوروبا� ،إال �أن الأجر الأعلى
ال يرتبط بال�ضرورة مب�ستوى معي�شة �أف�ضل .ي�ؤكد
ذلك تقرير �أ�صدره موقع  Glassdoorللوظائف،
حتت عنوان�« :أي بلدان �أوروبا تقدّم �أف�ضل
م�ستوى للمعي�شة؟» ،ويك�شف عن بع�ض املدن
التي ت�ستقر الأجور فيها عند احلد الأدنى من
�سلم الأجور ،ومع ذلك ،فهي تعو�ض تدين الأجور
بانخفا�ض ال مثيل له يف الأ�سعار.
ت�أتي مدينة تارتو الإ�ستونية على ر�أ�س قائمة
رخ�صا يف املعي�شة ،وهي ثاين
هذه املدن الأكرث ً
�أكرب مدن �إ�ستونيا ،وتعد العا�صمة الفكرية
للبالد ،نظ ًرا لكونها ت�ضم جامعة تارتو �أعرق
جامعات �إ�ستونيا و�أ�شهرها .تقع مدينة بورتو ثاين
كربى املدن الربتغالية يف املرتبة الثانية� ،إذ يقدر
املوقع �أنها تعد �أرخ�ص بنحو  %70من املعي�شة
يف نيويورك .بينما ت�صنف مدينة �سالونيك
ال�سياحية ،ثاين �أكرب مدن اليونان وتقع على
رئي�سا للنقل يف البالد ،وتوفر
البحر وتعد مركزًا ً
كث ًريا من فر�ص العمل مب�ستوى معي�شي رخي�ص.
تعد مدينة تالني العا�صمة ال�سيا�سية واملالية
لإ�ستونيا ،وت�صنف مدينة رخي�صة بدرجة كبرية

� ً
أي�ضا يف الوقت الذي ت�شهد فيه �أجور العاملني
ً
ملحوظا� .أما العا�صمة اليونانية �أثينا
ارتفاعا
بها
ً
فت�صنف من �أرخ�ص مدن �أوروبا رغم انت�شار
البطالة يف الفرتة احلالية ،لكنها تظل مدينة
مميزة ملن يعملون يف وظائف م�ستقرة� .أما
العا�صمة الربتغالية ل�شبونة التي تعد معدالت
الأجور فيها �ضئيلة فهي يف الوقت نف�سه ت�شهد
ً
انخفا�ضا يف تكاليف املعي�شة بنحو كبري يجعل
�أغلب ال�سكان من متو�سطي الدخل قادرين على
الإنفاق ب�شكل مميز.
ت�أتي بر�شلونة يف املرتبة ال�سابعة يف القائمة،
وهي �سابع منطقة ح�ضرية يف االحتاد الأوروبي
من حيث عدد ال�سكان ،وتعد منطقة �سياحية،
ومع ذلك ف�إن تكاليف املعي�شة فيها ال تزال
منخف�ضة جدً ا ،مقارنة بالأجور .بينما ت�شتهر
غرات�س ،ثاين �أكرب مدن النم�سا ب�أنها مدينة
جامعية عريقة ،ومع ذلك ف�إن تكاليف الإيجار
فيها والطعام و�سائر اخلدمات ت�صنف من
�أدنى معدالت التكاليف يف �أوروبا .و�أخ ًريا ت�أتي
مر�سيليا ثاين �أكرب مدن فرن�سا بعد العا�صمة
باري�س ،والواقعة على ال�ساحل اجلنوبي الفرن�سي،
�أرخ�ص مدن فرن�سا على الإطالق.

عادات الناجحين
ت�ؤثر

عادات النا�س ،ب�شكل كبري ،يف طريقة
ت�صرفاتهم وقدرتهم على حتقيق
�أهدافهم .وقد ر�صدت لويل دا�سكال ،رئي�سة
�شركة « ،»Lead From Withinاملتخ�ص�صة
يف جمال التدريب واال�ست�شارات يف نيويورك،
جمموعة العادات املتميزة التي يتمتع بها
الأ�شخا�ص الناجحون.
يعد الإ�صرار من �صفات الناجحني التي
جتعلهم حري�صني على عدم التخلي عن مهامهم
قبل �إحراز النتائج التي يتطلعون �إليها .كما
يتمتع ه�ؤالء � ً
أي�ضا بالثقة النابعة من قدراتهم
ال�شخ�صية ومهاراتهم التي تنمو ب�شكل تراكمي،
ويفكرون دائ ًما على م�ستوى �أكرب فيما يتعلق
ب�أعمالهم وم�شاريعهم.
�إىل جانب ذلك يتمتع الناجحون � ً
أي�ضا
بال�صرب ،وذلك لأنهم يدركون �أن يف كل مهمة
يعملون عليها ،رمبا ت�أتي حلظات من الف�شل �أو
التعرث واالنتكا�سات .ولذلك فهم � ً
أي�ضا متفائلون
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ويرجحون التفكري الإيجابي �أكرث من اخلوف.
فالتفا�ؤل يعد ا�سرتاتيجية مثالية ل�صنع م�ستقبل
�أف�ضل ،لذلك عليك �أن ت�ؤمن �أو ًال ب�أن امل�ستقبل
ميكن �أن يكون �أف�ضل قبل �أن تبا�شر مهامك يف
�سبيل جعله كذلك.
املرونة � ً
أي�ضا متثل �أحد طباع الناجحني ،لأنها
جتعلهم �أكرث قدرة على التكيف ،فهم يعرفون
�أن العامل يتغري دائ ًما ،لذلك ال يجب �أن نثبت
�أقدامنا يف مربع واحد دون حترك .كما �أنهم
يفكرون ب�شكل طويل املدى ،بخالف �أغلب النا�س
الذين يفكرون ب�شكل ق�صري املدى.
الناجحون لديهم قدرات متميزة يف
التوا�صل مع الآخرين ،كما �أن لديهم القدرة
على حتمل املخاطر ،لأنهم يدركون �أنه ال ميكن
حتقيق مكا�سب مهمة دون التعر�ض ملخاطر
حقيقية.يتمتع الناجحون � ً
أي�ضا بالقدرة على
اتخاذ القرارات احلا�سمة ،وهو �أمر ُيفرق
بينهم وبني العامة.

Island for all the Senses

Founded on the vision of a “beyond luxury” hideaway, Velaa Private Island is a truly ultimate escape;
a destination unto itself. Indulge in a therapy at the My Blend by Clarins Spa, rejuvenate at our snow
room and Cloud 9 pod, conquer the climbing wall, relish a game of squash or tennis or treat yourself
to a lavishing tasting menu in our unique design tower restaurant. Take a tour of the Indian Ocean with
Velaa’s own miniature submarine or any of the latest technology gadgets of our water sports centre,
or improve your golf strokes at our 9-holes golf course Academy by Olazabal. We cater to every heart
and soul.

T: +960 6565 000 reservations@velaaisland.com www.velaaprivateisland.com
facebook.com/velaaisland
velaaprivateisland

أبها
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بين الندى والغمام
تحتفي أبها باختيارها عاصمة
للسياحة العربية
لعام  2017لتميز
طبيعتها ومناخها وبيئتها
الفريدة
عبداهلل سلمان

تصوير :أحمد حارض
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منذ

خم�سة عقود تقري ًبا ،و�أبها بكل بهائها
تت�أهب لأن تكون مدينة جذب �سياحي ،ملا
تتفرد به من خ�صائ�ص جذب �سياحي فريد بد�أ من
هويتها التاريخية والثقافية ،وخ�صائ�صها املجتمعية
املتنوعة ،وموقعها اجلغرايف الفريد ،و�سحر
الطبيعة ،وحتوالت الطق�س.
م�ضت �أبها بثبات نحو حلمها ،الذي تتطلع �إليه،
ك�أمنا ت�ست�شرفه من علو ما يقرب من 2500م وهو
مقدار ارتفاعها عن �سطح البحر الأحمر ،الأمر الذي
جعلها ترفل ما بني �أمواج من ال�سحب ،و�أر�ض خ�صبة
ندية ،جتود بزراعات وافرة ،ومنتجات متنوعة.

ووفق التنمية ال�شاملة التي �شهدتها اململكة العربية
ال�سعودية ،اختطت �أبها لنف�سها ن�س ًقا تنمو ًيا يرفد
تطلعاتها ويحقق حلمها يف �أن تكون �أحد املقا�صد
ال�سياحية العاملية ،وبنت على هذا احللم اخل�صيب
ركائز م�ستقبلها ال�سياحي ،م�ؤهلة برتاث فريد
وخ�صائ�ص مناخية تتحول ما بني الثلوج خري ًفا و�شتاء،
�إىل مطر يومي ربي ًعا ،ثم برد معتدل ممطر �صي ًفا.
منذ خم�سة عقود ،حتى هذا اليوم الذي بد�أت فيه
اال�ستعدادات للحفل الذي �ستحت�ضنه مدينة �أبها،
واملقرر يوم الثالثاء  21رجب املوافق � 18أبريل املقبل،
مبنا�سبة اختيارها عا�صمة لل�سياحة العربية ،م�ضت

�أبها نحو حلمها بثبات ،وجهد م�ستنري ،ووعي بهذه
ال�صناعة املتوافقة مع �إمكاناتها ال�سياحية الفريدة.
على علو �شاهق يعانق ال�سحاب ملرتفعات جبال
ال�سروات ،تتكئ �أبها على حو�ض من اجلبال،
ك�أمنا هي ح�صنها املنيع ،تزينه خ�ضرة وماء،
يحيالنها �إىل ب�ستان بهيج ،حلنه النحل والطري،
ورائحته البعيرثان وال�شيح و�أطياف الزهور،
وعطر فائق اخل�صو�صية ينبعث من �أ�شجار
العرعر التي تك�سو جبالها ،حتمله ن�سائم عليلة،
متتزج ببوح �أمواج ال�ضباب الكثيف ،الذي يت�سلل
من بني الأ�شجار ويك�سوها.
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التاريخ ..والعصر | يف قلب مدينة �أبها تناغم
بني التاريخ والرتاث والع�صر ..ففيها ق�صر �شدا
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.2

يقع جبل ذرة و�سط مدينة �أبها ،ويتميز
ب�إ�ضاءته اخل�ضراء و�شكله املخروطي ،لذلك
ي�شتهر باجلبل الأخ�ضر.

.3

تعد م�شاهد ال�سحب التي تعانق قمم اجلبال
�أم ًرا م�ألو ًفا يف �أبها.

2 1
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من ذلك العلو وذاك احل�صن من اجلبال التي
حتيطها من جهات ثالث ،تنفتح �أبها �شما ًال �إىل
خمي�س م�شيط ،ومنه �إىل الريا�ض وبقية مدن اململكة،
�أو عرب �سل�سلة من الأنفاق اجلبلية ،نحو ال�ساحل ،ثم
�إىل املدن ال�ساحلية على البحر الأحمر و�صو ًال �إىل
جدة ومكة املكرمة� ،أو عرب الطريق الفريد من نوعه
على قمم جبال ال�سروات الذي ي�صلها بالباحة ،ثم
الطائف ووجهات �أخرى خمتلفة ومتعددة.
من ذلك االرتفاع � ً
أي�ضا تت�صل �أبها مبختلف مدن
اململكة والعامل عرب مطارها الإقليمي ،الذي يعد
مطا ًرا حمور ًيا ،يخدم املطارات املحلية يف املنطقة
اجلنوبية ،فيما ي�صل �أبها � ً
أي�ضا باملدن ال�سعودية
والعامل� ،إذ من املتوقع انتهاء املرحلة الأوىل من
تطوير مطار �أبها الإقليمي عام  2018حتى ت�صل
طاقته اال�ستيعابية �إىل  5ماليني راكب �سنو ًيا ،ثم 9
ماليني راكب يف مرحلته الثانية ،و�صو ًال �إىل  13مليون
راكب �سنو ًيا بانتهاء املرحلة الثالثة.

3

.1

تنت�شر امل�سطحات اخل�ضراء املتدرجة يف
حميط املنطقة ،التي تعد واحة خ�صيبة بف�ضل
�أجوائها املعتدلة.
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تتكئ أبها على حوض من الجبال
تجسد حصنها المنيع الذي تزينه خضرة وماء يحيالنها
		 إلى بستان بهيج ،يفوح بالبعيثران،
والشيح ،وأطياف الزهور
				
الرتاثي الذي �شيد عام  ،1927مق ًرا للإمارة يف
عهد امللك عبدالعزيز ،يرحمه اهلل ،وبطراز معماري
يعك�س منوذج املعمار يف منطقة ع�سري ،بقدر ما
هو ملهم للتاريخ والرتاث م ًعا� ،سواء بطريقة بنائه
وت�صميمه العمراين� ،أو مبا يحتويه � ً
أي�ضا من ذاكرة
للمنطقة ،كونه حتول �إىل متحف ،يروي التفا�صيل عن
منطقة ع�سري ،من خمطوطات و�صور و�أمناط و�أدوات
حياة ،وم�سكوكات ،ثم يح�ضر التاريخ � ً
أي�ضا يف �سوق
الثالثاء وهو ال�سوق الذي متيزت به �أبها عن �أ�سواق
منطقة ع�سري الأخرى .يف القدمي كان لكل مدينة
من مدن املنطقة يوم ل�سوقها� ،إذ كانت الأ�سواق هي
الأخرى يف ترحال بني يوم و�آخر مثل �سوق اخلمي�س
(خمي�س م�شيط) و�سوق الأحد يف (ال�شعبني يف
تهامة ،ويف �أحد رفيدة يف ال�سراة) و�سوق الإثنني
(رجال يف تهامة) و�سوق الأربعاء «الربوع» (بالد
البناء برجال �أملع) و�سوق اجلمعة يف (الواديني).
جميع هذه الأ�سواق تتناف�س يف تقدمي منتوجات
�أبناء املنطقة ومن خارجها ،ومل تزل هذه الأ�سواق �إىل
يومنا هذا �إحدى مفردات اخل�صو�صية ال�سياحية لهذه
املنطقة� ،سواء يف ال�سراة� ،أو تهامة� ،إىل جانب الأ�سواق

احلديثة واملراكز التجارية والت�سويقية الأخرى.
يح�ضر التاريخ � ً
أي�ضا يف و�سط مدينة �أبها ،و�إن
ً
بتجديد ال يخل بالأثر ممثال يف (قرية املفتاحة)
وهي من القرى التي مت �إحيا�ؤها بدواعي�سها
وطرقاتها ذاتها وكذلك منط بنائها ،لتكون اليوم
مركز �إ�شعاع ثقايف ،يجمع بني الفن الت�شكيلي ومركز
امللك فهد الثقايف ،وم�سرح املفتاحة ،الذي تقام عليه
الأن�شطة الثقافية والفنية املتنوعة.
يف املكان ذاته ،جند الرتاث والتاريخ ال يغيبان
الوجهة الع�صرية ملدينة �أبها ،كمدينة �سياحية� ،إذ
متر من فوق و�سط املدينة ،قوافل ال�سياح ،املتجهة
من اجلبل الأخ�ضر فوق متنزه �أبو خيال ،و�إليه من
موقع �آخر ق�صر �أبها املطل على بحرية ال�سد عرب
و�سيلة النقل احلديثة العربات املعلقة (التلفريك)
التي تنقل الزوار ،ذها ًبا و�إيابا ،دون احلاجة �إىل
املرور �أو العبور من و�سط املدينة.
خصوصية المصطلح | يطلق على املناطق
ال�سياحية املتعددة يف منطقة ع�سري متنزهات منذ
بدايات حلمها بالتحول اىل مدينة �سياحية ،حتى

يومنا هذا ،فبالرغم من امل�سافات املتباعدة بني
مركز و�آخر ،وعن مدينة �أبها نف�سها � ً
أي�ضا� ،إال �أن كل
منطقة يطلق عليها متنزه مثل متنزه ال�سودة ،وهو
من �أهم الوجهات ال�سياحية يف منطقة ع�سري.ونكاد
جنزم �أن ما من �سائح �أو زائر للمنطقة ،ي�ستطيع �أن
يف ِّوت على نف�سه فر�صة اللقاء املبا�شر مع ال�سحاب.
يف متنزه ال�سودة ،تكت�شف عجز اللغة عن و�صف
اللحظة ،وو�صف املكان� ،إذ مبقدورك �أن تتعاي�ش
ومن معك ب�صحبة تفر�ضها عليك الطبيعة� ،إذ يكون
ال�سحاب رفيقك �أو دليلك يف نزهتك وحيثما تنقلت،
فيما درجة احلرارة متيل �إىل الربودة �صيفًا ،و�سط
غابات خ�ضراء ،تطل على تهامة� ،إذ يت�صاعد البخار
من املناطق احلارة �إىل �أعايل اجلبال ،فيمكث
�سحا ًبا ،ورمبا مط ًرا �أو �شال ًال ينهمر من مزن تقب�ض
عليها بيديك فتفر من بني �أ�صابعك.
من �أبرز املواقع يف ال�سودة( ،املطل) حيث
ت�ستطيع عرب النواظري التي مت توفريها للزائرين،
�أن تلقي النظر على جبال وعرة متيل نحو تهامة،
�أو �أن ت�ستقل العربات املعلقة (التلفريك) ،التي
ت�أخذك نحو �صدر العو�س يف رجال �أملع ،حيث دفء
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ترتك الأمطار ب�صماتها يف
املتنزهات مكونة جماري املياه
التي تنهمر بني اجلبال.

تصوير :سعد آل خرصان

يحضر التاريخ في وسط أبها بتجديد ال يخل باألثر ممث ًال
			 في قرية المفتاحة وقصر شدا
املكان ،وتنوع املقدم للزائرين من وجبات حملية
غاية يف التفرد� ،أو االنتقال �إىل متنزه املحتطبة
حيث ال�شالالت الطبيعية التي تكونت نتيجة الأمطار
الغزيرة ،وجريان املياه بني اجلبال.
تتعدد خ�صائ�ص املتنزهات املنت�شرة يف منطقة
ع�سري ،ما يتيح للزائر م�شاهدات متنوعه� ،إذ �إن
كل متنزه يتفرد بخ�صائ�ص متيزه عن غريه من
املتنزهات الأخرى� ،سواء يف طبيعة الت�ضاري�س� ،أو
طبيعة الهوية الثقافية اخلا�صة باملكان من حيث
اللهجة �أو املنتوجات� ،أو الرتفيه� ،أو الطق�س ،مثل
متنزه �أبو خيال ،واجلبل الأخ�ضر ،والفرعاء،
ودلغان ،واجلرة ،وغريها كثري من املتنزهات.لعل
من �أبرزها � ً
أي�ضا متنزه احلبلة الذي تعود ت�سميته
�إىل ا�ستخدام �سكانها الأ�صليني� ،إىل وقت قريب،
احلبال و�سيلة للو�صول �إىل قريتهم� ،إذ ال ي�ستطيع
�أحد الو�صول �إليها غريهم ..وقد متت تهيئة املكان
والو�صول �إليه عرب العربات املعلقة ،ليتمكن الزائر
من ق�ضاء بع�ض الوقت يف �أجواء �أكرث دف ًئا نتيجة
انخفا�ض �سطحها.
البيئة والبنيةً ..
تراثا وخصوصية | ما مييز
ال�سياحة يف �أبها� ،أن الوعي ب�صناعة ال�سياحة مفهوم
فردي وجمتمعي� ،إذ �إن اجلميع ي�ساهمون يف هذه
ال�صناعة� ،سواء كانوا �أ�س ًرا منتجة� ،أو مزارعني� ،أو
مبدعني و�أدباء� ،أو املهتمني بالرتاث ،والذين يقيمون
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متاحف خا�صة بهم ويف منازلهم القدمية واحلديثة،
وهي متاحف م�شرعة للزائرين� ،سواء لأغرا�ض
جتارية� ،أو احتفائية و�ضيافة.
نعم ،اجلميع يف �أبها من�سجم بوعي مع ال�سياحة،
مفيد �أو م�ستفيد منها ك�صناعة عاملية .فعلى جنبات
الطرق امل�ؤدية اىل املتنزهات ،تقدم بع�ض الأ�سر
منتجاتها من الزراعة كالرمان ،والعنب ،واخلوخ،
والع�سل� ،أو من الأكالت ال�شعبية التي تنتجها
يف بيوتها مثل خبز التنور ،وامل�شغوثة ،والعريكة،
وامل�صبعة ،واحلنيذ ..وغريها من الأكالت ال�شعبية
ورواجا بني الزوار وامل�صطافني،
التي جتد قبو ًال ً
�أو من م�صنوعاتها� ،أو متاحف تعر�ض مقتنياتها
اخلا�صة باملنطقة ،كالأدوات القدمية امل�ستخدمة يف
الزراعة ،والبناء �أو الأزياء ال�شعبية واحللي القدمية.
و�إىل جانب هذا الوعي املجتمعي الذي ت�سهم
به الأ�سرة واملجتمع يف ال�سياحة ،وتتيح لكثري
منهم ،رجا ًال ون�ساء ،فر�ص عمل ذات مردود� ،إىل
جانب ذلك وعي م�ؤ�س�سي ،يقدم الربامج الثقافية
والفنية والعرو�ض ال�شعبية ،والريا�ضية ،بتنظيم
�أن�شطة ملختلف ال�شرائح االجتماعية ،الطفل واملر�أة
وال�شباب .وكل ذلك يتناغم مع ما تقدمه احلكومة
من �أعمال عظيمة كبرية يف تقدمي اخلدمات
ل�سكان املنطقة وللزوار ،متمث ًال يف البنى التحتية،
كالطرقات والأنفاق واجل�سور .وخدمات الكهرباء،
واملاء الذي ي�صل �أبها من جيزان حيث حمطات

حتلية املياه هناك ،يف �إعجاز حتدى �شاهق العلو
لأبها عن �سطح البحر ،ووعورة الو�صول وع�سره.
ويتناغم كل ذلك مع الدور الذي تقدمه ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات لرفد ال�سياحة ،والتي تنعك�س عليها
بعوائد كبرية.
تتويج العروس | �سعت �أبها ممثلة يف �إمارة
منطقة ع�سري ومنذ وقت مبكر ،لال�ستفادة من
توظيف خ�صائ�ص املنطقة ،املتمثلة يف تفردها
بهذه امليزات ال�سياحية النادرة� ،إىل ت�أهيل �أبها
واملحافظات واملراكز التابعة لها ،نحو �صناعة
�سياحية مل ترد يف قامو�س اخلطط اخلم�سية
عاما و�أكرث ،ف�شجعت اجلهود
التنموية قبل �أربعني ً
والأفكار والن�شاطات التي تنادت �إىل التفكري بوعي
وعلى نحو مبتكر وم�ستقبلي نحو التنمية ال�سياحية،
ثم تبع ذلك �إن�شاء الهيئة العليا لل�سياحة والرتاث
الوطني .ويف عام 1401هـ ا�ستحدثت �إمارة ع�سري
�إدارة التطوير ال�سياحي لتعمل �ضمن الهيكل
التنظيمي للإمارة ،ك�أول منظومة �سياحية يف
اململكة ،ثم بنت على ذلك بتوظيف البنى التحتية
عرب �سل�سلة من امل�شاريع باجتاه هذا الهدف
امل�ستقبلي ،وتالحمت اجلهود مع احللم والر�ؤيا
امل�ستقبلية حتى بلغت �أبها اليوم عر�سها باختيارها
تتويجا لذيوع مكانتها
عا�صمة لل�سياحة العربيةً ،
بني العوا�صم ال�سياحية.

ميالنو

ميالنو

جوهرة إيطاليا
األنيقة
تصنف بأنها العاصمة
االقتصادية ،وتعد مدينة لألزياء
والتسوق ،ومقرًا لوسائل اإلعالم،
وتضم كثيرًا من المعالم
التاريخية.

جوسلين إيليا
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يف

الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر،
عرفت ميالنو الواقعة �إىل ال�شمال من �إيطاليا
يف �سهل لومبارديا ،وعلى احلدود مع �سوي�سرا،
كونها مدينة املقاهي التي كانت مق�صدً ا للمثقفني
والفنانني ونخبة املجتمع ،ومع الوقت حتولت
�إىل مدينة الأزياء والأناقة ،وموطن دور الأزياء
الإيطالية .ويف عام  1931افتتحت فيها حمطة

القطارات الرئي�سة التي تربطها بباقي املدن
الإيطالية الكربى مبا فيها روما ،وتورينو ،والبندقية.
�أكرث ما تتميز به املدينة وجود حمالت �أ�شهر
امل�صممني الإيطاليني العامليني ،لدرجة �أنك �ستقف
عاجزً ا عن زيارة كل فروع املحالت التجارية التي
يرتدد ا�سمها يف كل زاوية و�شارع وممر داخل ميالنو.
ف�شوارع ميالنو �أ�شبه مبن�صات لعر�ض الأزياء،

و�سكانها يدركون معنى الأناقة .لذلك هي مدينة
الت�صميم والأزياء ،ومهد الأناقة والعالمات التجارية
ال�شهرية ،التي جتذب العيون لواجهات املحالت
التجارية الزجاجية التي جتعل الزائر �أ�س ًريا ل�سحرها
وجاذبيتها� ،إىل جانب طبيعتها اجلميلة التي تتزين
بالقنوات املائية ،وجماري الأنهار التي تقطعها يف
�أنحاء متفرقة وتعد متنزهً ا ومق�صدً ا للزوار.
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ريا من املعامل ال�سياحية
رغم �أن املدينة ت�ضم كث ً
املهمة� ،إال �أن عنوانها العري�ض هو الت�سوق �أكرث
من التمعن يف ثنايا التاريخ كما هو احلال مع
�شقيقتها روما� ،صاحبة الإرث التاريخي الكبري
املنثور يف �أنحائها.
ففي الوقت الذي تعد فيه روما العا�صمة
ال�سيا�سية للبالد ،ت�صنف ميالنو العا�صمة
االقت�صادية لإيطاليا ،واملقر الرئي�س للعديد من
و�سائل الإعالم وال�صحف الوطنية وحمطات
الإذاعة والتلفاز.
الرياضة | ال ميكن �أن تذكر ميالنو �إال
ويتبادر �إىل �أذهان عا�شقي ريا�ضة كرة القدم
فريقاها ال�شهريان� ،إيه �سي ميالن ،و�إنرتميالن،
اللذان ميثالن عمالقني لكرة القدم لي�س فقط
ودائما
على م�ستوى �إيطال ًيا ،بل يف �أوروبا والعاملً ،
ما يكونان مناف�سني على الألقاب يف املناف�سات
الريا�ضية ،ويلعب كال الفريقني يف ملعب �سان
�سريو ال�شهري الذي يعد �أحد �أكرب مالعب القارة
الأوروبية بطاقته اال�ستيعابية البالغة نحو � 80ألف
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3

.1

مير القطار املحلي للمدينة من �أمام قو�س
الن�صر الواقع يف قلب املدينة التاريخي،
�إذ مت بنا�ؤه يف بدايات القرن التا�سع ع�شر،
ويطلق عليه بوابة املدينة.

.2

�إىل جوار �ساحة دومو ال�شهرية تتفرع ال�شوارع
التي تكتظ باملحالت التجارية ال�شهرية.

.3

يعد اجللو�س على املقاهي والتم�شي �إىل جانب قناة
نافيجلي غراند ال�شهرية �أحد الن�شاطات املهمة التي
ميار�سها ال�سياح يف ميالنو.

.4

يعد مركز غالرييا الواقع يف �ساحة دومو من
�أرقى وجهات الت�سوق يف املدينة ،مبا ميثله من
�إرث وتاريخ عريق.

2 1

4

يعد مركز غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني
الذي تم افتتاحه في القرن التاسع عشر
أحد أقدم مراكز التسوق في العالم ،ويتميز
			
بالتصميم المعماري الـفريد والمحالت التجارية الراقية
متفرج .وتعد م�شاهدة مباراة كرة قدم لديربي
يجمع فريقي املدينة الأكرث �شهرة متعة خا�صة
مع ع�شق الإيطاليني الكبري لكرة القدم ،ووجود
الدوري الإيطايل �ضمن �أهم دوريات كرة القدم
على م�ستوى العامل ،بعد �أن كانت البطولة الأقوى
عامل ًيا قبل �أن ي�سحب الدوري الإجنليزي املمتاز
الب�ساط من حتتها.
رحلة بقطار المدينة | رمبا من املنا�سب
�أن يبد�أ الزائر رحلته يف املدينة بتجربة ما يعرف
بـ«�أمتو�سفريا» ،وهو قطار املدينة الأثري« ،ترام واي»
الذي يتجول بركابه يف �شوارع املدينة ليعرفهم �إىل
معاملها ال�سياحية املهمة .ينطلق القطار من الثالثاء
�إىل الأحد يف ال�ساعة الثامنة م�ساء ،من حمطة
�ساحة كا�ستيلو عند نهاية اخلط رقم  ،7ويعد من
�أكرث التجارب املميزة التي يقوم بها الزائر.
إلى جبال األلب | تقع ميالنو على بعد
خم�سني كيلو مرتًا من حدود �سوي�سرا تقري ًبا .وهذا
املوقع اال�سرتاتيجي جعل من املدينة نقطة انطالق
لال�ستمتاع بالرحالت �إىل جبال الألب الواقعة �إىل
ال�شمال من املدينة ،وهي رحالت ينظمها كثري من

ال�شركات ال�سياحية املنت�شرة يف ميالنو ،ومتثل
جتربة فريدة وماتعة يتوجب على الزائر �أال يغفلها.
معالم تاريخية | ال يفوت الزائر � ً
أي�ضا مطالعة
باب ميالنو التاريخي ،الذي يتكون من بوابة على
�شكل قو�س ت�سمى � ً
أي�ضا قو�س الن�صر .ويقع هذا
الباب يف املنطقة املركزية يف املدينة� ،إىل جانب �أهم
�شوارع املدينة .وبالغو�ص �أكرث يف تفا�صيل التاريخ
العتيق للمدينة ،جند قلعة «كا�ستيلو �سفورزي�سكو،
التي تعد �إحدى �أكرب قالع �أوروبا ،وت�ضم اليوم عدة
متاحف وجمموعات فنية .يعود تاريخ القلعة �إىل
القرن اخلام�س ع�شر ،وت�ضم نخبة من الأعمال
الفنية القدمية واحلديثة لفنانني من �إيطاليا والعامل.
سكاال | مبنى �سكاال هو �أحد �أ�شهر مباين
ميالنو ،وهو مبنى الأوبرا الذي يت�سع ملا يزيد
على �ألفي �شخ�ص .على م�سرحه يقدم نخبة من
فناين العامل عرو�ضهم .هذا الفن الأوبرايل �شق
طريقه �إىل ميالنو يف عام  1778وبد�أ مع الفنان
�ساليريي وبوت�شيني وفريدي وبيليني� ،إذ يعد �سكاال
يف الوقت احلا�ضر من بني �أهم الأماكن التي تقدم
الأوبرا الراقية.

مبنى غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني |
يف هذا املبنى العتيق الذي مت افتتاحه يف القرن
التا�سع ع�شر يعي�ش املت�سوق جتربة فريدة يف جممع
يعد �أحد �أقدم مراكز الت�سوق يف العامل ،مبا يج�سده
من وجهة راقية وروعة يف الت�صميم .يكفي �أن
نعرف �أن هذا املبنى مت ت�شييده قبل برج �إيفل يف
باري�س ،وال يزال حتى اليوم م�صنفًا من بني �أجمل
املباين يف العامل .ف�سقفه من الزجاج واحلديد،
وميثل ك ًال من قارة �آ�سيا ،و�أفريقيا ،و�أمريكا،
و�أوروبا .و�أر�ضه مر�صعة ب�أحجار املوزاييك
يتو�سطها ر�سم لعجل ميالنو ال�شهري الذي يحر�ص
ال�سياح على زيارته .والالفت هو �أن و�سط ج�سم
العجل يكاد يختفي من كرثة وقوف ال�سياح عليه.
هناك ي�ستمتع الزائر بتجربة الت�سوق الفريدة من
حمالت اجلواهر واملالب�س ال�شهرية القدمية ،ذات
الأ�سعار املرتفعة ،لذلك �إن مل تكن تخطط لإنفاق
مبلغ كبري من املال ،فيمكن اال�ستمتاع باحت�ساء
القهوة� ،إىل جانب فر�صة تناول الطعام يف �أحد
املطاعم املميزة التي تنت�شر يف املركز.
التسوق والتنزه | كل الطرق يف ميالنو
ت�ؤدي �إىل املتاجر .ومن العناوين املهمة التي يلج�أ
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يقع باب ميالنو التاريخي في المنطقة المركزية،
إلى جانب أهم شوارع المدينة
�إليها الزائرون مركز «ال رينا ت�شينتي» الذي ي�ضم
عددًا من العالمات التجارية الكربى� ،إىل جانب
وجود �ساحة خارجية للجلو�س يف الطابق الأخري
ب�إطاللة على �ساحة دومو التي ت�ضم مبنى دومو
ال�شهري يف ميالنو .كما يتميز املبنى ب�صالة خا�صة
لبيع �أف�ضل �أنواع الطعام واملنتجات الغذائية
الإيطالية و�أجودها.
اال�ستمتاع بتجربة الأ�سواق ال�شعبية والأزياء
القدمية والرتاثيات العتيقة ،يجدها الزائر يف
زيارته �إىل �سوق «فيريا دي �سينيغاليا» الذي يقع
على مقربة من قناة املاء يف ميالنو .هناك يذهب
ال�سياح والأهايل ل�شراء الكتب القدمية ،والثياب،
واحلرير الذي ت�شتهر به مدينة كومو املجاورة .بينما
ت�شهد املدينة يف �آخر يوم �أحد من كل �شهر �سو ًقا
للرتاثيات يعرف با�سم «انتيكوارياتو �سول نافيليو
غراندي» ينظم على م�سافة كيلو مرتين مبحاذاة
�أقدم قناة يف املدينة.يجذب هذا ال�سوق ع�شرات
الآالف من املت�سوقني الباحثني عن قطع تراثية.
بعد يوم حافل بالت�سوق يف متاجر املدينة البد
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من تذوق امل�أكوالت الإيطالية التقليدية والع�صرية.
ومن بني �أهم املطاعم التي يخو�ض الزائر جتربة
الطعام الإيطايل من خاللها مطعم OM food
الذي يعتمد يف �أطباقه على املنتجات الع�ضوية
بنكهات �إيطالية ،ف�ض ًال عن وقوعه داخل �أحد
املبانى القدمية ذات الأر�ضية احلجرية التي ت�سافر
بالزائر �إىل �أعماق التاريخ.
المقاهي | مبا �أن ميالنو ن�شرت فكرة املقاهي
يف �أوروبا ،ف�إنها حتى اليوم ال تزال ترتبع على عر�ش
املدن �صاحبة املقاهي الكربى .فحتى مع دخول
�سال�سل املقاهي العاملية �إىل املدينة� ،إال �أنها ال
تزال خجولة �أمام الثقافة الإيطالية� ،إذ ال ميكن �أن
يف�ضلها الإيطايل على قهوته املحلية ،والأهم من
هذا كله هو �أن فكرة بع�ض هذه ال�سال�سل العاملية مت
ا�ستلهامها من ميالنو نف�سها.
من �أ�شهر املقاهي يف ميالنو ترو�ساردي ،وميامي،
وزوكا ،وفريدي ،وبار بيانكو الأ�شهر بتقدمي قهوة
املاكياتو .وللقهوة طقو�سها يف �إيطاليا ،فال يجب

تناول الكابوت�شينو بعد ال�ساعة 11
�صباحا ،لأن ذلك
ً
يثري حفيظة الإيطاليني الذين ينظرون �إىل هذا
امل�شروب على �أنه وجبة كاملة حتل حمل الفطور،
ويتم تناولها يف ال�صباح .وبعد ال�ساعة 11
�صباحا
ً
ميكن اال�ستمتاع باال�سربي�سو فقط.

صمم عطرك | �إىل جانب الزيارات

ال�سابقة �سي�ستمتع الزائر بتجربة خمترب Atelier
 Fragranze Milanoالذي ميكن من خالله

اختيار العطر املف�ضل له ،ويتم العمل على �صناعته
على �أيدي �أهم م�صنعي العطور يف ميالنو .وميكن
�أي�ضا التوجه �إىل حمالت «كايل»  Caleلطلب
�إجراء اختبار يعرف با�سم Nose Perfume
 .Diagnosisومن خالل الرد على �أ�سئلة خا�صة
بالعطر وب�شخ�صية طالبه ،ي�صل �إىل نتيجة يف
نهاية املطاف حتدد العطر املنا�سب له ،وبعدها
ي�ستطيع �شراء هذا العطر .هذه التجربة فريدة
فهما
جدا ومهمة ً
ً
جدا ،لأنها جتعل ال�شخ�ص �أكرث ً
لعامل العطور و�أهميته.
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اﺣﺠــﺰ إﻗﺎﻣﺘــﻚ ﻣﻘﺪﻣـ ﻋـ  rotana.comﻟﺘﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ  25%ﻣﻦ أﺳــﻌﺎر اﻟﻐﺮف.
ﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳌﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﻤﻮﻋــﺔ ﻓﻨﺎدق وﻣﻨﺘﺠﻌــﺎت روﺗﺎﻧﺎ  اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﻟﻠﺤﺠﻮزات،
ﻳﺮﺟــﻰ زﻳــﺎرة  rotana.comأو اﺗﺼــﺎل ﺑﻮﻛﻴﻞ ﺳــﻔﺮﻛﻢ اﳌﻔﻀﻞ.
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نقله اإىل العربية
عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ
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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مستقبل التاريخ
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

نحتاج إلى نقل التاريخ من
مادة يحفظها الطالب إلى
مادة يعيشها ويطبق دروسها في
حياته اليومية

الآن يف قاعة درا�سية مبدر�سة ابتدائية بعد مئة عام يف عامل امل�ستقبل.
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يتحدث للطالب لي�شرح لهم التحديات التي
عاما ،واملعار�ضة القوية التي
واجهها يف بداية عهده كرئي�س عندما كان عمره �سبعني ً
قابلته بعد �إ�صداره قانو ًنا مينع دخول مواطني �سبع دول �إ�سالمية �إىل �أمريكا .ي�س�أله
�أحد الطلبة قائ ًال�« :سيادة الرئي�س� ،أال ترى �أن هذا الت�صرف فيه عن�صرية بغي�ضة
و�أ�ساء �إىل �سمعة �أمريكا و�صورتها يف ذلك الوقت؟» .يجيب ترامب قائ ًال« :من ال�سهل
�أن تقول هذا الآن ،ولكن لو كنت يف زمني لعرفت املخاطر الأمنية التي كانت حمدقة
بنا ،و�أنني ت�صرفت لأحمي ال�شعب الأمريكي من الإرهاب».
حلظة! �أعرف �أن بع�ضكم �سي�ستوقفني قائ ًال« :كيف تريد �أن تقنعنا �أن الرئي�س
ترامب �سيتحدث مع طالب االبتدائية يف القرن الثاين والع�شرين وعمره وقتها �سيكون
ح�ساب ًيا فوق  170عاما؟! يف الواقع �أن الذي �سيتحدث مع الطلبة لي�س الرئي�س ترامب،
متاما
بل ن�سخته الرقمية املبنية على نظام ذكاء ا�صطناعي ي�ستطيع التفكري واحلوار ً
بطريقة الرئي�س ترامب نف�سها بناء على قاعدة بيانات �ضخمة بجميع ت�صريحاته،
وكتبه ،وتغريداته ،ومقابالته ،واملواقع التي كان يت�صفحها على الإنرتنت ..وغريها.
ما �أحتدث عنه هنا لي�س �ضر ًبا من اخليال ،فقد تقدمت �شركة جوجل بطلب
براءة اخرتاع عام  2015قائم على تخزين �أمناط التفكري والذكريات والهوايات
للأفراد يف التخزين ال�سحابي على الإنرتنت ،بحيث ميكن لأنظمة الذكاء
اال�صطناعي هذه �أن تفكر وتت�صرف مثل �صاحب ال�شخ�صية الأ�صلية .وجارٍ العمل
على م�شروع �أطلق عليه م�سمى (مكتبة الأرواح  )Library of Soulsي�ستهدف
جمع البيانات املتاحة عن ال�شخ�صيات التاريخية واملعا�صرة ،ومن ثم جت�سيد هذه
ال�شخ�صيات يف �صور هولوغرامية ثالثية الأبعاد ت�ستطيع التفاعل والنقا�ش مع
الب�شر كما يف احلوار مبقدمة هذه املقالة.
لي�س هذا فح�سب ،بل �سيكون ب�إمكان الطالب يف امل�ستقبل �أن يعي�شوا التاريخ
بتفا�صيل �أكرث من جمرد النقا�ش مع ال�شخ�صيات التاريخية .يف امل�ستقبل �سيكون
ب�إمكان الطالب من خالل تقنيات الواقع االفرتا�ضي والنظارات الذكية ،ورمبا
املالب�س الذكية التي يلب�سونها� ،أن ينتقلوا مع املعلم وهم جال�سون يف الف�صل �إىل
املواقع التاريخية بر�ؤية يف جميع االجتاهات .ولك �أن تتخيل املعلم ي�شرح للطالب
عن غزوة �أحد وهو ي�شري �إىل جبل الرماة ،ومو�ضع ا�ست�شهاد حمزة بن عبداملطلب،
ر�ضي اهلل عنه ،بينما الطلبة جال�سون يف النما�ص �أو اخلفجي وي�شاهدون اجلبل
واملوقع �أمامهم .ويف احل�صة التي ي�شرح فيها املعلم عن عا�صفة احلزم �سيتمكن
الطالب من ر�ؤية الأحداث بعيون طيار �سعودي بطل من طائرته� ،أو جندي با�سل
على احلد اجلنوبي وهو يدافع عن تراب وطنه .و�سيعي�ش الطالب تلك اللحظات وهو
ي�ست�شعر حرارة اجلو ،وتراب املعارك� ،أو الربد القار�س� .سريون بتلك النظارات
الذكية القائمة على تقنية الواقع االفرتا�ضية هبوط الإن�سان على �سطح املريخ
وك�أنهم موجودون يف املكان والزمان نف�سيهما.
ل�سنا نتحدث عن م�ستقبل بعيد ،ف�شركات الألعاب تركز �ألعابها القادمة على الواقع
االفرتا�ضي ،وا�ستخدم الكاتب م�ؤخ ًرا هذه التقنية لر�ؤية مدينة يابانية حقيقية من فوق
ال�سحاب بعيون طائر .وهنالك �ألعاب حديثة بهذه التقنية ت�أخذك بكل �أحا�سي�سك لعامل
خيايل منف�صل عن واقعنا.
التغيريات يف التاريخ لن تكون فقط يف النواحي التقنية ،بل يف نظرتنا للتاريخ
والهدف من تعليمنا �إياه وتعلمنا له .يف �أغ�سط�س  ،2015قررت وزارة التعليم
اليابانية �إحداث عدد من العمليات التطويرية للتعليم ،ومنها تغيري طريقة تدري�س
التاريخ ،بحيث يركز الطالب على اال�ستفادة من �أحداث املا�ضي وا�ستخال�ص العرب
بد ًال من الرتكيز على حفظ التواريخ والأ�سماء دومنا �إدراك للدرو�س امل�ستفادة،
والأخطاء التي ال ينبغي تكرارها.
ال �شك �أن التاريخ من �أهم املواد التي يجب �أن نوليها االهتمام ،ونركز عليها يف
التعليم واال�ستفادة منها .وما مقولة «�إن التاريخ يعيد نف�سه» �إال �أكرب برهان على تكرار
الأخطاء نف�سها نتيجة عدم قراءة التاريخ واال�ستفادة من درو�سه ب�شكل جيد .بكلمة
�أخرى نحتاج �إىل نقل التاريخ من مادة يحفظها الطالب �إىل مادة يعي�شها ويطبق
درو�سها يف حياته اليومية .وما حا�ضرنا اليوم �إال ناجت ما �صنعناه يف املا�ضي ،وامل�ستقبل
بدوره �سيكون ناجت ما ن�صنعه يف حا�ضرنا ...و�صدق من قال:
ن�ستطيع معرفة املا�ضي وال ن�ستطيع تغيريه.
ال ن�ستطيع معرفة امل�ستقبل ون�ستطيع تغيريه.
واحلكيم من ا�ستطاع معرفة املا�ضي وتغيري امل�ستقبل!
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ابتكار وتقنية

الذكاء االصطناعي

تحديات الحاضر
والمستقبل

تأتي النماذج التقنية في هيئة
برمجيات ومعدات تحل محل
الموظفين وتقوم بالوظائف التي
كانت قبل سنوات خارج حدود
االضطراب التقني.
لوتشيانو فلوريدي •

نظر

غاليليو �إىل الطبيعة على �شكل كتاب مكتوب
بلغة الريا�ضيات ميكن فك �أ�سراره من
خالل الفيزياء .رمبا كانت ا�ستعارته امتدادًا ملحيطه،
ولي�س حميطنا .عاملنا يتكون من �أرقام يجب قراءتها
من خالل علوم احلا�سب.
�إنه العامل الذي تقوم فيه تطبيقات الذكاء
اال�صطناعي ( )AIمبهام كثرية �أف�ضل مما نقوم به.
مثل ال�سمك يف املاء ،تعد التقنيات الرقمية �أ�سا�س
ف�ضاء املعلومات ،حيث يتم ت�صنيع �أجهزة حتاول
مزيجا من
التكيف مع بيئة جديدة ،والتي ت�شمل ً
املكونات التناظرية والرقمية.
نتبادل املعلومات واالت�صاالت الإلكرتونية مع وكالء
ا�صطناعيني �أذكياء ،م�ستقلني ،واجتماعيني � ً
أي�ضا.
32

 -مارس 2017

بع�ض ه�ؤالء الوكالء هم بالفعل �أمامنا يف الواقع،
وا�ضحا يف الأفق ،بينما الأجيال
وبع�ضهم الآخر يظهر
ً
الالحقة غري مرئية .واملعنى ال�ضمني الأعمق لهذا
التغيري التاريخي هو �أننا رمبا يف بداية م�سار جديد.
ت�أتي مناذج الذكاء اال�صطناعي يف هيئة
برجمية ،مثل التطبيقات ،والربامج الإلكرتونية،
واخلوارزميات ،والربامج بجميع �أنواعها ،والأ�شكال
التي �أتت على هيئة معدات و�أجهزة ،مثل الروبوتات
وال�سيارات دون �سائق ،وال�ساعات الذكية ،وغريها
من الأدوات .وهي حتل حمل املوظفني ،وتقوم
بالوظائف التي كانت تُعد قبل ب�ضع �سنوات خارج
حدود اال�ضطراب التقني مثل فهر�سة ال�صور،
وترجمة الوثائق ،وتف�سري الأ�شعة ال�سينية ،والطائرات

من غري طيار ،وا�ستخراج معلومات جديدة من
جمموعات البيانات ال�ضخمة ،وهكذا دواليك.
حلت التقنيات الرقمية وا�ستخدام الآالت حمل
العمال يف الزراعة والت�صنيع على مدى عقود ،والآن
جاء دور قطاع اخلدمات .و�سوف ت�ستمر مهن كثرية
قدمية يف االختفاء .وبينما يتاح لنا �أن نخمن حجم
اال�ضطراب املقبل ،ف�إنه ينبغي لنا �أن ندرك مدى
عمقه� .إن �أي وظيفة يعمل فيها النا�س ب�شكل �سطحي
هي الآن يف خطر مثل حتديد املواقع وال�سيارات،
والوثائق بلغات خمتلفة ،واملكونات والطبق النهائي،
�أو �أعرا�ض و�أمرا�ض متماثلة.
لكن يف الوقت نف�سه� ،سوف تظهر فر�ص عمل
جديدة ،لأننا �سوف نحتاج �إىل و�سطاء جدد بني
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اخلدمات الآلية واملواقع الإلكرتونية ،وتطبيقات
الذكاء اال�صطناعي� ،إىل غري ذلك .و�سيكون
على �شخ�ص ما مراجعة ترجمة وفرها الذكاء
اال�صطناعي للتحقق من دقتها.
زيادة على ذلك ،ف�إن العديد من املهام لن
تكون فعالة من حيث التكلفة لتطبيقات الذكاء
اال�صطناعي .على �سبيل املثال ،يزعم الربنامج
امليكانيكي ل�شركة �أمازون �أنه يتيح لزبائنه «الو�صول
�إىل �أكرث من � 500ألف عامل من  190دولة» ،ويتم
ت�سويقه من حيث كونه �شك ًال من �أ�شكال «الذكاء
اال�صطناعي» .لكن كما ي�شري التكرار ،يقوم «العمال
عن بعد» مبهام تافهة ،ويتقا�ضون يف �سبيلها القليل
من املال .ه�ؤالء العمال لي�سوا يف موقف يتيح لهم �أن

يرف�ضوا الوظيفة .ذلك �أن اخلطر يكمن يف �أن الذكاء
اال�صطناعي �سوف ي�ستمر فقط يف جتزيء جمتمعاتنا
بني من ميلكون ومن لن ميلكوا �أبدً ا� ،إذا مل نتغلب على
الآثار الناجمة عنه� .إذ �إنه لي�س من ال�صعب �أن نتخيل
الت�سل�سل الهرمي االجتماعي يف امل�ستقبل الذي يحتل
فيه نخبة من النا�س مكانة فوق الآالت وفوق طبقة
دنيا جديدة هائلة من عامة النا�س .ويف هذه الأثناء،
حيث تتال�شى الوظائف ،ف�إن عائدات ال�ضرائب
�ستواجه امل�صري نف�سه .ومن املرجح �أن ال�شركات التي
�ست�ستفيد من الذكاء اال�صطناعي �ستكون م�ستعدة
لدعم برامج الرفاه االجتماعي ملوظفيها ال�سابقني.
علينا ،بد ًال من ذلك� ،أن نفعل �شي ًئا جلعل
ال�شركات تدفع �أكرث ،رمبا من خالل «دفع �ضرائب

�آلية» على تطبيقات الذكاء اال�صطناعي .كذلك ينبغي
� ً
أي�ضا �إيجاد الت�شريعات والأنظمة الالزمة للحفاظ على
«�إن�سانية» وظائف معينة .وبالفعل ،ف�إن هذه التدابري
هي ال�سبب يف ندرة وجود القطارات التي تعمل من غري
�سائق ،على الرغم من كونها �أكرث �سال�سة من �سيارات
الأجرة واحلافالت التي ال يقودها �سائق.
ومع ذلك ،لي�ست كل �آثار الذكاء اال�صطناعي يف
امل�ستقبل وا�ضحة .بع�ض الوظائف القدمية �ستنجو،
حتى عندما تقوم الآلة مبعظم العمل :فالب�ستاين
املكلف بت�شذيب الع�شب ب�آلة جز الع�شب «الذكية»
�سيكون لديه وقت �إ�ضايف للرتكيز على �أمور �أخرى،
مثل ت�صميم احلدائق .ويف الوقت نف�سه� ،سيتم
تفوي�ض مهام �أخرى لنا للقيام بها (جما ًنا) من حيث
كوننا م�ستخدمني ،كما هو حال الدفع الذاتي يف ممر
اخلروج من الأ�سواق املركزية.
هناك م�صدر �آخر من ال�شك يتعلق باملرحلة التي
ت�سيطر فيها جمموعة من التقنيني واملديرين على
الذكاء اال�صطناعي .ماذا �سيحدث عندما ي�صبح
الذكاء اال�صطناعي «دميقراط ًيا» ،ويكون متواف ًرا
للماليني من النا�س على هواتفهم الذكية �أو بع�ض
الأجهزة الأخرى؟
بداية� ،سيتحدى ال�سلوك الذكي لتطبيقات
الذكاء اال�صطناعي �سلوكنا الذكي ،لأنه �سيكون �أكرث
قدرة على التكيف مع ف�ضاء املعلومات يف امل�ستقبل.
يف عامل حيث ميكن لأنظمة الذكاء اال�صطناعي
جب
امل�ستقلة التنب�ؤ بخياراتنا والتعامل معها� ،س ُن رَ
على �إعادة التفكري يف معنى احلرية .و�سيتعني علينا
�أن نعيد التفكري يف منط احلياة االجتماعية ،وكذلك
الرفقاء اال�صطناعيون ،الهولوغرامات (�أو الأ�صوات
املجردة) ،واخلدم الآليني وغري ذلك.
من غري الوا�ضح كيف �سيتطور كل هذا ،لكن
ميكننا �أن نطمئن �أن العنا�صر اال�صطناعيني اجلدد
لن يدعموا حتذيرات مروجي التخوفات ،ولن يدخلوا
يف �سيناريو اخليال العلمي البائ�س .هذا العامل
ناجحا ،ولن يختبئ «املُدَ ِّمر»
اجلديد ال�شجاع لن يكون ً
وراء الأفق .علينا �أن نتذكر �أن الذكاء اال�صطناعي
يكاد يكون من الأ�ضداد� :ست�صبح التقنيات الذكية
يف امل�ستقبل غبية مثل �سيارتك القدمية .يف الواقع،
�إن تفوي�ض املهام احل�سا�سة لهذه النماذج التقنية
«الغبية» �سيكون واحدً ا من املخاطر امل�ستقبلية.
كل هذه التحوالت العميقة تفر�ض علينا التفكري
بجدية فيما نحن عليه ،وما ميكن �أن نكون ،وما نود
�أن ن�صبح .و�سيتحدى الذكاء اال�صطناعي الو�ضع
ال�سامي الذي �أ�ضفيناه على جن�سنا الب�شري .لكنني ال
�أعتقد �أننا خمطئون يف عد �أنف�سنا ا�ستثنائيني ،و�أظن
�أن الذكاء اال�صطناعي �سوف ي�ساعدنا على التعرف
�إىل العنا�صر الإن�سانية غري املنتجة يف وجودنا،
ويجعلنا ندرك �أننا متميزون فقط بقدر ما نحن
ناق�صون على نحو ناجح.
يف الربجميات العظيمة اخلا�صة بهذا الكون،
�سوف نظل ح�شرة جميلة ،و�سي�صبح الذكاء
اال�صطناعي �سمة طبيعية على نحو متزايد.
* �أ�ستاذ الفل�سفة و�أخالق املعلومات يف
جامعة �أوك�سفورد.
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منصات التواصل االجتماعي
المؤسسية

أسباب الفشل
يتعامل مديرون كثر مع شبكات التواصل
االجتماعي المؤسسية وكأنها أدوات تقنية
للتوسع ،ويتوقعون أن تتناغم تلقائيًا مع
أنشطتهم .مع ذلك ،يفشل كثيرون
في فهم أن رأس المال العاطفي هو مفتاح
نجاح مثل هذه المنصات.
كوي هوي •
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تت�سم ال�شبكات االجتماعية امل�ؤ�س�سية بال�شعبية
عادة ،وت�ستمر الدرا�سات الأخرية يف ت�أكيد
تف�ضيل املوظفني عدم ا�ستخدامها .تظهر درا�سات
جمموعة � Altimeter Groupأنه منذ عام ،2014
حتظى �أقل من ن�صف �أدوات التعاون امل�ؤ�س�سي
باهتمام كبري من املوظفني.
يذكرين ذلك بدرا�سة �أجريتها برفقة زميلي
�أندرو �شيبيلوف يف عام  2010و ُن�شرت يف جملة MIT
 .Sloan Management Reviewيف ا�ستطالع �شمل
 1٫060مدي ًرا تنفيذ ًيا عامل ًيا من جمموعة من �شركات
�أوروبية و�أمريكية كبرية� ،أخرب  %50ب�أن �شركاتهم
اعتمدت مبادرات التوا�صل االجتماعي ،و %60من
هذه الن�سبة حتدثت عن �آثار �إيجابية فيما يخ�ص
التوا�صل الداخلي .ون�سبة  %30وحدها من الذين
�شملهم اال�ستطالع ا�ستخدمت ال�شبكات االجتماعية
هذه و�شهدت على �آثار �إيجابية.
لكن ما �سبب هذه امل�ستويات املتدنية من اهتمام
املوظفني بهذه املن�صات؟ تو�صلنا يف درا�ستنا �إىل
ً
مرتبطا مبقدار ر�أ�س املال العاطفي
كون ال�سبب
الذي ت�ستثمره ال�شركة يف هذه املن�صات ،ومقدار
ا�ستخدامها هذه املن�صات لتنمية ر�أ�س املال
العاطفي� .أولئك الذين ي�ستخدمون هذه املن�صات

تظهر دراسة البحوﺙ حول جيل األلفية أن شباب
اليوم مرتبطون أكثر بالوظائﻒ ﺫات المغزﻯ ً
عوﺿا عن
الوﻇائﻒ ﺫات الرواتب العالية وحسب

يح�صدون بفعالية منافع متعددة ،مثل �لتعاون �ملعزز،
و�لتحفيز �الأكرب ،حتى تبديل �أقل باملوظفني.
ت�صري در��صتي حول ر�أ�س �ملال �لعاطفي �إىل وجود
�أربع ركائز ال بد من بنائها ،و�حلفاظ عليها بعناية
للو�صول �إىل �صركة �صحية عاطف ًيا .هذه �لركائز هي
�الأ�صالة ،و�لفخر ،و�الرتباط ،و�ملرح .عنا�صر �أربعة
يت�صنى للمديرين �لتنفيذيني تر�صيخها بفعالية �أكرب
با�صتخد�م �أدو�ت �لتو��صل �الجتماعي �لتي تقلل
م�صافة �ل�صلطة ،وتزيد من �الإعجاب �لفعال ،وت�صمح
بالتفاعل مع جمموعات �أكرب حج ًما .يف در��صتنا من
عام  ،2010وجدنا �أن �ملديرين �لتنفيذيني �لذين
ينجحون يف بناء هذه �لركائز �صهدو� تردد �ملوظفني
�إىل من�صات �لتو��صل �الجتماعي �ملوؤ�ص�صية.
�إن ��صتُخدمت هذه �ملن�صات من غري �أخذ هذه
�لركائز �ملوؤثرة يف �حل�صبان ،جند �أن �ل�صركات
تُ�صر بالتو��صل �الأفقي و�لعمودي بو�صاطة هذه
�ملن�صات .من �الأمثلة على ذلك �إحدى �صركات
�لتقنية �لتي قررت �ال�صتثمار يف و�صائل �لتو��صل
�الجتماعي من �أجل �ال�صتخد�م �لد�خلي.
�بتكرت �ل�صركة من�صة تعك�س وظيفة �لفي�صبوك
وتويرت .و�صجع �ملديرون �لتنفيذيون �ملوظفني على
��صتخد�م �لتطبيقات �جلديدة بروح بناء جماعة
تعاونية ،ومن خالل �لت�صارك يف �ملعرفة �لعملية،
و�إدر�ج �مل�صاركة يف ��صتعر��صات �الأد�ء .مع ذلك،
يف نهاية �ملطاف ،مل يو��صل �ملوظفون ��صتخد�م
�لتطبيقات ومل يكن للم�صروع �أي تاأثري يف تبادل
�ملعلومات �لد�خلية �أو معنويات �ملوظفني .كانت
نهجا تقليد ًيا لتطبيق �لتقنية
�ل�صركة قد �تبعت ً
ي�صب تركيزه على �ملهام ،دون �أن تدمج بو�صوح
جمموعة و��صعة من �ملنافع �لعاطفية �لتي تولد من
تفاعالت �ملوظفني.
باملقارنة�� ،صتثمرت �صركة  Tupperwareمبالغ
�أقل� ،إمنا حققت �إجناز�ت �أكرث� .إذ خ�ص�صت
�ل�صركة � 50ألف دوالر فقط لهذه �ملبادرة ،و�صهدت
على مدى ثالث �صنو�ت تر�ج ًعا بلغ  %15يف تبديل
م�صت�صاري �لبيع �لعاملني بدو�م جزئي (و�حد من
�أهم �ملوؤ�صر�ت للمعنويات) .كما �زد�دت �لعائد�ت
بف�صل ت�صارك �أف�صل �ملمار�صات �ملعززة و�لتو��صل.
الركائز األربع لرأس المال العاطفي | دعونا
نلق نظرة على كيفية بناء �ل�صركة للركائز �الأربع
ِ
�خلا�صة بر�أ�س �ملال �لعاطفي ملعرفة كيف جنحت

�صركة تابروير يف حتقيق ذلك .ورث �ملدير �لعام
نظاما
�صتني �أوف فيني يف �صركة تابروير نوردك ً
يت�صم مب�صافة �صلطة بعيدة بني �ملقر �لرئي�س وخمازن
�لتوزيع ،ناهيك من م�صت�صاري �لبيع �لذين مل يكونو�
بتاتًا مدعوين �إىل �ملقر �لرئي�س ،و�صعرو� �إز�ء ذلك
بطبيعة �حلال �أنهم مهم�صون.
األصالة :ك�صف فيني عن نف�صه �حلقيقية على
�الإنرتنت .وعاد ذلك باملنفعة على مبادرة و�صائل
�لتو��صل �الجتماعي مبا �أنه �صبق و�أظهر م�صتويات
عالية من �الأ�صالة �صخ�ص ًيا� .أجرى زيار�ت �صخ�صية
�إىل �ملوزعني وب�صط لهم حرف ًيا �لب�صاط �الأحمر عندما
ز�رو� �ملقر �لرئي�س .متت متابعة هذ� �لنوع من �لقيادة
�ملتو��صعة على �الإنرتنت باال�صتجابات �ل�صخ�صية
على جناحات �مل�صت�صارين ،با�صتخد�م �الأ�صماء �الأوىل
لتهنئة �الأفر�د .ومبا �أن هذه �ملبادر�ت تو�فقت مع
�أفعاله يف �لعامل �حلقيقي� ،صدق �ملوظفون �أ�صالته.
الفخر :تنظم �صركة تابروير �حتفا ًال �صنو ًيا
يت�صمن «حلظات فخر» لالعرت�ف بجميل �أهم
�ملوظفني و�صكرهم بالهد�يا و�جلو�ئز .و�أر�د فيني
�أن ينظم مثل هذه �للحظات ب�صكل �أكرث تكر ًر�،
لذلك ��صتخدم من�صات �لتو��صل �الجتماعي البتكار
«بر�مج تابروير �الإذ�عية» .نظم ب ًثا �صبك ًيا من مكتبه
برفقة موظفيه و�صكر عل ًنا فرق �لبيع يف �أرجاء �أوروبا
كافة .كما متكن �ملوظفون من م�صاهدة ما يجري يف
�ملقر �لرئي�س من خالل �الإنرتنت.
االرتباﻁ�� :صتخدمت �صركة تابروير و�صائل
�لتو��صل �الجتماعي �خلا�صة بها لرت�صيخ قيمها
�مل�صرتكة� ،صو�ء كانت مرتبطة بالعمل �أم ال .و�بتكر
فيني �صفحة في�صبوك لل�صركة ي�صتطيع �مل�صت�صارون
�لتو��صل من خاللها معه� ،أو ت�صارك �هتماماتهم
�ل�صخ�صية .كما �صجل مدونة �صوتية تت�صمن ن�صائح
حول قنو�ت �لبيع �لفعالة �لر�ئدة� ،أو كيفية حتقيق
�لنجاح يف حياة �لفرد �ل�صخ�صية.
المرﺡ� :صجعت �صركة تابروير على �ملرح،
و�صمحت للموظفني بابتكار �أفالم غري حمرتفة،
ت�صمن بع�صها �أهم �الأخبار من �الأطر�ف ،بينما �صكل
ً
عرو�صا فعالة عن �ملنتجات مازحت
بع�صها �الآخر
بلطف �الأ�صدقاء و�لزمالء .ومع كون هذ� �لنهج

مرحا من جهة ،ز�د من جهة �أخرى �صرعة �نت�صار
ً
�البتكار�ت يف �أرجاء �لبلد�ن و�ملناطق.
نظ ًر� للطبيعة �ل�صريحة �ملتز�يدة جليل �الألفية
منذ �إجر�ء در��صتنا ،لعله من �ملنا�صب �إ�صافة ركيزة
و�حدة للنظر فيها م�صتقب ًال ،وهي �لطموح .هذ�
�لطموح نابع من تطلعات ذ�ت �أ�صا�صات �جتماعية
وخلقية .تظهر در��صة �لبحوث حول جيل �الألفية �أن
�صباب �ليوم مرتبطون �أكرث بالوظائف ذ�ت �ملغزى
ً
عو�صا عن �لوظائف ذ�ت �لرو�تب �لعالية وح�صب.
و�ل�صركات �لتي تنجح يف فهم ذلك وت�صمح لل�صباب
بالتعبري عن ��صتيائهم حيال �لظلم �الجتماعي
و�ملو�رد �ملحت�صدة ملعاجلة �مل�صاكل �الجتماعية تك�صب
على �الأرجح ً
نقاطا �إ�صافية ل�صمعتها وقدرتها على
�الحتفاظ باملوظفني.
ال عالقة للتقنية | كما تُظهر �صركة تابروير
بناء جماعة د�خلية ناب�صة باحلياة على �الإنرتنت
ال يتعلق باأي �أد�ة تقنية ت�صتخدمها �صركة ما� ،إمنا
مبدى �نخر�ط قادتها ون�صاطهم� .أما �ل�صركة �الأوىل،
فدمرت �لركائز �الأربع �آنفة �لذكر .ه�صمت �الأ�صالة
عندما جعلت م�صاعدي كبار �ملديرين �لتنفيذيني
يعملون على من�صور�ت �صفحتها .و�صخر �ملوظفون من
حتدث �ملديرين �لتنفيذيني عن «�لروح �جلماعية»
بينما كانو� يف�صلون �ملوظفني من �لعمل .وج�صد
�مل�صمار �الأخري يف نع�س هذه �لعملية ربط �لتفاعل
على و�صائل �لتو��صل �الجتماعي باأد�ء �لعمل ،ما هدم
�لدو�فع �لذ�تية ملوظفني متعددين ،وبدد �الهتمام
�ل�صخ�صي و�الإلهامي �لذي يربطونه باأدو�ت �لتو��صل
�خلا�صة بهم ،فن�صرو� حمتوى يحظى باحلد �الأدنى
من �هتمامهم من �أجل تلبية توجيهات �صرورة
م�صاركة �جلميع.
يت�صنى للمديرين �لتنفيذيني توقع �أن تو ِّلد من�صات
�لتو��صل �الجتماعي منافع كبرية مثل حت�صني �ملعرفة
و�مل�صاركة ،و�لتحفيز ،وتقليل تبديل �ملوظفني� ،إمنا
بعد بناء ر�أ�س �ملال �لعاطفي يف �ل�صركة� .إجناز �ملهام
بالرتتيب �خلاطئ ال يعود باأي منفعة على �ل�صركة.
* كوي هوي �أ�صتاذ �الإد�رة �ال�صرت�تيجية يف �إن�صياد.
هو � ً
أي�صا مدير برنامج تنفيذ �ال�صرت�تيجيات
�لذي يعد جز ًء� من جمموعة بر�مج �لتطوير
�لتنفيذية �لتابعة الإن�صياد.
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االستقرار
االجتماعي
ال يتحقق إال بأمن اإلنسان داخل نفسه.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

قوام

احلياة الب�شرية ،ومنتهى ال�سعادة
الإن�سانية ،وحتقيق مطالب اخللق ،و�صيانة
منافعهم وم�صاحلهم ،يرتكز على اال�ستقرار والأمن،
واالطمئنان والرزق ،ومنتهى تعا�ستهم و�شقائهم
يكمن يف انعدام الأمن ،وقلة الرزق .ولذا جاءت
الآيات القر�آنية تكر�س هذا املفهوم يف قلوب امل�سلمني،
وتغر�سه يف �أفهامهم ،وتدلهم على معامل الطم�أنينة،
و�سبل اال�ستقرار وال�سكينة ،وطرق الك�سب وحت�صيل
الرزق ,حتى يتحقق لهم الأمن االجتماعي والغذائي.
فعن عبيداهلل بن حم�صن ،ر�ضي اهلل عنه� ،أن ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :من �أ�صبح منكم
معافى يف ج�سده ،عنده قوت يومه،
�آم ًنا يف �سربه،
ً
فك�أمنا حيزت له الدنيا بحذافريها» رواه الرتمذي.
يقرر الإ�سالم �أن العالقة بني الفرد واملجتمع تقوم
على التعاون واالن�سجام ،والت�آلف وااللتئام� ،سع ًيا
�إىل تعميق روابط التما�سك بني جميع فئات املجتمع،
وي�ؤكد �أهمية اال�ستقرار يف احلياة العامة واخلا�صة.

فعن النعمان بن ب�شري ،ر�ضي اهلل عنهما ،قال:
قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،مثل اجل�سد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر
واحلمى» رواه البخاري وم�سلم.
�إن الإ�سالم يربي �أفراده على تلك املبادئ النبيلة،
�إمنا يدعو �إىل احرتام كيان الفرد ،واحلفاظ على
النف�س الإن�سانية ،وتر�سيخ اال�ستقرار االجتماعي ،الذي
ال يتحقق �إال ب�أمن الإن�سان داخل نف�سه ،ف�إذا حلت فيه
ال�سكينة والطم�أنينة ،زال عنه اال�ضطراب والقلق،
وانغر�س فيه الرفق والإح�سان ،واندفعت منه ال�شكوك
والأوهام ،التي يتولد منها القلق واخلوف ،وجتلب
الأحقاد واملنازعات .ولذلك امنت اهلل تعاىل على عباده
بهدايتهم �إىل هذا الدين ،وتوجيههم �إىل حمامده،
ليعي�شوا يف ظالله الآمنة الوارفة ،ورحمة اهلل تعاىل
الوا�سعة ،قال جل وعز} :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

لتحقيق االستقرار االجتماعي،
حارب اإلسالم الشائعات
المغرضة بأشكالها كافة،
		
وحذر من إصدار الشائعة ،أو تداولها ونشرها،
ً
حفاظا على سالمة المجتمع ،وعناية بأفراده		 ،
وصيانة لمقدراته ومكتسباته
			
36

 -مارس 2017

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ{ الآيتان ( )175 – 174من �سورة الن�ساء.

حني ي�ؤكد الت�شريع الإ�سالمي �ضرورة تعزيز
الطم�أنينة واال�ستقرار يف املجتمعات الب�شرية ،فقد
جعله اهلل ،تبارك وتعاىل ،توفري الأمن وحتقيقه،
مكاف�أ ًة ينالها امل�ؤمنون جزاء �إميانهم بربهم،
والتزامهم باملنهج الرباين يف العبادة واملعاملة ،قال
تعاىل} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ{ الآية
( )55من �سورة النور.

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

ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ{الآيتان ( )124 – 123من �سورة طه.

املت�أمل يف واقع املجتمعات املعا�صرة ،وما تعي�شه
ا�ضطراب وقلق� ،إمنا هو ب�سبب بعدها عن املنهج
من
ٍ
الرباين ،وما ر�سمه الإ�سالم للإن�سان حتى يعي�ش

�آم ًنا مطمئ ًنا يف حياته ،و�إنه ال خمرج الأي جمتمع
مما هو فيه من بالء �إال باال�صرت�صاد بالهدي �الإلهي،
و�لتوجيه �ملحمدي.
ولتحقيق �ال�صتقر�ر �الجتماعي ،حارب �الإ�صالم
�ل�صائعات �ملغر�صة باأ�صكالها كافة ،الآثارها �ل�صلبية،
و�أخطارها �الجتماعية ،وحذر من �إ�صد�ر �ل�صائعة� ،أو
تد�ولها ون�صرهاً ،
حفاظا على �صالمة �ملجتمع ،وعناي ًة
باأفر�ده ،و�صيان ًة ملقدر�ته ومكت�صباته ،قال تعاىل:

أم سلمة المخزومية
المستشارة الصائبة

}f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z
q po n m l k j i h g
� {zyxwvutsrالآية
( )83من �صورة �لن�صاء.

قال �لعالمة �ل�صيخ عبد�لرحمن �ل�صعدي ،رحمه
�هلل ،يف تف�صريه لالآية:
أديب من �هلل لعباده عن فعلهم هذ�
«هذ� تا ٌ
غري �لالئق ،و�أنه ينبغي لهم �إذ� جاءهم �أم ٌر من
�الأمور �ملهمة ،و�مل�صالح �لعامة ،ما يتعلق باالأمن
و�صرور �ملوؤمنني� ،أو باخلوف �لذي فيه م�صيب ٌة
عليهم� ،أن يتثبتو� وال ي�صتعجلو� باإ�صاعة ذلك
�خلرب ،بل يردونه �إىل �لر�صول ،عليه �ل�صالة
و�ل�صالم ،و�إىل �أويل �الأمر منهم� :أهل �لر�أي و�لعلم
و�لن�صح و�لعقل و�لرز�نة� ،لذين يعرفون �الأمور،
ويعرفون �مل�صالح و�صدها ،فاإن ر�أو� يف �إذ�عته
ً
ون�صاطا للموؤمنني ،و�صرو ًر� لهم ،وحتر ًز�
م�صلح ًة
من �أعد�ئهم فعلو� ذلك ،و�إن ر�أو� �أنه لي�س فيه
م�صلحة� ،أو فيه م�صلحة ،ولكن م�صرته تزيد على
م�صلحته ،مل يذيعوه ً
حفاظا على �الأمن و�ل�صالمة.
ولهذ� قال� {onml} :أي:
ي�صتخرجونه بفكرهم ،و�آر�ئهم �ل�صديدة ،وعلومهم
�لر�صيدة ،وفيه �لنهي عن �لعجلة ،و�لت�صرع لن�صر
�الأمور من حني �صماعها ،و�الأمر بالتاأمل قبل
�لكالم و�لنظر فيه ،هل هو م�صلحة فيقدم عليه
�الإن�صان �أم ال؟ فيحجم عنه ،ثم قال تعاىل } q
� {utsrأي :يف توفيقكم وتاأديبكم
وتعليمكم ما مل تكونو� تعلمون }x w v
 {yالأن �الإن�صان بطبعه ظا ٌ
مل جاهل ،فال تاأمره
نف�صه �إال بال�صر ،فاإذ� جلاأ �إىل ربه و�عت�صم به
و�جتهد يف ذلك ،لطف به ربه جل يف عاله ،ووفقه
لكل خري ،وع�صمه من �ل�صيطان �لرجيم».
�إن �لعمل بالت�صريعات �الإلهية ،وتطبيق �ل�صريعة
�الإ�صالمية ،و�إقامة �حلدود ،وتنفيذ �لعقوبات ،يوؤدي
�إىل حتقيق �لطماأنينة و�الأمن �ل�صامل للنا�س ،و�صيانة
حياة �لب�صر ،وحفظ �أمو�لهم ،و��صتقر�ر �حلياة �لعامة،
ما يجعل �لنا�س ياأمنون على عباد�تهم وم�صاحلهم،
ويوؤدون �صائر �أعمالهم يف �أمن و�طمئنان.
وهذ� ما نر�ه متحققًا ،ونعي�صه و�ق ًعا يف هذه
�لبالد �ملباركة� ،ململكة �لعربية �ل�صعودية ،فاإن
تطبيق �أحكام �ل�صريعة ،و�إقامة �حلدود ،كفي ٌل
باأن يتمتع �لنا�س بحقهم يف �الأمن �الجتماعي،
بعيد� عن �لقلق
ويعي�صو� حياة م�صتقر ًة مطمئنةً ،
و�ال�صطر�ب ،و�أ�صبح كل من يعي�س يف هذه
�لبالد� ،أو يفد �إليها يح�س بالقيمة �لعظمى لالأمن
بجميع �أنو�عه ،و�لذي ما فتىء يخيم على ربوع
هذه �لبالد منذ تاأ�صي�صها ،وهلل �حلمد و�ملنة ،قال
تعاىل) ( ' & % $ # " !} :
*� {,+الآية ( )82من �صورة �الأنعام.

ً
جاهدة على إدخال
عاشت أم سلمة في بيت النبوة ،فعملت
السرور والسعادة على رسول اﷲ ،صلى اﷲ عليه وسلم ،وكان
لها معه العديد من المواقف المشهودة.

حفظ

�لتاريخ لها ن�صرتها لالإ�صالم،
و�صربها على �أذى �مل�صركني،
وترحالها من مكان �إىل �آخر يف �صبيل �إعز�ز هذ�
�لدين ،وحتملها �صغوطات �ملناوئني و�ملحاربني
له ،وقدمت ت�صحيات كربى ،حتى �أ�صبحت �إحدى
�أ�صهر �لن�صاء �ملوؤمنات �ل�صاحلات �لفا�صالت،
وو�صفت ب�صاحبة �لعقل �لنا�صج ،و�لر�أي
�ل�صائب ،و�لقول �لر�جح .وك�صفت �صخ�صيتها
عن �أ�صمى �صورة للمر�أة �مل�صلمة ،ذ�ت �ملهام
و�مل�صوؤوليات �جل�صيمة.
يف مكة �ملكرمة ،وقبل �لهجرة بنحو �أربع
وع�صرين �صنة ،ولدت �أم �صلمة هند بنت �صهيل،
�ملعروف باأبي �أمية بن �ملغرية �ملخزومي �لقر�صي،
يف بيت �صرف وعز ،ومنبت كرمي يف قومها ،وكان
و�لدها من �مل�صهورين باجلود و�لكرم .وملا كربت
تزوجها عبد�هلل بن عبد�الأ�صد �ملخزومي .وحني
�صع �الإ�صالم بنوره �ل�صايف ،كانت هي وزوجها من
�ل�صابقني �إىل �لدخول فيه ،فنالهما كثري من �أذى
قري�س ،فهاجر� م ًعا �لهجرة �الأوىل �إىل �حلب�صة،
ثم عاد� بعد �صنو�ت �إىل مكة ،ثم هاجر� �إىل
�ملدينة �ملنورة .فكانت �أول �مر�أة ت�صل مهاجر ًة
�إليها .تويف زوجها �أبو �صلمة بعد معركة �أحد،
وكانت قد �صمعت منه حدي ًثا فرحت به ،رو�ه عن
ر�صول �هلل� ،صلى �هلل عليه و�صلم ،وهو قوله« :ال
ي�صيب �أحدً � من �مل�صلمني م�صيبة ،في�صرتجع
عند م�صيبته ،ثم يقول� :للهم �آجرين يف
م�صيبتي و�خلف يل خ ًري� منها �إال فعل به» .فلما
تويف �أبو �صلمة ��صرتجعت وقالت� :للهم �آجرين يف
م�صيبتي و�خلف يل خ ًري� منها ،ثم رجعت �إىل
نف�صها فقالت :من �أين يل خري من �أبي �صلمة؟
فلما �نق�صت عدتها ��صتاأذن عليها ر�صول �هلل،
�صلى �هلل عليه و�صلم ،فخطبها وتزوجها ،وكان
ذلك يف �صهر �صو�ل من �ل�صنة �لر�بعة للهجرة.
عا�صت �أم �صلمة ،ر�صي �هلل عنها ،يف بيت
�لنبوة ،فعملت جاهد ًة على �إدخال �ل�صرور
و�ل�صعادة على ر�صول �هلل� ،صلى �هلل عليه و�صلم،
يف �صوؤونه كافة ،وكان لها معه �لعديد من �ملو�قف

�مل�صهودة ،قدمت من خاللها ف�صو ًال من �لنبل
و�لوفاء ،و�لفطنة و�لذكاء.
ملا خرج �لنبي� ،صلى �هلل عليه و�صلم ،ومعه
زوجته �أم �ملوؤمنني �أم �صلمة يف �ألف و�أربع مئة
م�صلم ،متجهني �إىل مكة لق�صاء �أول عمرة
لهم بعد �لهجرة ،وكان �التفاق �ل�صهري يف
�صلح �حلديبية ،و�أمر ،عليه �ل�صالة و�ل�صالم،
�أ�صحابه ،ر�صي �هلل عنهم ،بالتحلل من �إحر�مهم،
وحلق روؤو�صهم ،فاأحجم فيه �ل�صحابة �لكر�م،
ر�صي �هلل عنهم ،عن تنفيذ �أمر �لنبي ،عليه
�ل�صالة و�ل�صالم ،وملا مل يقم منهم رجل و�حد
باحللق ،دخل عليه �ل�صالة و�ل�صالم على زوجته
�أم �ملوؤمنني �أم �صلمة ،ر�صي �هلل عنها ،وذكر لها
ما جرى مع �أ�صحابه .فقالت �أم �صلمة :يا نبي �هلل
�أحتب ذلك؟ �خرج ،ثم ال تكلم �أحدً� منهم كلم ًة،
فيحلقك .فاأخذ
حتى ت ْنحر بدْنك وتدعو حالقك ْ
مب�صورتها ،فخرج فلم يكلم �أحدً� منهم حتى فعل
ذلك :فنحر بدْنه ودعـا حالقه فحلقه ،فلما ر�أو�
ذلك قامو� فنحرو� ،وجعل بع�صهم يحلق ً
بع�صا،
حتى كاد بع�صهم يقتل ً
بع�صا.
تلك ��صت�صارة و��صحة للمر�أة من �لنبي� ،صلى
�هلل عليه و�صلم ،ولذلك قال �لتابعي �جلليل،
�حل�صن �لب�صري ،رحمه �هلل�« :إن كان ر�صول �هلل،
غنى عن م�صورة �أم
�صلى �هلل عليه و�صلم ،لفي ً
�صلمة ،ولكنه �أحب �أن يقتدي �لنا�س به يف ذلك،
و�أال ي�صعر �لرجل باأي معرة يف م�صاورة �لن�صاء».
�إن �الأخذ بر�أي �ملر�أة و��صت�صارتها ،حدث يف
�أف�صل �لع�صور و�أزهاها ،و�أ�صرفها و�أميزها
و�أكرمها ،ويتفق مع منهج �الإ�صالم �لد�عي �إىل
حفظ حقوق �ملر�أة و�صيانتها ،و�العتد�د بر�أيها،
وعدم حتييدها �أو تهمي�صها .فكانت �أم �صلمة
�صاحبة �لر�أي �ل�صديد ،و�لقول �لر�صيد ،و�لفكرة
�ل�صائبة ،و�لنظرة �لثاقبة.
توفيت �أم �صلمة ،ر�صي �هلل عنها ،باملدينة
�ملنورة� ،صنة �إحدى و�صتني من �لهجرة ،وكانت
من �ملعمر�ت ،فهي �آخر �أمهات �ملوؤمنني وفا ًة،
ر�صي �هلل عنهن جميعهن ،ودفنت يف �لبقيع.
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قراءة األطفال
ارتقاء بالمعرفة وغرس
للقيم
تساعد القراءة الطفل على فهم
العالم ،وتكوين صورة
إيجابية عن نفسه ،وتحرير
طاقاته الكامنة.
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ت�صنف

القراءة �ضمن احلاجات الأ�سا�سية
للحياة يف املجتمعات املتقدمة،
بو�صفها غذاء للفكر والروح .وما �أحوج الن�شء �إىل
تغذية �أفكارهم يف مقتبل العمر عرب القراءة ،بكل ما
هو راق ،بعيدً ا عن انغما�سهم يف املمار�سات ال�سلبية
ال�سائدة التي تتعلق بالإفراط يف ا�ستخدام الأجهزة
الإلكرتونية!
مسؤولية التعليم | ت�ؤكد كاتبة �أدب الطفل
وم�ؤ�س�سة دار كتب نون ،ناهد ال�شوا �أن الطفل ال
ميكنه �أن يتعلم القراءة مبفرده بل بحاجة �إىل من
ي�ساعده .وبالطبع م�س�ؤولية ذلك تقع يف املقام الأول
على عاتق الأبوين قبل املعلمني يف املدر�سة .والبد �أن
يدرك الآباء مدى �أهمية القراءة ،فهي الو�سيلة التي
ُيعتمد عليها للتعلم الذاتي ،والتعرف على ثقافة من
يتعاملون معه� ،سواء يف املدر�سة� ،أو مع املحيطني.
ولذلك يجب �أن يحر�ص �أولياء الأمور على تعويد
الأطفال القراءة منذ �صغرهم ،لأنهم �إذا جنحوا يف
تعويد الطفل القراءة يف �سن مبكرة قبل ذهابهم �إىل
املدر�سة ف�سوف تزداد قدراتهم على اال�ستيعاب.

تبد�أ العملية بتخ�صي�ص فرتة من اليوم للقراءة،
خ�صو�صا قبل النوم مبا�شرة .و� ً
أي�ضا يلزم توفري
ً
الكتب املميزة وامل�سلية وذات الت�صميم والر�سوم
اجلذابة ،وو�ضعها يف �أماكن خمتلفة يف املنزل ويف
ال�سيارة � ً
أي�ضا .كما من ال�ضروري �أن نحر�ص على
ا�صطحاب الطفل �إىل املكتبة وترك الطفل يختار
كتابه وقراءته معه .ف�ض ًال عن �أن تقدمي املكاف�آت
وعبارات الت�شجيع كلما تقدم يف م�ستوى القراءة لها
ت�أثري جيد .ومن املهم � ً
أي�ضا الت�صحيح للطفل �أو ًال
ب�أول وهو يقر�أ بطالقة.
فوائد ال تحصى | بح�سب اخت�صا�صية توجيه
�سلوك الأطفال عبري ال�سامل ،ف�إن معرفة الفوائد
التي تدفع الوالدين �إىل تطوير قدرات �أطفالهم يف
القراءة حتفزهم �إىل بذل ما يف و�سعهم لتعزيز
قيمة القراءة لديهم لت�صبح عادة مفيدة وماتعة
ميار�سونها طوال حياتهم .فقد �أ�شار �أحد �أعظم
اجلراحني يف العامل وهو الطبيب «بن كار�سون» يف
�سريته الذاتية �إىل دور والدته يف غر�س قيمة القراءة
وحبها لديه ،حيث كانت ال ت�سمح له مب�شاهدة

القراءة تساعد الطفل على
تكوين صورة إيجابية عن نفسه ،وتشعره
باألمان الضروري لتحرير الطاقة
الكامنة غير المستغلة في داخله
�أي برنامج تلفازي �إال بعد �أن يقدم لها تقري ًرا
عن كتابني يقر�أهما خالل �أ�سبوع ومن ثم تناق�شه
فيهما ..ونتيجة لذلك حقق النجاح يف حياته.
حب القراءة | ميكن اتباع عدة خطوات لغر�س
حب القراءة عند الأطفال ،ترتكز حول زيادة وعي
الوالدين ب�أهمية القراءة ،و�أنها الطريق لزيادة
املحتوى املعريف لدى الطفل ،مل�ساعدته على فهم
العامل وتكوين عالقة ناجحة به ،ال �سيما �أنه يف
مرحلة منو منا�سبة و�أكرث طواعية لبدء الغر�س من
�أي مرحلة �أخرى .فالقراءة ت�ساعد الطفل على تكوين
�صورة �إيجابية عن نف�سه وت�شعره بالأمان ال�ضروري
لتحرير الطاقة الكامنة غري امل�ستغلة يف داخله.
ومن �صور الت�شجيع على القراءة :ا�ستخدم احلروف
الإ�سفنجية لت�شكيل الكلمات ومن ثم قراءتها ،وتبادل
الق�ص�ص والكتب مع �أطفال �آخرين ،وزيارة املكتبات
العامة ،واال�شرتاك يف مكتبات تتيح فر�صة �إر�سال
�أحدث الق�ص�ص والكتب بالربيد با�سمه �شهر ًيا ،لأن
ذلك يعد ً
ن�شاطا مات ًعا للطفل.
يتوجب � ً
أي�ضا توفري �أ�شرطة ت�سجيل حتتوي كت ًبا
مقروءة ،ي�ستمع من خاللها الطفل لقراءة جيدة
بنطق �صحيح .وعلى الوالدين �أن يعيا �أن الأجهزة
الذكية تكبح �إبداع الطفل وت�ؤثر يف نظامه الع�صبي،
وت�سبب له �إدما ًنا ..لذا يجب التقليل منها .كما �أن
القراءة ت�شعل حل ًما داخل ًيا يف عقل الطفل فيجوب
بخياله هنا وهناك .والقدوة مهمة يف عملية الت�شكيل
وهو �أن يقر�أ الوالدان �أمام �أطفالهم ،لأن النف�س
الب�شرية متيل �إىل التقليد واملحاكاة.
دور المنزل | البد من الإ�شارة �إىل �أن املنزل هو
�أول مكان تعليمي للطفل ويحمل �أهمية �أ�سا�سية يف
ن�ش�أته ،لذا يجب حتويل جزء من املنزل �أو جزء من
غرفة الطفل �إىل مكتبة ،على �أن حتتوي على املواد
والأدوات املنا�سبة ،و�أن تكون مرتبة بحيث ي�سهل على
الطفل تناولها ،مع مراعاة اختيار الق�ص�ص والكتب
التي ت�ساعد على الت�أمل واملالحظة لكل ما هو موجود
يف بيئة الطفل .ت�شري الكاتبة «�شاكونتاال ديفي» يف
كتابها «�أيقظي العبقرية الكامنة لدى طفلك» �إىل
�أن الق�ص�ص امل�صورة التي ال حتوي �أ ًيا من الكلمات
لن ت�ساعد الطفل على تعلم القراءة ،بينما الت�صفح
املنتظم لكتب حتوي �صفحات مكتوبة �أو بع�ض ال�صور
�ستحرك ف�ضول الطفل ،وجتعله يهتم بالق�صة وي�ألف
اللغة املكتوبة يف الوقت نف�سه ،كما ت�ؤكد �أنه �إذا تابع

الكلمة املكتوبة يف الق�صة ب�إ�صبعه ف�سوف ي�ساعده
ذلك على متييز بع�ض الكلمات التي تتكرر كث ًريا.
وتلفت اخت�صا�صية التوجيه ال�سلوكي �إىل �أن هناك
توجيهات يجب االلتفات �إليها عند قراءة الق�صة
للطفل ،منها مراعاة الوقت و�أن يكون منا�س ًبا ،فال
تكون القراءة ق�صرية جدً ا حتى ال تفقد الغر�ض
منها ،وال طويلة جدً ا حتى ال ت�صبح مملة للطفل .وال
مانع من التكرار لأنه منا�سب خل�صائ�ص منو الطفل.
وتراعى القراءة اجلهرية للق�ص�ص ،لأنها ُت َك ِّون
اجتاهات �إيجابية نحو الكتاب وتنتج قار ًئا وحتفز
منوذجا ح ًيا للقراءة
الدافعية الداخلية لديه ،وتوجد
ً
ال�صحيحة املاتعة� ،إ�ضافة �إىل �أن تعويد الطفل
القراءة يف �سن مبكرة ينعك�س على حت�صيله العلمي.
فكلما اكت�سب الطفل اللغة يف �سن مبكرة �أ�صبح قاد ًرا
على القراءة والكتابة ،وذلك لأن للقراءة ت�أث ًريا قو ًيا
وكب ًريا يف العمليات العقلية داخل املخ ،ويف حت�صيل
الطفل فيما بعد .فهي جتعله �أكرث قدرة وفه ًما
وا�ستيعا ًبا للمواد الدرا�سية جميعها .كما �أن ارتباط
التعلم باملتعة يجعل املعلومة �أكرث ثباتًا .وكلما مار�س
لماذا القراءة؟
تر�صد اخت�صا�صية توجيه ال�سلوك عبري ال�سامل
�أهم فوائد القراءة للأطفال ،وهي:
•
•
•
•
•
•
•

حتقق احتياجات الطفل ،ومن �أهمها احلاجة �إىل
احلب واالنتماء.
ت�شجع الطفل على العمل والإجناز.
تخ ِّل�ص الطفل من القلق والتوتر ،والتعامل مع
اخلوف بالتحكم يف امل�شاعر.
حتفز الطفل على جودة الأداء فيما يوكل �إليه
من �أعمال.
ُتطور فكر الطفل في�صبح لديه فكر ناقد
وحتليلي ،وقدرة على حل امل�شكالت واتخاذ
القرارات.
ُتنمي مقدرة الطفل على تذوق الأدب ،والقدرة
على اختيار الكتب القيمة م�ستقب ًال.
تو�سع �آفاق الطفل وخياله ،لذا فهي تثري عنده
الرغبة يف اال�ستك�شاف ،وتدفعه ال�ستطالع �شتى
املوا�ضيع ،ما ي�ساعده على الإدراك ب�أن اكت�ساب
املعرفة عملية م�ستمرة مدى احلياة ،و�أن القراءة
م�صدر مهم ودائم ومتطور ملوا�صلة التعلم.

الطفل القراءة �أ�صبح �أكرث قدرة على التعبري ،و�أكرث
طالقة وحتد ًثا وا�ستعدادًا للنقا�ش .وعلى جميع الآباء
�أن يدركوا �أن �سر نبوغ بع�ض الب�شر �أ�سا�سه القراءة.
ماذا يقرؤون؟ | تو�ضح كاتبة ق�ص�ص الأطفال
نوف احلربي� ،أن الوالدين يحر�صان على تغذية
�أطفالهم ،واالهتمام بنموهم اجل�سدي �إال �أن العناية
بتغذية �أرواحهم ال تقل �أهمية ،وال ميكن �أن يغفل
الأبوان ذلك ،ال�سيما ونحن يف زمن التقنية احلديثة
التي غزت فيها الأجهزة الإلكرتونية معظم البيوت
و�أق�صت الكتاب .وبالرغم من ذلك فال تزال بع�ض
الأ�سر تعرف للكتاب قدره وتدرك فائدته يف منو
الأطفال املعريف واللغوي ،ودوره الفاعل يف غر�س
القيم واملبادئ والآداب العامة ،وتنمية الذكاء
االجتماعي ،وتطور ال�شخ�صية ،والثقة يف النف�س
لدى الأطفال .لذا يجب على الوالدين اختيار الكتب
بدقة لأطفالهم مبا يتنا�سب مع �أعمارهم وتنويع
اهتماماتهم ،وتخ�صي�ص وقت للقراءة ي�صحبون
�صغارهم يف رحلة ماتعة للإبحار يف عامل املعرفة
واالطالع بد ًءا بالق�ص�ص التي يحبها ال�صغار،
وانتهاء باملو�سوعات العلمية واحلقائق التاريخية.
أنف�سا وعقو ًال كما ننمي �أج�سادًا �صغرية
فنحن نبني � ً
�ستكون يو ًما ما يدً ا تبني بدورها الأوطان وتعمر
البالد .نحن نن�شئ جي ًال ي�صنع احل�ضارة وال �سبيل
لذلك �إال بالكتاب.
ولتحبيب القراءة �إىل الأطفال يجب تهيئة املكان،
واختيار الزمان املنا�سب للقراءة ،واختيار املكان
املنا�سب � ً
مريحا وم�ضا ًء
أي�ضا والذي يجب �أن يكون ً
ب�شكل جيد ،وبعيدً ا عن ال�ضو�ضاء قدر الإمكان،
واختيار الكتاب املنا�سب.
القراءة حياة | ينبه املتخ�ص�ص يف تطوير الذات
و�أحد املهتمني بالقراءة ،د� .صديق العمرو� ،إىل �أن
مفهوم القراءة جتاوز بع�ض املفاهيم التي حاولت �أن
ت�ؤطر القراءة وحتد من �أهميتها� ،إذ كان يتم الرتويج
للقراءة على �أنها �إحدى الهوايات .لكن تلك النظرة
القا�صرة مل يعد لها وجود .فقد غدت القراءة حياة،
و�أ�صبحت �أداة تغيري فاعلة لي�س على م�ستوى الأفراد
بل على م�ستوى الأمم .فالقراءة تهب الإن�سان �أكرث
من حياة ،وت�ساعده على اكت�شاف قدراته ومهاراته،
وتفجري طاقاته لي�ؤثر يف حميطه .ومن �أراد دخول
عامل املعرفة فعليه �أن يلج من بوابة القراءة ،و�أن يكون
االهتمام يف البداية مع الأطفال والن�شء ال�صغري.
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ُذكرت في القرآن الكريم

أطعمة صحية تثري موائدنا
يوما بعد يوم ،فوائد كبيرة لهذه األطعمة التي يتوجب
ُتظهر الدراسات العلميةً ،
رئيسا ضمن وجباتنا.
أن تكون عنصرًا
ً

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية
قال تعاىل:

}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{
(الرحمن)68 :

}ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ{
(امل�ؤمنون)19 :

}ﭑ ﭒ ﭓ{
(التني)1 :

}ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ{
(الإن�سان.)17 :

وردت

يوما
هذه الأطعمة يف القر�آن الكرمي �إىل جانب عدة �أطعمة �سواها منذ عدة عقود .وتُظهر الدرا�سات العلميةً ،
بعد يوم ،فوائدها اجل ّمة التي تزيد من ده�شة العلماء �أمام الإعجاز يف القر�آن الكرمي! لقد �سخّ ر اهلل لنا كث ًريا
من اخلريات ،وذكر لنا يف القر�آن الكرمي ما يفيد وما ي�ضرنا منها .ولكن مع ازدياد الأطعمة اجلاهزة واملطاعم يهمل بع�ضنا
حت�ضري الطعام يف املنزل وا�ستخدام املكونات الطبيعية .فمتى كانت املرة الأخرية التي ا�ستعملتم بها زجنبي ًال بالطهي؟ �أو
طازجا؟ �أو تناولتم التني الطازج �أو املجفف؟ �أو و�ضعتم الزيتون يف
تناولتم الرمان وجبة خفيفة؟ �أو �شربتم ع�صري عنب ً
ال�سلطة؟ فعندما نكت�شف فائدة تلك الأطعمة وقدرتها على الوقاية من كثري من الأمرا�ض �سنعلم كم نحن مق�صرون ومتجاهلون
ف�صاعدا �أن ن�ضع هذه الأطعمة على جدول الطعام با�ستمرار.
لعالجات و�ضعها اهلل بني �أيدينا ،يتوجب علينا من اليوم
ً
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الزنجبيل
يحتوي الزجنبيل على العديد
من املركبات امل�ضادة لاللتهابات
وم�ضادة للأك�سدة مثل
اجلينجريول ،والبيتا كاروتني،
والكاب�ساي�سني ،والكركمني
وال�سالي�سيالت .كما يعد
غن ًيا بفيتاميني «ب ،5وب،»٦
والبوتا�سيوم ،واملنغنيز واملغنيزيوم.
تعطي هذه العنا�صر للزجنبيل
مفعو ًال م�ضا ًدا للقيء والغثيان،
خ�صو�صا عند احلوامل ،وينظم
ً
أي�ضا عمل اجلهاز اله�ضمي .كما
� ً
جيدا
ت�ؤكد الأبحاث فعاليته م�ضا ًدا ً
للمغ�ص والإ�سهال� ،إذ يحتوي على
مواد مطهرة للبكترييا .ويف درا�سة
�صينية حديثة تبني �أن الزجنبيل
ي�ساعد على تخفيف الآالم من
التهاب املفا�صل الروماتيزمي،
�إ�ضافة اىل تخفيف �آالم احلي�ض،
والتهابات اجلهاز التنف�سي العلوي،
وال�صداع الن�صفي والتهاب
الق�صبات .ومن فوائد الزجنبيل
أي�ضا �إمكانية حتفيز حليب الثدي،
� ً
و�إدرار البول ،وزيادة التعرق.
وين�صح با�ستعمال الزجنبيل يف
ف�صل ال�شتاء للتخفيف من �أعرا�ض
الربد وال�سعال ،حيث يعمل على
زيادة ات�ساع ال�شعب الهوائية،
والتخفيف من ح ّدة بع�ض �أعرا�ض
احل�سا�سية .للح�صول على فوائد
الزجنبيل من املمكن تناوله
منقوعا باملاء �أو ب�شره مع الطعام
ً
يف �أثناء الطهي.

عصير العنب
ورد ذكر فاكهة العنب عدة مرات
يف القر�آن الكرمي .وقد بينت
الدرا�سات قدرة فائقة لع�صري
العنب على مقاومة الأمرا�ض ،فهو
جدا باملواد امل�ضادة للأك�سدة
غني ً
التي حتمي من ال�شيخوخة ،ويقلل
من خطر جلطات الدم ،ويخف�ض
الكولي�سرتول ال�سيئ بالدم ،ومينع
تلف الأوعية الدموية يف القلب،
وي�ساعد على تنظيم �ضغط الدم.
هذه الفوائد ت�أتي نتيجة احتواء
العنب ،وبخا�صة البذور على ن�سبة
عالية من م�ضادات الأك�سدة مثل
الري�سفرياترول ،والفالفونيدات،
والبيتاكاروتني ،واللوتيني،
والزياكزانتني� .إ�ضافة �إىل العديد
من الفيتامينات واملعادن كفيتاميني
«�سي ،و�أ» ،والبوتا�سيوم ،واحلديد
وحم�ض الفوليك .من املمكن طب ًعا
تناول العنب كام ًال� ،أو ع�ص ًريا مع
البذور� ،أو جمففًا كالزبيب.

التين
للتني الطازج واملجفف فوائد
�صحية كثرية ،فهو غني باملعادن
والفيتامينات والألياف و�أهمها
فيتامينات «�أ ،وب ،1وب،»2
والكال�سيوم ،واحلديد ،والفو�سفور،
واملنغنيز ،وال�صوديوم ،والبوتا�سيوم
والكلور .من فوائد التني ال�صحية
عالج ال�ضعف اجلن�سي ،والإم�ساك،
وع�سر اله�ضم ،وال�سعال ،والتهاب
ال�شعب الهوائية ،والربو .يحمي التني
أي�ضا من فقر الدم ،وي�ساعد على
� ً
�إنتاج كريات الدم احلمراء الحتوائه
على ن�سبة عالية من احلديد .التني
من الفواكه الغنية بالكال�سيوم،
حيث حتتوي  220غ من التني على
 79ملليجرا ًما من املعادن الالزمة
لتقوية العظام� ،إ�ضافة �إىل �أنه يعمل
على الوقاية من �أمرا�ض ه�شا�شة
العظام من خالل وجود ن�سبة
البوتا�سيوم العالية فيه والتي متنع
فقدان الكال�سيوم يف البول� ،إ�ضافة
�إىل دورها يف تنظيم �ضغط الدم.

الزيتون
جدا
مفيد
نوع
على
الزيتون
يحتوي
ً
من الدهون ال�صحية وهي الدهون
جدا للقلب،
�أحادية الإ�شباع املفيدة ً
والتي ت�ساعد على انخفا�ض م�ستوى
الكولي�سرتول ال�سيئ بالدم .وقد
�أثبتت الدرا�سات وجود مادة فعالة
جدا يف الزيتون قد ارتبطت ب�شكل
ً
كبري بالوقاية من ال�سرطان ،كما
�أن لديها الإمكانية للم�ساعدة
على منع فقدان العظام .ولطاملا
ارتبط اعتماد حمية البحر الأبي�ض
املتو�سط التي يعد الزيتون جز ًءا
رئي�سا منها ،بانخفا�ض خماطر
ً
التعر�ض ملر�ض ه�شا�شة العظام،
واجللطات والإ�صابة بال�سرطان.
أي�ضا العناية
ومن فوائد الزيتون � ً
بالب�شرة وال�شعر الحتوائه على
فيتامني «�إي» .ويحتوي الزيتون على
احلديد ،والنحا�س والكال�سيوم.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن الزيتون
يحتوي على كمية عالية من
ال�صوديوم امل�ضاف .لذا يجب
جتنبه عند املر�ضى الذين يعانون
ارتفاعا يف �ضغط الدم ،والف�شل
ً
الكلوي� ،أو يتناولونه دون ملح.

يحتوي الزنجبيل على العديد من
المركبات المضادة لاللتهابات ،ويملك
مضادا للقيء والغثيان،
		
مفعو ًال ممي ًزا ً
خصوصا عند السيدات الحوامل
			
ً

الرمان
الفوائد ال�صحية لثمرة للرمان
ال تعد وال حت�صى .وما مييزها
�إىل جانب كونها �صحية هو لونها
اجلذاب وطعمها اللذيذ .يتميز
الرمان بقوة ثالثية لأنه م�ضاد
للأك�سدة ،وم�ضاد للفريو�سات،
وم�ضاد للأورام .كما يعد م�صد ًرا
جيدا من الفيتامينات وبخا�صة
ً
فيتامينات «�أ ،و�سي ،و�إي» ،وحم�ض
الفوليك .حتتوي هذه الفاكهة
املذهلة على ثالثة �أ�ضعاف املواد
امل�ضادة للأك�سدة املوجودة يف
العنب وال�شاي الأخ�ضر ..فهل ما
زلتم تت�ساءلون ما فائدة الرمان؟
ي�ساعد الرمان على احلفاظ على
�صحة الدورة الدموية ،ويحمي من
�أمرا�ض القلب وال�شرايني ،وبخا�صة
النوبات القلبية ،وي�ساعد على ت�سريع
ال�شفاء بعد الوعكات ال�صحية
الطويلة ،ويقوي املناعة ،ويخفف
من ا�ضطرابات املعدة عند �شرب
منقوع الق�شور والأوراق ،ويحمي من
ال�سرطان الحتوائه على الفالفونويد،
ويحمي الأ�سنان ،وي�ساعد على
جتنب ه�شا�شة العظام وفقر الدم.
أي�ضا تقليل
ومن فوائد الرمان � ً
احتمالية الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير،
واحلفاظ على ب�شرة ن�ضرة،
والتخفيف من التجاعيد .لذلك
يجب �أن يكون الرمان على ر�أ�س
اجلدول الأ�سبوعي لكل منا لنتناول
ن�صف حبة منه� ،أو ن�صف كوب من
ع�صريه مث ً
ال وجبة خفيفة.
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صحة نفسية

في بيئة آمنة

كيفية بناء الصحة
النفسية للطفل
من ضرورات التنشئة االجتماعية
السليمة ،توافر البيئة األسرية النقية،
ووجود القدوة اإليجابية ،وغرس
القيم الدينية المؤثرة.

د .فاضل عباس
استشاري الطب النفسي

بذرة

ال�صحة النف�سية للأطفال هي التن�شئة
االجتماعية ال�سليمة ،وثمرتها �أطفال
واثقون ومبدعون وهادئون .وقد تكون الأ�سرة هي
احلا�ضنة الأوىل للتن�شئة ال�سليمة ،ولكن م�س�ؤولية
اال�ستقرار وال�سكينة وال�صحة النف�سية ت�شاركية
وتفاعلية ،تتقا�سمها الأ�سرة واملدر�سة والربامج
احلكومية والأهلية.
يف زماننا ،نحن الآباء ،كنا نغفو وننام بعمق
على حكاية الأم �أو اجلدة الغنية بر�سائل القيم
واحلكمة ،والتي تعلمنا منها كث ًريا ،ومنحتنا وقتها
الدفء والأمان واحلميمية� .أما اليوم فيغفو �أبنا�ؤنا
على �أجهزة الآيباد� ،أو �ألعابهم الإلكرتونية� ،أو �أمام
�شا�شات التلفاز بعد م�شاهد عنف و�صراع حتيل
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�أحالمهم ال�صغرية �إىل كوابي�س .ونحن ال نكاد نراهم
�سوى عند ا�صطحابهم �إىل املدر�سة� ،أو زيارة طبيب،
�أو عند ا�ستالم قائمة طلباتهم اليومية التي ال تنتهي.
وقد ح�صد �أوالدنا من تقنيات الع�صر �سهر الليايل،
وال�سمنة ،وعيوب الب�صر ،بالإ�ضافة
والقلق ،والتوترُ ،
�إىل فقدان كثري من القيم والتقاليد الأ�صيلة نتيجة
فقدان التوجيه الأبوي ،و�ضعف الرعاية ،وفقدان
القدوة �أحيانًا .حتى �إن ال�صغار قد تعلقوا ب�شخ�صيات
الأفالم الكارتونية ،و�أبطال �أفالم العنف واملغامرات
�أكرث من تعلقهم ب�شخ�صية والدهم ،بل راحوا
يقلدونهم يف طريقة الكالم واحلركة وردود الأفعال.
بيئة مضطربة | عندما در�سنا الطب يف
اجلامعة ذكر لنا �أ�ستاذ الطب النف�سي عبارة ال
تُن�سى ،وت�صلح لكل زمان ومكان ،ومفادها� :أنه ال
يوجد طفل م�ضطرب ،بل هناك عائلة م�ضطربة،
و�أ�ضيف �إليها الآن بعد ممار�ستي ملهنتي ،وقد ر�أيت
ما ر�أيت :ال يوجد طفل م�ضطرب ،بل بيئة م�ضطربة.
ولكي ي�ستقيم ال�سلوك وتن�ضج القيم ،فال بد من
عودة العالقة احلميمة بني البيئة والطفل .وتبد�أ
اخلطوة الأوىل بالتن�شئة االجتماعية ،وهي تعني
عملية �إعداد املرء للحياة �إعدا ًدا يكفل له املقدرة
على الو�صول �إىل م�ستوى من ال�صحة اجل�سدية
و�ضوحا :عملية توجيه
والنف�سية� ،أو هي مبعنى �أكرث
ً
التفاعل بني الفرد وبيئته االجتماعية والطبيعية،
توجي ًها يكفل حتقيق التوافق والتكيف بني الفرد
والقيم واالجتاهات والظروف واملواقف التي تعر�ضها
بيئة املحيط ،ويعمل على اكت�ساب اخلربات واملعارف
الالزمة حلياته.
تعد الأ�سرة �أهم عوامل التن�شئة االجتماعية ،لأنها
�أقوى اجلماعات ت�أث ًريا يف �سلوك الفرد ،كما �أنها
هي من ت�سهم بالقدر الأكرب يف توجيه الفرد وتك ُّون
�شخ�صيته .فالأ�سرة ،كوحدة متكاملة ،يكفيها القيام
بدورها يف حتقيق ال�صحة النف�سية للطفل ،وذلك من
خالل ما تقوم به من �إ�شباع لالحتياجات الأ�سا�سية،
كاالحتياجات الفي�سيولوجية من( :غذاء وم�سكن
ورعاية ج�سدية وعناية �صحية) ،بالإ�ضافة �إىل
احتياجاته النف�سية من( :ال�شعور بالأمن وبالتقدير
واالنتماء) ،وكذلك احتياجات اجتماعية من:
(اكت�سابه قواعد ال�سلوك ومعايريه املقبولة اجتماع ًيا،
والتعرف �إىل القيم والتقاليد ال�سائدة باملجتمع).
وهذا يتطلب االتفاق واالن�سجام بني الوالدين يف
الأ�ساليب املتبعة يف الرتبية ،حيث �إن الت�ضارب يف
النظم واخلالفات ي�ؤدي �إىل عدم ثبات قيم الطفل
وت�ضاربها ،بل ي�ؤثر يف ثباته االنفعايل ،وعلى قدرته يف
وعر�ضة
اتخاذ القرارات( ،قد ي�صبح الطفل مرتد ًداُ ،
لالنحراف و االنقياد من خارج �أ�سرته).
بيئة أسرية آمنة | �إن عدم توافر البيئة
ال�صحية لنمو الطفل ،من �إهمال ونق�ص يف الرعاية
�أو الت�سلط الأبوي وال�سيطرة ،كل هذا ي�ؤدي �إىل
فقدان الطفل ال�شعور بالأمن ،والإح�سا�س بالوحدة،
وفقدان القدرة على تبادل العواطف ،ونق�ص الكفاءة،
و�إىل نتائج �سلبية �أ�شد قد ت�صل �إىل �سوء التوافق
الذي قد يظهر يف �شكل خ�ضوع �أو مترد �أو عدوانية.
ون�شري يف هذا ال�سياق �إىل �أهمية تقبل الوالدين

للفروق الفردية بني �أبنائهم ،والتعامل معهم على
�أ�سا�س وجود تلك الفروق ،حتى ال ت�ضطرب العالقة
بني الإخوة ،وتتف�شى بينهم العداوة والكراهية� ،أو
ال�شعور بعدم الأمان� ،أو زرع عدم الثقة يف نفو�سهم.
لذلك ف�إن العمل مببد�أ الثواب والعقاب مبا يتنا�سب
مع ال�سلوكيات واملواقف ،يكون ناج ًعا دون دالل �أو
ق�سوة حتى ال تظهر الأنانية� ،أو رف�ض �سلطة الوالدين،
�أو انعدام ال�شعور بامل�س�ؤولية .لذا ف�إن احلر�ص على
توافر النموذج ال�صالح لل�سلوك �أكرث �أهمية وت�أث ًريا
يف التن�شئة ،حيث �إن �أثر املحاكاة �أكرث جدوى من
الن�صائح والتوجيه �أو النقد يف اكت�ساب الأطفال
�أ�ساليب ال�سلوك املختلفة ،وكي ال يظهر ال�صراع
النف�سي لدى االطفال نتيجة احلرية بني ما هو مطلوب
منهم ،وما يرونه فع ًال يف حياتهم اليومية.
من �ضرورات التن�شئة االجتماعية ال�سليمة،
والإعداد ال�سلوكي الإيجابي ،توافر البيئة الأ�سرية
النقية ،ووجود القدوة الإيجابية ،وغر�س القيم
الدينية امل�ؤثرة .وهذا يتطلب بال�ضرورة حل امل�شاكل

األدوار االجتماعية في
مراحل الطفولة
ميكن توزيع الأدوار االجتماعية ،و�أ�ساليب التعامل،
والأهداف الإر�شادية يف مراحل التعليم العام ح�سب
املراحل العمرية للأطفال ،على ال�شكل التايل:
مرحلة الطفولة املبكرة يف �سن (� 3سنوات �إىل 6
�سنوات)� ،أي مرحلة ريا�ض الأطفال .وتقت�صر �أهم
املهام فيها على تعلم مبادئ اال�ستقالل الذاتي،
والتبادل ،ومعرفة الفرق بني اجلن�سني ،والتعامل
مع العدوان والإحباط ،واتباع التعليمات اللفظية،
واالنتباه .و ُي�ضاف �إليها تعلم االرتباط الوجداين
مع الوالدين والإخوة ،وبع�ض الأفراد الآخرين.
مرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة يف �سن
(� 6سنوات �إىل � 12سنة)� ،أي مرحلة التعليم
االبتدائي .ويتعلم فيها الطفل املهارات التعليمية
(القراءة والكتابة واحل�ساب وعلو ًما �أخرى،)..
والعمل اجلاد والإتقان (الإنتاجية) ،وتقدير الذات
و�شعوره بتقدير الآخرين ،والتحكم يف م�شاعره
الوجدانية ،وتكوين القيم .وي�ضاف �إليها التعامل
الفعال مع الأ�صدقاء ،وتنمية املهارات ،وتنمية
ال�ضمري والأخالق ،واال�ستقالل ال�شخ�صي.

بعيدا عن الأطفال،
واخلالفات بني الوالدين ً
و�أن يبتعد الوالد عن الي�أ�س والت�شا�ؤم والتذمر
وال�شكوى من العمل �أو �أ�شخا�ص يف العمل �أو املحيط
االجتماعي ،و�أن يبدو مبظهر القوي ال�صبور الواثق
يف املواقف ال�صعبة �أمام الأبناء .كما ينبغي عليه
التقرب منهم بجميع الو�سائل ودعمهم وت�شجيعهم.
�إن و�ضع �أهداف واقعية منا�سبة لقدرات الأطفال
و�إمكانياتهم وا�ستعداداتهم ،وحثهم على حتقيقها
والو�صول �إليها� ،سيعزز ثقتهم ب�أنف�سهم ،وي�ساعدهم
على اكت�ساب اخلربات املنا�سبة لأعمارهم ،ويبعد
عنهم �شبح ال�شعور بالإحباط .ويجب �إتاحة الفر�صة
للأطفال للتمتع بطفولتهم ،والتعبري عنها باللعب
واللهو الربيء ،وجتنب حماوالت دفعهم للنمو
والن�ضج قبل الأوان.
الواقع الراهن | فلننظر �إىل الواقع الراهن
يف �أ�سرنا ويف جمتمعنا ،لرنى �إىل �أين و�صلت
العالقة بيننا وبني �أطفالنا؟! وما هي �أبرز امل�شاكل
التي نعانيها نحن و�أطفالنا حتى �ضعفت الروابط
منكب
الأ�سرية؟ فكل فرد من �أفراد الأ�سرة يف غرفته ٌ
على جهازه ،بال توا�صل� ،أو ت�شاركية �أ�سرية� ،أو تفاعل
مع تفا�صيل احلياة اليومية للعائلة .وهنالك دعابة
متداولة متثل الواقع ،تقول� :إذا �أردت �أن ت�شاهد
�أطفالك يجتمعون حولك فعليك �أن تقطع الإنرتنت.
�إن العامل االفرتا�ضي الذي يعي�شه �أطفالنا دون
رقيب ينتج عنه مزيد من العزلة وعدم النمو الطبيعي
أي�ضا.
من الناحية النف�سية واالجتماعية والعاطفية � ً
وتنتج عنه كذلك م�شاكل في�سيولوجية ج�سدية ،لأن
ال�سهر وعدم النوم باك ًرا ،ي�ؤديان بال�ضرورة �إىل
ا�ضطراب هرمون النمو الذي ال يفرز �إال لي ًال عندما
يكون الطفل نائ ًما.
ن�ضيف �إىل كل ما �سبق ،جهلنا مبا يذهب �إليه
�أطفالنا من مواقع� ،أو من يتوا�صلون معهم يف عاملهم
اخلا�ص ،ويحدث كل هذا دون ا�ست�شارتنا �أو �إحاطتنا
مبا يواجههم من �أخطاء و�أخطار .وال يخفى على
�أحد ما �آل �إليه م�صري فئة من الأطفال واليافعني
نتيجة تلك املواقع املخالفة لعقيدتنا وتقاليدنا ،وما
تركه التوا�صل مع الغرباء امل�شبوهني من �آثار �سلبية،
وتوجيه منحرف ل�سلوك �أبنائنا.
برامج مجتمعية | يبقى ال�س�ؤال املهم
حائ ًرا :كيف نعالج هذه امل�شاكل لدى �أطفالنا؟
فقد ر�أى كثري من املخت�صني �أن البدء يف الربنامج
الوقائي الوطني للطالب والطالبات (فطن)،
والذي �أطلقته وزارة التعليم ل ُيعنى بتنمية مهارات
الطالب والطالبات ال�شخ�صية واالجتماعية وبناء
الثقة فيهم ،و�أنه احلل واملخرج .لأنه ي�سعى من
خالل خطته اال�سرتاتيجية والتدريبية والإعالمية،
لأن يكون الأول وقائ ًيا حمل ًيا و�إقليم ًيا ،وهو يهدف
�إىل ال�سعي للإ�سهام يف التح�سني النف�سي للطالب
والطالبات ،من خالل ما يقدمه الربنامج لوقايتهم
من ال�سلوكيات اخلطرة والأفكار املنحرفة .وهناك
العديد من الن�شاطات التوعوية والوقائية تتبناها
م�ؤ�س�سات ر�سمية و�أهلية ،وتعمل على مدار العام.
وما زلنا نحتاج �إىل املزيد ،مع ت�ضافر اجلهود
الدعوية والرتبوية وال�شبابية والأهل.
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نبض يستلهم الماضي
ر�كمت

عاما
زينيث على مر ما يزيد على ً 150
وفرة �بتكار�ت ال تز�ل ت�صادق �إىل يومنا
هذ� على معايري �لدقة �لتي حت�صن �لد�ر �ل�صوي�صرية
�الإتيان بها ،ال �صيما يف �صاعات �لكرونومرت �لتي ��صتهرت
بها منذ بد�ياتها .و�إذ حتتفي زينيث �ليوم بهذ� �الإرث
�ملجيد ،تعيد �بتكار �إحدى �صاعاتها �لتاريخية يف منوذج
ع�صري �إمنا وثيق �ل�صلة مبا�صيها وتقاليد �صنعتها.
ت�صتلهم �صاعة �لكرونوغر�ف �جلديدة ،Heritage 146
�مل�صغولة يف علبة من �لفوالذ غري �لقابل لل�صد�أ بقطر
 38ملليمرتً�� ،بتكا ًر� مماث ًال يعود �إىل �صتينيات �لقرن
�لفائت ،وت�صتعري منها قر�صها ثنائي �لعد�د�ت .فامليناء
�ملزد�ن بالزخارف �ل�صعاعية يحت�صن عقرب ثو�ن
مركز ًيا ،وعد� ًد� لثالثني دقيقة عند موؤ�صر �ل�صاعة ،3
ف�ص ًال عن مقيا�س لل�صرعة� .أما قلب �ل�صاعة ،فينب�س
باملعيار �حلركي �ل�صهري لدى زينيث � El Primeroملزود
بعجلة عمودية و�لذي يتيح �أق�صى درجات �لدقة يف قيا�س
�لفرت�ت �لزمنية.
www.zenith-watches.com

عفوية في التﺄنق
ي�صهل

على من يتاأمل يف جمموعة Purple Label
من ر�لف لورين ملو�صم ربيع  2017و�صيفه �أن
ير�صد فيها مقاربة �مل�صمم �الأمريكي ملعايري �الأناقة من
منظور فل�صفي ينبذ �ملغاالة يف حتقيق �لكمال ،ويكر�س
�لناأي عن �لتكلف .مبعنى �آخر ،هي �لعفوية يف �لتاأنق
حت�صر يف ت�صاميم �ملجموعة كافة ،ويف طليعتها �الألب�صة
�لريا�صية �لتي تعك�س �مليل �إىل �ال�صرتخاء ،وتتمايز
بتفا�صيل غري م�صذبة لتحاكي منط حياة ح�صر ًيا ً
نا�صطا،
ت�صهد على ذلك �صر�ويل غري ر�صمية وقطع بحرية
م�صغولة من خامات مقاومة للماء ،و�أخرى للعد�ئني من
ن�صيج �ل�صوف �ال�صتو�ئي ،و�صرت�ت خفيفة من �لك�صمري
و�جلور�صيه� .أما �لبذالت ،فتبدو ق�صاتها �لع�صرية �أقل
�صر�مة فيما خاماتها تز�وج بني �لكتان و�حلرير خفيف
�لوزن ،وتزهو برث�ء �لنقو�س �ملتعرجة لنمط «�صيفرون»
و�جلاكارد .يذكر �أن ر�لف لورين ��صتلهم �لت�صاميم
�لر�صمية لهذ� �ملو�صم من نقاء �خلطوط �لهند�صية لفن
�الآرت ديكو و�لتعار�س �الأنيق بني �الأبي�س و�الأ�صود.

www.ralphlauren.com
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عالم المرأة

ياقوت وألماس
ال

تنفك د�ر معو�س توظف در�يتها �لعميقة باالأحجار
�لكرمية و�إرثها �لعريق يف �صياغة �جلو�هر لالإتيان
بابتكار�ت فيها من �الإبد�ع يف �لت�صوير ،و�الإتقان يف
�لت�صكيل ما يفنت �الأب�صار و�الأفئدة .ورمبا يكفي �أن يتاأمل
�ملرء يف �أحدث �بتكار�ت �لد�ر لي�صهد على ��صتمر�رية
هذ� �لنهج �لذي تناقلته �الأجيال �ملتعاقبة من عائلة
عاما .يف طقم ،Love Is Blue
معو�س على مر ً 121
�أح�صن �ملبدعون و�حلرفيون يف �لد�ر ت�صكيل �حلجارة
�الأملا�صية و�لياقوتية طق ًما من جو�هر حتاكي �الإيحاء�ت
�لرومان�صية يف ت�صميمها نبل �الأنوثة ورقيها� .صيغ عقد
 Love Is Blueمن �لذهب �الأبي�س �ملر�صع بحبيبات
�أملا�صية خمتلفة �لقطع ينهمر وهجها �صال ًال من خيوط
ف�صية فوق وجه قلب من �لياقوت �الأزرق .يكمل �ملجموعة
خامت و�صو�ر من �الأملا�س و�لياقوت �الأزرق ي�صتلهمان
�لت�صميم نف�صه.
www.mouawad.com
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تقنية

السيارات الذكية
قيادة حاسوبية

أنظمة تعتمد على تقنيات
مختلفة تعزز من تجربة القيادة وتحقق
معدالت أمان أعلى.

خلدون غسان سعيد

تطورت

تقنيات ال�سيارات ب�شكل كبري لت�صبح
ال�سيارة �أداة يتحكم فيها حا�سوب
مركزي ،والذي يعتمد على تقنيات خمتلفة لر�صد
حركة ال�سيارة نف�سها وال�سيارات والأج�سام حولها
ومتييزها ،حتى حركة الركاب داخلها.
تعمل بع�ض هذه النظم ب�شكل مرتبط مع الآخر،
مثل نظام متييز امل�شاة الذي يعمل �إىل جانب نظام
جتنب الت�صادم حلماية الآخرين من ا�صطدام
ال�سيارة بهم ،لذلك فهو بحاجة �إىل عمل نظام مكابح
الطوارئ لإيقاف ال�سيارة.
يحتوي نظام الر�ؤية ال�شاملة واملر�آة اجلانبية
الرقمية على كامريات موجودة يف املرايا اجلانبية،
والأمامية ،واخللفية لل�سيارة لك�شف حميط ال�سيارة
لل�سائق من خالل ال�شا�شة الداخلية .وتوجد يف بع�ض
ال�سيارات كامريات داخل املرايا اجلانبية ال تعمل �إال
عندما يريد ال�سائق االنعطاف فتك�شف له املنطقة
التي ال يراها على ال�شا�شة .وي�سمح نظام متييز
البقعة العمياء لل�سائق معاينة املنطقة التي ال ي�ستطيع
ر�ؤيتها باملرايا اجلانبية �أو املر�آة اخللفية والتي
قد تكون بعيدة عن جمال الر�ؤية بالعني املجردة.
وي�ست�شعر النظام وجود ال�سيارات يف هذه املنطقة،
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وينبه ال�سائق من خالل �إ�ضاءة �صغرية يف املرايا
اجلانبية ،و�صوت ًيا داخل ال�سيارة.
ونذكر كذلك نظام ك�شف النعا�س� ،أو تنبيه
ال�سائق الذي ي�ستخدم م�ست�شعرات غري مرئية تراقب
وجه ال�سائق ،وذلك بهدف تنبيهه لدى بدء ظهور
عالمات النعا�س (مثل التثا�ؤب و�إغالق العينني لفرتة
طويلة) ،مع مراقبة م�سار ال�سيارة والبحث عن وجود
�أي ت�أرجح بالقيادة� ،أو انعطاف خفيف ي�ؤدي �إىل
اخلروج عن امل�سار.
يك�شف نظام الر�ؤية الليلية املنطقة املوجودة �أمام
خ�صو�صا
ال�سيارة با�ستخدام الأ�شعة حتت احلمراء،
ً
املنطقة التي ال ت�صلها �أنوار م�صابيح ال�سيارة ،وهي
ميزة بالغة الأهمية لل�سري يف الطرقات ال�سريعة
عرب املدن ،والتي قد تكون مظلمة �أو قد ت�شهد حركة
للحيوانات الربية .ويعر�ض النظام امل�شاهد على
�شا�شة داخلية �أمام ال�سائق لينتبه لها ،مع عمله يف
بع�ض الطرز مع نظام مواءمة الأ�ضواء الأمامية
لفعالية �أعلى.
من النظم املريحة نظام م�ساعد اال�صطفاف
الذي ي�ستخدم امل�ست�شعرات املوجودة يف مقدمة
ال�سيارة وم�ؤخرتها ،مع ا�ستخدام كامريا للر�ؤية

اخللفية ونظام الوقوف الذكي ،لرتكن ال�سيارة نف�سها
دون تدخل ال�سائق يف املواقف الطولية �أو العر�ضية،
أي�ضا نظام متييز امل�شاة الذي
وبكل مهارة .ونذكر � ً
لديه القدرة على متييز امل�شاة والأ�شخا�ص الذين
يعربون الطريق �أمام ال�سيارة .ومييز النظام
ال�شخ�ص الذي ي�سري على قدميه� ،أو الراكب على
الدراجة الهوائية ،والكر�سي املتحرك ،وعربة
الأطفال ،ويخرب ال�سائق بوجودهم �أمام ال�سيارة،
مع طلب تخفيف ال�سرعة .ويف حال عدم ا�ستجابة
ال�سائق لذلك ،ف�سيتخذ النظام الإجراء املنا�سب
ويخفف ال�سرعة من تلقاء نف�سه� ،أو يتوقف بالكامل.
تعتمد فكرة مكابح الطوارئ� ،أو نظام جتنب
الت�صادم على الرادار املوجود يف �أعلى الزجاج
الأمامي ،والذي مي�سح املنطقة الأمامية لل�سيارة
يف �أثناء �سريها ،ويحذر ال�سائق يف حال اقرتابه
من �سيارة �أخرى �أمامه �أو ج�سم �آخر .و�سيخفف
النظام �سرعة ال�سيارة� ،أو يوقفها بالكامل يف حال
عدم امتثال ال�سائق للتحذير .فعالية النظام عالية
يف ال�سرعات �أقل من  100كلم يف ال�ساعة ،وال يجب
االعتماد عليه كل ًيا يف جميع احلاالت ،بل يجب
رئي�سا.
ا�ستخدامه
ً
م�ساعدا ولي�س ً
نظاما ً

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

كيﻒ تحمي
حساباتﻚ الرقمية
من االختراقات؟
�زد�دت

�لهجمات �الإلكرتونية على
�حلا�صبات �ل�صخ�صية
و�أجهزة �لعمل يف �لفرتة �ل�صابقة .ونقدم
لكم جمموعة من �لن�صائح حلماية بياناتك
بعيد� عن �أعني �ملتطفلني.
وملفاتك ً
�لن�صيحة �الأوىل هي ��صتخد�م بر�مج
�أمن رقمية عرب �الإنرتنت ت�صمل مكافحة
�لفريو�صات وجدر�ن �حلماية Firewall
وبر�مج حماية �ملت�صفح ،ف�ص ًال عن بر�مج
�حلماية من �لتهديد�ت عرب �الإنرتنت،
و�لتي قدمها عديد من �ل�صركات �ملعروفة،
مثل  .Symantecوين�صح بتوخي �حلذر
�ل�صديد قبل حتميل �أي ملف �أو برنامج ال
تعرفه من �الإنرتنت ،حيث ميكن الإ�صد�ر�ت
�لرب�مج �لتي تدعي �أنها جمانية �أو مقر�صنة
�أن تكون بر�مج خبيثة .ويحاول �لقر��صنة
خد�عك من خالل جعلك تظن باأن حا�صبك
م�صاب بفريو�س لدى دخولك �إىل موقع ما
لدفعك �إىل �صر�ء بر�مج عدمية �لفائدة،
�أو دفع �ملال مبا�صرة للتخل�س من ذلك
�لفريو�س .هذ� ،وت�صعك �ملعلومات �لتي
ت�صاركها على �الإنرتنت يف موقف خطر
ملو�جهة هجمات �لقر��صنة ،وين�صح
باحلد من كمية �ملعلومات �ل�صخ�صية �لتي
ت�صاركها عرب و�صائل �لتو��صل �الجتماعي
و�الإنرتنت ،مبا يف ذلك معلومات ت�صجيل
�لدخول ،وتاريخ �مليالد.
ُين�صح كذلك با�صتخد�م كلمات �صر
خمتلفة للح�صابات �لكثرية ،و��صتخد�م

برنامج الإد�رة كلمات �ل�صر ،مثل برناجمي
� Password1أو � LostPassللذين
ي�صتطيعان �قرت�ح كلمات �صر �صعبة
و�إجابات غريبة الأ�صئلة فقد�ن كلمة �ل�صر
لكل ح�صاب لديك .و ُين�صح كذلك باإ�صافة
رقم هاتفك �جلو�ل للتحقق من هويتك
يف �إعد�د�ت �حل�صاب ،بحيث تكتب كلمة
�ل�صر يف �ل�صفحة ،ليقوم �لنظام باإر�صال
ر�صالة ن�صية للتاأكد من هويتك ،ويطلب
منك �إدخالها لل�صماح لك بالدخول �إىل
بريدك �الإلكرتوين.
من �لعاد�ت �لرقمية �ملفيدة تغيري
كلمة �ل�صر �خلا�صة بح�صاباتك �ملختلفة،
حيث ُين�صح بتغيري كلمة �ل�صر �خلا�صة
بح�صابك ب�صكل دوري ،وتبديل �صوؤ�ل
فقد�ن كلمة �ل�صر و�إجابته كل ب�صعة
�أ�صابيع حتى ال يتعر�س ح�صابك لل�صرقة.
و�إن كنت ت�صتخدم كلمة �ل�صر نف�صها
للربيد �الإلكرتوين و�ل�صبكات �الجتماعية
�ملختلفة ،مثل «في�صبوك» �أو «تويرت» �أو
غريهما ،ف ُين�صح بتغيري تلك �لكلمات يف
جميع �حل�صابات تالف ًيا الحتمال �خرت�ق
تلك �حل�صابات با�صتخد�م كلمة �ل�صر
نف�صها .هذ� ،وال ين�صح با�صتخد�م كلمات
�صر موجودة يف �لقامو�س� ،أو �صل�صلة
متتالية من �الأرقام �أو �الأحرف (مثل
 )123456وتو�ريخ �مليالد �أو �لزو�ج ،بل
جمموعة من �الأحرف ،و�الأرقام ،و�لرموز
ككلمة �صر �صعبة.

SyncSmart

�إن رغبت يف �النتقال �إىل هاتف جديد يعمل
بنظام ت�صغيل خمتلف عن ذلك �لذي ت�صتخدمه،
ف�صي�صهل عليك تطبيق «�صينك �صمارت»
 SyncSmartيف هذه �لعملية� ،إذ �إنه يقدم طريقة
�صريعة وفعالة لنقل دفرت �أ�صماء �مل�صتخدم بني
نظامي �لت�صغيل «�آندرويد» و«�آي �أو �إ�س» ،وذلك
باإيجاد ح�صاب جديد يف �خلدمة �ل�صحابية
ومز�منة قائمة �الأ�صماء مع ذلك �حل�صاب ،ومن
ثم تثبيت �لتطبيق على �جلهاز �جلديد و�إدخال
��صم �مل�صتخدم وكلمة �ل�صر ملز�منة �الأ�صماء من
�حل�صاب �إىل �جلهاز �جلديد .و�جهة �ال�صتخد�م
ب�صيطة بهدف ت�صهيل عملية �لت�صجيل ومز�منة
�ملعلومات .ويبلغ �صعر �لتطبيق  1٫23دوالر،
وميكن حتميله من متجري «غوغل بالي» و«�آي
تونز» �الإلكرتونيني.

PanoSelfie

يعد تطبيق «بانو�صيلفي» � PanoSelfieملجاين
على �الأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�صغيل «�آي �أو �إ�س»
�الأول من نوعه اللتقاط �صور �صخ�صية («�صيلفي»)
بانور�مية ت�صل �إىل  130درجة .ويكفي ت�صغيل
�لتطبيق و�ل�صغط على زر �لتقاط �ل�صورة ،ومن ثم
حتريك �جلهاز �إىل �ليمني و�لي�صار بر�صغ �مل�صتخدم
للح�صول على �ل�صورة �ملرغوبة ،مع �لقدرة على
تخزين �ل�صور �لنهائية د�خل �جلهاز ومن ثم
م�صاركتها مع �الآخرين بكل �صهولة ،وباأي طريقة
يرغب فيها �مل�صتخدم .و�جهة �ال�صتخد�م جميلة
وب�صيطة ،وميكن حتميل �لتطبيق من متجر «�آي
تونز» �الإلكرتوين.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

ال َع ْن َقا ُء

قال املقنع الكندي يف �أبيات يحث فيها على الكرم وال�شجاعة
وال�صرب و�صلة الرحم:

قال

ابن منظور يف ل�سان العرب :ال َع ْن َقا ُء :الداهية،
وال َع ْن َقا ُء :طائر �ضخم لي�س بال ُعقاب .وقيل:
ال َع ْن َقا ُء املُغ ِْر ُب كلمة ال �أ�صل لها ،يقال �إنها طائر عظيم ال
ترى �إال يف الدهور ،ثم كرث ذلك حتى �سموا الداهية َع ْن َقا َء
ُمغ ِْر ًبا و ُمغ ِْرب ًة لأنها َت ْغ ُر ُب بكل ما �أخذته ،قال ال�شاعر:

و�إنَّ ال����ذي ب��ي��ن��ي وب�ي�ن ب��ن��ي �أب��ي
�أراه��م �إىل َن ْ�صري ِب َطا ًء و�إنْ هم
ف���إنْ �أكَ�� ُل��وا لحَ ْ مي َوفَ��� ْرتُ لحُ ُ َومهم

ُ
ُ
الخليفة حَ لَّ َق ْت
سليمان
ولوال
به من يد الحَ جَّ اج َع ْن َقا ُء مُ ْغ ِربُ

و�إنْ �ضَ َّي ُعوا َغ ْيبي َح ِف ْظتُ ُغ ُيو َبهم
احل�� ْق��دَ ال��ق��د َمي عليهم
وال � ْأح��م ُ��ل ِ
لهم ُج�� ُّل م��ايل �إنْ تَ��تَ��ابَ�� َع يل ِغ ًنى
و�إنيِّ َل َع ْب ُد َّ
ال�ض ْي ِف ما دام ثاو ًيا

�سميت َع ْنقَاء لأنه كان يف ُع ُنقها بيا�ض كالطوق.
وقيل ِّ
وقال كراع :ال َع ْنقَا ُء فيما يزعمون طائر يكون عند مغرب
ال�شم�س .وقال الزجاج :ال َع ْنقَا ُء املُغ ِْر ُب طائر مل يره �أحد.
وقال �أبو عبيد :من �أمثال العرب :طارتْ بهم ال َع ْنقَا ُء
املُغ ِْر ُب .وقيل ال َع ْنقَا ُء طائ ٌر مل يبقَ يف �أيدي النا�س من
�صفتها غري ا�سمها ،ف�ضربتها العرب مث ًال يف �أ�شعارها،
يقال� :أ ْلوَتْ به ال َع ْنقَا ُء املُغ ِْر ُب ،وطارتْ به ال َع ْنقَا ُء.

البن جني (ت 392هـ)

َج َزا َء ِسن َِّمار

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال� :أي َجزَاين جزا َء
�سنمار ،وهو رجل رومي َب َنى اخل َو ْر َنقَ الذي
بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القي�س ،فلما فرغ
منه �ألقاه من �أعاله فخ َّر ميتًا .و�إمنا فعل ذلك لئال
يبني مث َله لغريه .ف�ضربت العرب به املثل ملن يجزي
بالإح�سان الإ�ساءة ،قال ال�شاعر:
جَ َز ْت َنا بنو َسعْ د بحُ ْسن فعالنا
ْ
َ
جَ زا َء ِسنِمَّ ار وما كان ذا ذنب
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و�إنْ قَ��� َّل م���ايل مل �أك�� ِّل��فْ��ه��م ِر ْف����دً ا
وما ِ�شي َم ٌة يل غريها ت ُْ�ش ِبه ال َع ْبدَا

سر صناعة اإلعراب

وذهب مث ًال

أطم �أُ َح ْي َحة بن ا ُ
جلالح،
ويقال :هو الذي َب َنى � َ
فلما فرغ منه قال له �أحيحة :لقد �أحكمتَه .قال� :إين
ل ُ
أعرف فيه حج ًرا لو ُنزع لتق َّو�ض من عند �آخره.
ف�س�أله عن احلجر ،ف�أراه مو�ضعه .فدفعه �أحيحة من
الأطم فخ َّر ميتًا.

وب�ي�ن ب��ن��ي عَ��� ِّم���ي ملُ���خْ ���تَ��� ِل ٌ
���ف ِج���دًّا
َدعَ���� ْوين �إىل نَ�� ْ���ص ٍ��ر �أتَ�� ْي�� ُت��ه��م ���شَ��دًّا
و�إنْ هَ دَ ُموا مجَ ْ دي َب َن ْيتُ لهم مجَ ْ دً ا
و�إنْ هُ ْم هَ ُووا َغ ِّيي هَ ويتُ لهم َر ْ�شدً ا
احل ْقدَا
رئي�س القوم َمنْ َي ْحمِ ُل ِ
ولي�س ُ

ُي َع ُّد

إماما يف
�أبو الفتح عثمان بن جني � ً
علم العربية ،قر�أ الأدب على �أبي علي
الفار�سي ،وملا مات الفار�سي ت�صدر مكانه
ببغداد� ،إذ كان من �أحذق �أهل الأدب و�أعلمهم
بالنحو والت�صريف .بلغ ابن جني يف علوم
العربية من اجلاللة َ
واخل َطر ما مل يبلغه
�إال القليل ،وا�شتهر ببالغة العبارة ،وح�سن

ت�صريف الكالم ،والإبانة عن املعاين ب�أح�سن
وجوه الأداء ،وهو ي�سمو بعبارته ويبلغ بها ذروة
الف�صاحةُ .ي َع ُّد ابن جني من �أعظم العلماء
العرب يف الدرا�سات اللغوية ،ف�إذا كان اخلليل
رائد هذه الدرا�سات ،و�سيبويه �إمام النحاة ،ف�إن
ابن جني �إمام يف الت�صريف وعلم الأ�صوات ،فقد
�أثنى عليه علماء العربية وعلماء الرتاجم ثنا ًء
ح�س ًنا بو�صفه عل ًما من �أعالم اللغة.
�إنَّ «�سر �صناعة الإعراب» لي�س كتا ًبا يف الإعراب
النحوي ،بل هو كتاب م�ستقل يف الدرا�سات
ال�صوتية ،فالإعراب عند ابن جني هو الإبانة
نط ًقا .ومن اجلهود املبتكرة البن جني يف هذا
الكتاب� ،أنه �أول من �سمى هذا النوع من الدرا�سة
بعلم الأ�صوات ،كما �أنه �سبق ع�صره مبئات ال�سنني
يف هذا الكتاب حني �أدرك العالقة القوية بني
�أ�صوات العلة :الألف والواو والياء من جانب،
والفتحة وال�ضمة والك�سرة من جانب �آخر� .إنَّ هذا
الكتاب ي�ضم �أفكا ًرا �صوتية جديدة ومبتكرة ،بل
لعلها �أدق ما عرف العرب القدماء عن هذا العلم،
�إذ اهتم م�ؤلفه بالناحية ال�صوتية حلروف املعجم
ب�شكل كبري ،كما �أنه مل يغفل اجلوانب ال�صرفية،
�إذ حتدث فيه عن الإعالل والإبدال وغري ذلك من
امل�سائل ال�صرفية املختلفة.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

مارس 2017

 -2مارس

 18-8مارس

 31–26مارس

مؤتمر الصحة النفسية للجميع  -الرياض
ينظم قسم الطب النفسي وكرسي سابك
لألبحاث وتطبيقات الصحة النفسية في جامعة
الملك سعود المدينة الطبية ،المؤتمر الثالث للطب
النفسي بعنوان« :الصحة النفسية للجميع»،
ويتناول كل ما يتعلق بالصحة النفسية من
موضوعات.
medicine.ksu.edu.sa

معرض الرياض الدولي للكتاب
 - 2017الرياض

يعد هذا المعرض من أهم التظاهرات الثقافية
ليس على مستوى المملكة فحسب ،ولكن على
مستوى المنطقة العربية .يتم تنظيمه في مركز
الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
www.riyadhbookfair.org.sa

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
هذا الملتقى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض ،ويتناول شؤون السفر والسياحة
واالستثمار في المملكة ،واستراتيجيات
التنمية السياحية.
www.scta.gov.sa

 10-6مارس

 16-14مارس

 30–28مارس

الملتقى والمعرض الوطني التاسع
لألسر المنتجة  -المدينة المنورة

الملتقى والمعرض الدولي
لإلنترنت  -جدة

ملتقى السفر واالستثمار السياحي
السعودي  - 2017الرياض

المؤتمر الدولي الرابع عشر لطب
األسنان  -مكة المكرمة

يستضيف الملتقى فندق المريديان ويتضمن 4
جلسات تتناول األهمية االستراتيجية لألسر
المنتجة ،وواقع األسر المنتجة والتحديات والفرص
والنظرة المستقبلية ،ودور القطاعين العام
والخاص في دعم األسر المنتجة ،واستعراض
قصص نجاحها.

يحتضن فندق الهيلتون في جدة ،هذا الملتقى
الدولي المتخصص الذي يقام للمرة األولى،
ويكشف أحدث المستجدات في عالم التقنية
واإلنترنت لمواكبة التطور السريع الذي يشهده
عالم االتصاالت على الصعيد الدولي.
www.gif17.com

بقاعة مكة المكرمة الكبرى ،يتم تنظيم
المؤتمر من قبل الجمعية السعودية
لطب األسنان .يحضر المؤتمر نخبة من
المتخصصين من أنحاء العالم كافة ،ومتحدثون
متميزون من كل الدول ،إلى جانب نخبة من
االستشاريين واألكاديميين السعوديين.
www.sds.org.sa

 8-6مارس

 16-15مارس

 23-20مارس

منتدى اإلدارة واألعمال الثامن  -جدة

ينعقد المنتدى في فندق ميريديان بهدف
استعراض نتائج الفكر والممارسة القيادية في
المنظمات ،وطرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب
الناجحة في هذا اإلطار ،وذلك بهدف تطوير قطاع
اإلدارة واألعمال على المستوى المحلي والعربي.
www.bsforum8.com

القمة السنوية الثالثة للطاقة
والنقل  -الرياض

تنعقد هذه القمة بفندق الماريوت في الرياض،
وتتناول موضوعات توليد الطاقة ونقلها
وتوزيعها ،بمشاركة الجهات الحكومية ذات
العالقة ،ومسؤولي محطات التوليد وكبار
المهندسين المتخصصين في مجال هندسة
الكهرباء وأساتذة الجامعات.

مؤتمر سالمة المرضى  - 2017الرياض

تستضيف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز
للعلوم الصحية ،هذا المؤتمر الذي يهدف إلى ربط
المسؤولين والمتخصصين في الرعاية الصحية
وأعضاء هيئة التدريس بعضهم ببعض لخلق ثقافة
سالمة المرضى ،وتمكين المتخصصين في الرعاية
الصحية من خلق بيئة آمنة للعمل الصحي ،ونشر
أفضل الممارسات في مجال سالمة المرضى.
www.ksau-hs.edu.sa
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الكلمة الضائعة

تسالي

قم بتوزيع الكلمات التالية داخل الشبكة بحيث يتناسب عدد
األحرف مع عدد المربعات ،ثم استنتج الكلمة المفقودة.
ن

ملحوﻇة :بعض الكلمات يتم توزيعها
بشكل معكوس.

ي
ل

ﺣﺮﻓﺎن

ﻣﺦ  -ﻧد  -سد  -خﻞ  -ري  -دل

ا

 3أﺣﺮف
ﻗﻄﺔ  -ﻣﻘﻞ  -ﻣﻴﺲ  -ﻧﻬر  -سﻠﺲ  -دﻧو  -ﻗمﻊ -
وسﻦ  -يرن  -ﻣدة.

ت

 4أﺣﺮف
اﻣﻠﺢ  -دﻻل  -يدوس  -ساﻫر  -حﻴﻠﺔ  -ﻣﺸاة -
ﻧﺤره  -ارﻗﻂ  -يدﻧو  -اﺷﻬر.
 5أﺣﺮف
زيﺘون  -ﻧﻴﺴان  -ﻫروﻟﺔ  -ﻣصﻴدة  -اﺑويﻦ  -تاﻟﻦﻴ.
 7أﺣﺮف
اﳌﺰرﻋﺔ  -اﻟصاﺑون  -اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ  -اﳌرحﻠﺔ.

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؟

45
48
59
50

 -مارس 2017

6
10
13

11
15
؟

7
11
14
إعداد :نور الرشدان

013-8969434

013-8346085
013-8171414

011-8124553
011-2815771
011-2407751

013-5816213

012-6631105

016-3855493

012-2068988

0504235037
WWW.HWK.COM.SA

ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ  :ﻣﻄﺎﺑﺦ ﺧﺸﺐ  -ﻣﻄﺎﺑﺦ أﻟﻤﻨﻴﻮم  -ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﻼﺑﺲ

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
اإ¿ eتعة التحلي≥ ‘ ال�Øصاء ,وروYة الSصSÎصا∫ ,واإeعا¿ الن¶ ‘ ôالLCواء اŸحي£ة بال£ائ IôاCو Jل∂
الت» µJو¿ Yل≈ بعد ,اCو حت≈ الت ÒµØال¡ا ‘ ÇOاôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ≤ØJoد بùصب Öال�صعور ببع�¢
ا�Ÿصا≤jا äالنùØصية اCو الBل Ωا÷ùصدjة .ولتµو¿  …õjõYاùŸصافùe ôصتمت kعا eا Yلي∂ اإل اإVصافة بع� ¢التمjôناä
الjôاVصية اإL ¤دو∫ رح ,∂JÓوالت» µÁن∂ ال≤يا Ωب¡ا ‘ ≤eعد∑ اCو NارLه بùj πµص ôوSص¡ولة .واإلي∂ …õjõY
اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:
ﺗﻤارين الﻈﻬر
يقف �مل�صافر بني �الآونة و�الأخرى ويد�ه على خا�صرتيه ويثني جذعه �إىل �ليمني و�إىل �لي�صار « »5مر�ت يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه �إىل �الأمام من �لو�صع �ملعتدل
« »5مر�ت �أي�ص ًا.
ﺗﻤارين الﻴدين
)ا( C

ا• C
•Ü
•ê
•O

ﺗﻤارين الﻘدمﻴن
)( Ü

)( ê

توجيه ر�حــة �لكف �إىل �الأ�صفل ومــد �الإب ـهــام نحو �لر�صغ
و��صتن�صاق �لهو�ء ونفثه خالل ذلك وتكر�ر �لتمرين مع �لكف
�الأخرى.
توجيه ر�حــة �لكف �إىل �الأعلى ومد كل �إ�صبع نحو �الأ�صفل
و��صتن�صاق �لهو�ء ونفثه كل مرة.
تــدويــر �لر�صغني ع�صر مــر�ت بــاجتــاه عـقــارب �ل�صاعة ثم
باالجتاه �ملعاك�س.
ب�صط �ليدين ون�صرهما.

)ا( C

)( Ü

)( Ü

)( ê

ا • Cتدوير �لكاحلني ع�صر مر�ت باجتاه عقارب �ل�صاعة وباالجتاه �ملعاك�س.
 • Üب�صط مقدم �أ�صابع �لقدمني �إىل �الأعلى ثم �صدها نحو �الأ�صفل وتكر�ر ذلك ع�صر مر�ت لكل قدم.
 • êب�صط �لقدمني على �الأر�س ورفع �لعقبني ثم �إرخائهما وتكر�ر ذلك ع�صرين مرة.
ﺗﻤارين الرﻗبة والﻜﺘفﻴن
)ا( C

)( Ü

)( `L

ﺗﻤارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )
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(و)

�لنقر باالأ�صابع نقر�ت خفيفة على قمة �لر�أ�س وجانبيه.
��صتخد�م �الأنامل يف تدليك �لوجه من �ل�صدغني �إىل �لفكني.
�ل�صغط على �حلاجبني باالأنامل ومقدمة �صبابتي �الأ�صابع.
��صتخد�م �إ�صبع و�حــدة لتدليك �لعظام حــول �لعينني من
�الأعلى �إىل �الأ�صفل على جانبي �الأنف.
��صتخد�م �أطر�ف �الأنامل يف تدليك �أ�صفل �لفكني.
تدوير �لفكني �إىل �لي�صار خم�س مر�ت ثم �إىل �ليمني خم�س
مر�ت.
�صد �الأذنني بقوة ثالث مر�ت نحو �الأعلى و�خلارج و�الأ�صفل
و�إىل �الأمام و�خللف.

)( `g

)و(

ا • Cتدوير �لرقبة ببطء خم�س مر�ت يف كل �جتاه وجتنب �صدها بقوة.
 • Üرفع �لكتفني �إىل �الأعلى نحو �الأذنني ونفث �لهو�ء خالل ذلك و�إنز�لهما �إىل �الأ�صفل وتكر�ر ذلك
خم�س مر�ت.
 • êتدوير �لكتفني �إىل �خللف ثم �إىل �الأمام خم�س مر�ت.
� • Oاللتفات بالر�أ�س �إىل �خللف نحو �ملقعد دون حتريك �لكتفني و�الجتاه �إىل �لي�صار ثم �إىل �ليمني
وتكر�ر ذلك خم�س مر�ت يف كل جانب.
وكما �أن هذه �لتمارين ت�صعرك بالر�حة يف �أثناء �صفرك فاإنها يف �لوقت نف�صه تقيك �لكثري من
وخ�صو�صا يف �لرحالت �لطويلة .ونذكر باأن للتمرينات �لريا�صية فو�ئد كثرية لي�صت
�ملتاعب
ً
للم�صافر فح�صب بل للجميع.
وfنüصح  …õjõYاùŸصاف ôببع� ¢النüصائح ال£بية ا¡Ÿمة bب πالôحلة و‘ اKCنائ¡ا:
� • 1لتحرك بني �آونة و�أخرى.
� • 2جتناب �رتدء مالب�س �صيقة.
� • 3رتد�ء �أحذية و��صعة خالل �لرحلة ب�صبب جتمع �لدم يف �لقدمني عند �جللو�س ل�صاعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي �لقهوة و�ل�صاي بكميات كبرية.
� • 5العتناء ب�صرب كميات كثرية من �ملاء وع�صري �لفو�كه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل �لرحلة �أو خاللها.
� • 7الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة �لدهون و�ل�صكر و�مللح.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﻮف
ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ«

www.saudia.com

إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻀﻴﻮف

تود «�ل�صعودية» �إبالغكم باهتمامها �لبالغ مبالحظاتكم ،وميكنكم �لتو��صل مع �إد�رة عالقات �ل�صيوف عرب �لو�صائل �لتالية:
�لرقم �ملوحد ( )+966920003777ملالحظات �ل�صيوف �لكر�م و�قرت�حاتهم� ،لفاك�س ()+966126863150
للتو��صل �إلكرتون ًيا عن طريق موقع «�ل�صعودية» على �صبكة �الإنرتنت ميكنكم تعبئة �لنموذج �خلا�س على �لر�بط ()www.saudia.com/crform
Email: cr@saudia.com | Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�صررها ناأمل منكم �إبالغ موظف خدمات �الأمتعة مبحطة �لو�صول.
�أما بريد ًيا فيمكنكم �ملر��صلة بالكتابة �إىل ( �إد�رة عالقات �ل�صيوف باخلطوط �ل�صعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة � 21231ململكة �لعربية �ل�صعودية).
الﻄﻴران الﺨاص SPA

¿ƒµdÉa

ﻷنﻪ اﻷسرع واﻷسﻬﻞ ﻓﻲ الﻤﻤﻠﻜة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

�ل�صعة �ملقعدية  14مقعدً �.
حلجز طائرتك �خلا�صة
�أو �ملزيد من �ملعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
�ملوقعwww.spa.sa :

920022222

أرﻗام الﺤجﺰ
من ﺧارج
الﻤﻤﻠﻜة

Hawker 400XP ôcƒg

�ل�صعة �ملقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك �خلا�صة
�أو �ملزيد من �ملعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
�ملوقعwww.spa.sa :

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

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

ﺧدمات الﻀﻴوف

هناك �لعديد من �خلدمات �لتي تقدم لل�صيوف يف �ملطار�ت مثل:
• تخ�صي�س كاونرت الإنهاء �إجر�ء�ت �ل�صفر لل�صيوف على
�لدرجتني �الأوىل و�الأعمال ،و��صت�صافتهم ب�صاالت خم�ص�صة،
مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم �إىل �لطائرة.

• تخ�صي�س مقاعد متجاورة للعائالت و�ملجموعات على �لطائرة.

الﺨﻄوط السعودية لﻠﺸﺤن

�ملوقع �لر�صمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

�لربيد �الإلكرتوين
�لهاتف �ملوحد:

+966 92000 1668

خلدمة معلومات �لعمالء حتويلة رقم 1 #
خلدمة �ملطالبات حتويلة رقم 2 #

خلدمة مبيعات رحالت �ل�صحن �ملوؤجرة حتويلة رقم 3 #

B777-F

• �إ�صد�ر بطاقات �ل�صعود جلميع مر�حل �لرحلة مثل �لعودة �أو �ملو��صلة.
• �إمكانية �إ�صد�ر بطاقات �ل�صعود م�صب ًقا عن طريق �أجهزة �خلدمة �لذ�تية يف �ملطار�ت.
�B747-8Fلعناية بال�صيوف �لذين تلزمهم خدمة خا�صة عند �لو�صول �إىل حمطة �ملق�صد.
•
B747-8Fتخ�صي�س كاونرت خلدمة �ل�صيوف ذوي �الحتياجات �خلا�صة.
•
• تاأمني �الأك�صجني �لطبي و�لنقاالت و�لكر��صي �ملتحركة يف حال طلبها يف �أثناء �حلجز.
• تعوي�س �ل�صيوف �لذين مت حرمانهم من �ل�صفر ولديهم حجوز�ت موؤكدة.
• تقدمي خدمة �إ�صد�ر بطاقات �ل�صعود �إىل �لطائرة قبل � 24صاعة من موعد �إقالع �لرحلة
B777-Fمن خالل موقع ( ،)www.saudia.comوذلك لل�صيوف على �لرحالت �لد�خلية �لذين
B777-Fلديهم تذ�كر مدفوعة �لقيمة وموؤكدة �حلجز.

B777-F

وﺟبات ﺧاصة

تقدم «�ل�صعودية» ت�صكيلة و��صعة من �لوجبات �خلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية الأي �صبب �صحي.

• مركز �لعناية باأع�صاء �لفر�صان
Alfursan Care Center

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

• خدمات �حلجز و�إ�صد�ر مكافاآت تذ�كر �لفر�صان يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعاية اﻷﻃفال الﻤساﻓرين وحدﻫﻢ

تقبل «�ل�صعودية» �صفر �الأطفال غري �مل�صاحبني من �صن �خلام�صة ،و�لذين مل يبلغو� بعد
�صن �لثانية ع�صرة �مل�صافرين مبفردهم� ،أو مع �صخ�س �آخر عمره خم�س ع�صرة �صنة �أو �أقل،
وذلك عند طلب �خلدمة قبل � 24صاعة من موعد �لرحلة يف �أثناء �إجر�ء�ت �حلجز.
ﺿﻴوﻓنا الﻜرام

خ�صو�صا �لعائالت،
�خلطوط �جلوية �لعربية �ل�صعودية ..تود �أن تنبه �ل�صيوف �لكر�م،
ً
باأن طاوالت �لطعام قد �أعدت لغر�س معني ،وال حتتمل �أوز� ًنا باأكرث مما خ�ص�صت له،
حيث درج بع�س �صيوفنا �لكر�م على رفع �أطفالهم عليها للرتويح
عنهم عندما ي�صعرون بامللل.
ننبه �إىل ذلك ً
حفاظا على �أطفالنا وممتلكاتنا ،ونثق متا ًما باأن
�صيوفنا �لكر�م يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع �أمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع �أفر�د �لعائلة.

هاتف• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكافاآت �لفر�صان خارج �ململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات اﻷمﺘعة

• جلعل �صفرك �أكرث ر�حة و�صهولة تاأمل «�ل�صعودية» �لتاأكد من ��صتالم
�أمتعتكم �خلا�صة بكم يف حمطة �لو�صول ،وذلك مبطابقة �الأرقام
�لتي على بطاقات �الأمتعة �ملوجودة لديكم باالأرقام �ملوجودة على
�الأمتعة ،ولي�س بال�صكل و�للون.
• يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�صررها ،ناأمل منكم �إبالغ موظف خدمات
�الأمتعة مبحطة �لو�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
 …õjõYاŸواWن »JõjõY ,اŸواWنة..
�إر�صاد�ت مهمة:
اCو kلY :ند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل»:
• �صريان �صالحية جو�ز �صفرك ملدة ال تقل عن «�صتة �أ�صهر»،
و�أن يكون جميع �أفر�د �أ�صرتك �لذين ال يحملون جو�ز�ت
منفردة م�صافني يف �جلو�ز نف�صه ،ويكون �صفرهم برفقة
�صاحب �جلو�ز �ل�صادر با�صمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها �حل�صول م�صب ًقا على تاأ�صرية
دخول من ممثلياتها يف �خلارج ،وتاأكد من �أن ي�صار �إىل عدد
�أفر�د عائلتك �مل�صافني يف �جلو�ز نف�صه يف �لتاأ�صرية �ل�صادرة.
• �حر�س على �لتعامل يف حجوز�تك �خلا�صة بال�صفر،
و�ل�صكن ،و�لتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�س �لدول متنع دخول �الأغذية و�ملعلبات ،لذ� جتنب حملها
د�خل �أمتعتك.
• معرفة �لنظام �ملعمول به يف �لدولة �لتي تق�صدها فيما يخ�س
�إدخال �لنقود ،و�لقيود عليها ،و�ملجوهر�ت ،و�ملتعلقات
�ل�صخ�صية �لثمينة ،ومن �الأف�صل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�صتح�صن ��صتخد�م بطاقات �الئتمان.
Kاk fياY :ند الو�صو∫ اإ ¤الدولة الت» ü≤Jصدgا:
• تعبئة مناذج �لدخول بكل حر�س ومر�عاة �لدقة عند �الإجابة
عن ��صتف�صار�ت م�صوؤويل �جلو�ز�ت و�لهجرة يف منافذ
�لدخول عن �أي معلومات ،و�الإجابة قدر �ل�صوؤ�ل فقط.
• �حرت�م �أنظمة �لدولة �لتي تق�صدها وقو�نينها.
• �الإف�صاح بدقة ملوظف �جلمارك عند �لو�صول عن كل ما
يوجد د�خل �الأمتعة ،وتذكر �أن بع�س �لدول حتتم على �لقادم
ت�صجيل ما لديه من جموهر�ت ،ونقود ،و�صيكات �صياحية،
وغريها من �ملتعلقات �ل�صخ�صية �إذ� جتاوزت حدًّ� معي ًنا.
• حافظ على جو�ز �صفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذ�كر �لطري�ن ،و�ملتعلقات �ل�صخ�صية ،و�حر�س على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

اإلذاعة والتلفاز
ت�صرف وز�رة �لثقافة و�الإعالم على جهازي �الإذ�عة و�لتلفاز .وهناك
بر�مج �إذ�عية بعدة لغات ،ف�ص ًال عن �لرب�مج �لتي تذ�ع باللغة �لعربية.
ويتم �الإر�ـصــال �لتلفازي عرب ت�صع قنو�ت هي� :لقنـاة �الأولـ ــى� ،لقنـاة
�لثانيـة� ،لـقـنــاة �لريا�صية� ،لـقـنــاة �الإخ ـبــاريــة ،قـنــاة �أج ـيــال ،قناة
�القت�صادية �ل�صعودية ،قناة �لقر�آن �لكرمي ،قناة �ل�صنة �لنبوية� ،لقناة
�لثقافية .ويغطي �إر�صالها �أنحاء �ململكة كافة ،ومعظم �أنحاء �لعامل عرب
�الأقمار �ل�صناعية.
العطالت اﻷسبوعية
�جلمعة هو يوم �لعطلة �الأ�صبوعية� ،إال �أن مر�فق �لدولة تغلق يوم �ل�صبت كذلك.
وباالإ�صافة �إىل ذلك ،هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد �لفطر ،وعيد �الأ�صحى.
العملة السعودية
�لوحدة �لنقدية �ل�صعودية هي �لريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
�لــدوالر �الأمريكي حو�يل  3٫75ريــال .وتوجد �أور�ق نقدية من فئات:
ريال ،خم�صة رياالت ،ع�صرة رياالت ،خم�صني ريا ًال ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال� .أما �لعمالت �ملعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�صر
هلالت ،خم�س وع�صرين هللة ،خم�صني هللة ،مئة هللة.
الخدمات المالية والمصرفية
يوجد باململكة عدد كبري من �مل�صارف �لتجارية تعمل جميعها حتت
�إ�صر�ف موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي ورقابتها ،ولهذه �مل�صارف
كثري من �لفروع �ملنت�صرة يف �أنحاء �ململكة ،ومرخ�س لها ،كما توجد
�ل�صبكة �ل�صعودية للمدفوعات ،م�صرتكة بها �مل�صارف كافة �لعاملة
باململكة لت�صديد �مل�صرتيات �لعامة ،باالإ�صافة �إىل وجود عدد كبري من
مكائن �ل�صرف �الآيل يف �ململكة.
خدمات االتصاالت
مركز �لعناية بعمالء STC
900
تتو�فر يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �أحدث نظم �الت�صاالت �لعاملية ففي
جمال �الت�صاالت �لهاتفية ميكن �الت�صال مبا�صرة باأكرث من  245دولة
يف �لعامل ،ومنها:
• خدمة �جليل �لر�بع �ملطور عايل �ل�صرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من �لهاتف.
• خدمة �لرقم �ملوحد (.)9200

• خدمة  IPVPNلقطاع �الأعمال.
• خدمة �لربقية �لهاتفية :وهي خدمة �إر�صال �لربقية �لتلك�صية عرب
�لهاتف مبا�صرة يف �أي وقت ،والأي مكان عن طريق �الت�صال مبركز
�لربقية �لهاتفية على �لرقم ( )9٦9للر�صائل �لعربية ،وعلى �لرقم
( )9٦8للر�صائل �الإجنليزية.
• خدمة �الت�صال �ملجاين ( ،)800وهي خدمة تقدم للجهات و�ل�صركات
�لكربى ،ليتمكن �ملت�صل من �الت�صال �ملجاين،
ﺟﻮا
ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ً

طب ًقا للتعليمات �لدولية �ل�صادرة عن �ملنظمة �لدولية
للطري�ن �ملدين و�لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين باململكة،
يحظر حمل �ملو�د �ل�صائلة ،و�لهالمية ،و�مل�صغوطة �صمن
�الأمتعة �ملحمولة يدو ًيا من ِق رَبل �لركاب �ل�صيوف على
�لرحالت �لدولية من مطار�ت �ململكة ،وي�صمل ذلك
�ل�صو�ئل كافة �ملعباأة يف عبو�ت زجاجية� ،أو بال�صتيكية،
�أو معدنية �لتي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10
مللرت ،وحتتوى مو�د �صائلة �أو غازية م�صغوطة كاملياه،
و�مل�صروبات ،و�لع�صائر ،و�لعطور ،و�لزيوت باأنو�عها،
وكذلك �ملو�د �لهالمية ،و�مل�صتح�صر�ت �لتجميلية
كالكرميات ،و�جلل ،و�ل�صامبو ،ومعجون �الأ�صنان،
باالإ�صاف ًة �إىل �لعبو�ت �مل�صغوطة �ملعدة لال�صتخد�م يف
�صكل رذ�ذ مثل :معطر�ت �لهو�ء ،وبخاخات �لنظافة
و�ل�صحة �لعامة ،عل ًما �أنه لن يتم رف�س هذه �ل�صو�ئل،
و�إمنا �صيتم �صحنها �صمن �لعف�س �ملوزون.
��صتعالمات �لدليل
�صركة زين  -مركز خدمة �ل�صيوف
�ل�صاعة �لناطقة
�صركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة �ل�صيوف
مركز �لعناية بعمالء �لربيد �ل�صعودي

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ا£Ÿارا äالداNلية
�لنقل �جلوي هو �أف�صل و�أن�صب
و�صيلة للرتحال يف �ململكة �لعربية
�ل�صعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها �مل�صاحات �ل�صا�صعة ،لهذ�
�صخرت «�ل�صعودية» �صبكة �صاملة
من �خلطوط �لد�خلية ،ت�صل كل
مدن �ململكة ببع�صها ،فاأ�صبحت
مدينة «�لريا�س» ال تبعد عن
«جدة» �صوى �صاعة ونيف ،بينما
�أ�صحى �لو�صول �إىل �صاحل
�خلليج منها عند مدينة «�لدمام»
ال ي�صتغرق �صوى  45دقيقة .ويبلغ
عدد �ملطار�ت �ملحلية يف �ململكة
�صبعة وع�صرين مطارً�.

ا£Ÿارا äالدولية
�ملطار�ت �لدولية يف �ململكة هي:
مطار �مللك عبد�لعزيز �لدويل يف جدة،
ومطار �مللك خالد �لدويل يف �لريا�س،
ومطار �مللك فهد �لدويل بالدمام،
و مطار �الأمري حممد بن عبد �لعزيز
�لدويل باملدينة �ملنورة.
وت�صتوعب هذه �ملطار�ت عددً� كب ًري� من خطوط �لطري�ن �لدولية� ،إىل جانب
�خلطوط �ل�صعودية .وتوجد يف كل �ملطار�ت �لرئي�صة خدمات �صيار�ت «�لليموزين»
ال�صتئجارها �إىل د�خل �ملدن.

ا◊افäÓ
�أدخـلــت �ل�صركة �ل�صعودية للنقل �جلماعي
خدمة �حلافالت لنقل �لركاب يف د�خل �ملدن،
وبني بع�س �ملدن ،و�ملر�كز �لكبرية يف �ململكة.

ال¥ô£
تتمتع �ململكة �لعربية �ل�صعودية ب�صبكة �صاملة
من �لطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها
�ملرت�مية �الأطر�ف ،وتعد هذه �ل�صبكة من
�أحدث �صبكات �لطرق و�أرقاها يف �لعامل.
Nدeا äال≤£ار
هناك  ٦رحالت يومية للقطار�ت بني مدينتي
�لريا�س ،و�لدمام على �صاطئ �خلليج ،وبها
مركبات مكيفة ،وخدمات �لدرجة �الأوىل.

JاS ÒLCصياراä
وتوجد �صيار�ت لالإيجار يف معظم مدن �ململكة،
وعلى �لز�ئر ��صتخد�م �لرخ�صة �لدولية �أو �لتي
��صتخرجها من موطنه.

رقم الطوارﺉ الموحد في
المملكة العربية السعودية

911

905
959
1222
05٦0101100
920005700

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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0560101100
920005700

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

Pink Applesauce

ACTIVE TIME 15 MINUTES
TOTAL TIME 1 HOUR 30 MINUTES MAKES 7 CUPS

5 lbs. red apples (we used Fuji)
1/2 cup water

Make it
1. Rinse and core apples; discard seeds. Cut apples into
1- to 2-in. pieces. Transfer to a large, heavy pot. Add
water. Cover and cook over medium-high heat until the
apples start to break down, about 10 minutes.
2. Stir apples. Reduce heat to medium and cook 15
minutes. Reduce heat to low. Simmer, covered, 30 minutes

more, stirring often so that the apples don’t stick to the
bottom of the pan. Check the apples with the tip of a knife
for softness. If still slightly firm, continue to cook, with lid
ajar, until they are broken down and slightly chunky, 10 to
20 minutes more. Applesauce will be chunky at this stage.
For a smoother version, let cool and process in batches in
a food processor. Let cool completely before refrigerating.

© 2014 meridith corporation - parents.

Ingredients

Nutrition Per 1/2-Cup

SERVING 76 calories;
0 protein; 0 fat (0 sat. fat); 20g carbs; 15g sugar; 3g fiber;
0 iron; 9mg calcium; 2mg sodium.

64

Cuisine

Pumpkin Muffins

ACTIVE TIME 20 MINUTES TOTAL TIME 1 HOUR
MAKES 18 MUFFINS

Ingredients

		Nonstick
cooking spray
31/2 cups white wholewheat flour
1 tsp. salt
21/2 tsp. ground cinnamon
1/2 tsp. baking soda
2 tsp. baking powder
1 15-oz. can pumpkin
puree (2 cups)
1 cup sugar
3 large eggs
11/2 cups buttermilk
1/4 cup pumpkin seeds

Make it

1. Preheat oven to 375°F.

Coat twelve 21/2-in. muffin
cups with cooking spray. In
a bowl, whisk flour, salt,
cinnamon, baking soda,
and baking powder.

2. In another bowl, whisk

pumpkin and sugar. Whisk
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in eggs, one at a time, then
the buttermilk, until it’s
well combined.

3. Pour pumpkin mixture
into flour mixture. Stir
briskly with a spatula until
batter is combined. Batter
will be thick.
Do not overmix. Fill each
muffin cup with about
1/3 cup of the batter.
Sprinkle each with the
chopped pumpkin seeds.
Bake until a toothpick
inserted into the center of
the muffins comes out
clean, about 18 minutes.
Remove muffins from tins
while still warm. Repeat
with remaining batter.
Serve warm or let cool.

Nutrition Per Muffin

169 calories; 6g protein;
3g fat (1g sat. fat); 32g carbs;
13g sugar; 3g fiber;
1mg iron; 69mg calcium;
234mg sodium.

Different Ages, the Same Healthy Dinner

Calorie-Needs
Calculator

Ages

1–3

Although you shouldn’t
count your kid’s calories
every day, it’s smart to
know about how many
are needed. Plug your
child’s weight, height, age,
and activity level into the
calculator at bcm.edu/cnrc
for a precise number or get
a ballpark idea for typically
active kids (below).

Boy, 3
Girl, 3
Boy, 4
Girl, 4
Boy, 5
Girl, 5
Boy, 6
Girl, 6
Boy, 7
Girl, 7
Boy, 8
Girl, 8
Boy, 9
Girl, 9
Boy, 10
Girl, 10

Weight
(lbs.)

Calories
(daily)

32
31
36
35
41
40
46
45
51
50
56
56
63
64
70
73

1,465
1,375
1,546
1,455
1,638
1,537
1,722
1,622
1,820
1,699
1,911
1,790
2,018
1,865
2,124
1,947

school activities like dance and karate
are increasingly intense at this age,”
says Weiss. “So kids end up burning
more calories.” These pre-tweens often
get to make a lot of their own food
choices too—from deciding what to
have in the cafeteria to how much to
eat when at a friend’s house. Make
sure they fuel up right:

Keep an eye on weight |

There’s
a surge in the percent of overweight
and obese kids in the years leading
up to puberty. “It’s normal for
kids this age to become heavier in

1/2 cup
reduced-fat
milk

1/2 cup sweet
potatoes

1 cup
low-fat milk

1/2 cup steamed
broccoli

1 oz. grilled
chicken

3/4 cup sweet
potatoes

3/4 cup
steamed
broccoli

3 oz. grilled
chicken

Ages

7–9

Ages 7–9 Sample Menu

Serve meals with 1 cup of low-fat milk; switch to water if your child is
still thirsty. Have water or 100% fruit or vegetable juice at snacktime.
Don’t exceed 12 ounces of juice daily.

Breakfast Lunch
1 whole-wheat
pita filled with
1 scrambled egg
Sliced orange

Pasta salad (1 cup
whole-wheat pasta
mixed with 1/2 cup
sliced cherry tomatoes
and 1 oz. cheese cubed
and drizzled
with 1 tsp. olive oil)
1 apple

preparation for an impending growth
spurt, but if treats get out of control,
your child can gain too much weight,”
says Castle. She suggests limiting
treats to one a day, and teaching your
child to opt for water instead of soft
drinks and other beverages with
added sugar.

Plan for sports |

Give your child
a healthy meal or snack containing
carbohydrates (such as whole-grain cereal
or bread) and protein (such as lean meat,
yogurt, or milk) before games. She doesn’t
need anything except water to drink

Dinner

2 pieces cheese
pizza topped with
grilled chicken
1/2 cup broccoli
with 2 Tbs. low-fat
dipping sauce
1 small piece
of chocolate

Snacks

1/4 cup each
almonds and dried
chopped apricots
or cherries
1 cup edamame
sprinkled with salt

during and after exercise. Offer sports
drinks only if she’s playing hard on a hot
day for more than an hour, with back-toback soccer games, for example.

Serve (some) favorites | Researchers
from the University of Minnesota found
that about 40 percent of parents cook
separate dinner food for their 8- to
10-year-olds. Don’t be a short-order cook.
But be sure there are always foods on the
table that your child likes—such as fruit,
whole-grain bread, or a favorite grain side
dish—so she can still be nourished even if
she doesn’t love the entrée.
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kids to eat more, giving them rewards
and praise for having a couple more
bites. Believe your child when she
pushes her plate away or tells you she’s
full. Otherwise, she’ll eventually start to
eat when she’s not hungry—and that’s
a slippery slope. A recent study from
the University of Pennsylvania found
that many overweight and obese 5- to
12-year-olds have lost touch with their
own hunger cues. “Keeping a child aware
of her hunger and fullness may go a long
way to help prevent obesity,” says study
author Tanja Kral, Ph.D.

Allow for some grazing | Toddlers
are just too busy to eat—after a few bites,
they’re hopping down from the table to
play. It’s okay to have healthy munchies
(such as bite-size veggies, fruit, cheese, and
whole-grain crackers) within arm’s reach
during playtime, but serve most meals
and snacks at the table so eating there
becomes a habit, says Dina Rose, Ph.D., a
sociologist in Hoboken, New Jersey, who
specializes in children’s eating habits.
Stick to a schedule |

Serve meals and
snacks about three hours apart. “This
helps keep your child at a healthy weight
by ‘normalizing’ hunger,” says Jill Castle,
R.D., author of Fearless Feeding: How to
Raise Healthy Eaters From High Chair
to High School. A child who’s always
nibbling will never feel hungry. Plus, if
your child skimps at one meal, you’ll
both know there’s another opportunity to
eat in a few hours.

Avoid food bribes |

Yes, you’ll get the
short-term gain of a few bites of peas or
chicken, but you’re telling your child to
eat more than she wants—which can set

her up for a pattern of overeating. You’re
also sending the wrong message about
food. “If kids think that vegetables are
just the yucky stuff you have to eat to get
to the good stuff, they’ll never learn to
really like them,” says Rose.

AgeS 4 – 6 Branching Out
Daily Calorie Needs 1,500–1,750

While you were able to keep tabs on
what your toddler ate, kids this age
consume about 40 percent or more of
their calories away from you, usually
having snacks and lunch at school
or on after-school playdates. “Keep
snack portions on the small side, and
boost the amount of food by about
one third at the main meals,” suggests
Sarah Krieger, R.D., a spokesperson
for the Academy of Nutrition and
Dietetics in St. Petersburg, Florida.
Other tips:

Make a lunch date |

Some schools
allow parents to drop by and have lunch
with their child once in while, or at
least volunteer in the lunchroom. “Most
kids this age are slow eaters, and end up
throwing out a lot of their lunch,” says Liz
Weiss, R.D., coauthor of No Whine With
Dinner. “So don’t count on your child
getting all the calories in her lunch box.
Adjust her lunch size accordingly, and
plan for a bigger breakfast or dinner.”

Watch out for emotional eating |

If
your child is constantly asking for snacks,
he may be eating out of boredom or
even anxiety. Use a “hunger scale” with
your kids: 0 is totally empty, 10 is totally
full, and 5 is neither hungry nor full. “If
he’s above a 5 and asking for food, he’s
probably eating for emotional reasons,”

Ages 1–3 Sample Menu

Serve meals with 1/2 cup of low-fat milk; switch to water if your child is
still thirsty. Have water or 100% fruit or vegetable juice at snacktime.
Don’t exceed 6 ounces of juice daily.

Breakfast Lunch
Oatmeal (1/2 cup
mixed with
1 tsp. brown sugar
and a sprinkle of
cinnamon)
1/2 banana sliced
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Bean-and-cheese
quesadilla (1 6˝ wholewheat tortilla with 1
Tbs. fat-free, sprinkled
with 2 Tbs. shredded
cheese)
1/4 cup chunky salsa
for dipping

Dinner

1 oz. grilled chicken
1/2 cup roasted
sweet potatoes
1/2 cup steamed
broccoli (toss with
1/4 tsp. olive oil and
2 tsp. Parmesan
cheese)

Snacks

1/2 cup low-fat
flavored yogurt with
1 whole-grain waffle
cut into strips
1/2 apple, sliced,
with a piece of
string cheese

says Susan M. Kosharek, R.D., author of
If Your Child Is Overweight:
A Guide for Parents. He’s old enough
to understand emotions, so help give
words to his feelings by asking, “Are you
angry? Are you worried?” Then help him
problem-solve or distract him from the
situation without using food.

Serve family style |

Allow your child
to serve herself—without any prompting or
pressuring from you—and she’ll likely take
a portion that’s just the right size. “Some
parents unknowingly over-feed by giving
adult-size portions, and kids get used to
eating those larger amounts,” says Castle.

Ages 7 – 9 Playing Hard

Daily Calorie Needs 1,700 – 1,950

Your child’s growth slows down
more during this time—boys gain
15 pounds on average from age 4 to
6, but only 10 from age 7 to 9—but
calorie needs rise because many kids
are more active. “Sports and after-

Ages 4–6
Sample Menu

Serve meals with 3/4 cup of
low-fat milk; switch to water
if your child is still thirsty.
Have water or 100% juice at
snacktime. Don’t exceed 6
ounces of juice daily.

Breakfast

1 small whole-wheat bagel spread with 1
Tbs. nut or seed butter
1/2 cup fruit salad

Lunch

1/2 turkey-and-cheese sandwich
on whole-wheat bread
Yellow pepper strips with 2 Tbs. low-fat
ranch dressing
1/2 cup sliced strawberries

Dinner

2 oz. fish (such as cod or tilapia)
1/2 cup cooked brown rice
4 asparagus spears roasted
in olive oil

Snacks

1/4 cup hummus and 10 baby carrots
1 small box raisins

How Much
Does
My Kid Need
to Eat?
Use this age-by-age guide
to find out the amount of
food your child should
be eating—and how to
create healthy habits for a
lifetime.
By Sally Kuzemchak, R.D.
1, we worry about
From Day
our kids getting enough to

eat—yet with the childhood obesity rate
at 17 percent, we also fret that they’ll
get too much. What’s the right amount?
To cut through the confusion, nutrition
experts helped compile this guide of just
how much kids need at each age, plus
tips on how to stay on track. Follow their
advice—and your child’s weight will be
one concern you can cross off your list.

Ages 1 – 3 Feeling Finicky

Daily Calorie Needs 1,200–1,400

© 2014 meridith corporation - parents.

Remember that baby of yours who
happily ate chicken, squash, and most
anything else that landed on his highchair tray? He’s been replaced—by
someone a lot less agreeable at mealtime.
After your baby’s first year, growth slows
down by about 30 percent, and so may
appetite. Infants need to eat about 35 to
50 calories per pound, while toddlers
require roughly 35 to 40 calories per
pound, according to guidelines from the
Institute of Medicine. How do you know
if you’re hitting that target?

Trust toddler instincts | It’s natural
for a 2-year-old’s appetite to be erratic
from day to day. Yet according to a
study by researchers at the University
of California, San Francisco, up to 85
percent of parents say they push their
68
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Achieving true equality will require
replacing inherently biased policies
and practices with
more inclusive ones
Innovation accelerators |

Before
jumping into the study, let’s distinguish
accelerators from the more familiar
incubator model. Unlike incubators,
accelerators don’t offer physical
infrastructure for operations. They are
more like entrepreneurship bootcamps
where a cohort of start-ups are given
fixed-period access to an intense
regimen of mentoring and training
designed to make them grow up fast.
Some are structured as competitions
with a prize (usually funding) awarded
at the end; make grants or loans
available to all participating companies;
for others, participants receive only nonfinancial resources such as education
and access to networks.
We chose to study accelerators in part
because the limited time period allowed
for easy delineation of post-programme
impact. To be precise, we analysed 49
accelerators in the social innovation
space, a field generally thought to be
more female-friendly, so that there
would be enough female participation
to make a viable comparison. Surveys
from the accelerators as well as from
more than 3,000 ventures that applied to
the accelerators between 2013 and 2015
– including those that were rejected –
comprised our main dataset.

Application and selection |

With research on accelerators still
in its infancy, many have questioned
whether such programmes are more
effective than angel investing, etc.
at speeding start-up maturation.
Happily, our study found that
acceleration does work, for both
women- and men-led teams. Indeed,
in the aggregate we found no average
difference in post-programme
performance that could be attributed
to gender. A closer analysis, however,
reveals telling gender differences.
Chronologically, the first point of

interest was the gender mix of the
applicants. Accelerators that made
special overtures to potential women
applicants received more applications
from women. Accelerators that used
language emphasising financial
performance, or solo entrepreneurs
rather than teams, received fewer
applications from women-led start-ups.
Here, we spot similarities to wellpublicised research demonstrating that
women job-seekers are less likely than
male ones to apply for a job when they
don’t fulfill all the requirements in the
job description.
Interestingly, application rates
prefigured the accelerators’ selection
decisions. Accelerators who solicited
applications from women not only
received more but also accepted them
at a greater rate than accelerators
that didn’t reach out to women. Also,
programmes emphasising financial
returns under-selected women –
indicating that women entrepreneurs
may have been rational in choosing not
to apply to these programmes.

Performance |

Talking the talk
on gender parity garnered tangible
results in the application and selection
stages, but what about performance?
Not all women-led start-ups that
went through accelerators benefited
equally one year later, or in fact saw
any benefit whatsoever. Accelerators
with a critical mass (30 percent or
more) of women programme leaders
and mentors were much more
effective with women-led ventures.
Additionally, when the accelerator was
run as a contest with prizes, women
alums performed worse than their
male counterparts. When funding
was made available to all accelerator
participants, women entrepreneurs
ended up outperforming the men.
One would hope that the accelerators

with the best practices for women would
also be the ones with stated preferences
for women, but that wasn’t the case.
Many programmes that made special
efforts to recruit women may have in
fact done their female participants a
disservice, by exposing them to a hypercompetitive programme run almost
completely by men. When words change
but habits don’t in pursuing gender
equality, good intentions can have very
bad outcomes.
Diversity vs. inclusion
The trap of good intentions was
also evident in a 2016 study finding
that minority job applicants took
companies’ diversity statements at face
value, choosing to retain ethnic tells on
their CVs that they might otherwise
have “whitened”. However, researchers
concluded that firms that touted
diversity were just as biased in selection
as the ones that didn’t. Candidates with
un-“whitened” CVs were half as likely to
be chosen for an interview.
Our fascination with diversity –
numerical representation of women and
minorities – may actually be inhibiting
progress toward workplace equality.
Of course, diversity is a necessary
aspect of equality, but the two are not
synonymous. After all, the world is
already very diverse – women represent
roughly half of humanity, yet sexism
is still with us. Achieving true equality
will require replacing inherently biased
policies and practices with more
inclusive ones.

* Sarah Kaplan is Director, Institute for

Gender and the Economy, University of
Toronto Distinguished Professor of Gender
& the Economy and Professor of Strategic
Management at the Rotman School of
Management. She presented her research
on innovation accelerators at INSEAD’s
Singapore campus in January.
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Tackling the

Gender
Gap
in

Entrepreneurship
The right combination of message and
methods would help level
the playing field.
Sarah Kaplan *
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as it is for talented women
As tough
to climb the corporate ladder as

compared to men, female entrepreneurs
may have it even harder. According to
a 2014 U.S. Senate report, a paltry 4.4
percent of the total value of conventional
small business loans went to womenowned businesses. Women comprise only
7 percent of founders receiving US$20
million or more in the testosterone-heavy
world of U.S. venture capital, Bloomberg
reported last year.
Some VCs claim that if women were
pitching high-quality businesses, the
meritocracy would duly reward them.
But recent research shows that all else
being equal, men still fare better than
women – such as a study finding that
the same video pitch for a start-up
was twice as likely to get funded by
investors when narrated by a male voice
than by a female one.
For investors, fixing the flaws in the
entrepreneurship “meritocracy” would
result in wiser decisions and higher
returns, ultimately benefiting the entire
ecosystem. However, researchers aren’t
agreed on the policies and practices
that could consistently help bridge the
gender gap in the start-up world. In a
current study (with Peter Roberts of
Emory University), I am using a gender
lens to scrutinise the performance of
innovation accelerators – programmes
whose explicit goal is to give a boost to
new entrepreneurs – with two questions
foremost in mind: Are these accelerators
working for women? And if so, how
specifically are they moving the needle?
Our early findings offer both good and
bad news. While the right combination
of messaging and methods could help
women make strides toward gender parity,
most accelerators adopted either half the
equation or none. Without a productive
alignment of words and actions, women
entrepreneurs are unlikely to benefit from
these sorts of interventions.

The good news is that the hazards of Big Data
		 can be largely avoided.
		 But they won’t be unless we zealously 		
			
protect people’s privacy
are judged according to their students’
test scores may be more likely to “teach
to the test,” or even to cheat. Similarly,
college administrators who want to
move their institutions up in the US
News and World Reports rankings
have made unwise decisions, such as
investing in extravagant gyms at the
expense of academics. Worse, they have
made grotesquely unethical decisions,
such as the effort by Mount Saint Mary’s
University to boost its “retention rate”
by identifying and expelling weaker
students in the first few weeks of school.
Even Google’s search engine is not
immune. Despite being driven by an
enormous amount of data overseen
by some of the world’s top data
scientists, its results are susceptible
to “search-engine optimization”
and manipulation, such as “Google
bombing,” “spamdexing,” and other
methods serving parochial interests.
A third hazard is privacy
violations, because so much of the

data now available contains personal
information. In recent years, enormous
collections of confidential data have
been stolen from commercial and
government sites; and researchers have
shown how people’s political opinions
can be accurately gleaned from
seemingly innocuous online postings,
such as movie reviews – even when
they are published pseudonymously.
Finally, Big Data poses a challenge
for accountability. Someone who feels
that he or she has been treated unfairly
by an algorithm’s decision often has
no way to appeal it, either because
specific results cannot be interpreted,
or because the people who have
written the algorithm refuse to provide
details about how it works. And
while governments or corporations
might intimidate anyone who objects
by describing their algorithms as
“mathematical” or “scientific,” they,
too, are often awed by their creations’
behavior. The European Union recently

adopted a measure guaranteeing people
affected by algorithms a “right to an
explanation”; but only time will tell
how this will work in practice.
When people who are harmed
by Big Data have no avenues for
recourse, the results can be toxic and
far-reaching, as data scientist Cathy
O’Neil demonstrates in her recent book
Weapons of Math Destruction.
The good news is that the hazards
of Big Data can be largely avoided.
But they won’t be unless we zealously
protect people’s privacy, detect and
correct unfairness, use algorithmic
recommendations prudently, and
maintain a rigorous understanding of
algorithms’ inner workings and the
data that informs their decisions.

* Ernest Davis is Professor of Computer

Science at the Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University.

72

Innovation & Technology

Managing
Big Data’s
Big Risks

Big Data poses serious risks if it is
misused or abused.

amount of digital data available – from
the Internet, social media, scientific
equipment, smart phones, surveillance
cameras, and many other sources – and
in the computer technologies used to
process it. “Big Data,” as it is known,
will undoubtedly deliver important
scientific, technological, and medical
advances. But Big Data also poses
serious risks if it is misused or abused.
Already, major innovations such
as Internet search engines, machine
translation, and image labeling have
relied on applying machine-learning
techniques to vast data sets.
And, in the near-future, Big Data
could significantly improve government
policymaking, social-welfare programs,
and scholarship.
But having more data is no
substitute for having high-quality
data. For example, a recent article in
Nature reports that election pollsters
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in the United States are struggling
to obtain representative samples of
the population, because they are
legally permitted to call only landline
telephones, whereas Americans
increasingly rely on cellphones. And
while one can find countless political
opinions on social media, these aren’t
reliably representative of voters, either.
In fact, a substantial share of tweets
and Facebook posts about politics are
computer-generated.
In recent years, automated programs
based on biased data sets have caused
numerous scandals. For example, last
April, when a college student searched
Google images for “unprofessional
hairstyles for work,” the results showed
mostly pictures of black people; when
the student changed the Rirst search
term to “professional,” Google returned
mostly pictures of white people. But
this was not the result of bias on the
part of Google’s programmers; rather,
it reflected how people had labeled

pictures on the Internet.
A Big Data program that used this
search result to evaluate hiring and
promotion decisions might penalize
black candidates who resembled
the pictures in the results for
“unprofessional hairstyles,” thereby
perpetuating traditional social biases.
And this isn’t just a hypothetical
possibility. Last year, a ProPublica
investigation of “recidivism risk
models” demonstrated that a widely
used methodology to determine
sentences for convicted criminals
systematically overestimates the
likelihood that black defendants will
commit crimes in the future, and
underestimates the risk that white
defendants will do so.
Another hazard of Big Data is that it
can be gamed. When people know that a
data set is being used to make important
decisions that will affect them, they
have an incentive to tip the scales in
their favor. For example, teachers who

©

last 15 years, we have
In the
witnessed an explosion in the
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too much avail. People living here are
not sure either. More than 2500 years
ago, an ancient nomadic tribe, crooning
sorrowful melodies, trudged from the
Tibetan plateau to remote mountainous
areas south of Yunnan. They pulled
their reins before Mt Ailao and ceased
their trekking. They are the ancestors
of the Hanis and the primary builders
of Yuanyang terraces. Facing extreme
conditions and scarce resources, the
Hani’s ancestors cultivated lands and
built terraces. They used their bare
hands and constructed their own
homestead.

Initiating the Connection | A
Hani woman is working in her paddy
field. She stands bare-foot, bending
over almost at a right angle, and her
clothes are drenched in sweat. We get

chatting and she tells me that when a
Hani is born, the whole family holds
a terrace ploughing ceremony. They
draw squares representing terraces,
if it’s a baby boy, an 8-year-old boy
with a small hoe performs actions of
ploughing in terraces; if it’s a baby girl,
an 8 year-old girl will perform actions
of picking oysters and catching eels.
Only after such a ceremony can a Hani
be recognized by his official name and
regarded as a member of the village. I
strongly feel the connection between
them and their terraces, their candid
devotion of lifelong stamina to them,
and their consistent, inexhaustible
reclamation of lofty mountains into
agricultural marvels.

Local Ways | Hani people are always
hospitable. Walking in Duoyishu village,

I see a feast held in front of a newly-built
house. The Hani house owner tells me,
it’s his housewarming party. The locals
in Hani are very co-operative, whenever
a family builds a home, all the villagers
offer to help. Like a wedding ceremony,
the head of the home buys gifts and
prepares a feast for all.
Deeming it ungracious to refuse their
invitation, I join the party. All seated,
the host serves me a bowl of sake and
three chunks of meat. Foods served to
guests are in a great variety and large
quantity, practically and sincerely. While
leaving, I am handed a chunk of rice
pudding, some pickled meat wrapped
with plantain leaf, fried meat flakes,
bean curd balls and more to take away.
Magnificent terraces, their founders,
generations of Hani people, will all
remain eternal in my memory.
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1.

The stunning scenery of the
terraces under the sunset.

2.

Hanis played a splendid music
among mountains and waters
in Yunnan Province.

3.

The rice terraces are like
fingerprints, created by generations
of Hani people.

1 2
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a center, forming a drawn bow following
the extension of hills. Shapes of terraces
resemble one another, but differ in
numerous ways as do the fingerprints of
human beings.

Back in Time | Since the last 80s,
the reputation of Chinese terraces,
the majority of which are Yuanyang
Hani terraces, is gradually spreading.
Scholars and tourists from home and
abroad flood in, exclaiming “Hani
terraces are the real forms of earthly
art, and Hanis are the real earthly
artists!” Yuanyang Hani terraces, as the
core component of Yunnan terraces,
have been submitted to the World
Heritage List.
Before my arrival, I’ve done plenty
of research about the Hanis and the
origination of their terraces, but not
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a 6-hour drive by coach to
It’s still
Yuanyang from Kunming. In

order to have a clear view of the rice
terraces, I settle down in Xinjie town or
Old Yuanyang. Early morning, the whole
town is clouded in a vast expanse of
whiteness and visibility is less than 2 m.
I persuade the driver to drive to Sheng
Village, since the latitude is lower and the
fog would disperse around 9 a.m.

Indelible Patterns |

Yuanyang
County is situated on the south bank
of the Hong River, south of Yunnan
province. The elevation within the
county borders falls steeply from
2939.6m to 144m, forming a spectacular
phenomenon—four seasons in
the mountain region, a mosaic of
topoclimates within a mile, with
subtropical, south subtropical, middle

latitude temperate and four other climate
types. The Hani nationality accounts for
the largest share of the county’s overall
population. There are 19,000 hectares
of rice terraces in Yuanyang County,
claimed as the region with the most
number of rice terraces in China.
Terraces lie scattered all over the
Yuanyang mountainous region, shaped in
concentric patterns with every hilltop as

The mountain village
is unveiled as sunlight
tears aparat the fog.
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Terraced Fields
Earthly Fingerprints
Terraces lie scattered all over the Yuanyang
mountainous region, shaped in concentric patterns
with every hilltop as a center, forming a drawn bow
following the extension of hills.
Written and Photography by
Wang Yuanchang
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While all of the festival is worth seeing,
there are several main highlights if you
are pressed for time during your visit.
Each area of Saudi Arabia has its own
variety of dance or Ardah. They are all
performed by men dressed in traditional
clothing who play drums, perform call
and response forms of poetry, and dance
in different ways depending on where
they are from. Some regions use more
dramatic props than others, like Al Baha,

who punctuate their performance with
gunshots. Others feature waving swords
and dancers who leap into the air in time
with the beating of drums.
Another fascinating part of the
festival is the handicraft market where
nearly 80 craftsmen demonstrate how
traditional and regional pieces are made.
Much of what is made is also for sale
which allows visitors to leave with a
special souvenir of their visit. Eastern
province, Al Ahsa in particular as it
has been designated a UNESCO city of
culture, is especially full of handicrafts
and has a number of artisans at work.
From the bisht (cloaks) weaver, to basket
makers, carpet weavers and others they
each continue to practice the skills
handed down through the generations.
Last, but not least, AlJanadriyah offers
a culinary tour of the country. While each
area has its own specialties some of the
most popular are the klaijah of Al Qassim.
Multiple stands are piled high with metal
cans of the sweet treats. If you’re lucky
you can find someone pulling them fresh
out of the oven and eat them quickly in
the frosty winter air. For more savoury
fare head to the Mecca pavilion to search
out sambosas, dumplings, Bukhari rice
and kibda (liver) sandwiches which
illustrate the variety of cultures who have
live in the region.
Finally, each year one country is
invited to display its cultural heritage as
a guest of the festival. This year it was
Egypt, but countries in the past have
been as diverse as South Korea and
Germany. AlJanadriyah is a not to be
missed highlight of the series of yearly
festivals held throughout Saudi Arabia
and the perfect place to get inspiration
for a trip around the country.
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AlJanadriyah
The Story of the
Glorious History

The living heritage of the
past is celebrated yearly with
great passion.
By Leah Schmidt

AlJanadriyah

Festival
of
Heritage and Culture has been
held each year for 31 years on vast
grounds just outside of Riyadh. For
three weeks, every winter thousands
of craftsmen, traditional dancers
and vendors from each province of
Kingdom of Saudi Arabia entertain
the millions of annual visitors.
Designed to showcase the traditions,
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foods and crafts from each of the
thirteen Saudi provinces, a visit to the
festival allows visitors to experience
a glimpse of the highlights of Saudi
Arabia. In addition to celebrating
Saudi heritage, other countries in
the Arabian Gulf, various charitable
organizations and governmental
departments also have pavilions to
entertain and educate the visitors.
AlJanadriyah is a chance for everyone,

both the local and foreign visitor, to
learn something new about Saudi
Arabia. Older visitors can remember
what life was like as a child while their
children can learn about their heritage.
From camel rides to petting falcons and
watching the energetic dancers there is
something for everyone at the festival.
At every stand there is someone who is
eager to share his knowledge with the
visitors or offer a sample of their goods.

7

a herd of camels gallivanting around. The
bond between owner and camel is often
strong, lasting, and personal. Most camels
will have individual names, and even
from afar, the camel owner will recognize
each individual of his herd. This enduring
bond between man and beast is the legacy
of generations of knowledge and skill,
with the camel having been the main
vehicle to navigate the Arabian Peninsula
for many hundreds of years. In fact,
without camels, life would undoubtedly
have been incredibly challenging in the
pre-automobile era.
If you are fortunate enough to be
invited inside a traditional tent at one of
these camps, sat among carpets of the
floor, with fresh pots of Arabic coffee and
tea brewing on a fire, you may be offered
traditional foods of al-Qassim such as

gisht (a delicacy made up of bread, dates
and ghee fried together), igdah (a food
product made of hardened, fermented,
salty milk), as well as dates, pastries such
as one of the many variations of the date
stuffed ma’amoul, and possibly fresh
camel’s milk. Certainly an unforgettable
culinary experience, and a taste of the
regional cuisine.
Yet, among the culinary delicacies
of al-Qassim is one that has brought
the region much fame and reputation:
the klaijah. A klaijah is a pastry made
of wholegrain flour, on a special oval
mold. Inside it is hollow, with a sweet
concoction of honey, date molasses, and
sugar, as well as some spices such as
cinnamon and ginger, lining the inside.
Taken fresh from the oven they are simply
delicious, and excellent to enjoy with a

spot of Arabic coffee or piping hot tea.
But eat it carefully as the warm filling will
drip out if you are not careful! Virtually
all families in the region have their own
recipes, or unique savoir faire, and to eat
one (or many) klaijahs are integral to any
visit to this region.
Visiting al-Qassim is a trip that
allows for another opportunity to sample
Kingdom of Saudi Arabia’s deep legacy of
travel, heritage and culture. With ancient
villages, nestled near bustling modern
towns, along with quiet, productive farms
and delicious pastries, al-Qassim has
many attributes that make it the ideal
place for a weekend visit.

*

Leah Schmidt is a travel photographer
based in Saudi Arabia.
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Al-Qassim
5.

Traditionally decorated door in
Souk Al Musawakaf.

6.

One of the main guard towers in
Al Khibra village.

7.

Courtyard of the former school in
Al Khibra village.

6

5

inhabited, it hosted almost two thousand
people within its walls. Today, al-Kibrah
has been preserved for posterity by the
Saudi government, with the town being
painstakingly restored along traditional
lines, its inhabitants having long ago left it
for more modern dwellings nearby. To be
shown around al-Kibrah, and its attached
museum, is to be given an insight into
the rigors of daily life barely forty or fifty
years ago, often by guides who grew up
in the town itself. It makes for an eye
opening, unique experience into smalltown, Qassimi life, and an insight that
proves both unexpected and rewarding.
It is also necessary to acknowledge the
importance of livestock in the heritage
of the region, especially with regards to
camels. No visit to al-Qassim is complete
without going to a local camp, and seeing
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Al-Qassim is not just a place of agrarian 		
		 production but also
		the inheritor of a rich history and a 		
		
proud cultural legacy
a key center for date production, as well
as other agricultural activities. The large
number of dates produced has lead to
the creation of numerous products that
contain dates. For summer visitors an
unmissable event is the massive date
festival held each year that celebrates the
wide variety of dates and date products.
Indeed, Al-Qassim’s dry climate, as
well as its cool winters, allows for many
different kinds of fruits and vegetables
to be successfully grown. Some of its
inhabitants have even experimented,
sometimes without much success, with
introducing species of entirely nonindigenous plant species such as bananas
or grapes. One of the most successful

crops, certainly at the time of visiting,
and excluding the ubiquitous dates, are
oranges. In one farm twenty-one different
kinds were grown, some bitter, some
sweet, some small, some large, but all with
great success. In addition to the oranges it
is easy to find several kinds of lemons and
other local fruits like mangoes and figs.
Once again, this completely disproves the
notion of Saudi Arabia as merely an arid,
deserted land.
Al-Qassim, however, is not just a
place of agrarian production but also the
inheritor of a rich history and a proud
cultural legacy. Dotted around the region
are the remains of fortified villages, some
restored and renovated, others not, that

showcase the architectural style of this
region. Crenelated walls made of mud
bricks rise high, with inner courtyards
designed to be warm in winter, and cool
and shaded from the heat of the summer.
One such settlement newly restored
is called al-Kibrah. Situated forty
minutes outside of Buraydah, it sits
amid cultivated fields, encircled by a
high wall that was designed to protect
it. Inside, it features a large town square,
with shops dotted along the periphery, a
past nerve center for trade, commerce,
and community activity. Today, this
inner courtyard is still used for heritage
events and festivals. Its many remaining
houses testify to the fact that, when it was
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Al-Qassim
1.

Antique license plates for sale in
Souk Al Musawakaf.

2.

The covered walkways in Al Khibra village.

3.

Some of the many oranges grown
in Al Qassim.

4.

The entrance to Souk Al Musawakaf.

1 2
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first consuls and ambassadors were
from the Qassim region. This exposure
and travel to the Middle East region
also meant that the people of al-Qassim
became excellent merchants, traders, and
businesspeople. Today, this legacy lives
on in al-Qassim, with its major towns
hosting multiple, unique businesses.
Situated to the north of the Riyadh
province and in the heart of the Nejd
region, al-Qassim is home to just over
1.3 million people. The region hosts
three main cities of Buraydah, Unaizah,
and Ar-Rass, where the mainstay of the
population lives, with a joint airport that
directly serves all three of them.
The etymology of the name “alQassim” is apparently derived from
the Arabic “Qassimah” which, in turn,
refers to the sand dunes in which the
region lies. Driving out from any of the
major urban centers of al-Qassim is to
be confronted by expansive desert with
rolling, seemingly endless sand dunes.
Nevertheless, to imagine the region as
being completely, indelibly defined by
desert would be wholly inaccurate. After
all, al-Qassim is also referred to as the
land of eight million palm trees, and is

The (pronounced “Gasim”), a
people from al-Qassim

region situated in the center of Saudi
Arabia, are renowned for their past as
merchants, adventurers, diplomats, and
travellers. Barely a century ago, with the
modern infrastructure of comfortable
and swift travel non-existent, many
men from al-Qassim mounted camels
and headed out into the wide open

world to buy and sell goods. Going as
far as modern day Turkey, Iraq, into
the countries of the Levant, and even as
far afield as North Africa, they brought
back both goods and many stories.
These travellers are still remembered
today in the communities they came
from. One such tribe, the ‘Aqilat, even
has a museum wholly dedicated to these
brave men who undertook such epic and

dangerous journeys by contemporary
standards. Their photos and memorabilia
from their travels are carefully preserved
by their families who allow the museum
to exhibit them.
In due course, people from al-Qassim,
because of their exposure to the outside
world, were ideally placed to become
prominent diplomats in the service of the
early Saudi state. Many of Saudi Arabia’s

84

Al-Qassim

Al-Qassim

Heritage and
Tradition in Nejd

Between agriculture and trade,
Al-Qassim forged a special chapter in the
history of Kingdom of Saudi Arabia.
Leah Schmidt *
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WE KNOW THAT SOMETIMES GETTING BACK QUICKLY
IS AS IMPORTANT AS GETTING THERE.
With 20 SkyTeam member airlines and a large number of partners to connect you to the world,travelling
is seamless. Covering more than 1,060 destinations worldwide and providing access to over 670 lounges,
SkyTeam makes it easy to get wherever you need to go. Visit skyteam.com

SkyTeam

As smooth as
you like!
Helping you
make transfers
seamless
We to ‘B’, but what if your journey
often talk of getting from ‘A’

takes you via somewhere else on the
way? SkyTeam’s network of over 1,050
destinations includes some of the world’s
most advanced airport hubs, such as
Seoul Incheon, Amsterdam Schiphol
and New York-JFK, offering hundreds of
convenient connections with plenty to do
while you wait for your next flight. And
we’re making transfers smoother still.
Thanks to SkyPriority benefits for Elite
Plus, First and Business Class passengers,
you can fly even faster through the

87

- March 2017

airport with priority at transfer desks,
check in, boarding and baggage
collection across our network, plus Fast
Track security and immigration at many
leading airports.
Download the free SkyTeam App and
you’ll have a handy Airport Finder and
don’t forget to look up some SkyTips to
make the most of your time in between
flights. We also offer six lounges, including
our new facility in Beijing and more than
670 others around the world, so you can
relax before that next boarding call.
And if something goes wrong, we’re
working together with our 20 member
airlines to implement new technology at
our largest airports to ensure we get you
rebooked and back on your way, with
minimum inconvenience.
If you’re connecting on your travels,
here are some suggestions to help keep
your journey hassle-free:

Check through |

Depending on
your routing, checking through with
your bags to your end destination means
you’ll have all your boarding passes at

the start of your journey, even if you’re
flying on several SkyTeam airlines.

Don’t be denied |

Even if it’s only a
short stop to change planes, use SkyTeam.
com’s Visa Checker to see if you require a
transit visa - you might not be allowed to
board without the correct documents.

Carry on if you can |

If your
luggage is with you, connecting’s a
breeze - especially if there isn’t much time
between your flights. Just be sure to check
cabin baggage restrictions before you fly.

Take your time |

Factoring in a
longer connection time increases your
chances of making your next flight if
you’re delayed, plus your bags are more
likely to make it too.
Follow our tips next time you fly and
you’ll discover how getting there can
be as enjoyable as your destination.
Visit skyteam.com to find out more.

When Lightning Strikes
A lightning storm in Elephant Butte, New
Mexico. New Mexico is part of a large swath
of land in the middle of the U.S.
nicknamed “Tornado Alley” for its extreme
weather activity.
Photograph By Carsten Peter
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Love Lock
Elephants in Amboseli National
Park in Kenya. Elephants
use their dexterous trunks,
which are composed of more
than 40,000 muscles, to do
everything from eating
and drinking to snorkeling
and bathing.
Photograph By William Thompson

Hear Me Roar
A lion and a lioness at the National
Zoological Park in Washington, D.C. Thanks
to their large larynxes, lions have the
loudest roar of all the big cats, and can be
heard from miles away.
© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph By Paul Sutherland
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Ice Ice Baby
A tabular iceberg in the Antarctic
Sound. Often having a mass of
several billion tons, tabular icebergs
are enormous floating ice shelves
that can stretch for miles.

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

Photograph By Ralph Lee Hopkins
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Terraced Fields
Earthly Fingerprints

Terraces lie scattered all over the
Yuanyang mountainous region,
shaped in concentric patterns
with every hilltop as a center,
forming a drawn bow following
the extension of hills.
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Between agriculture and
trade, Al-Qassim forged a
special chapter in the history of
Kingdom of Saudi Arabia.
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