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فوهة ومقلع
تتعدد �أ�سماء هذا املكان ال�ساحر،
فهو تارة فوهة بركان الوعبة الذي يبعد
عن مدينة الطائف 280كم ،وتارة ُي�سمى
مبقلع طمية� ..أ ًيا كان ا�سمه فجمال
املكان ُين�سي الأ�سماء.
تصوير :فواز الشريف
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رحيق الشغل
اال�شتغال يف اجلمال لي�س مهنة مقت�صرة
على النحل الذي يقتن�ص الفر�ص يف
مهرجان الورد الطائفي ،بل ي�صل هذ
اال�شتغال �إىل معامل الورد.
تصوير :حسان مبروك
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الصخر الندي
مثلما ينحدر وادي الفلية من �أعايل جبال
النما�ص تنحدر �شالالته لرتيق ماءها النقي
على �أر�ض املجاردة التي تزهو بالأخ�ضر
وبندى ال�صخر.
تصوير :ظافر البكري

9

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

حول العالم

2017  مايو-

10

طبيعة أسطورية
«جاينت كوزواي» من �أهم املعامل ال�سياحية
يف مقاطعة �إنرتم ،يف �أيرلندا ال�شمالية .هو
ممر �ساحلي عمالق حمفوف باجلمال ال�ساحر
واملغامرات التي تنقلك �إىل جزر الزمرد.
Photograph by Chris Hill
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حول العالم

على حافة العالم
يف �أق�صى جنوب الكرة الأر�ضية ،يف
القارة القطبية يقف بطريق �آديلي حماو ًال
الطريان على حافة الثلج ..و�سط موطنه
الذي يحتوي على قرابة  6ماليني بطريق
من نوع �آديلي.
Photograph by Ralph Lee Hopkins
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تسلق الجبال
قمة �سريو توري ،يف باتاغونيا ،جنوب
الأرجنتني وت�شيلي .تعد من �أروع القمم
و�أغربها يف العامل التي يق�صدها
املغامرون .ترتفع قمة هذا اجلبل �إىل �أكرث
من � 10آالف قدم عن جبال الأنديز.
Photograph by Ira Meyer
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معالم

برجا
بتروناس
يقع برجا برتونا�س التو�أم
يف العا�صمة املاليزية
كواالملبور بت�صميمهما املتميز
امل�ستمد من النمط الإ�سالمي.
ظل الربجان الأطول يف العامل
من عام  1998حتى عام ،2004
بارتفاع يبلغ  375مرتًا ،وي�صل �إىل
 452مرتًا �إذا ما مت احت�ساب طول
الهوائي �أعلى الربجني.
ي�شتهر الربجان با�سم «املنارة
برتونا�س» ن�سبة ال�سم �شركة
النفط التي طلبت بناءهما .وي�ضم
كل برج  88طاب ًقا و 78م�صعدً ا،
ويت�صل الربجان من الأعلى
بج�سر هوائي يف الطابقني  41و42
بارتفاع يبلغ  170مرتًا فوق م�ستوى
الأر�ض� .صمم الربجني املهند�س
املعماري الأرجنتيني �سيزار
بيلي ،وبد�أ البناء يف عام ،1992
وا�ستخدمت يف عملية البناء كمية
�ضخمة من املواد الإ�سمنتية� ،إذ
بلغ عمق بناء الأ�سا�س  120مرتًا،
وهو ما كلف �أموا ًال طائلة ،حيث
جتاوزت التكلفة الإجمالية لبناء
الربجني نحو  1.6مليار دوالر.
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باريس

على ضفاف نهر السين تنام العاصمة
الفرنسية باريس ،إحدى أشهر مدن
العالم ،وواحدة من أكثر الوجهات
جذبًا لماليين السائحين سنويًا.
باريس هي كبرى المدن الفرنسية
سكا ًنا ،وأهمها اقتصاديًا وثقافيًا
وفنيًا ،وتحفل بالكثير من المعالم
التي تعد مقاصد رئيسة لزوار الدولة
الفرنسية.

أين تسكن؟
San Regis Hotel
يقع الفندق داخل ق�صر خا�ص يعود تاريخه �إىل
القرن التا�سع ع�شر ،ويبعد م�سافة  3دقائق �س ًريا
على الأقدام من ال�شانزليزيه ،ونحو  200مرت فقط
من نهر ال�سني .ي�ستمتع النزالء يف هذا الفندق
باخلدمات الع�صرية التي تالقي تطلعاتهم .كما
يحظون بفر�صة اال�ستمتاع ب�أنواع الطعام التي
يوفرها الفندق ،من الإفطار اليومي مبطعم لو
كونفيدين�س دو �سان ريجيه� ،إىل الإفطار الأمريكي
بالغرف ،ف�ض ًال عن جتربة امل�أكوالت الفرن�سية.
�أقرب حمطة مرتو للفندق هي فرانكلني د.
روزفلت ،ي�صلها النزيل عرب امل�شي ملدة خم�س
دقائق ،بينما ال يبتعد الفندق عن �شارع مونتني
الذي ي�ضم البوتيكات املعروفة والق�صر الكبري،
كما ال يبتعد كث ًريا عن �ساحة الكونكورد.
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أين تذهب؟
�أول ما يتبادر �إىل الأذهان عند ذكر باري�س هو
برج �إيفل ال�شهري ،الذي ي�صل ارتفاعه �إىل  324مرتًا،
ويعد واحدً ا من �أ�شهر معامل العامل .كما ت�ضم باري�س
على مقربة من الربج قو�س الن�صر الذي يقع يف
�شارعا� ،أ�شهرهم
�ساحة �شارل ديغول ،ويلتقي عنده ً 12
ال�شانزليزيه .بينما يقع ميدان تروكاديرو �إىل جانب
الربج ويوجد خلفه ق�صر �شايو الذي يجمع عددًا من
املتاحف املهمة.
يعد اجللو�س �إىل جوار نهر ال�سني متعة كبرية،
خ�صو�صا مع وجود نحو  37ج�س ًرا فوق النهر ،وما
ً
ي�ضمه من جزيرة داخلية هي �إيل دو ال�سيت ،ت�ستقر
عليها بع�ض املباين ال�سياحية املهمة .بينما تقع بلدية
باري�س على �ضفة النهر .هذه البلدية متت �إعادة
بنائها يف عام  1882بعد احرتاقها قبلها بب�ضع �سنني.
على بعد نحو  25كيلو مرتًا جنوب غرب باري�س يقع
ق�صر فر�ساي الذي بني يف عهد امللك لوي�س الرابع
ع�شر ،مبا ي�ضمه من �أجزاء مميزة منها قاعة املرايا،
وخمدع امللك ،وحدائق الق�صر.
من �أ�شهر املتاحف على م�ستوى العامل ي�أتي
متحف اللوفر مبا ي�ضمه من قطع �أثرية من خمتلف
احل�ضارات� ،إىل جانب اللوحات الفنية لأ�شهر الفنانني،
وعلى ر�أ�سها لوحة املوناليزا الأكرث �شهرة عامل ًيا.

ماذا تتسوق؟
�أ�شهر �شوارع باري�س على الإطالق هو �شارع
ال�شانزليزيه .ذلك ال�شارع املتميز املزين
بالأ�شجار وامل�شاهد املميزة ،الذي ي�ضم كث ًريا
من املتاجر املعروفة التي يق�صدها كل زوار
املدينة الفرن�سية .كما �أن �شارع با�سي الواقع يف
املنطقة  16املعروفة بكال�سيكيتها ي�ضم عددًا
من املتاجر ال�صغرية للأحذية واملالب�س .بينما
يعد �شارع رين من بني الوجهات املتميزة � ً
أي�ضا
مبا يوفره من متاجر مالب�س وكماليات على
مقربة من حديقة لوك�سمبورغ .ويجمع بولفارد
هو�سمان يف املنطقة التا�سعة متاجر برينتان
ومعار�ض الفاييت مبا تقدمه من �أزياء حديثة
وكماليات متنوعة.
تتعدد �شوارع الت�سوق يف باري�س ،ومنها �شارع
�أفينيو مونتاين امل�شهور بهدوئه ،و�شارع �سان
�أونوريه الذي ي�ضم �إىل جوار املتاجر معار�ض
ال�صور والأغرا�ض الفنية والإلكرتونيات .و�شارع
ريفويل وبولفارد �سان مي�شيل و�سان جريمان.

من هنا وهناك

أجمل المكتبات في العالم
ال

يزال الكتاب على ر�أ�س و�سائل املعرفة
والتثقيف ،لذلك تهتم به امل�ؤ�س�سات
الثقافية يف معظم البلدان ،حتى �أ�صبحت
املكتبات لي�ست فقط م�ساكن جامدة تنام
على �أرففها الكتب ،بل مراكز حيوية ال تزال
املورد الثقايف الأول ال�ستقاء املعلومات ،وتنمية
العقول ،حتر�س �أعمدتها ع�صارة الفكر الب�شري
على مر الع�صور ،وكنوز �إبداعه.
ر�صد موقع « »Bustle.comالثقايف� ،أروع
املكتبات حول العامل� ،إذ جاءت املكتبة
الوطنية ،يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،التي
ت�أوي �أكرث من  14مليون كتاب ،وال تزال،
على الرغم من �إن�شائها منذ  ،1461حتتفظ
مبظهرها الكال�سيكي الأنيق الذي ي�شهد
على تاريخ معماري عريق� .أما مكتبة «El
ميا جز ًءا من
 ،»Escorialالإ�سبانية فكانت قد ً
�إقامة �أن�شئت مللك �إ�سبانيا يف عام ،1592
وحتمل ب�صمة �إبداع �أ�شهر الفنانني الإ�سبان
والإيطاليني يف القرنني  16و .17بينما تبدو
مكتبة « ،»Handelingenkamerاملعروفة باملكتبة
القدمية يف هولندا ب�سالملها احللزونية الفاخرة

وزخارفها البديعة ،و�أ�ضوائها املهيبة ،ك�أنها
�أ�سطورة من �أ�ساطري القرن التا�سع ع�شر.
ت�أ�س�ست مكتبة « ،»Wiblingenيف �أملانيا عام
 ،1093ومت جتديدها يف  ،1714وتُع ّد مبا حتويه
من �أ�سقف مذهلة وتفا�صيل زخرفية راقية .من
�أروع مناذج عمارة الروكوكو يف �أملانيا .بينما
تعد مكتبة « »George Peabodyالتي ت�أ�س�ست
عام  ،1878يف بالتيمور هي مكتبة البحوث
بجامعة جونز هوبكنز ،وتتمتع بت�صميمها
املذهل و�أروقتها الداخلية املثرية وطبقات حديد
الزهر التي حولها احلرفيون �إىل �أروع حامالت
للكتب ،ومتثل �أجمل ف�ضاء مكتبي يف الواليات
املتحدة الأمريكية على الإطالق.
وتعد مكتبة « ،»Beitouيف تايوان �أول مكتبة
خ�ضراء يف البالد� ،أما مكتبة « ،»Nakajimaيف
اليابان فهي تابعة جلامعة �أكيتا الدولية وتعرف
ب�أنها «املكتبة التي ال تنام �أبدً ا»� ،إذ تفتح �أبوابها
يوم ًيا دون انقطاع ،طوال �أيام ال�سنة ،يف حني
جتمع املكتبة املركزية يف فانكوفر بكندا بهيئتها
الرومانية العريقة نحو  1.3مليون من الكتب
والوثائق.

تعداد السكان عام 2060
كان

عدد �سكان العامل يف خم�سينيات القرن
املا�ضي ،يبلغ نحو  2.5مليار ن�سمة� .أما
اليوم ،فقد جتاوز  7.5مليار ن�سمة ،ومن املتوقع
�أن يرتفع تعداد ال�سكان بحلول عام � ،2050إىل
 9.7مليار ن�سمة.
كان تعداد ال�سكان يف ال�صني يف منت�صف
القرن الع�شرين 500 ،مليون ن�سمة ،وهي منذ
ذلك التاريخ ،الدولة الأكرث كثافة �سكانية يف
العامل ،تليها الهند والواليات املتحدة� .إال �أن
ازدحاما بال�سكان
قائمة دول العامل الأكرث
ً
�ستتغري بحلول عام .2060
من املتوقع �أن تت�صدر قائمة البلدان الأكرث
كثافة �سكانية ،ال�صني والهند ونيجرييا
والواليات املتحدة ،تليها باك�ستان و�إندوني�سيا
والكونغو ،ثم الربازيل ،و�أثيوبيا ،وبنغالدي�ش،
وتنزانيا ،واملك�سيك.
بعد �أن ظلت ال�صني على مدى ن�صف القرن
املا�ضي الأعلى كثافة �سكانية ،ت�شري التوقعات
�إىل �أن الهند قد تتجاوزها يف حدود عام .2022
بلد �آخر على قائمة البلدان التي ينمو عدد
�سكانها ب�سرعة كبرية ،هو نيجرييا ،التي مل
18
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يكن عدد �سكانها يف عام  ،1950يتجاوز 37

مليو ًنا ،لكنه جتاوز يف  182 ،2015مليو ًنا.
و�سيتوا�صل ارتفاع عدد ال�سكان يف نيجرييا،
مع معدل اخل�صوبة املرتفع ون�سبة ال�شباب
بن�س ٍق �سيجعلها تتف ّوق على الواليات
الكبريةَ ،
املتحدة ،لت�صبح بحلول عام  ،2060ثالث دولة
من حيث عدد ال�سكان يف العامل ،بقرابة املليار
�ساكن ،بينما لن يتجاوز عدد �سكان الواليات
املتحدة  400مليون ن�سمة.
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،التي كان
عدد �سكانها يف عام  ،1950ال يتعدى  12مليون
ن�سمة� ،سيقفز �إىل  237مليون بحلول عام ،2060
مع توقع منو كبري يف عدد ال�سكان ال�شباب.
يف املقابل� ،ست�شهد الربازيل التي كانت
على الدوام� ،إحدى دول العامل الأكرث كثافة،
تزايدً ا يف �شيخوخة �سكانها وتراج ًعا يف التعداد
الإجمايل ،وكذلك الأمر بالن�سبة لبع�ض الدول
الأوروبية .كما �أن رو�سيا �ستختفي نهائ ًيا من
قائمة الأعلى كثافة �سكانية بحلول عام ،2040
بعد �أن كانت حتتل يف  ،1950املرتبة الرابعة
عامل ًيا.

من هنا وهناك

األوروبيون المغتربون
من

�أهم الظواهر التي تعي�شها �أوروبا يف
ال�سنوات الأخرية ق�ضية الهجرة ،التي
�أ�صبحت مو�ضوع نقا�ش مكثف يف العديد من
الدول الأوروبية ،و�إن كانت املباحثات تتعلق
باملهاجرين من خارج دول االحتاد الأوروبي.
ع َك�س حتليل بيانات �إح�صائية � ْأجرته
�شعبة ال�سكان التابعة للأمم املتحدة ،ملعرفة
عدد مواطني دول االحتاد الأوروبي الذين
يعي�شون يف بلدان غري بلدانهم ،معلومات مهمة
حول �أكرث البلدان امل�صدرة للمغرتبني داخل
االحتاد الأوروبي� ،إذ جاءت على ر�أ�س هذه
الدول بولندا ،وتلتها كل من �أملانيا ،ورومانيا،
و�إيطاليا ،ثم اململكة املتحدة يف املرتبة
اخلام�سة.
خل�صت الإح�صائية �إىل �أن عدد املواطنني
البولنديني الذين يعي�شون يف بلدان �أخرى من
االحتاد الأوروبي يبلغ قرابة ثالثة �أ�ضعاف
مواطني اململكة املتحدة الذين يعي�شون
خارجها.
من الغريب �أن ظاهرة انتقال �أعداد كبرية

من النا�س للعي�ش يف اململكة املتحدة حتظى
بتغطية �إعالمية وا�سعة ،يف حني ال يكاد
اهتماما كب ًريا ب�أعداد
الإعالم نف�سه يبدي
ً
الربيطانيني الذين انتقلوا للعي�ش خارج البالد،
يف الوقت الذي يق ّدر فيه عدد الربيطانيني
الذين انتقلوا للعي�ش يف بلدان �أخرى بنحو 4.9
مليون �شخ�ص.
�أظهر حتليل البيانات الإح�صائي حول عدد
املواطنني الربيطانيني الذين يعي�شون يف �أماكن
�أخرى من االحتاد الأوروبي� ،أن �إ�سبانيا (300
�ألف) و�أيرلندا (� 250ألف) ،هما الوجهتان
املف�ضلتان لدى الربيطانيني.
ت�أتي بعد ذلك ،فرن�سا و�أملانيا� ،إذ ت�أويان
�أكرث من � 50ألف من مواطني اململكة املتحدة.
�إال �أن جميع مواطني االحتاد الأوروبي،
�سواء كانوا الأوروبيني الذين يعي�شون يف
اململكة املتحدة� ،أو مواطني اململكة املتحدة
الذين يعي�شون يف االحتاد الأوروبي ،يواجهون
جميعهم ،م�ستقب ًال مقلقًا ب�ش�أن حقوق الإقامة
مع خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.

اللغة اإلنجليزية حول العالم
ت�صنف

اللغة الإجنليزية �أكرث اللغات
انت�شا ًرا ح��ول ال�ع��امل ،وذلك
على الرغم من �أن �أغلبية املتحدثني بها لي�ست
الإجنليزية اللغة الأم لهم .فمن نحو مليار
ون�صف املليار �شخ�ص يتحدثون الإجنليزية
ع��امل � ًي��ا ،ف�ق��ط �أق ��ل م��ن  400م�ل�ي��ون �شخ�ص
ي�ستخدمونها لغتهم الأوىل .وهذا يعني �أن �أكرث
من مليار �شخ�ص يعدون اللغة الإجنليزية لغة
ثانية لهم.
يف م�ؤ�شر اح�تراف�ي��ة اللغة الإجنليزية
ال��ذي ن�شر م ��ؤخ � ًرا ،مت��ت درا� �س��ة البلدان
التي يتم فيها تعليم اللغة الإجنليزية حول
العامل وم�ستوى ج��ودة ه��ذا التعليم يف كل
دول ��ة ،وذل ��ك ل�ل��وق��وف على ال �ب �ل��دان التي
حتظى ب�أعلى قدر من االحرتافية يف اللغة
الإجنليزية لغة ثانية.
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حلت هولندا يف املركز الأول ك�أف�ضل دولة
يتحدث �سكانها باللغة الإجنليزية لغة ثانية،
فيما جاءت الدمنارك وبفارق �ضئيل عن هولندا
يف املركز الثاين ،وتبعتها ال�سويد ،ثم الرنويج
ومن بعدها جاءت فنلندا يف املركز اخلام�س.
�أم��ا �سنغافورة فقد حلت يف املركز ال�ساد�س
عامل ًيا ثم لوك�سمربغ ،وم��ن بعدها النم�سا ثم
�أملانيا ،ثم بولندا يف املركز العا�شر.
يك�شف هذا امل�ؤ�شر عن حقيقة مهمة وهي
�أن هناك دولة وحيدة فقط غري �أوروبية حتظى
مب�ع��اي�ير متقدمة يف حت��دث �سكانها باللغة
الإجنليزية وه��ي �سنغافورة .بينما حلت دول
�أوروبية كربى يف مركز مت�أخر على م�ستوى قارة
�أوروبا� ،إذ حلت �إ�سبانيا يف املركز  ،19و�إيطاليا
يف امل��رك��ز  ،21وفرن�سا يف امل��رك��ز  ،22بينما
جاءت رو�سيا يف املركز .23

الرياض

الرياض

عاصمة التاريخ والمستقبل
كانت تسمى حجر اليمامة
وظلت طوال عصور حلقة وصل بين شرق
الجزيرة وغربها.
د .تنيضب الفايدي
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عبق

تاريخي ،ينبعث من منبع املجد ،وموئل الفخر ،من مدين ٍة
افتنت بها اجلميع ،حتى و�صل الهيام بـها حد ال�شعر،
ذكرها ر ْو ً�ضا ،وزه ًرا ،و�أ َر ًجا ال�شاعر اجلاهلي الأع�شى ميمون بن
قي�س� ،سكنها ع�ش ًقا ،وذاب بها وجدًا ،حيث حبيبته التي ال يطيق لها
وداعا� .إنها الريا�ض ،مدينة متتزج باملا�ضي ،وتن�صهر يف احلا�ضر،
ً
تفوح بعطر االزدهار ،فينت�شي كل ما حولها ،تتجدد �صحرا�ؤها
فتتنف�س الزمنَ اجلديدَ  ،ثرى وثرا ًء.
هي مدائن يف مدينة ،ع�شقت جميع اجلهات فات�سعت لتحت�ضنها،
يك ُّل الب�ص ُر قبل �أن يحيط بها� ،إنـها درة العوا�صم ،ت�ضيء عل ًما
وت�ش ُّع معرف ًة حيث اجلامعات ،والكليات ،ومئات املعاهد واملدار�س،
ملكت نا�صية احل�ضارة ،وتوافرت لها معطياتـها .ف�شوارعها وا�سعة،
وميادينها ف�سيحة ،ومبانيها جتاوزت هامات ال�سحب ،وت�ضم مئات
امل�صانع واملعار�ض ،والأ�سواق .كما تنوعت املتنزهات واحلدائق،
َ
امل�ستقبل بك ّل �شموخ ،وتعت ّز
وتبو�أت الق َّمة عمرا ًنا ،وت�ست�شرف

مبا�ضيها فتعبق منفوحة ،والبطحاء ،وال�صاحلية ،واحللة ،ودخنة،
وامللز ،والو�شم ،والنا�صرية ،واملربع ،والعليا ،والنخيل ،وامل�صيف،
والرو�ضة ،والن�سيم ،وال�شفاء ،وحي ال�صحافة ،وكل مكان فيها
بجود �أهلها ،وتتمنع بقوة رجالها.
هام بها كثري من ال�شعراء ،فكتبتهم �شع ًرا ،وخلدت ق�صائدهم،
يناجيها �أحدهم:
نجوى الرياض مشاع ٌر تتعد ُد
وهوى الرياض قصيدة تتجد ُد
خل الرياض ّ
ّ
تبث نجوى عشقها
للزائرين ..فبابها ال يوصد
يا درّة الصحراء أعشبَ خاطري
لما رأيتكِ شعلة تتوق ُد

تصوير :سامي الرويسان
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الرياض

2

1
الريا�ض جمع رو�ضة ،وهي الب�ساتني واحلدائق الغناء .ولعل �سبب
ت�سميتها بذلك �أنها �إحدى املناطق القليلة و�سط ال�صحراء التي
متتاز باخ�ضرارها وخ�صوبة �أر�ضها ،والرو�ضة �إذا ذكرت طبق
عليها قول ال�شاعر:
أقتل أدواء الرجال الوجد
وق نجدًا فالغرام نج ُد
ِ
حيث الرياض والنسيم أنف
ودنف ما يستفيق بعد
أن الصبا إذا جرت قادحة
نار الغرام ففؤادي الزند
ال تتلق نفحة نجدية
هز ًال فهزل النفحات جد
ما كبدي بعدك إال جذوة
لها بترجيع الحنين وقد

3
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.1

يقع م�سجد الإمام تركي بن عبداهلل يف منطقة
ق�صر احلكم.

.2

ي�ضم املتحف الوطني كث ًريا من القطع الأثرية
التي تعك�س تاريخ اململكة العربية ال�سعودية.

.3

ميثل مركز امللك عبداهلل املايل ،حا�ضنة عاملية
لال�ستثمار تواكب تطور مدينة الريا�ض.

.4

يعد متنزه �سالم الذي يقع يف و�سط مدينة
متنف�سا متميزً ا ل�سكانها.
الريا�ض
ً

.5

تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض حماية
وادي حنيفة وت�أهيله ،بف�ضل �أهميته وم�ساحته
املرتامية من �شمال الريا�ض �إىل جنوبها.

.6

يقع اجل�سر املعلق يف منطقة وادي لنب غرب
الريا�ض.

4

لم تعرف الرياض بهذا االسم إال قبل ثالث مئة سنة تقري ًبا،
ويعود تاريخها إلى عصور سحيقة حيث كانت تسكنها
قبيلتا طسم وجديس من العرب البائدة
مل تعرف الريا�ض بهذا اال�سم �إال قبل ثالث مئة �سنة تقري ًبا� ,أما
قبل ذلك فقد كانت ت�سمى بـ«حجر اليمامة» التي يعود تاريخها
�إىل ع�صور �سحيقة حيث كانت ت�سكنها قبيلتا ط�سم وجدي�س من
العرب البائدة .وقد ظلت الريا�ض �أو حجر اليمامة طوال ع�صور
حلقة و�صل بني �شرق اجلزيرة وغربها .وخلدت اليمامة يف ال�شعر
العربي حيث ارتبطت بكثري من الق�ص�ص وال�شعر قال ال�شاعــر:
فأعرضت اليمامة واشمخرت
كأسياف بأيدي مصلتينا
ولأن اجلبل (اليمامة) �أعر�ضت كما يف البيت ال�سابق ،لذا يطلق
عليه �أحيا ًنا ا�سم العار�ض:
قال ال�شاعر:
وأكاد من شغفي بما أنشدته
أطوي إليك تهامة والعارضا
وي�سمى جبل اليمامة طوي ًقا:
قال ال�شاعر:

ولو أن قلب طويق باح بسره
لم يعد ماهو ّ
شف عنه فجلجال
وقد وردت اليمامة وهجر على ل�سان ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم .فعن �أبي مو�سى الأ�شعري ،ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،قال« :ر�أيت يف املنام �أين �أهاجر من مكة
أر�ض بها نخل ،فذهب وهلي �إىل �أنـها اليمام ُة �أو هجر،
�إىل � ٍ
ف�إذا هي املدينة يرثب .»..متفق عليه .واليمامة ديار بني حنيفة
وا�شتهر �سكنهم حول وادي بني حنيفة واليمامة �أ�شمل من ذلك.
قال ال�شاعر ال�شهري جرير– واليمامة موطنه– متوعدً ا بع�ض
�صغار �شعراء بني حنيفة:
ُ
أبني حنيف َة ّ
حكموا
سفهاءكمْ
أخ ُ
إني َ
اف علي ُْكمُ أن أغضبَا
أبني حنيف َة إ ّنني ْ
إن أهجُ كمْ
التواري أر َنبا
أ َدعُ اليما َم َة
ِ
وجند ،واليمامة ،ووادي حنيفة ،ورماح وما يحيط بها �أجنبت

25

الرياض

يعد قصر المصمك من مباني الرياض
األصلية الباقية ،التي تشهد على توحيد
المملكة العربية السعودية

26

 -مايو 2017

5
كبار ال�شعراء ومنهم جرير .لذا برز �شعراء املعلقات
وغريهم من منطقة جند جلمال طبيعتها وتعدد
�أزهارها و�أ�شجارها .وكم تغنى ال�شعراء بتعدد
ريا�ض جند وجمالها! والنجد :ما ارتفع من الأر�ض.
وتتكرر جند كث ًريا ويق�صد بـها اله�ضبة التي تكون
قلب �شبه اجلزيرة العربية بني تـهامة اليمن وحدود
ال�شام والعراق �إىل ذات عرق يف احلجاز ،وتتكون
من منطقة وادي الرمة واملنطقة الو�سطى واملنطقة
اجلنوبية ،وحتتل الريا�ض قلب جند الناب�ض.

6

منفوحة ..موطن األعشى
تعد الريا�ض مدينة حديثة لكن بع�ض �أحيائها قدمي
جدً ا مثل حي منفوحة �أو مدينة منفوحة موطن
الأع�شى الذي ذكر الريا�ض ومن �ضمنها الريا�ض
احلزْ نَ .
التي حول منفوحة وذكر ريا�ض َ
واحلزْ ن
ما ارتفع من الأر�ض ،وهي �أف�ضل من ريا�ض
االنخفا�ض ،وهي حقيقة الريا�ض حال ًيا مرتفعة
معنى وواق ًعا.
27

فاس

فاس

حاضرة العلم والثقافة
ً
تاريخا
فاس مدينة الحضارة المتراكمة التي تتوسد
يمتد ألكثر من  1200سنة وتتربع على إرث عريق شيدته دول مرت
على المكان فأحالته الى أيقونة للعلم والمعرفة.

د .أحمد قران الزهراني
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29

فاس

ُبني جامع القرويني عام  859م وبقي مركزً ا للن�شاط الفكري والثقايف والديني

�أن

تكتب ب�إعجاب يعني �أنك حتيل الكلمات �إىل
مو�سيقا ،واحلروف �إىل �أوتار ،وتعيد �صياغة
اجلمل لتتقاطع مع �صور تختزنها الذاكرة عن مكان
ما ،مل يغادرك حتى و�إن غبت عنه ون�أت بكم امل�سافات.
الكتابة وردة يف حديقة .الكتابة �ضوء يف كهف.
والأمكنة مزيج بينهما بح�سب معرفة الكاتب
بتاريخها و�أهميتها وعمقها وت�أثريها وجمالياتها.
فحينما يكون املكان جمهو ًال يكون حينها كه ًفا ال
ي�ضيئه �إال الكتابة ،وال جتلو غ�شاوته �إال الكلمات.
معلوما ،يكون حديقة يف
واملكان حينما يكون ً
ف�ضاء م�شرع للر�ؤية ،ي�ستطيع حينها الكاتب �أن ميلأ
املكان ،احلديقة ،بخياله الكتابي وك�أمنا يزرع وردة
و�سط �أ�شجار التاريخ.
املكان يف �أق�صى الغرب العربي والزمن ال حدود
له .والتاريخ منذ ن�ش�أته ،وهو بني �أن يكون كه ًفا ال
يعلم مداخله اال �أهله ،وبني �أن يكون حديقة يتغنى
بها زواره.
املكان يتو�سد ً
تاريخا ميتد لأكرث من � 1200سنة
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ويرتبع على �إرث ح�ضاري �شيدته دول مرت على
املكان ف�أحالته اىل �أيقونة للعلم واملعرفة.
مدينة فا�س التي ت�أ�س�ست عام 182هـ املوافق
808م ،على يد �إدري�س الثاين الذي جعلها عا�صمة
الدولة الإدري�سية باملغرب ،احتفلت �سنة  2008بعيد
ميالدها البالغ � 1200سنة .وتنق�سم فا�س �إىل ثالثة
�أق�سام :فا�س البايل ،وهي املدينة القدمية ،وفا�س
اجلديدة ،وقد بنيت يف القرن الثالث ع�شر امليالدي،
واملدينة اجلديدة التي بناها الفرن�سيون �إبان فرتة
اال�ستعمار الفرن�سي.
ت�شتهر مدينة فا�س ب�أبوابها املتعددة التي تتمثل
يف« :باب الفتوح ،باب اخلوخة ،باب املحروق ،باب
احلديد ،باب الدكاكني ،باب املكينة ،باب �أبي اجلنود،
باب الربجة ،باب ال�سمارين ،باب جبالة ،باب
الكي�سة ،باب �سيدي بوجيدة ،باب �شم�س ،باب زيات».
كما ت�شتهر مدينة فا�س مبعاملها الأثرية التي ي�أتي
جامع القرويني يف مقدمتها ك�أ�شهر اجلوامع و�أول
جامعة يف العامل� ،أ�س�سته ال�سيدة فاطمة بنت حممد

الفهري عام 245هـ 859م ،بعد ت�أ�سي�س املدينة بواحد
عاما .وقد بقي اجلامع واجلامعة العلمية
وخم�سني ً
امللحقة به مركزًا للن�شاط الفكري والثقايف والديني،
ومعل ًما �أثر ًيا ت�شد له الرحال .وكذلك ال�سور وبوابته
املزينة ب�أقوا�س ونقو�ش جميلة .تتميز املدينة � ً
أي�ضا
بالزخارف والف�سيف�ساء ،كما ت�شتهر بالق�صور التي
�شيدها املرينيون على التالل ال�شمالية للمدينة.
�شيدت ال�سيدة مرمي الفهرية �أخت فاطمة
الفهرية م�سجد الأندل�سيني �سنة 859-860م بت�صميم
خمتلف عن جامع القرويني ،ومت تعديله بت�صاميمه
احلالية التي تعود �إىل فرتة حكم النا�صر املوحدي،
ومتت �إ�ضافة بع�ض الإ�صالحات كنافورة وخزانة يف
العهد املريني.
ي�شري �أحد الباحثني املغاربة �إىل �أن مدر�سة
العطارين الواقعة �شمال جامع القرويني مل ين�ش�أ يف
التاريخ مثلها بجمالها ودقة ت�صميمها� ،إذ تعد من
�أجمل املدار�س املغربية على رغم �صغر م�ساحتها،
وذلك ملا تتميز به زخارفها البديعة التي جتعل منها

تقع مدر�سة العطارين �شمال جامع القرويني ،وتعد من �أجمل املدار�س املغربية رغم �صغر م�ساحتها

حتفة عمرانية نادرة .وقد �أمر بت�شييدها ال�سلطان
املريني �أبو �سعيد عثمان .ومت االنتهاء من بنائها يف
725هـ1325/م .وقد �أ�شرف ال�سلطان �شخ�ص ًيا على
ت�أ�سي�سها يف البداية.
تت�ألف املدر�سة من �صحن مك�شوف فيه حو�ض
ماء ،حتيط به قاعة لل�صالة مربعة يف اجلهة املقابلة
جلدار القبلة ،و�صاالت معدة لال�ستقبال ،وقد
مت ا�ستخدام املواد املختلفة يف البناء والزخرفة،
ومن �أهمها اخل�شب واحلجر والف�سيف�ساء اخلزفية
وغريها من الأدوات ،كما توجد قاعة الو�ضوء،
ونافورة جدارية.
ت�شتهر مدينة فا�س باحلرف اليدوية التي
اختفت من كثري من مدن العامل� ،إال مدينة فا�س
ا�ستطاعت �أن حتافظ على هذه احلرف وحتيلها �إىل
م�صدر اقت�صادي ومعلم تراثي ،حيث يقتني ال�سياح
من كل دول العامل املنتجات احلرفية التي تتميز
بها املدينة .ومن �أهم هذه احلرف دباغة اجللود
و�صناعة الأواين املنزلية من النحا�س ،واملن�سوجات

اليدوية ،وامل�صوغات الف�ضية ،والتي تكتظ بها
البلدة القدمية.
من �أ�شهر الأ�سواق يف البلدة القدمية يف فا�س،
�سوق ال�صباغني الذي يتل ّون بالطه ب�ألوان متعددة
نتيجة قيام ال�صباغني بغ�سل اجللود حيث تت�سرب
مياهها امللونة بالأ�صبغة املتنوعة على بالط املمرات
والأزقة فتتحول �إىل ما ي�شبه اللوحات الفنية
الت�شكيلية التي ت�شكل منظ ًرا جمي ًال.
�أما �سوق النجارين فيتميز برائحة خ�شب
الأرز الذي ي�ستخدمه النجارون يف ت�صاميمهم،
حيث ي�صنعون منه كرا�سي ،وطاوالت ،وخزانات،
وحت ًفا ،و�أدوات منزلية منقو�شة .كما يتميز هذا
ال�سوق بوجود �ساحة تقع و�سط ال�سوق ت�سمى �ساحة
النجارين ،وفيها نوافري املياه التي تعد �أجمل
النوافري يف مدينة فا�س.
ولأن فا�س حا�ضرة العلم ومدينة املعرفة وموطن
الثقافة ،فقد تغنى بها ال�شعراء و�سجلوها مبداد
احلب عرب ق�صائدهم ،فيقول ابنها ال�شاعر
من ِّ

عبدالكرمي ثابت يف ق�صيدته فا�س:
أنتِ ما أنتِ في الدنا والوجو ِد
والفـخار التلــيـد
يا ابنة المج ِد
ِ
فــاس ُ
أنـتِ يا ُ
المــغرب األقــ
درة
ِ
لؤلؤ منضود
صى ،وعق ٌد من ٍ
أنتِ ما أنـتِ ؟ لـسـتِ إال مــال ًذا
مــــقــدس وجــــــديــــد
لــــقـــديــــم
ٍ
ٍ
ُ
الفــخـار ولــحـنٌ
أنــشـودة
أنــتِ
ِ
الــزمـان الــشـديــد
فـم
ِ
رائـ ٌع في ِ
تلك هي فا�س مدينة احل�ضارة املرتاكمة ،ت�سكنك
لأول وهلة وت�شعرك بحميميتها وك�أنها بوابة الدخول
�إىل مدن �أخرى.
ال ت�أخذ منك �سوى الإعجاب ،بينما تعطيك
احلب ،ومتنحك ر�ؤية تاريخية لدول �سادت ثم بادت،
وهي هي ذاتها فا�س مدينة العلم والثقافة.
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حورية البحر
والذهب األسود
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

قال �إن �أحالمي يجب �أن تظل جمرد �أحالم!» .تلكم كلمات حورية البحر
(�أرييل) يف فيلم الر�سوم املتحركة ال�شهري الذي يحكي ق�صة احلورية التي
تتخلى عن عامل البحار ،وتفقد قدرتها على الكالم لتمتلك رجلني وحتقق حلمها باحلياة
يف عامل الب�شر مهما كلف الثمن .ويبدو �أن حورية البحر التي يقف متثالها �أمام �شواطئ
كوبنهاغن �أورثت هذا الإ�صرار لأبناء ال�شعب الدمناركي حيث قرروا م�ؤخر ًا �أن يبد�ؤوا
رحلتهم لعامل جديد يعي�شون فيه دون احلاجة �إىل الذهب الأ�سود.
تبد�أ الق�صة من الر�ؤية التي و�ضعتها حكومة الدمنارك ب�إجماع كبري من خمتلف
الأحزاب ال�سيا�سية ب�أن بالدهم بحلول عام  2050لن ت�ستخدم �أ ًيا من امل�شتقات
الهيدروكربونية كالبرتول والغاز الطبيعي� ،سواء لإنتاج الطاقة �أو لو�سائل النقل .وال يبدو
�أن ه�ؤالء القوم يتحدثون عن �أحالم بعيدة .فحوايل  %40من الطاقة الكهربائية يتم
�إنتاجها باالعتماد على الطاقة املتجددة كال�شم�س ،وطاقة الرياح ،وي�ستهدفون الو�صول
�إىل �إنتاج  %50من الطاقة الكهربائية عرب م�صادر الطاقة املتجددة عام .2020
اجلميل يف التجربة الدمناركية �أن القوم مل يفكروا فقط يف �إدارة �إنتاج الطاقة بل يف
�إدارة االحتياج � ً
خ�صو�صا
أي�ضا ،حيث خرجت فكرة الت�سعرية الذكية لفواتري الكهرباء
ً
�أن عدادات الكهرباء و�أنظمتها الآلية يف الدمنارك ذكية وال حتتاج �إىل تدخل ب�شري.
لتب�سيط ال�صورة فعندما تكون �أ�شعة ال�شم�س �ساطعة� ،أو الريح قوية وميكن توليد كمية
كافية من الكهرباء عرب م�صادر الطاقة املتجددة فيمكن تقدمي خدمات الكهرباء
للم�ستهلكني يف الدمنارك ب�أ�سعار رخي�صة .ولكن �إذا افرت�ضنا �أن الريح �ساكنة� ،أو
�أن ال�سماء ملبدة بالغيوم و�صار من املتع�سر �إنتاج كمية كافية من الكهرباء ف�ستقوم
العدادات الذكية برفع تكلفة الكهرباء يف ذلك الوقت ،و�إعالم امل�ستهلكني والذين
�سيحر�صون على االقت�صاد يف ا�ستهالك الكهرباء التي ارتفع �سعرها ،ما �سيحول ب�شكل
كبري من انقطاع الكهرباء� ،أو ح�صول عجز يف �إمدادات الطاقة الكهربائية.
ن�ستقل القطار ونغادر كوبنهاجن لنعرب بحر البلطيق ونتجه �إىل جنوب غربي ال�سويد
يف مدينة �ساحلية �صغرية يقطنها حوايل مئة وع�شرون �ألف ن�سمة وت�سمى (هيل�سينبورغ)
حيث تقف قلعة (كرنان) املطلة على املدينة و�ساحلها اجلميل .وما يهمنا يف احلديث
عن هذه املدينة �أن  %40من بيوتها يتم تدفئتها عرب ا�ستخدام الطاقة املنتجة من �إعادة
تدوير النفايات!
نعم ،ففي الوقت الذي ت�شكل فيه النفايات م�شكلة بيئية واقت�صادية لكثري من الدول
جنح ال�سويديون يف حتويل تلك النفايات مل�صدر مهم لإنتاج الكهرباء ،وو�صلوا ملرحلة
�أن كل � 3أطنان من النفايات حتتوي على مقدار الطاقة نف�سه املمكن توليده مما يعادل
 1طن من البرتول! ولأن ال�سويديني ي�ستهلكون معظم النفايات لإنتاج الطاقة فقد بد�ؤوا
م�ؤخ ًرا با�سترياد � 800ألف طن من النفايات من �إيطاليا ودول �أوروبية �أخرى �سنو ًيا
لإنتاج الطاقة.
ولو �س�ألتني ما �أكرث ما مييز الإ�سكندنافيني من �أهل �شمال �أوروبا يف منهجهم الإداري
وحياتهم العملية ف�أرى �أن هنالك ثالث خ�صال متيزهم وهي:
االستعداد للتضحية في سبيل الوصول للهدف وتحقيق الحلم
وجتدها وا�ضحة يف املثلني الدامناركيني« :ينبغي �أن تك�سر البي�ض لت�صنع احللوى».
و«من يود ال�سفر فعليه �أن يفتح حمفظته ويغلق فمه».
أهمية فريق العمل والجدية
وت�ست�شفها من �أمثالهم القائلة« :احلائك الواقف واحلداد اجلال�س ال ينفعان ب�شيء».
و«من ي�صطد بو�ساطة الهررة يلتقط الفئران».
عدم الخوف من المشاكل والتحديات
يف هذا تقول �أمثالهم« :املطر القليل مينع غال ًبا العا�صفة القوية» ،و«احلجر الذي ال ي�سد
طريقك ال يزعجك البتة».
و�إذا كانت البالد الإ�سكندنافية يف �أيامنا هذه حتتل املراتب املتقدمة عامل ًيا يف
م�ؤ�شرات التنمية فلنتذكر قبل �أحد ع�شر قر ًنا عام 921م عندما بعث زعيمهم �أمل�ش
يلطوار ملك ال�صقالبة خطا ًبا للخليفة العبا�سي املقتدر يطلب منه �إر�سال بعثة تتوىل
تعريفهم بالإ�سالم ،وبناء ح�صن يتح�صن به �ضد �أعدائه ،فكان على ر�أ�س تلك البعثة
التي توجهت �إليهم القائد والعامل امل�سلم �أحمد بن ف�ضالن.
�صحيح �أن الأو�ضاع تغريت كث ًريا ،ولكن الذي ي�صل للقمة مرة ي�ستطيع الو�صول
لها مرة �أخرى .ولدينا كل الإمكانيات للنهو�ض والعودة جمددًا ،ب�إذن اهلل ،وما نحتاج
�إليه العزمية والإرادة لنبد�أ م�شوارنا الطويل نحو القمة من جديد .وكما يقول املثل
الدمناركي« :مهما ذهب املرء بعيدً ا ،فعليه �أن يبد�أ من باب بيته».
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من غير المستغرب أن يتوقع بعض الناس بلوغ
المرحلة المعروفة باسم «التفرد» التي تتجاوز أنظمة الذكاء
االصطناعي في سياقها الذكاء البشري

ي�ضطلع

الذكاء اال�صطناعي بدور رئي�س يف
اقت�صاديات الب�شر واملجتمعات ،و�أن
هذا الدور �سيتنامى �أكرث على مر ال�سنوات املقبلة.
ومن ثم ،ف�إن الت�أمل يف م�ستقبل الذكاء اال�صطناعي
هو اعرتاف ب�أن امل�ستقبل هو للذكاء اال�صطناعي.
�س ُيعزى هذا الأمر بجزء منه �إىل ما يتحقق
من تقدم يف جمال «التعلم املتعمق» املرتكز �إىل
ا�ستخدام �شبكات ع�صبية متعددة الطبقات ظهرت
�أوىل النظريات حولها يف ثمانينيات القرن الع�شرين.
ومبا �أن ما ن�شهده اليوم من تعاظم يف �إمكانات
�أنظمة احلوا�سيب وقدراتها التخزينية ،فقد �أ�صبح
التعلم املتعمق ممك ًنا عمل ًيا .بل �إن �أحد الأنظمة
التطبيقية للتعلم املعمق جنح يف اجتذاب �أنظار
العامل �سنة  2016بفعل تفوقه على بطل العامل يف لعبة
 GOاليابانية .ت�أمل امل�ؤ�س�سات التجارية واحلكومات
على حد �سواء يف �أن تتمكن من تكييف التقنية على
نحو يتيح ر�صد �أمناط مفيدة يف «البيانات ال�ضخمة»
مبختلف �أ�شكالها.
يف عام  ،2011حقق احلا�سوب خارق الذكاء
واط�سون من �آي بي �إم نقطة حتول حا�سمة �أخرى يف
عامل الذكاء اال�صطناعي عندما هزم بطلني �سابقني
يف لعبة  !Jeopardyوهي اللعبة التي جتمع بني املعرفة
العامة والتفكري اجلانبي الإبداعي .كما جتلى تطور
ملحوظ �آخر متثل يف ن�ش�أة نظام «ت�شابك الأجهزة
عرب الإنرتنت» ،عل ًما ب�أن هذا النظام �سيظل يكرب مع
تزايد عدد الأجهزة الإلكرتونية ،والأجهزة املنزلية،
والأجهزة التي ميكن ارتدا�ؤها ،و�أجهزة اال�ست�شعار
املوزعة يف الأماكن العامة ،التي يت�صل بع�ضها
ببع�ض والتي �ست�شرع يف بث الر�سائل على مدار
ال�ساعة .مبعنى �آخر ،قد ي�صبح الواحد منا حمط
رقابة تريليون جهة خمتلفة ولي�س اجلهات الر�سمية
واحلكومية وحدها.
لكن �إذا نظرنا �إىل �أبعد من هذه االبتكارات،
فيمكننا �أن نتوقع ظهور �أمثلة �إ�ضافية ال تحُ �صى عما
كان ُيعرف يف مرحلة ما با�سم «النظم اخلبرية»،
�أي �أنظمة الذكاء اال�صطناعي التطبيقية التي توفر
امل�ساعدة لأ�صحاب املهن من الب�شر يف خمتلف
االخت�صا�صات� ،أو التي حتل حملهم .وباملثل� ،ستكون
الروبوتات قادرة على �أداء مهام مل تكن �أمتتتها
ممكنة من قبل .باتت الروبوتات نظر ًيا قادرة على
اال�ضطالع مبختلف الأدوار التي كان الب�شر يتولونها
من قبل على �أر�ض امل�ستودعات.
يف �ضوء هذا التوجه ،من غري امل�ستغرب �أن يتوقع
بع�ض النا�س بلوغ املرحلة املعروفة با�سم «التفرد»
التي تتجاوز �أنظمة الذكاء اال�صطناعي يف �سياقها
الذكاء الب�شري ،من خالل حت�سني قدراتها الإدراكية
على نحو ذاتي .وببلوغ هذه املرحلة� ،سواء �أكان

ذلك يف عام � 2030أم بحلول نهاية القرن� ،ست�صبح
الروبوتات فعل ًيا هي التي تتحكم يف زمام الأمور،
و�سيحول الذكاء اال�صطناعي احلرب ،والفقر،
واملر�ض ،حتى املوت �إىل ذكريات من املا�ضي فقط.
�أقول ،ردًا على هذه التوقعات كلها« :ا�ستمروا يف
احللم» .فال يزال الذكاء اال�صطناعي العام حل ًما
بعيد املنال ،ذلك �أن الإملام مبختلف جوانب هذا
الذكاء ي�شكل بكل ب�ساطة مهمة غاية يف ال�صعوبة.
يوما ما� ،إال �أن
وبالرغم من �أن هذا احللم قد يتحقق ً
امل�ؤكد �أنه لن ي�صبح حقيقة يف م�ستقبلنا املنظور.
لكن بع�ض التطورات املهمة تظل تلوح يف الأفق،
والعديد منها يجعلنا ن�ستب�شر خ ًريا يف امل�ستقبل.
على �سبيل املثال ،من املمكن للذكاء اال�صطناعي �أن
يجعل امل�شورة القانونية املوثوقة متاحة لعدد �أكرب
من الأ�شخا�ص ،وبتكلفة منخف�ضة للغاية .كما ميكنه
م�ساعدتنا على مقاربة �أمرا�ض ي�ستع�صي عالجها
حال ًيا ،وتو�سيع نطاق القدرة على احل�صول على
امل�شورة الطبية املوثوقة دون احلاجة �إىل اال�ستعانة
بعدد �إ�ضايف من اخت�صا�صيي العلوم الطبية.
يف جماالت �أخرى ،يجدر بنا �أن نتوخى الت�شا�ؤم
َ
احلذِ ر ،كي ال �أقول ال�شعور باملرارة ،ب�ش�أن امل�ستقبل.
فتطبيقات الذكاء اال�صطناعي ال تخلو من م�ضامني
مقلقة ملجاالت من مثل القوات امل�سلحة ،واخل�صو�صية
الفردية ،والتوظيف .فالأ�سلحة ذاتية الت�شغيل
والتوجيه موجودة بالفعل ،ورمبا ت�صبح يف نهاية
املطاف قادرة على اختيار �أهدافها ب�شكل ذاتي .ومع
توافر البيانات ال�ضخمة على نحو �أ�سهل للحكومات
وال�شركات متعددة اجلن�سيات� ،ست�صبح معلوماتنا
ال�شخ�صية ُعر�ضة خلطر االخرتاق على نحو متزايد.
كما �أن �سيطرة �أنظمة الذكاء اال�صطناعي على املزيد
من الأن�شطة الروتينية �سي�ؤدي �إىل خ�سارة العديد من
�أ�صحاب املهن ملهاراتهم ،ما �سيت�سبب يف �صرفهم من
وظائفهم� .أ�ضف �إىل ذلك �أن طبيعة العمل نف�سها
�ستتغري ،وقد نحتاج رمبا �إىل النظر يف �إمكانية توفري
«دخل �شامل» ،على افرتا�ض �أن القاعدة ال�ضريبية
�ستظل كافية لتمويله.
ثمة عاقبة �أخرى خمتلفة للذكاء اال�صطناعي،
و�إن كانت مقلقة بالقدر نف�سه ،تتمثل يف احتمال
�أن يتحول �إىل بديل عن التوا�صل الب�شري املبا�شر.
فكر يف هذا املثال الب�سيط :تخيل مقدار الإزعاج
الذي ينتابك �إذ حتاول حمادثة �شخ�ص حقيقي عرب
الهاتف فيما ينتقل بك برنامج تطبيقي من قائمة
م�ؤمتتة �إىل �أخرى .قد يكون هذا الأمر ً
مغيظا يف
بع�ض الأحيان لأنك فقط ال ت�ستطيع احل�صول على
الإجابة التي حتتاج �إليها دون تدخل من الذكاء
ً
حمبطا على امل�ستوى العاطفي
الب�شري� .أو رمبا يكون
لأنه مينعك من التعبري عن م�شاعرك لإن�سان مثلك

�سيفهم موقفك ورمبا ي�شاطرك م�شاعرك.
ثمة �أمثلة �أخرى �أقل �أهمية ،عل ًما ب�أن ما يقلقني
على وجه اخل�صو�ص هو ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب
لتقدمي الرعاية للم�سنني� ،أو اال�ضطالع بدور
املرافقني لهم .من امل�ؤكد �أنه ميكن لأنظمة الذكاء
اال�صطناعي املت�صلة بالإنرتنت واملجهزة بتطبيقات
م�صممة بح�سب احتياجات الأ�شخا�ص �أن ت�شكل
م�صد ًرا معرف ًيا وترفيه ًيا ل�شخ�ص وحيد ،كما ميكنها
مراقبة عالماته احليوية ،وحتذير الأطباء �أو �أفراد
الأ�سرة عند ال�ضرورة .وقد تثبت الروبوتات املنزلية
�أنها مفيدة للغاية يف جلب الطعام من الثالجة
و�إجناز مهام �أخرى منزلية� .أما قدرة �أنظمة الذكاء
اال�صطناعي على توفري الرعاية احلقيقية �أو خدمة
متاما.
املرافقة ،فهذا �أمر خمتلف ً
الواقع هو �أن �أولئك الذين يعتقدون �أن هذا
الأمر ممكن يفرت�ضون �أن �أنظمة معاجلة اللغات
الطبيعية �ستكون كافية لأداء املهمة .لكن «املهمة»
�ست�شمل �إجراء حمادثات م�شحونة بالعواطف حول
ذكريات �شخ�صية لدى النا�س .وبالرغم من �أن
نظام الذكاء اال�صطناعي قد يكون قاد ًرا على �إدراك
نطاق حمدود من امل�شاعر من خالل املفردات التي
ي�ستخدمها ال�شخ�ص� ،أو طبقة �صوته� ،أو الفوا�صل
يف كالمه� ،أو تعابري وجهه� ،إال �أنه لن يتمكن �أبدً ا من
حماكاة رد الفعل الب�شري املنا�سب للحالة .فرمبا
يقول« :ي�ؤ�سفني �أنك حزين بفعل ذلك»� ،أو «يا له من
�شيء جميل �أن يحدث ذلك!» .ولكن ال معنى حقيقة
لأي من العبارتني .فرمبا ي�شعر ال�شخ�ص امل�صاب
باخلرف «باالرتياح» عندما ي�سمع مثل هذه الكلمات،
ولكن �أال يخ�سر �شي ًئا من كرامته الإن�سانية مقابل
ذلك؟
البديل بطبيعة احلال هو الإبقاء على الب�شر يف
�أدوارهم .وبد ًال من تبديلهم بالروبوتات ،ميكن
ا�ستخدام هذه الروبوتات �أدوات م�ساعدة لهم.
الواقع �أن العديد من الوظائف التي يقوم بها ب�شر
من �أجل ب�شر ،والتي تنطوي على رعاية بدنية
وعاطفية ال حتظى اليوم مبا ت�ستحقه من تقدير� .أما
من الناحية املثالية ،ف�ستكون هذه الوظائف حمط
قدر �أكرب من االحرتام واملكاف�أة يف امل�ستقبل.
لكن لعل هذا التوقع ال يخرج عن كونه �أمنية
فقط .يف نهاية املطاف� ،سيكون م�ستقبل الذكاء
اال�صطناعي ،م�ستقبل ذكائنا اال�صطناعي ،م�شر ًقا.
ولكن كلما �أ�صبح �أكرث �إ�شرا ًقا� ،ألقى باملزيد من
الظالل على حياتنا.
* �أ�ستاذة باحثة يف علوم الإدراك يف جامعة
�سا�سك�س بربيطانيا ،وم�ؤلفة كتاب «الذكاء
اال�صطناعي :طبيعته وم�ستقبله».
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عمليات
بحوث الحقة خم�سة م�سببات لهذا النوع من الإجهاد
متثلت يف الآتي :الأعباء التقنية املفرطة (حاالت
تزداد فيها �أعباء العمل الناجتة عن تقنية املعلومات
واالت�صاالت �إىل حد مفرط) ،والغزو التقني (الت�أثري
وا�سع االنت�شار لتقنية املعلومات واالت�صاالت على احلياة
ال�شخ�صية) ،والتعقيدات التقنية (ال�صعوبات يف تعلم
مبادئ ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت) ،وانعدام
الأمان ب�سبب التقنية (احلاالت التي ُتهدد فيها تقنية
املعلومات واالت�صاالت وظائف امل�ستخدمني) ،والإرباك
بفعل التقنية (املرتبط بالتطورات اجلديدة يف جمال
تقنية املعلومات واالت�صاالت).
�أما ورقة العمل الأخرية ال�صادرة عن �إن�سياد
حتت عنوان�« :أنت و�شعورك بالإجهاد بفعل ا�ستخدام
التقنية :ربط �أبعاد ال�شخ�صية بالإجهاد املتعلق بتقنية
االت�صاالت» فتهدف �إىل تقييم ت�أثري �سمات �شخ�صية
حمددة على كل من هذه العوامل اخلم�سة.

الكلفة البشرية
للتقنية الرقمية
بقدر ما تعد تقنية المعلومات واالتصاالت مسببة لإلجهاد،
إال أنها جزء من الحياة العملية الحديثة،
وبإمكاننا الحد من هذا اإلجهاد إذا أخذنا في الحسبان
االختالفات في الشخصية لدى توزيع المسؤوليات.
باول كورزينسكي وإليزابيث فلوران-تريسي ومانفريد كيتس دو فرايس •

درجنا

يف املا�ضي على التوا�صل مع زمالئنا يف
العمل �إذ منر بهم يف �أحد الأروقة خالل
توجهنا حل�ضور �أحد االجتماعات� ،أو نلتقيهم خالل
ا�سرتاحة الغداء� ،أو (يف كثري من الأحيان) نخط لهم
ر�سائل ق�صرية مدونة باليد ن�ستهلها بعبارات من مثل
«بينما كنت يف اخلارج� .»...أما يف الوقت احلايل ،فبات
النا�س على الأرجح يتوا�صلون بع�ضهم مع بع�ض ب�شكل
م�ستمر من خالل تقنية املعلومات واالت�صاالت ،على
غرار و�سائل التوا�صل االجتماعي ،والهواتف املحمولة،
�أو روابط االت�صال عرب الفيديو .يف الواقع� ،أظهرت
درا�سة �أجريت م�ؤخ ًرا �أن نحو ثلث البالغني يف الواليات
املتحدة ال ي�ضعون هواتفهم الذكية يف و�ضعية الإغالق
بتاتًا ،ما ي�شهد على الهيمنة وا�سعة النطاق لتقنية
االت�صاالت احلديثة.
�صحيح �أن لتقنية املعلومات واالت�صاالت منافع
عدة ،مبا يف ذلك واقع �أنها جتعل عملية ح�صولنا على
املعلومات واملوارد �أ�شد ب�ساطة (مبعنى �أننا ما عدنا
نحتاج �إىل الوجود يف البلد نف�سه ،حتى يف املكتب نف�سه،
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مع الأفراد الذين نرغب يف التوا�صل معهم) .لكن
االنت�شار الرقمي ال�شامل يفر�ض حتديات اجتماعية
جديدة .فاملديرون التنفيذيون على وجه اخل�صو�ص
باتوا يجدون �أنف�سهم يف مواجهة �ضغوطات متزايدة
بفعل تلقيهم واب ًال من الر�سائل الإلكرتونية ،والهاتفية،
وتلك املر�سلة عرب من�صات التوا�صل االجتماعي من قبل
جمموعات ال ُتعد وال تحُ �صى من املر�ؤو�سني ،والزبائن،
واملوردين ،وال�شركاء يف العمل ،ال�سابقني واحلاليني
وامل�ستقبليني .و�إذ ذاك ،تنجم عن هذا الوابل امل�ستمر
حتديات تتمثل يف تراكم �أعباء العمل على نحو مفرط،
وازدياد متطلباته تعقيدًا ،وانعدام الأمان ،و�شعور املرء
بالإرباك وب�أنه يتعر�ض لغزو .باخت�صار ،هو ال�شعور
بالإنهاك .وقد دفعنا هذا الأمر �إىل طرح ال�س�ؤال التايل:
هل لطبيعة �شخ�صية الفرد �أي ت�أثري يف طريقة تعامله مع
التحديات الناجمة عن تقنية املعلومات واالت�صاالت؟
يف عام  ،1984ا�ستُخدمت عبارة «الإجهاد بفعل
ا�ستخدام التقنية» لو�صف التوتر الع�صبي املرتبط بفرط
ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت .وقد حلظت

التحديات المرتبطة بالتقنية
في القرن الحادي والعشرين
عندما جرى حلظ «الإجهاد بفعل ا�ستخدام التقنية»
للمرة الأوىل ،كانت الإح�صائيات املتوافرة ت�شري �إىل
�أن  %8فقط من الأ�سر الأمريكية متتلك حا�سو ًبا.
�أما اليوم ،ومع و�صول الن�سبة �إىل  %80تقري ًبا ،فقد
�أ�صبحت الكلفة الب�شرية للع�صر الرقمي تفوق من بعيد
ما كانت عليه يف �أي وقت م�ضى .ما ال �شك فيه �أن
طريقة ا�ستجابة الأفراد للتطورات التقنية ال�سريعة،
وللت�أثري ال�سلبي الذي يختربونه جراء تبديدهم ق�س ًما
كب ًريا من وقتهم يف و�ضع «االت�صال بالإنرتنت» ،تختلف
من فرد �إىل �آخر .ملعرفة املزيد عن هذا االختالف،
طلبنا �إىل بع�ض الأفراد تعبئة ا�ستمارتي ا�ستطالع.
متحور اال�ستطالع الأول حول ر�صد م�ستوى الإجهاد
املح�سو�س لديهم بفعل ا�ستخدام التقنية ،بينما �شكل
اال�ستطالع الآخر عملية تدقيق يف ال�شخ�صية� ،أي
درا�سة �شاملة للمعلومات االرجتاعية ركزت على
البحث يف �سمات ال�شخ�صية( .تكمن فائدة اال�ستطالع
ال�شامل لل�شخ�صية من خالل املعلومات االرجتاعية يف
واقع �أنها متكننا من احل�صول على بع�ض املعلومات
من الفرد عن نف�سه مقابل ت�صورات املراقبني عن
�سماته ال�شخ�صية) .وقد حللنا الردود من  49ا�ستمارة
ا�ستطالع قدم �أ�صحابها تقيي ًما ذات ًيا مل�ستوى الإجهاد
بفعل ا�ستخدام التقنية ،ف�ض ًال عن  152ا�ستمارة
ا�ستطالع للتدقيق يف ال�شخ�صية من قبل املراقبني،
وذلك بهدف حتديد �سمات �شخ�صية معينة ت�شكل
عام ًال م�ؤث ًرا يف الكلفة الب�شرية للتحول الرقمي ،عل ًما
ب�أننا تو�صلنا بالنتيجة �إىل بع�ض االكت�شافات املفاجئة.
الشخصية وردود الفعل تجاه تقنية
المعلومات واالتصاالت
لعل �أكرث ما يثري االهتمام هو اكت�شافنا �أن مقدار
�شعورنا بالت�أثر ببع�ض �أ�شكال الإجهاد بفعل ا�ستخدام
التقنية� ،أو بالغزو التقني ،غال ًبا ما يختلف اختال ًفا
بال ًغا عن كيفية تقييم الآخرين لأدائنا .بعبارات �أخرى،
ال يالحظ الآخرون يف غالب الأحيان �إىل �أي حد نحن
ن�شعر فعل ًيا بالإجهاد.
من منظور ال�شخ�صية ،ي�شري حتليل البيانات �إىل
�أن الأ�شخا�ص االنطوائيني ينتفعون من ا�ستخدام تقنية

في ظل تسابق الشركات لدخول عالم التحول الرقمي،
تفرض التوقعات التي تلحظ ضرورة بقاء األفراد في المؤسسات
		
على أهبة االستعداد لالستجابة لمتطلبات العمل تحديات ذات
			
طابع بشري بامتياز .فمقدار نجاح الفرد في التعامل مع هذا
ارتباطا ً
الواقع يرتبط ً
وثيقا بطبيعة شخصيته
					
املعلومات واالت�صاالت ،ويختربون م�ستويات �أقل من
ت�أثريات الغزو التقني .وينطبق الأمر على الأ�شخا�ص
املنفتحني ظاهر ًيا� ،أي الأ�شخا�ص االنطوائيني الذين
تعلموا كيفية �إظهار �سلوكيات منفتحة عند احلاجة.
فقد تتيح تقنية املعلومات واالت�صاالت للمنفتحني
ظاهر ًيا التوا�صل مع جمهور �أكرب دون اال�ضطرار �إىل
امل�شاركة ج�سد ًيا يف لقاءات اجتماعية وا�سعة النطاق.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن ميل الأ�شخا�ص املنفتحني ظاهر ًيا
�إىل بناء عالقات �أ�صيلة مع عدد �أ�صغر من الأ�شخا�ص
قد يعني �أنهم يعتمدون مقاربة �أكرث ا�سرتاتيجية
وانتقائية حيال خيارات توافرهم وجهوزيتهم ،حتى و�إن
كانوا ميلكون خيار �إظهار ن�شاطاتهم وح�ضورهم على
من�صات تقنية املعلومات واالت�صاالت.
يف �سياق ا�ستك�شافنا لأنواع �أخرى من ال�شخ�صيات،
وجدنا �أنه كلما ازداد م�ستوى انفتاح الفرد ،ازدادت
احتماالت �أن يعاين �أعباء العمل املفرطة ب�سبب
التقنية .يذكر �أن جمموع العالمات املرتفع الذي
ً
مرتبطا
و�ضعه املراقبون لعامل «امليل �إىل املغامرة» بدا
بامل�ستوى العايل امل�صرح عنه من قبل الفرد عن
�أعباء العمل املفرطة ب�سبب التقنية .يف املقابل ،تبني
عال من الثقة
�أن الأ�شخا�ص الذين يتمتعون مب�ستوى ٍ
بالنف�س يكونون �أقل عر�ضة لل�شعور بانعدام الأمان
ب�سبب التقنية� -أي �شعور ه�ؤالء بالإجهاد الناجم
عن تخوفهم من خ�سارة وظائفهم ل�صالح �أ�شخا�ص
يتمتعون مبهارات تقنية �أف�ضل و�أفراد يبدو ظاهر ًيا
�أنهم وجدانيون (�أولئك الذين �أعطاهم املراقبون على
عامل «التحلي بال�ضمري الوجداين» عالمات تفوق
تلك التي و�ضعوها لأنف�سهم) -ويت�أثرون بن�سبة �أقل
بالغزو التقني� .أما الأفراد الوجدانيون �إىل حد بالغ،
فهم يظهرون على الأرجح م�ستويات �أعلى من انعدام
الأمان ب�سبب التقنية ،ما ي�شري �إىل �أن تقنية املعلومات
واالت�صاالت ت�ؤثر �سل ًبيا يف احلياة العملية جيدة
التنظيم للأفراد الذين يدققون يف �أ�صغر الأمور.
�أخ ًريا ،كان من املفاجئ لنا اكت�شاف �أن الفرتة
متاحا من خالل تقنية املعلومات
التي يكون فيها الفرد ً
واالت�صاالت (�أي �أوقات «ات�صاله بالإنرتنت» ومتكنه
من تلقي الر�سائل الإلكرتونية والرد عليها ،والإجابة
عن االت�صاالت� ،أو ر�ؤية حتديث قام به �أحد زمالئه
عرب من�صة لالت�صال املبا�شر عرب ال�شبكة) وا�ستخدامه
الذكي لتقنية املعلومات واالت�صاالت (من خالل اختياره
القيام بذلك ً
عو�ضا عن ا�ضطراره �إىل ذلك) ،مبوازاة
ان�شغاله مبهام �أخرى ،تخلف �آثا ًرا عك�سية على الغزو
التقني .فقد تبني لنا �أن امل�شاركني يف الدرا�سة الذين
جعلوا �أنف�سهم متاحني با�ستمرار وب�سهولة من خالل
من�صات تقنية املعلومات واالت�صاالت كانوا �أكرث ت�أث ًرا

بـ«الغزو التقني» .يف املقابل ،كان للغزو التقني ت�أثري
�سلبي �أقل على �أولئك الذين ا�ستخدموا تقنية املعلومات
واالت�صاالت بانتظام �إمنا يف الوقت الذي ر�أوه منا�س ًبا
لهم .لعل ال�سبب يف ذلك ُيعزى �إىل واقع �أن ه�ؤالء
حتلوا مب�شاعر �أكرث �إيجابية جتاه ا�ستخدام التقنية،
و�شعروا بالقدرة على التحكم يف كيفية ا�ستخدامها
والوقت املنا�سب لذلك .لكن ال�س�ؤال هو :ملاذا ينجح
بع�ض الأفراد يف التحكم يف طريقة ا�ستخدامهم لتقنية
املعلومات واالت�صاالت بينما يبدو �آخرون وك�أنهم يقعون
يف «فخ التوافر واجلهوزية»؟ بالنظر �إىل ال�سمات
ال�شخ�صية ،يبدو �أن الأفراد الوجدانيني ظاهر ًيا
والأفراد املنفتحني ظاهر ًيا يربعون �أكرث من غريهم
يف ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت ب�أ�سلوب
ا�سرتاتيجي .فالأفراد الذين يتمتعون بهذه ال�سمات
ال�شخ�صية ميتلكون مهارات �أف�ضل لإدارة الأوقات التي
يكونون يف خاللها متوافرين على ال�شبكة ،ما يحد
كذلك من �شعورهم بالغزو التقني.
مطابقة سمات الشخصية
مع استراتيجيات التواصل
بقدر ما تعد تقنية املعلومات واالت�صاالت م�سببة
للإجهاد� ،إال �أنها جزء من احلياة العملية احلديثة،
ال �سيما �أنها تدعم العديد من التحوالت الإيجابية
داخل امل�ؤ�س�سة ،وتوفر قد ًرا �أكرب من املرونة وفر�ص
التوا�صل وامل�شاركة .وما ت�شري �إليه نتائجنا هو �أنه
ب�إمكاننا احلد من الإجهاد بفعل ا�ستخدام التقنية �إذا
�أخذنا يف احل�سبان االختالفات يف ال�شخ�صية لدى
توزيع امل�س�ؤوليات وحتديد الإر�شادات حول ا�ستخدام
تقنية املعلومات واالت�صاالت.
على �سبيل املثال ،تعود تقنية املعلومات واالت�صاالت
باملنفعة على �أفراد الفريق االنطوائيني مبا �أنهم
يختربون يف العادة م�ستويات �أقل من ت�أثريات الغزو
التقني� .أما الأفراد املنفتحون ،ف�إن التوا�صل وج ًها
لوجه قد ي�ساعد على تلطيف خماوفهم من �أن يتم
ا�ستثنا�ؤهم من امل�شاركة يف حال مل يكونوا «مت�صلني
بالإنرتنت» على الدوام ،ما يحد بالنتيجة من تزايد
�أعباء العمل امللقاة على عاتقهم ب�سبب التقنية .يف
املقابلُ ،يظهر الأفراد الوجدانيون� ،إىل حد بالغ،
م�ستويات متزايدة من ال�شعور بانعدام الأمان ب�سبب
التقنية .ولهذا ال�سبب ال ينبغي �أن ُيطلب �إليهم
ً
ارتباطا وثي ًقا بتقنية املعلومات
�أداء �أعمال مرتبطة
واالت�صاالت� ،أو رمبا ينبغي �أن يتم �إر�شادهم يف �سياق
مرحلة تعلمية انتقالية ليكت�سبوا الثقة واملقدرة على
التحكم يف و�سائط تقنية املعلومات واالت�صاالت.
ف�ض ًال عن ذلك ،الحظنا وجود روابط �أخرى مثرية

لالهتمام بني �أبعاد الإجهاد بفعل ا�ستخدام التقنية
وال�سمات ال�شخ�صية .على �سبيل املثال ،يبدو �أن
الأ�شخا�ص الذين ب ّلغوا ذات ًيا عن ا�ستخدامهم املتكرر
لتقنية املعلومات واالت�صاالت قد حققوا م�ستوى �أعلى
من الثقة بالنف�س بح�سب مراقبيهم .كما �أن الأفراد
الذين �صرحوا ب�أنهم يثقون بالآخرين �أقروا هم
� ً
أي�ضا بالوترية املرتفعة ال�ستخدامهم تقنية املعلومات
واالت�صاالت .يف املقابل ،ف�إن الأفراد الذين ب ّلغوا ذات ًيا
عال من التوافر واجلهوزية بدوا بح�سب
عن م�ستوى ٍ
أ�شخا�صا كئيبني يفتقرون �إىل احلما�سة.
مراقبيهم � ً
ال �شك يف �أن هذه النتائج تثري املزيد من الت�سا�ؤالت
حول ما �إذا كان بع�ض الأفراد قد يتوا�صلون عرب
و�سائط تقنية املعلومات واالت�صاالت بهدف تعزيز الثقة
بالنف�س� ،أو ال�شعور بالبهجة.
ما تقرتحه درا�ستنا ب�شكل رئي�س هو الآتيً :
عو�ضا
عن الإيحاء بوجوب توافر الأفراد على ال�شبكة طوال
�أيام الأ�سبوع وعلى مدار ال�ساعة� ،أو ً
عو�ضا عن فر�ض
قواعد �صارمة على م�ستوى امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق
بالتوافر واجلهوزية ،فمن الأف�ضل للقادة م�ساعدة
الأفراد على فهم تف�ضيالتهم الفردية وتزويدهم
باملرونة والتدريب ،لكي يكيفوا بالطريقة املثلى
مقارباتهم الفردية الف�ضلى ال�ستخدام تقنية املعلومات
واالت�صاالت .فبهذه الطريقة� ،سينظر الأفراد �إىل
و�سائط تقنية املعلومات واالت�صاالت على �أنها �أدوات
م�ساعدة مرفقة مع خيارات ،ولي�س على �أنها م�صدر
�إ�ضايف لل�شعور بالإجهاد والقلق.
*
*
*
*

نعرب عن تقديرنا لدعم �صندوق بحوث اخلريجني
الهولنديني للقيادة والإدارة والتنوع.
باول كورزين�سكي باحث زائر لدى �إن�سياد و�أ�ستاذ
م�ساعد يف جامعة كوزمين�سكي يف بولندا حيث
يدر�س مادة القيادة وت�أثري �شبكة الإنرتنت.
�إليزابيث فلوران-تري�سي حما�ضرة وباحثة زميلة يف
�صندوق بحوث اخلريجني الهولنديني.
مانفريد كيت�س دو فراي�س هو �أ�ستاذ يف برنامج
تطوير القيادة والتغيري امل�ؤ�س�سي لدى �إن�سياد،
و�أ�ستاذ كر�سي را�ؤول دي فيرتي دافوكورت لتطوير
القيادة لدى �إمرييتو�س .هو � ً
أي�ضا م�ؤ�س�س مركز
القيادة العاملية التابع لإن�سياد ،ومدير برنامج
حتديات القيادة الذي يعد �أحد �أهم برامج التطوير
التنفيذية التابعة لإن�سياد .تت�ضمن الئحة م�ؤلفاته
الأحدث�« :ستلتقي برجل غريب طويل وداكن
الب�شرة :حتديات تدريب التنفيذيني» ،و«�سرد
احلكايات يف قاعة االجتماع :كيف ت�ضمن ال�سعادة
يف م�ؤ�س�ستك �إىل الأبد؟».
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إسالميات

من محاسن اإلسالم
المعاملة الحسنة ألهل البلدان التي وطأتها أقدام المسلمين،
وما يحض عليه اإلسالم من العدل ورفع الظلم ،جعلهم يبادرون إلى الدخول
في اإلسالم أفرادً ا وجماعات.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

تعاليم الإ�سالم و�أحكامه وت�شريعاته ،جاءت
جميعها مبا يتفق مع الطبائع الب�شرية ،ويتنا�سب
مع النف�س الإن�سانية ،ويتالءم مع فطرتها ال�سوية.
ولذلك ت�سابقت النفو�س ال�سامية �إىل اعتناق هذا
الدين عن طواعية واختيار ،غري مهددين وال
مكرهني ،بل �أدركوا عظمة هذا الدين ،وا�ستبان لهم
ما جاء به من العدل والإن�صاف ،وما كانوا عليه من
ال�ضالل والإجحاف .ومل يدفعهم �إىل الدخول يف
الإ�سالم قوة متع�سفة ،وال ميل جائر �أو ع�صبية� ،أو
رغبة يف نفوذ وجاه ومتلُّك .فقد كان منهم الأ�شراف
والأثرياء ،والأقوياء والوجهاء .ولقد كانت الكلمة
الطيبة ،واحلكمة يف الدعوة ،التي انتهجها ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يف دعوته النا�س �إىل
الإ�سالم �سب ًبا م�ؤث ًرا يف دخولهم يف هذا الدين،
كما �أن مواءمة الإ�سالم للطبيعة الإن�سانية ،والعقل
ر�ضا
الب�شري جعلته ي�سري يف النفو�س ،وتتقبله عن ً
بت�شريعاته ،وقناعة بتعاليمه و�أحكامه.
�أ�ضاء الإ�سالم بنوره ال�ضايف �أرجاء املعمورة كافة،
يف وقت كان العامل ي�سوده القلق واال�ضطراب من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه .وكان العهد اجلاهلي ي�سيطر عليه

الظلم واال�ستبداد ،وتنت�شر يف جمتمعاته الفو�ضى
واالنق�سامات ،والتنازع والتناحر واالختالفات .وما
لبث الإ�سالم �أن انت�شر يف �أنحاء العامل ،و�شع �ضيا�ؤه
يف �سائر �أرجاء املعمورة ،لأنه دين فطري ،ودين
عاملي �أبدي خالد� ،صالح لكل زمان ومكان.
�أراد اهلل ،تعاىل� ،أن تزول تلك الأجواء القامتة،
والأحوال امل�ضطربة ،و�أن ي�سود بني النا�س الإخاء
والهدوء ،واال�ستقرار واالطمئنان ،فبعث ر�سوله
حممدا� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،هاد ًيا وب�ش ًريا،
ً
و�سراجا من ًريا ،ليو�ضح للنا�س طريق الهداية
ا
ومعل ًم
ً
والفالح ،وينري لهم �سبيل الفوز وال�صالح ،قال
تعاىل}:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ{ (اجلمعة.)2 :

بد�أ ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،تبليغ هذا
الدين ،و�أعلن الدعوة �إىل الإ�سالم ،و�ألّف اهلل به
بني القلوب املتنافرة ،والأج�ساد املتباعدة ،والبلدان
املتنائية ،فعا�ش اجلميع يف ظالل الإ�سالم ،ونهلوا
من ينابيعه ال�صافية ،وموارده العذبة الفيا�ضة,
وحما�سنه وتعاليمه الراقية.
حفلت �سرية امل�صطفى ،عليه ال�صالة وال�سالم،

الصورة المتأصلة في قلوب بعض
من ال يدرك حقيقة الدعوة إلى اإلسالم،
		
من ضرورة حمل الناس على اعتناقه بالقوة ،ال تتفق
مع المبدأ الصريح الذي رسمه القرآن الكريم
من حرية االعتقاد ،وعدم اإلكراه على الدين
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وخلفائه الرا�شدين ،وغريهم من زعماء امل�سلمني
بعدهم ,باملعاملة احل�سنة لأهل البلدان التي وط�أتها
�أقدامهم ،واحرتموا حرمات �أهلها ،وحافظوا على
حقوقهم .فلما ر�أى �أهل تلك البالد املفتوحة ،عدل
امل�سلمني ،ولطف تعاملهم ،ووقفوا على ما يدعو
�إليه الإ�سالم من حما�سن الأقوال والأفعال ،وما
يح�ض عليه من العدل ورفع الظلم وذم اال�ستبداد،
بادروا �إىل الدخول يف الإ�سالم ،و�أقبلوا عليه �أفرا ًدا
وجماعات ،طائعني خمتارين .كما �أن الإ�سالم انت�شر
يف كثري من البلدان عن طريق التجارة ،حيث كان
التجار امل�سلمون دعا ًة �إىل هذا الدين ب�أخالقهم
و�سلوكياتهم احلميدة ،ومعامالتهم الفريدة ،ما كان
لذلك �أكرب الأثر يف ت�سابق النا�س �إىل الدخول يف
هذا الدين.
وقد التزم امل�صطفى� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
بدعوة النا�س للدخول يف هذا الدين باحلكمة
واملوعظة احل�سنة ،و�أمره اهلل تعاىل ب�أن يو�ضح
للنا�س طريق احلق والهدى ،و�سبيل الفالح
والتقى ،و�أن يو�ضح لهم �أن الفوز والنجاة باالقتداء
به ،واقتفاء �أثره ،و�سلوك نهجه ،واتباع �سبيله ،ثم
لي�س م�س�ؤو ًال عن امتناع النا�س �أو �إرغامهم على
الدخول فيه والإميان مبا جاء به ،قال تعاىل:
}ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ{ (�آل عمران.)20 :

وقال تعاىل} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{

(الرعد� ،)40 :أي �أن �أمر حما�سبتهم على
خمالفتهم ،وما �ضيعوه ،ومعاقبتهم �إمنا يعود هلل
جل وعز ،و�أنت عليك البيان والتو�ضيح ،وتبليغ الأمر
للمدعوين.
فمهمة الداعية البالغ والإنذار ،ال �أن يرغم من
ر�ضا
يدعوهم على الإميان ،والدخول يف الإ�سالم دون ً

�أو اقتناع من املدعو ،و�إذا كان ذلك يف حق امل�صطفى،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،مع ما جاء يف قوله تعاىل} :ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ (يون�س )99 :ف�إنه يف
حق غريه من الدعاة �أل�صق و�ألزم .وقد �أمرنا باتباعه
وال�سري على نهجه ،ال �أن ي�أتي بع�ضنا بت�أويالت يخل�ص
منها على حمل النا�س على الدخول يف الإ�سالم
بالإكراه والعنف .فلم يعد لأحد بعد اهلل تعاىل ،وبعد
ر�سوله� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من �سلطان على عقيدة
الآخرين .وقد قال اهلل تعاىل لر�سوله� ،صلى اهلل
عليه و�سلم} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ{ (الغا�شية)22 ،21 ،
فالإ�سالم ر�سالة وا�ضحة املعامل� ،سهلة على
من �أراد اعتناقها ،والدخول فيها ،وال ميكن لأحد
من الب�شر �أن ينتزع اقتناع الطرف الآخر بالقوة
والإكراه ،قال تعاىل} :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{ (التغابن.)2 :
ال�صورة املت�أ�صلة يف قلوب بع�ض من ال يدرك
حقيقة الدعوة �إىل الإ�سالم ،من �ضرورة حمل النا�س
على اعتناقه بالقوة ،ال تتفق مع املبد�أ ال�صريح الذي
ر�سمه القر�آن الكرمي ،و�أر�سته ن�صو�ص ال�شريعة
الغراء ،من حرية االعتقاد ،وعدم الإكراه على
الدين ،قال جل وعز} :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ{

(البقرة .)256 :فهذه الآية تنفي جن�س الإكراه،
وت�ستبعد وقوعه.
و�أو�ضحت �آية �أخرى �أن الإميان ي�صدر من القلب
ر�ضا كامل ،وقناعة تامة ،واختيار �صريح ،و�إال
عن ً
ف�إن اخلالق جل وعز ،قادر على جعل جميع النا�س
م�ؤمنني ،قال جل يف عاله} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ{(يون�س .)99 :وقال تعاىل} :ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{ (املائدة.)48 :

حممدا� ،صلى اهلل
فاهلل ،تعاىل ،قد وجه نبيه
ً
عليه و�سلم ،و�أمته بعدم ممار�سة �أي لون من
�ألوان الإكراه� ،أو ال�ضغوطات على الآخرين لتغيري
عقائدهم ،لأن االختالف من �سنن اهلل ،تعاىل ،يف
الكون ،وهو �أحد مظاهر التكامل والتنوع ،ومعرفة
الأ�ضداد ،لتمييز احلق من الباطل ،واخلري من
ال�شر .فالإ�سالم دين �شامل جلميع جماالت احلياة،
مل يدع �شي ًئا يخ�ص �أفراده يف حياتهم ومعامالتهم
�إال بينه ،و�أم ًرا يحقق لهم ال�سعادة والطم�أنينة �إال
و�ضحه ،وعرفهم ب�أ�صول التعامل بينهم ،واملنهج
ال�سليم يف عالقتهم مع الآخرين ,القائمة على املودة
والوئام ,والت�آلف واالن�سجام.

نسيبة بنت كعب
الصابرة العابدة
شهدت أحداث الدعوة وفصولها المتتابعة
منذ بداياتها ،وشاركت فيها مشاركة فاعلة.

ات�صفت

مدر�سة النبوة ب�صفات
فريدة ،وخ�صائ�ص عديدة،
وعنيت ببناء ال�شخ�صية الإ�سالمية بنا ًء
يرتكز على تعاليم الإ�سالم ال�شاملة لكل
جماالت احلياة ،فتخرج فيها مناذج �أ�ضاءت
للب�شرية طريق ال�سعادة والنجاح ،و�سبيل
الفوز وال�صالح ،وقدمت �أمثل ًة عظمى من
الرجال والن�ساء ،الذين بذلوا مهجهم ،و�أفنوا
�أعمارهم ،و�ضحوا بالكثري يف �سبيل الدعوة
�إىل دين الإ�سالم ،فكانت �سريهم معامل
تاريخي ًة ت�ست�ضيء بها الأجيال املتتابعة.
كانت �أم عمارة ،ن�سيبة بنت كعب بن عمرو
املازنية النجارية الأن�صارية ،واحد ًة من
ميا.
ال�صحابيات اجلليالت ،حيث �أ�سلمت قد ً
فقد �شهدت بيعة العقبة الثانية ،وبايعت
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،مع ال�سابقني
الأولني ،عن طواعية ً
ور�ضا ،وقناعة تامة
ب�أنه الدين احلق .حتدثت �أم عمارة عن
�صفة بيعتها فقالت :كانت الرجال ت�صفق
على يدي ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
ليلة العقبة ،والعبا�س ،عم النبي� ،آخذ بيد
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،فلما
بقيت �أنا و�أم منيع� ،أ�سماء بنت عمرو بن
عدي ال�سلمية ،نادى زوجي غزية بن عمرو:
يا ر�سول اهلل ،هاتان امر�أتان ح�ضرتا معنا
يبايعانك فقال عليه ال�صالة وال�سالم:
«قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه� ،إين ال
�أ�صافح الن�ساء».
�شهدت �أم عمارة �أحداث الدعوة وف�صولها
املتتابعة منذ بداياتها ،و�شاركت فيها
م�شاركة فاعلة ،و�أبدت ا�ستعدادًا منقطع
النظري للمر�أة ،وجهودًا كربى متحمل ًة
م�س�ؤوليات ج�سيمة ،وثباتًا يف �أ�صعب
حما�سا وبذالً
املواقف� ،أظهرت من خاللها
ً
ال حدود له .ففي معركة � ُأحد خرجت مع
زوجها وولديها ،وقامت يف البداية ب�سقاية
العط�شى ،ومداواة اجلرحى ،ثم �شاركت

بالأعمال الع�سكرية ،وقاتلت �أ�شد القتال،
و�أبلت بالء ح�س ًنا ،وذادت عن حمى
جرحا
الإ�سالم ،حتى جرحت اثني ع�شر ً
بني طعنة برمح �أو �ضربة ب�سيف ،تقول عن
م�شاركتها:
خرجت �أول النهار �إىل � ُأحد و�أنا �أنظر ما
ي�صنع النا�س ،ومعي �سقاء فيه ماء ،فانتهيت
�إىل ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وهو
يف �أ�صحابه ،والن�صرة للم�سلمني ،فلما
انهزم امل�سلمون انحزت �إىل ر�سول اهلل،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فجعلت �أبا�شر القتال،
و�أذب عن ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
بال�سيف و�أرمي بالقو�س حتى خل�صت �إ ّ
يل
اجلراح .و�أثنى ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،على ثباتها وا�ستب�سالها يف املعركة،
وكانت لها مواقف م�شهودة متكررة يف مثل
هذا املقام.
كانت ،ر�ضي اهلل عنها ،قريبة من جمال�س
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،الوعظية ،ت�ستمع
�إليه بت�أمل و�إن�صات ،حتى �إنها قالت له :يا
ر�سول اهلل :ما �أرى كل �شيء �إال للرجال،
وما �أرى الن�ساء يذكرن ب�شيء؟ فنزلت هذه
الآية} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﯡ{ «الأحزاب� :آية.»35 :
وكانت لها م�شاركاتٌ يف رواية الأحاديث
النبوية ونقلها ،فمن ذلك ما ورد �أن النبي،
فقدمت
�صلى اهلل عل ْيه و�سلم ،دخل عليها
ْ
فقالت� :إين �صائم ٌة،
طعاما فقال« :كلي»
ْ
�إليه ً
فقال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عل ْيه و�سلم�« :،إن
ال�صائم ت�صلي عليه املالئكة �إذا �أكل عنده
حتى يفرغوا» ،ورمبا قال« :حتى ي�شبعوا».
رواه الرتمذي وح�سنه.
بعد حياة حافلة بالبذل والت�ضحيات
النادرة ،ويف ال�سنة الثالثة ع�شرة من
الهجرة ،توفيت �أم عمارة :ن�سيبة بنت كعب،
باملدينة املنورة ،ودفنت بالبقيع ،ر�ضي اهلل
عنها و�أر�ضاها.
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األطفال والسكري

•
•

تحديات منزلية ومدرسية

•

انخفاض الثقافة الصحية لدى األسرة ،وعدم وجود متابعة طبية في المدرسة،
يمثالن التحدي األبرز في متابعة األطفال المرضى.

•

د .بادي العنزي
استشاري الغدد الصم وسكري األطفال

•
•
•

�سكري الأط �ف��ال م��ر�ً��ض��ا م��زم� ًن��ا ن��ا ً
جت��ا عن
يعد ازدياد م�ستوى ال�سكر يف الدم ،ويحدث عندما
ال ي�ستطيع اجل�سم �إفراز الأن�سولني نتيجة خلل مناعي
ذاتي يعتقد �أنه ب�سبب التهاب فريو�سي �أو جيني ،وهو
ال�سكري من النوع الأول .وت�شمل �أعرا�ضه التبول،
والعط�ش ،وزيادة اجلوع ،وفقدان الوزن .ويف احلاالت
ال�شديدة قيء ومغ�ص.
يتم الت�شخي�ص عندما يكون معدل ال�سكر ال�صائم
�أكرث من  126ملجم ،والع�شوائي �أكرث من  200ملجم،
والرتاكمي �أكرث من .%7
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تحديات منزلية | يواجه الطفل امل�صاب
مبر�ض ال�سكري و�أ�سرته بع�ض التحديات التي تتعلق
�أغلبها بالثقافة ال�صحية للأ�سرة ودورها يف اكت�شاف
املر�ض .وتتمثل هذه التحديات يف النقاط التالية:
• الت�أخر يف الت�شخي�ص ب�سبب عدم معرفة الأ�سرة
ب�أعرا�ض ال�سكري ،ودخ��ول الطفل يف حمو�ضة
الدم ما يعر�ض حياته للخطر.
• يحدث �أحيا ًنا خط�أ يف ت�شخي�ص ال�سكري من قبل
الطبيب.
• عدم توافر اخت�صا�صية التثقيف ال�سكري� ،أو

•
•
•
•
•

اخت�صا�صية التغذية العالجية.
نق�ص الدعم النف�سي للطفل وعائلته.
نظرة ال�شفقة من املجتمع ملري�ض ال�سكري ب�أن
هناك �شي ًئا ينق�صه.
��ص�ع��وب��ة ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى م���س�ت��وى ال���س�ك��ر يف
املنزل ب�سبب ال�ع��ادات االجتماعية واملنا�سبات
االجتماعية.
عدم �إملام الأ�سرة بالتعامل ال�صحيح مع طفل
ال�سكري يف املنزل.
عدم اتباع احلمية الغذائية املطلوبة ،والإ�سراف
يف تناول احللويات والع�صائر.
قلق الأ�سرة من م�ضاعفات املر�ض يف امل�ستقبل
على النظر والكلى والأع�صاب.
جلوء الأ�سرة �إىل اخللطات ال�شعبية والعطارين
وجتار الأوهام ل�صرف خلطات ع�شبية.
عدم قدرة الأ�سرة على تقبل املر�ض ،وال�صدمة
النف�سية حلقيقة �إ�صابة ابنهم به.
ف� �ق ��دان احل �م��ا���س م ��ع ال ��وق ��ت ل���دى الأ�� �س ��رة
وا�ست�سالمهم بعدم بذل اجلهد الالزم.
ترك الطفل لي�أخذ �إبرة الأن�سولني دون �إ�شراف
الوالدين.
ع�ن��اد الطفل وع��دم تقبله لن�صائح ال��وال��دي��ن
و�إر�شاداتهما.
�إ�صابة الطفل بالإحباط وامللل ب�سبب طبيعة
املر�ض املزمنة.

يجب توفير مصادر للمعلومات الصحيحة ألسرة
الطفل المصاب بالسكري من كتيبات ومطويات،
وتسهيل التواصل مع الطبيب المختص

لإلجابة عن أي استشارة عاجلة

• خجل الأ��س��رة �أو الطفل من معرفة الآخرين
باملر�ض.
• عدم معرفة الأه��ل بالتعامل الأمثل مع الطفل
يف احل��االت اخلا�صة مثل الريا�ضة ،وال�سفر،
وال�صيام.
• قلق الوالدين من �إ�صابة �إخوة املري�ض باملر�ض
نف�سه.
• غرية �إخوة املري�ض ب�سبب االهتمام الزائد به من
قبل الأ�سرة.
• ان �ع��دام ثقافة ال�ط�ع��ام ال�صحي يف املجتمع،
وانعكا�س ذلك على الطفل املري�ض.
يواجه الطفل يف مرحلة املراهقة بع�ض التحديات
الأخرى ،ومنها عدم اهتمامه هو �شخ�ص ًيا بن�صائح
والديه و�إر�شاداتهما ،وعدم اهتمامه بنظامه الغذائي
ال�صحيح ،ف�ض ًال ع��ن �شعوره باخلجل م��ن معرفة
زمالئه و�أق��ران��ه بطبيعة مر�ضه ،و�إهماله يف �أخذ
�إبر الأن�سولني بال�شكل املطلوب ،ف�ض ًال عن �إهماله
يف قيا�س م�ستوى ال�سكر بالدم ومتابعته بانتظام،
وق �ل��ة امل�ت��اب�ع��ة م��ع طبيب ال���س�ك��ري واخت�صا�صي
التثقيف ال�صحي ،ف�ض ًال عن هواج�س �إ�ضافية تتعلق
بخوفه من ت�أثري ال�سكري يف امل�ستقبل على الزواج،
والإجناب ،وال�صحة العامة.
يف هذه املرحلة هناك عدد من االقرتاحات واحللول
التي يتوجب االهتمام بها ،ومنها زي��ادة جرعات
الأن�سولني بو�ساطة الطبيب ،وذلك ب�سبب التغريات
الهرمونية يف مرحلة املراهقة ،ف�ض ًال عن �ضرورة
االه �ت �م��ام ب���إع��ادة تثقيف امل��راه��ق والإج ��اب ��ة عن
ت�سا�ؤالته املتعلقة مبر�ضه .كما �أن��ه م��ن املهم �أن
يحر�ص الطبيب على بناء عالقة �صداقة بينه وبني
املراهق امل�صاب باملر�ض ،و�أن يو�ضح للمراهق �أن
مر�ضه لي�س عائ ًقا للزواج والإجناب ،كما �أن املر�ض
لن مينعه من التخ�ص�ص يف املجال الذي يرغب فيه.
ومن املمكن � ً
أي�ضا �أن يقوم الطبيب ب�شرح م�ضاعفات
ال�سكري و�أهمية التزام املراهق باجلرعات والغذاء
ال�صحي واملتابعة الدولية يف العيادة ،وفح�ص العيون،
والأع�صاب ،والكلى بانتظام.
في المدرسة | يواجه طفل ال�سكري
حتديات �أخرى يف املدر�سة �أهمها عدم وجود متابعة
طبية يف املدر�سة ملتابعة م�ستوى ال�سكر و�إعطاء

الأن�سولني ،وعدم توافر جهاز قيا�س ال�سكر �أو �إبرة
اجللوكاجون لعالج �إغماء ال�سكر يف املدر�سة ،كما
نق�صا يف تدريب املعلمني وامل�شرفني على
�أن هناك ً
التعامل مع احلاالت الطارئة مثل الإغماء �أو الت�شنج،

البنكرياس االصطناعي أمل جديد
لعالج السكري
�أف��ادت درا�سة �أمريكية حديثة� ،أج��راه��ا باحثون
بجامعة فرجينيا الأم��ري�ك�ي��ة ،ب� ��أن البنكريا�س
اال�صطناعي الذي ي�ضخ الأن�سولني للج�سم ب�شكل
تلقائي� ،آمن وفعال للأطفال امل�صابني بالنوع الأول
من مر�ض ال�سكري.
والختبار فاعلية البنكريا�س اال�صطناعي ،راقب
الباحثون جمموعة من الأطفال الذكور والإن��اث،
امل�صابني بالنوع الأول من ال�سكري تراوح �أعمارهم
ب�ين � 5سنوات و� 8سنوات مل��دة � 68ساعة .وتتبع
الباحثون � ً
أي�ضا التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم لدى
الأطفال با�ستخدام نظام الرعاية املنزلية املعتاد
وهي حقن الأن�سولني اليومية.
وج��د الباحثون �أن ن�سب ال�سكر يف ال��دم بني
الأطفال الذين ا�ستخدموا البنكريا�س اال�صطناعي
كانت جيدة ومل يحدث انخفا�ض بها ،باملقارنة مع
جمموعة �أخ��رى من امل�صابني ا�ستخدموا الطرق
التقليدية .وق��ال الباحثون �إن الدرا�سة �أظهرت
لأول مرة� ،أن البنكريا�س اال�صطناعي يحافظ على
م�ستويات ال�سكر يف النطاق امل�ستهدف� ،أف�ضل من
النظم الأخرى املعتادة يف املنزل.
كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ()FDA
وافقت يف �سبتمرب  ،2016على طرح �أول بنكريا�س
ا�صطناعي وا�ستخدامه ،ي�ضخ الأن�سولني للج�سم
ب�شكل تلقائي ،كلما احتاج املري�ض �إىل ذل��ك ،ما
ي�سهل من عملية رعاية مر�ضى ال�سكري من النوع
الأول .ويراقب اجلهاز اجلديد م�ستويات اجللوكوز
يف ال� ��دم ،ب�شكل تلقائي ك��ل  5دق��ائ��ق ،وي�ضخ
الأن�سولني للج�سم تلقائ ًيا � ً
أي�ضا كلما احتاج اجل�سم
�إىل ذلك.

ب�سبب هبوط ال�سكر وانتظارهم حلني و�صول الأهل
وعدم نقله �إىل امل�ست�شفى .كما يعد بع�ض املعلمني
طلب الطالب امل�صاب بال�سكري �شرب املاء يف
نوعا من امل�شاغبة.
احل�صة �أو الذهاب لدورة املياه ً
بع�ض املعلمني يحرمون الطالب امل�صاب بال�سكري
من الأن�شطة الريا�ضية خو ًفا عليه من االنخفا�ض يف
ال�سكر .كما يتم التعامل مع الطالب ال�سكري ب�شكل
مميز وخا�ص ولي�س كبقية زمالئه ،ويف الوقت نف�سه ال
تتوافر الوجبات ال�صحية املنا�سبة للأطفال امل�صابني
بال�سكري.
ي �ت��وج��ب ،ب �ن��اء ع�ل��ى ه ��ذا ال ��واق ��ع ،ت��وف�ير ممر�ض
يف ك��ل مدر�سة لقيا�س ال�سكر و�إع �ط��اء الأن�سولني
واجللوكاجون عند ال���ض��رورة .ويف �أث�ن��اء ممار�سة
الريا�ضة يجب على الطفل امل�صاب بال�سكري تناول
وج�ب��ة خفيفة قبل ال��ري��ا��ض��ة ،وع ��دم ح��رم��ان��ه من
الأن�شطة الريا�ضية ،وتناول قطع احللوى �أو الع�صري
يف حال انخفا�ض ال�سكر .كما يجب ال�سماح للطالب
ب�شرب املاء يف احل�صة ،واخلروج للذهاب �إىل دورة
املياه عند ال�ضرورة ،والتعامل مع الطالب مثل غريه
من الطالب وعدم متييزه.
عند ظهور �أعرا�ض االنخفا�ض مثل الدوخة وال�صداع،
يعطى الطالب كو ًبا من الع�صري ،ثم يقا�س ال�سكر بعد
 15دقيقة ويكرر �إىل �أن يرتفع ال�سكر .وعند �إغماء
الطفل يعطى �إب��رة اجللوكاجون وينقل الطفل �إىل
امل�ست�شفى وعدم انتظار قدوم الأهل.
�أما الأهل فيجب توفري م�صادر للمعلومات ال�صحيحة
لأ��س��رة الطفل ال�سكري م��ن كتيبات وب��رو��ش��ورات،
وت�سهيل التوا�صل مع الطبيب املخت�ص للإجابة عن
�أي ا�ست�شارة عاجلة ،واتباع النظام الغذائي ال�سليم يف
املنزل .وعلى و�سائل الإعالم توعية املجتمع بطبيعة
مر�ض ال�سكري ،والت�صدي للعطارين الذين يبيعون
الأوهام للمر�ضى امل�صابني.
البد ،خالل ال�سفر ،من �أخذ كمية كافية من الأدوية
وامل�سحات وال�شرائط ،وتقرير طبي عن احلالة .ويف
حاالت املر�ض يجب االهتمام بقيا�س ال�سكر كل �أربع
�ساعات ،والإك�ث��ار من ال�سوائل ،وقيا�س الكيتونات
يف البول� .أم��ا فيما يتعلق بال�صوم ،فيمكن للطفل
امل�صاب ال�صيام مع قيا�س ال�سكر بانتظام خالل
�ساعات النهار ،وتعديل جرعات ال��دواء قبل �شهر
ال�صوم ،والإفطار يف حال انخفا�ض ال�سكر.
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غذاء
الصيام فرصة لخسارة الوزن
�أثبتت الدرا�سات �أن ال�صيام املتقطع (وهو ما
يحدث يف �شهر رم�ضان) ي�ساعد على التخل�ص من
اخلاليا الدهنية �أكرث من اتباع حمية غذائية عادية،
لأن اجل�سم ي�ستخدم الدهون م�صد ًرا للطاقة بد ًال
من ال�سكريات ،وهو ما ي�ساعد على خ�سارة الوزن مع
احلفاظ على الكتلة الع�ضلية.
من املهم جتنب الإفراط يف التح�ضري امل�سبق
للطعام ،لأن ذلك يدفعكم لتناول �أطعمة �أكرث ل�سهولة
�إخراجها من الربادات املجمدة و�إعدادها .و�إن كنتم
من حمبي ال�سمبو�سة والفطائر فاحر�صوا على �شويها
بد ًال من قليها بالزيت ،وال ت�ضعوا �أمامكم �سوى كمية
قليلة مبعدل قطعتني لل�شخ�ص الواحد.
�شهر رم�ضان هو فر�صة عظيمة لإعادة الرتكيز
على �أ�سلوب حياة متوازن و�صحي� ،إنه فر�صة
لإعطاء املعدة فرتة انقطاع عن الطعام ،ومن ثم
طرد ال�سموم املرتاكمة من اجل�سم �أو ما ي�سمى
بالديتوك�س .فها هي الآن الفر�صة �سانحة للتخل�ص
من �سموم اجل�سم واحلماية من بع�ض الأمرا�ض،
وذلك بال�صيام ال�صحيح ،ولي�س �إرهاق اجلهاز
اله�ضمي بالأطعمة املفرطة عند الإفطار.
أطعمة صديقة في شهر رمضان

استعدا ًدا للصيام

الغذاء الصحي في رمضان
ال تبدأ بتحضير الطعام وتجميده مبكرًا ،وابتعد عن األطعمة الدسمة،
ومارس الرياضة بشكل منتظم.

التمر | ين�صح بتناول التمر ( 3حبات فقط)
خ�صو�صا عند الأ�شخا�ص الذين يعانون الإ�صابة
ً
بال�صداع والدوخة والتعب الناجتة عن نق�ص معدالت
ال�سكر لديهم خالل فرتة ال�صوم� .إذ �إن ال�سكر
املوجود يف التمر هو �سريع االمت�صا�ص ويرفع �سكر
أي�ضا على البوتا�سيوم
الدم ب�سرعة .يحتوي التمر � ً
الذي ي�ساعد على مقاومة العط�ش ،كما يعد و�سيلة
حتلية �صحية وخالية من الدهون!

اللبن أو الزبادي قليل الدسم | من املهم
تناول اللنب �أو الزبادي يف �شهر رم�ضان ،الحتوائه على
الربوتني الذي ي�ساعد على ال�شعور بال�شبع لوقت �أطول.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

قبل

نهاية ال�شهر اجلاري �سيحل علينا �ضيف
كرمي ننتظره ب�شغف من عام �إىل �آخر.
�إنه �شهر رم�ضان� ،شهر الراحة النف�سية والعبادة
والتقرب �إىل اهلل .وما يدفعنا للحديث مبك ًرا عن
�شهر رم�ضان هو ما يتم ر�صده كل عام قبل بداية
هذا ال�شهر ،حيث تبد�أ ربات املنازل بتح�ضري
الطعام قبل �أيام عديدة .فتبد�أ عملية حت�ضري
ال�سمبو�سة والفطائر والكبة وغريها من الأطعمة
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التي يتم تخزينها باملربدات .ولي�س الهدف
الأ�سا�سي من التح�ضري املبكر للطعام هو توفري
الوقت للتعبد يف �شهر رم�ضان ،و�إمنا الهدف هو
ك�سب الوقت لإقامة والئم �أكرث و�أكرب� ،أو النوم
ل�ساعات �إ�ضافية .فال حتل نهاية ال�شهر �إال وقد
ازداد الوزن ب�شكل كبري ي�صدم �صاحبه نتيجة
للأطعمة غري ال�صحية والد�سمة وقلة احلركة.
فكيف نتح�ضر ل�شهر ال�صوم؟

الماء | يعد املاء امل�شروب الأف�ضل يف �شهر
رم�ضان وال ميكن تعوي�ضه مب�شروب �آخر.فعدم
تناول كمية كافية من املياه ي�شعرنا بالتعب والإجهاد،
كما يدفعنا لتناول طعام �إ�ضايف عند اختالط
�شعور اجلوع بالعط�ش! من املمكن تناوله مع �شرائح
الليمون� ،أو �أوراق النعناع الطازجة� ،أو الزجنبيل
املب�شور� ،أو قطع البطيخ والتفاح.

5

تجنب
العصائر الخضراء | حتتوي اخل�ضراوات
الورقية على كمية عالية من املعادن والفيتامينات
التي يحتاج �إليها اجل�سم بعد وقت �صيام طويل
كفيتاميني «�سي» و«ك» ،والبوتا�سيوم ،واحلديد.
فمن املمكن �صنع ع�صري من ال�سبانخ ،واخل�س،
والبقدون�س ،والنعناع مع الليمون ،والقليل من ع�صري
التفاح مث ًال وتناولها على ال�سحور �أو قبل النوم.

الخضراوات والفواكه الطازجة | �إنها �سلة
كاملة من الفيتامينات واملعادن التي تقوي اجل�سم،
وت�ساعد على تعوي�ض العنا�صر املفقودة وقت ال�صيام.
كما ي�ساعد البوتا�سيوم الذي حتتويه على مقاومة
العط�ش .ومن �أهم م�صادرها الربتقال ،واملوز،
وامل�شم�ش ،والربوكويل ،وال�سبانخ والبقدون�س.

البطيخ (الحبحب) | ين�صح بتناول البطيخ
يف �شهر رم�ضان ،لأنه من �أ�شهر الفاكهة ال�صيفية
التي تدفع ال�شعور بالعط�ش ،وت�ساعد على تخفيف
اال�ضطرابات الع�صبية.

أطعمة في رمضان
ملح الطعام :تزيد الأطعمة املاحلة من حاجة
اجل�سم �إىل املاء .فتجنبوا و�ضع كثري من امللح على
الطعام ،وابتعدوا عن الأطعمة �شديدة امللوحة،
كالأ�سماك املاحلة ،واملخلالت ،واملك�سرات،
وكذلك الأطعمة اجلاهزة ،ومنها ال�شوربة
اجلاهزة� ،أو املرق اجلاهز� ،أو �صل�صة ال�صويا.
المقالي والمعجنات والحلويات :لأنها غنية
بالدهون ،والأمالح ،وال�سكريات ،وت�ؤدي �إىل
زيادة الوزن ب�شكل كبري.
الكافيين :البد �أن يتجنب ال�صائم �شرب ال�شاي
والقهوة والكوال ،الحتوائها على الكافيني
الذي يزيد من ن�شاط الكلى ،ويعزز دورها يف

نموذج لترتيب الوجبات والمشروبات في شهر رمضان
الوجبة والتوقيت

نوع الطعام

الإفطار اخلفيف:
بعد �أذان املغرب.

ب�ضع مترات مع ن�صف كوب
�شوربة.

الوجبة الرئي�سة:
بعد الإفطار ب�ساعة �أو بعد �صالة
الع�شاء.

�سلطة �أو خ�ضار م�شوية مع قطعتي
�سمبو�سة� ،أو فطائر م�شوية ،وقطعة
من الربوتني ،مع ن�صف كوب من
الن�شويات.
قطعة من الفاكهة� ،أو كوب من
الزبادي.

كوب من املياه.

�شطرية من البي�ض مع اخل�س
مث ًال.

كوبان من املاء.

وجبة خفيفة بني الإفطار
وال�سحور.
جتنب ال�سحور الثقيل واال�ستعا�ضة
عنه ب�سحور خفيف قبل النوم
ب�ساعتني.

كمية ال�سوائل
كوبان من املاء .وال ب�أ�س من
�إ�ضافة القليل من القهوة العربية،
�أو ن�صف كوب من الع�صري
الطبيعي.
� ٤أكواب من املياه ما بني الإفطار
وال�سحور.

كيف أمارس الرياضة في رمضان؟

الفاكهة المجففة | تعد الفاكهة املجففة
بدي ًال ممتازًا للحلويات يف �شهر رم�ضان ،فتمنحنا
النكهة احللوة دون �إ�ضافة �سعرات حرارية عالية
ودهون �سيئة للج�سم! هذا �إ�ضافة �إىل احتوائها على
ن�سبة عالية من الألياف والبوتا�سيوم.

خ�صو�صا
الشوربة المحضرة منزل ًيا |
ً
املح�ضرة من احلبوب ،لأنها حت�ضر املعدة ال�ستقبال
الطعام ،وتعمل على تعوي�ض اجل�سم بال�سوائل
املفقودة خالل النهار ،وتزود اجل�سم بالفيتامينات
واملعادن ،وت�ساعد على جتنب الإم�ساك ..و�أف�ضلها
�شوربة العد�س �أو ال�شوفان.

التخل�ص من املاء كونها مدرة للبول ،ومن ثم
تزيد املنبهات من عملية فقدان املاء من اجل�سم
والعط�ش يف اليوم التايل .ومن الأف�ضل تخفيف
الكافيني تدريج ًيا قبل �شهر رم�ضان لتجنب
ال�صداع والتوتر عند �إيقافه فج�أة.
المشروبات الغازية :والتي حتتوي على الكربون،
الذي ي�سبب االنتفاخ وال�شعور باالمتالء ،ومينع
اجل�سم من اال�ستفادة من ال�سوائل� ،إ�ضافة �إىل
احتوائها على كميات كبرية من ال�سكر ،لذا البد
من جتنبها يف �أثناء الإفطار.
المشروبات المحالة والحلويات العربية :تعد من
�أ�سا�سيات املوائد الرم�ضانية لدى كثريين ،ولكنها
مع الأ�سف من �أ�شد �أعداء ال�صائم .فتناول
كميات كبرية من ال�سكريات ي�ؤدي �إىل ال�شعور
بالعط�ش ال�شديد بعد تناولها بقليل� ،إ�ضافة �إىل
زيادة الوزن من جراء احتوائها على �سعرات
حرارية عالية .فقطعة �صغرية من احللويات قد
حتتوي على �أكرث من � 300سعرة حرارية.

البروتين والكربوهيدرات
المركبة | ي�ساعد الربوتني املوجود
يف اللحوم والدجاج وال�سمك على ال�شعور
بال�شبع لفرتة �أطول ،ما يجنب ال�شخ�ص
تناول كميات كبرية من الطعام .كما
تلعب الكربوهيدرات املركبة كامل�صنوعة
من القمح الكامل الدور نف�سه ،نظ ًرا
الحتوائها على الألياف التي ت�ستغرق وقتًا
�أطول لله�ضم ،ومن ثم ن�شعر بجوع �أقل يف
اليوم التايل.

مع الأ�سف يهجر كثريون الريا�ضة يف �شهر رم�ضان
بحجة عدم توافر الوقت �أو الإرهاق .ولكن ما ال يعرفه
جدا يف �شهر رم�ضان،
بع�ضنا هو �أن الريا�ضة مهمة ً
لأنها ت�ساعد على التخل�ص من ال�سعرات الإ�ضافية التي
يتناولها كثريون ،كما �أنها حتمي القلب وال�شرايني.
ومن ال يعاين �أي �أمرا�ض يجب �أن ميار�س الريا�ضة
يوم ًيا ،و�أف�ضل الأوقات تكون قبل الإفطار مبا�شرة �أو
بعد الإفطار ب�ساعتني �أو قبل ال�سحور وملدة ال تقل عن
 30دقيقة �إىل  45دقيقة .ومن املمكن االقت�صار على
امل�شي �أو ا�ستخدام الأجهزة ل�ضيق الوقت� .أما من
خ�صو�صا ال�سكري و�أمرا�ض
يعاين بع�ض الأمرا�ض،
ً
الكلى واحلوامل ،فيجب �أن ميار�سوا الريا�ضة بعد
موافقة الطبيب ،على �أن يتجنبوها خالل النهار نهائ ًيا!
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أسرة

األطفال والمحتوى اإلباحي

المعالجة بالتي هي أحكم
التسارع التقني قد يعرّ ض أطفالنا للمحتوى
اإلباحي الذي ربما يسبب أضرارًا نفسية ُ
وخ ُلقية خطرة
قد تستمر طيلة العمر.

فهد بن فيصل الحجي

انتظر،

ال تقلب ال�صفحة لأنك تعتقد �أن ابنك
متاما من املحتوى
وابنتك حمميان ً
الإباحي على الإنرتنت ،ف�أي م�ستخدم للإنرتنت
مع ّر�ض لأن ي�شاهد حمتوى �إباح ًيا يف �أي حلظة ،بل
قد يكون ابنك قد تع ّر�ض لذلك ومل يتكلم لأنه ي�شعر
باخلجل واالرتباك.
الت�سارع التقني احلا�صل من حولنا �أ�سرع بكثري
من �إدراكنا ال�شخ�صي .التقنيات املده�شة تتواىل
تباعا ،والتفا�صيل التقنية التي ال ندرك كث ًريا منها
ً
يوما بعد يوم .تبادل املعلومات ال�شخ�صية
تتطور ً
وانت�شارها وا�ستغاللها �أمر �أ�صبح من ال�صعب
�إدراكه والإحاطة به .كثري من ال�شركات حول
العامل ت�سعى بكل ما ت�ستطيع ال�ستغالل امل�ستخدمني
واال�ستفادة منهم ،وكثري من هذه ال�شركات ي�ضرب
بالأخالقيات واملثل العليا عر�ض احلائط يف �سبيل
النجاح التجاري .وما يزيد من حالة الإرباك هذه
�أن عقول �أطفالنا الغ�ضة �أقدر منا على ا�ستيعابها
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وفهمها وا�ستغاللها والعبث بها .كم منا مث ًال يلج أ�
لأبنائه حلل م�شكلة يف جواله؟ �أو لرتكيب برنامج؟
�أو لعمل ن�سخة احتياطية؟ هل ميكن بعد ذلك �أن
نقول بكل ثقة �إن ا�ستخدام �أبنائنا للتقنية هو حتت
ال�سيطرة؟
نحن للأ�سف ال توجد لدينا درا�سات و�أرقام
عن معدل تعر�ض �أطفالنا للمحتوى الإباحي ،وذلك
حل�سا�سية هذا املو�ضوع التي جتعل الأطفال والآباء
والأمهات ي�ؤثرون ال�صمت .ولكن امل�ؤ�شرات العامة
والق�ص�ص املتداولة تقول �إنه يحدث ب�شكل ملحوظ،
كما يحدث مع جميع �أطفال العامل يف كل مكان.
يف �أمريكا ،املعدل العمري للطفل حينما ي�شاهد
حمتوى �إباح ًيا لأول مرة يف حياته هو � 11سنة%42 .
من الأطفال ي�شاهدون حمتوى �إباح ًيا قبل �سن
املراهقة ،و  %73من الأطفال ي�شاهدون ذلك قبل
عاما .هذه
�أن ي�صبحوا را�شدين� ،أي قبل �سن ً 18
الإح�صائيات خميفة! �أبنا�ؤنا جمي ًعا معر�ضون يف

�أي حلظة مل�شاهدة ما ال ميكن لنا �أن ن�ستوعبه من
املحتوى الإباحي اخلطر واملخجل .هذه �أ�صبحت
حقيقة من حقائق ع�صر الإنرتنت الذي نعي�شه.
ماذا سيحدث لو شاهد ابني محتوى إباح ًيا؟
املحتوى الإباحي قد ي�سبب �أ�ضرا ًرا نف�سية
و�أخالقية خطرة على الطفل ،وقد ت�ستمر معه
هذه الأ�ضرار طيلة حياته تكرب معه .وقد يكون لها
ت�أثري متعد على الآخرين فيما بعد �إن وجدت البيئة
املنا�سبة لذلك .ثقافة الطفل اجلن�سية تكون �صف ًرا
متاما من �أي �أفكار �أو ت�صورات .حيث �إنها
خالية ً
تبد�أ يف النمو والتفتح مع مراهقته �شي ًئا ف�شي ًئا حتى
ي�صل �إىل �سن الن�ضج .ولكن الذي يحدث �أن هذا
احليز يتم تغذيته فج�أة مبواد �صادمة ،مل يحن
الوقت املنا�سب لعقل الطفل ال�ستيعابها ،وقد مير
ذلك مرور الكرام ،ولكنه للأ�سف �أحيانًا قد يتطور
�إىل �أمور ال حتمد عقباها.

قد يرى الطفل أنه قد أخطأ خطأ كبي ًرا بسبب تعرضه للمحتوى اإلباحي،
ثم يحتقر نفسه داخل ًيا ،وتهتز ثقته إلى أبعد الحدود،
ومن َّ
ما قد ينتج عنه صعوبة في النوم ،وبكاء دون سبب ،والتعرض لكوابيس

ما الذي قد يحدث �إذً ا؟ من �أبرز الآثار �أن ما
يراه الطفل �سي�شكل بداية ثقافته اجلن�سية ،مهما
كان الذي ر�آه �شاذً ا وغري ًبا! وقد ين�ش�أ ويكرب وهو
يعتقد من قرارة نف�سه �أن هذا الذي ر�آه هو روح
العالقة اجلن�سية ،لأن هذا الذي ر�آه �صادف عنده
أر�ضا خ�صبة
بداية فورته اجلن�سية ،ومن َّثم كان � ً
لذلك .هذه البذرة اخلبيثة تثمر مع الزمن ت�صرفات
خبيثة ،قد تكون على �شكل كلمات بذيئة وت�صرفات
خاد�شة مع زمالئه يف املدر�سة �أو ت�صرفات �صادمة
مع زوجته فيما بعد ،وغري ذلك.
وقد يت�سبب ما ر�آه يف �آثار نف�سية �سلبية ،ك�أن
ينطوي على نف�سه ،ويعي�ش عوامله اخلا�صة يف �صمت،
لأنه يعلم �أن ما ر�آه هو �أمر خمجل يرف�ضه املجتمع،
ولكنه يف الوقت نف�سه وجد لذة خا�صة فيه ،قد يدفعه
ذلك �إىل الإبحار �أكرث و�أكرث فيما ر�آه ،قد يتطور ذلك
�إىل �أن يخلق لنف�سه �شخ�صية �سرية على الإنرتنت مع
مرور الأيام ،ويتوا�صل مع من ي�شاركه ذلك ،لينتج عن
ذلك �أمور ال حتمد عقباها .وقد يت�سبب ما �شاهده
يف حرية نف�سية ،وت�شكيك ،ومن َّثم فقدان الثقة
بالنف�س ،وقد ينتج عن ذلك �أن ي�صبح الطفل عنيفًا
مع من حوله ،ويرف�ض الآخرين ،وال يتقبل احلوار .قد
يرى الطفل �أنه قد �أخط�أ خط�أ كب ًريا مبا فعل ،وعلى
هذا يحتقر نف�سه داخل ًيا .وهذا يهز �شخ�صيته وثقته
بنف�سه �إىل �أبعد احلدود .قد ينتج عن ذلك �صعوبة يف
النوم ،وبكاء دون منا�سبة ،وكوابي�س.
ابني تع ّرض فعالً لمحتوى إباحي،
ماذا أفعل؟
قبل كل �شيء ،كم عمر ابنك �أو ابنتك التي
تعر�ضت ملحتوى �إباحي؟ �إن كان خم�س �سنوات �أو
�أقل ،فعلى الأغلب لن ُيحدث ما �شاهده �أي ت�أثري،
ولذلك قد يكون احلل الأن�سب هو جتاهل ما حدث،
مع االحتياط حتى ال يتكرر تعر�ضه لهذا املحتوى مرة
�أخرى� .أما �إن كان �أكرب من ذلك ،فحينئذ علينا �أن
خ�صو�صا �إن كان عمره ثماين �سنوات �أو
نت�صرف،
ً
ت�سع �سنوات ف�أكرث.
نف�سا عميقًا� ،سيطر على �أع�صابك،
خذ ً
وت�صرف بهدوء� .أحيانًا ردة الفعل العنيفة �أو
املفاجئة تزيد كث ًريا من �صعوبة املو�ضوع ،وتكون
�سب ًبا يف لفت نظر الطفل �إىل �أن ما �شاهده هو
�شيء مثري لالهتمام ،و�إال (ملاذا ت�صرف �أبي �أو
�أمي هكذا؟) ،ثم يفكر فيه �أكرث وقد يحاول العودة

أعلم �أن ال�سيطرة
�إليه مرات �أخرى ملحاولة فهمهُ � .
على الأع�صاب يف اللحظة التي نرى فيها الطفل
ي�شاهد حمتوى �إباح ًيا �أمر �صعب ،ولكنه جزء من
عالج وتخطي امل�شكلة ،ميكن �أن نطلب من الطفل
�أن يح�ضر �شي ًئا �أو نناديه لنعطيه �شي ًئا يحبه وخالل
ذلك نقوم بتغيري ما ي�شاهده ك�إغالق احلا�سوب �أو
ت�شغيل �شيء �آخر له يحبه ،وهكذا.
جيدا يف خطواتك
اك�سب بع�ض الوقت لتفكر ً
وماذا �ستفعل ،على الوالدين حينها �أن يتحدثا
ويت�شاورا مع بع�ضهما يف هذا املو�ضوع ،ميكن
لهما �أن ي�ست�شريا �أحد الأقرباء �أو الأ�صدقاء ممن
لديه خربة جيدة يف الرتبية �إن كانا يريان �أنهما
يحتاجان �إىل ذلك.

اتبع هذه اإلرشادات مع طفلك

�إذا اكت�شفت �أن ابنك تعر�ض ملحتوى �إباحي
فيتوجب عليك �أن حتذر من الأمور التالية
حينما تعالج املو�ضوع:
• ال تقم ب�إلقاء اللوم عليه �أو تعنيفه.
• ال حتاول ت�سطيح املو�ضوع بادعاء �أن ما
�شاهده غري حقيقي.
• حاول �أن متنح الطفل �شعو ًرا بالرعاية
واالهتمام واحلماية �أو ًال وطوال الوقت.
• اعمل على �أن متنحه �شعو ًرا ب�أن ما ي�شعر
به الآن هو �أمر طبيعي� ،سواء كان خوفًا �أو
غ�ض ًبا �أو �ضيقًا �أو عدم فهم وت�شوي�شً ا.
• ال تقم برد فعل عنيف و�صادم ك�أن
متاما
ت�سحب من بني يديه الآيباد �أو تغلق ً
احلا�سوب يف وجهه .هذا �سيجعله لن
يتحدث معك يف �أي �شيء مماثل يواجهه
أي�ضا ب�أنه هو
غدا .وهذا �سيمنحه �شعو ًرا � ً
ً
ال�سبب يف اخلط�أ و�أنك تلقي باللوم عليه.
• اجعله ي�شعر ب�أنك �سعيد لأنه حتدث معك
و�صارحك بهذا املو�ضوع.
ريا نف�س ًيا قو ًيا يف
• �إن ر�أيت �أن هناك ت�أث ً
طفلك جراء ما �شاهد ،وال ميكنك احتواء
ذلك ،فالأف�ضل حينها �أن ت�ست�شري طبي ًبا
خمت�صا ليحاول م�ساعدتك.
نف�س ًيا
ً

تحدث مع ابنك | �أهم خطوة على الإطالق
التوا�صل اجليد مع الطفل ،واحلوار املفتوح البنّاء.
�أما النمط التقليدي يف التوجيه ،وهو �أن نح�ضر
الطفل ونعطيه حما�ضرة وعليه �أن ي�سمع ويطيع ،فلن
يجدي نف ًعا هنا .ولو جتاوب الطفل ف�إنه يقوم فقط
بتغطية ما ح�صل معه حتى ينفجر يف وقت �آخر.
اختر وق ًتا مناس ًبا | على الوالدين �أن يقررا
م ًعا من �سيتحدث مع الطفل ،وكيف .بع�ض الأطفال
يتحدثون بحرية مع �آبائهم يف �أثناء ا�صطحابهم من
املدر�سة �إىل املنزل مث ًال ،وبع�ضهم يتحدثون بحرية
مث ًال مع الأم حينما جتل�س معهم قبل النوم .اختارا
الوقت املنا�سب ليبدو املو�ضوع وك�أنه تلقائي� .أما
حماولة فتح حوار مع الطفل يف وقت غري منا�سب
فلن يحقق منه اال�ستجابة املرجوة .بع�ض الأطفال
مث ًال تع ّودوا على اللعب بعد الغداء .حينما يناديهم
الأب �أو الأم للحديث معهم يف هذا الوقت �سيقوم
الطفل مبحاولة �إنهاء احلديث ب�سرعة وب�أي طريقة
فقط للعودة �إىل �ألعابه .علينا �أن ننتبه �إىل ذلك.
متاما
استمع أوال | ال تعتقد �أنك تعرف ً
ماذا ح�صل مع ابنك ،وماذا �شاهد ،وما �أثر ذلك
فيه� .أنت يف الأغلب مل ت�شاهد �إال لقطة من عموم
امل�شهد وهي �أن ابنك جال�س �أمام �شا�شة تعر�ض
�شي ًئا خم ًال ،ما عدا ذلك ف�أنت ال تعرفه .ولذلك من
اخلط�أ �أن تقوم فو ًرا بن�صح ابنك .قد يكون ابنك
غري مدرك �أ�ص ًال ما الذي ح�صل ،وماذا �شاهد.
ون�صحك املبا�شر له �سيفتح �إدراكه على �أ�شياء مل
تكن موجودة .ومن َّثم تكون �أنت �سب ًبا يف ت�ضخيم
امل�شكلة ولي�س حلها!
ا�ستمع البنك ،ابد�أ باحلوار معه بطريقة �أ�سئلة
وا�ستفهامات ب�سيطة ،ودعه يتكلم براحته ،وي�سرت�سل
كما يريد� .إن بد�أ بذكر �أ�شياء �صادمة فال تنفعل
�أمامه لأن ذلك �سيجعله يقطع حديثه ولن تعرف � ًأبدا
جيدا
بقية ما ح�صل معه .كن هاد ًئا ،كن م�ستم ًعا ً
�صادما �أو مم ًال.
و�صبو ًرا مهما كان حديث ابنك
ً
اعرف منه ماذا �شاهد ،وملاذا �شاهده ،كيف
و�صل �إىل ما �شاهده ،هل و�صله ب�شكل تلقائي �أم �أن
هناك �شي ًئا تعلمه من �شخ�ص ما؟ هل حتدث مع
�أحد من �أ�صدقائه مث ًال حول ما �شاهده؟ ال تتوقف
هنا ،اعرف منه انطباعه ور�أيه يف الذي �شاهده.
�أحيانًا تكون ت�صوراته ب�سيطة و�سطحية ومل يفهم
45
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ردة الفعل العنيفة أو المفاجئة من الوالدين تزيد كثي ًرا
من صعوبة الموضوع وتكون سب ًبا في لفت نظر الطفل
إلى أن ما شاهده هو شيء مثير لالهتمام
متاما ما الذي �شاهده ،ولي�س كما نظن نحن بعقليتنا
ً
من �أنه قد فهم املو�ضوع ب�أكمله .اال�ستماع �إليه �أمر
جدا ،عليك �أال تبني جدا ًرا بينك وبينه ،لأنك
مهم ً
�إن فعلت ذلك فلن يف�ضف�ض لك ويتحدث معك،
وقد يذهب �إىل �شخ�ص �آخر ليتحدث معه حول ما
ي�شاهده ،ومن يكون هذا ال�شخ�ص؟ ال �أحد يعلم.
ابدأ في الحديث معه من وحي ما قاله |
بعد �أن ت�شعر �أن ابنك قد قال كل ما لديه ،حينها
ميكنك �أن تبد�أ يف احلديث معه .وما �ستقوله هنا
يعتمد على نوعية احلادثة وما الذي �شاهده ،وعلى
ما �سمعته منه ومن فكرته هو عن املو�ضوع .وال
يوجد هنا م�سار وا�ضح تتبعه يف �أثناء حديثك معه،
املو�ضوع يعتمد �أو ًال و�أخ ًريا عليك وعلى تقديرك
للموقف ،ومعرفتك بنف�سية طفلك وطباعه ،ولكن
الأهداف التي تريد �أن ت�صل �إليها هي ما يلي:
• عليك �أو ًال �أن تعطيه �شعو ًرا بالثقة والأمان
جدا
واالطمئنان ،عالقتك النف�سية معه مهمة ً
على املدى الطويل ،فال تخ�سرها.
• تنمية الوازع الديني والأخالقي لديه ،وت�شجيع
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ح�س املراقبة الذاتية عنده.
• �أن يعرف �أن ما �شاهده خط�أ� ،أ�صل الفعل خط�أ،
وم�شاهدته خط�أ ،وعليه �أن يبتعد عن ذلك.
• حتذيره من �أال يتحدث مع �أحد حول ما
�شاهده �إال مع �أبيه �أو �أمه ،وت�شجيعه على �أن
يتحدث مع والديه كل ما طر�أ معه �أمر جديد،
�سواء تعر�ض ل�شيء جديد� ،أو بد�أت عنده
ت�سا�ؤالت جديدة حول ما ر�أى و�شاهد.
وهناك العديد من الأدوات التي ميكن للوالدين
ا�ستخدامها ،من ذلك ت�أكيد �أن ما ر�آه هو من الأفعال
ال�شاذة واخلاطئة ،وميكن �إن كان عمره منا�س ًبا �أن يقال
له �إن هذا هو الزنا الذي هو حرام وكبرية من الكبائر
(باملنا�سبة ،كثري من ال�صغار يعرفون كلمة «زنا» لأنها
ترد عليهم يف القر�آن الكرمي وال يعرفون معناها� ،أو
عندهم �أفكار �سطحية عنها) ،وعلى هذا ميكن الرتكيز
يف الكالم على الوازع الديني ،وعظم �إثم من يفعل هذه
الأفعال .كما ميكن الرتكيز على ف�ضيلة غ�ض الب�صر،
ق�ص�صا من التاريخ عن �أ�شخا�ص
وميكن �أن نورد له ً
ابتعدوا عن الزنا ،مثل ق�صة نبينا يو�سف عليه ال�سالم،
وق�صة امل�سكي الرتاثية .هل هذا يكفي؟

كال بالطبع ،كل ما �سبق هو ملحاولة جتاوز �أزمة
ح�صلت ،ولكن ما ح�صل هو جر�س �إنذار لنا �أن
هناك خل ًال يف نظام الرقابة املوجود يف الأ�سرة.
علينا بعد ما حدث �أن نعيد النظر يف طبيعة
ا�ستخدام الطفل للأجهزة الإلكرتونية واحلا�سب
الآيل .من اخلط�أ �أن مننعه من ا�ستخدامه فج�أة،
ولكن علينا �أن ن�ضع القيود وال�ضوابط التي تكفل
بقدر الإمكان عدم تكرار ما ح�صل .ونركز على
الثغرة التي ح�صلت منها احلادثة� .إن كانت على
�سبيل املثال خل ًال يف الرقابة على مت�صفح الإنرتنت
فعلينا تفعيل خا�صية البحث الآمن فو ًرا .ثم علينا �أن
نزيد من الرقابة على الطفل نف�سه وعلى ت�صرفاته،
هل هناك تغيري ملحوظ عليه؟ هل بد�أت عليه
عالمات االنطواء ،واخلوف ،وعدم الرغبة يف النوم؟
كل هذه امل�ؤ�شرات تعني �أن علينا �أن نقرتب �أكرث منه،
فامل�شكلة مل حتل بعد.
كما علينا �أن مننع الطفل من �أن يبقى لوحده
فرتات طويلة مع �أقران له من اجلن�س الآخر ،وميكن
�أن مننعه من املبيت عند �أي �أحد من �أقاربه على
الأقل يف الأ�شهر الأوىل بعد تلك احلادثة.

عالم الرجل

روح المغامرة
ال

يحتاج املرء لدى الت�أمل يف �ساعة Hurricane Avenger
 Militaryالتي طرحتها دار بريتلينغ م�ؤخ ًرا (يف �إ�صدار
حمدود يقت�صر على  1000منوذج) �إىل البحث مطو ًال عن �سمات
نب�ض ريا�ضي بامتياز يليق باملغامرين من هواة التحديات .فكما هو
احلال يف �ساعة  Hurricane Avengerالتي �أطلقتها بريتلينغ العام
الفائت� ،أ�سكن ال�صانع يف م�أثرته اجلديدة تلك املزايا نف�سها التي
تكر�س ارتباطه الوثيق تاريخ ًيا مبجال املالحة اجلوية والقطاع
الع�سكري .هذه املرة � ً
أي�ضا� ،صيغت علبة ال�ساعة بقطر  50ملليمرتًا
من مادة «بريتاليت» التي تُعد �إجنا ًزا ثور ًيا ُيح�سب لل�صانع ملا
تتفرد به من خفة الوزن (هي �أخف وز ًنا من التيتانيوم بنحو 3.3
مرة ومن الفوالذ بنحو  5.8مرة) وال�صالبة يف �آن ،ما يعزز مقاومة
العلبة للخدو�ش ،واالحتكاك والتلف ،والثبات احلراري ،ف�ض ًال
عن مقاومة القوة املغناطي�سية� .أما قلب ال�ساعة فينب�ض مبعيار
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حركي لآلية كرونوغراف ذاتية التدوير ترتبت م�ؤ�شرتها عرب امليناء
الأ�سود يف تركيبة ثالثية لعداد من  30دقيقة ،و�آخر من � 12ساعة،
ف�ض ًال عن نافذة لعر�ض الثواين والتاريخ عند م�ؤ�شر ال�ساعة
الرابعة .و�إن كانت بريتلينغ قد �أبقت على طريقة عر�ض الوقت عرب
امليناء يف � 24ساعة بح�سب التقليد املعتمد يف القطاع الع�سكري ويف
�أو�ساط الطيارين ،ف�إنها قد عمدت هذه املرة �إىل �صقل الأرقام
ذات ال�شكل املطبوع امل�ستوحى من عامل الطريان بلون �أ�صفر
�شبه �صدئ يعزز م�ستوى الو�ضوح فيما يعيد �إىل الأذهان مظهر
تلك ال�ساعات التي �أنتجها ال�صانع بني �أربعينيات القرن الفائت
و�ستينياته� .أما �سوار ال�ساعة ،فجمعت تركيبته بني املطاط الأ�سود
و�ألياف قما�شية بزخرفة ع�سكرية الطابع.
www.breitling.com

البساطة في األناقة

�شكلت

دانهيل ابتكاراتها لربيع  2017و�صيفه ،متا�ش ًيا مع روح
ع�صرية حتكم �أناقة الرجال اليوم ،ومع �إيقاعات مو�سم
العطالت والأ�سفار ،ت�صاميم الغلبة فيها ملالمح �أناقة تن�أى عن التكلف
وال�صرامة الزائدة .بل هي الب�ساطة يف الت�أنق كر�ستها الدار يف معادلة
ت�صميمية جنحت من خاللها يف حتديث رموز احلياكة الربيطانية
التقليدية للإتيان ب�أزياء �سمتها الأبرز ق�صات ان�سيابية و�أبعاد متوازنة.
فدون امل�ساومة على مظاهر الفخامة يف الأناقة ،اعتمدت دانهيل مقاربة
�أكرث عملية للإطاللة الر�سمية وغري الر�سمية على حد �سواء ،جم�سدة
هذا التوجه يف قم�صان البولو ذات الأكمام الق�صرية �أو الطويلة،

ال

واملزدانة يف بع�ض احلاالت بخطوط �أفقية ،وباملثل يف �سرتات الطيارين
وغريها من ال�سرتات التي متيزت بق�صات غاية يف الب�ساطة فبدت �أقرب
�إىل قم�صان فوقية ف�ضفا�ضة .كما ان�سحبت مظاهر الب�ساطة الع�صرية
يف الت�أنق على جمموعة هذا املو�سم من املنتجات اجللدية متقنة ال�صنع،
ال �سيما حقائب الأ�سفار الق�صرية ،وحقائب الظهر ،وحقائب الأوراق
وامل�ستندات التي عك�ست بتفا�صيلها وت�صاميمها تالق ًيا عفو ًيا بني �إيقاع
املدينة و�أجواء العطلة يف الأرياف.
www.dunhill.com

حرفة متقنة

ميكن لأحد �أن ينكر على بوتيغا فينيتا تفوقها يف �صنعة حرفية حتولت عرب
تاريخ الدار الإيطالية �إىل فل�سفة �إبداعية را�سخة .فمنذ عام  1966و�إىل يومنا
هذا ،تلتزم الدار �صون تقاليد حرفة �صناعة اجللود الفاخرة املتجذرة يف �إقليم
فينتو الإيطايل ،موثقة هذا الإرث احلريف مو�س ًما تلو الآخر يف ابتكارات جتمع بني
�أ�صالة العمل اليدوي وحداثة الت�صاميم التي تليق بع�صرنا احلايل .هذا التناغم
املتقن يتجلى اليوم � ً
أي�ضا يف جمموعة هذا املو�سم من حقائب بوتيغا فينيتا ،ومنها
حقيبة الأوراق وامل�ستندات التي تكفي تفا�صيلها �شاهدً ا على ذروة الرباعة احلرفية
يف تروي�ض اخلامات اجللدية .فاحلقيبة تزهو بلم�سات حداثة حتتجب و�سط تلك
الأ�شكال املربعة املتداخلة التي باتت ت�شكل رمزً ا را�سخً ا يف هوية الدار الإبداعية
منذ ابتكارها جلد الإنرتي�شياتو امل�ضفر الذي ناغمت فيه بني جماليات ال�شكل وبني
طابع عملي ميزته اال�ستدامة.
www.bottegaveneta.com
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عالم المرأة

هي

رياض األنوثة

تلك الرومان�سية احل�ضرية التي متيز مد ًنا مثل
باري�س ،ولو�س �أجنل�س ا�ستح�ضرتها ناتايل كولني،
املديرة الإبداعية لدار �سواروف�سكي ،يف ابتكارات الدار
ملو�سم ربيع  2017و�صيفه ،وترجمتها يف جمموعة Urban
 Romanceقط ًعا بديعة من احللي تناغم بني طابع �شاعري
و�آخر معا�صر .فت�صاميم كولني لهذا املو�سم مرة ت�ستلهم
عذوبة الزهر و�ألوانه ،ومرة تزهو بطابع غجري و�أ�شكال
ان�سيابية ت�ستعري تفا�صيل الهياكل املعمارية احلديثة
يف املدينتني .ويربز �ضمن قطع املجموعة عقد Garden
 Necklaceالذي تناثرت حبيباته الكري�ستالية بغري متاثل
معيدة �إىل الأذهان فورة احلياة يف الريا�ض الطبيعة التي
ج�سدتها هنا وريقات �شجر عانق الندى خدها الأخ�ضر.
www.swarovski.com
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يف

شذا الزهر

ذاك العامل الإيطايل بامتياز الذي ج�سدته دار دولت�شي �آند غابانا لهذا
املو�سم يف معامل �أناقة يغلب عليها مرح حيوي ،انعك�ست بع�ض جتليات هذا
الطابع يف ر�سومات الزهر التي تفتحت ربي ًعا دائ ًما فوق خامات الت�صاميم يف
جمموعة «�إيطاليا اال�ستوائية» .لكن �شذا الزهر مل يبقَ �أ�سري الأثواب ال�صيفية
اخلفيفة ،بل ت�ضوع � ً
أي�ضا فيما متخ�ضت عنه موهبتا امل�صممني من روائع حقائب
اليد التي تذكر تفا�صيلها و�ألوانها بجنان �إيطاليا الفردو�سية .فلحقائب الليل
والنهار على حد �سواء ،اعتمدت الدار ت�صاميم بديعة الغلبة فيها لزهور ب�ألف
�شكل ولون �إما ُر�سمت يدو ًيا كجزء ال يتجز�أ من اخلامات اجللدية ،و�إما ُ�شكلت
و�سط مطرزات الرتتر التي تزينها منحوتات ملونة تر�صعها اجلواهر.
www.doclegabbana.com

�إذا

إحياء الماضي

كان التاريخ ي�شهد لدار بياجيه بتفوقها يف �صياغة فرائد
اجلواهر قدر براعتها يف ت�شكيل الوقت �ساعات غاية يف الرقي،
ف�إن ما زاد يف متايز هذه الدار على مر عمرها هو تلك الإبداعات
الفريدة التي بدد بها ال�صانع احلد الفا�صل بني فن �صناعة اجلواهر
وفن �صناعة الوقت .يكفي �شاهدً ا على هذا التمايز ما تعود اليوم بياجيه
الكتنازه من روائع �ساعات نفي�سة زينت بها يف املا�ضي البعيد �إطاللة
احل�سان من ملكات وجنمات و�شخ�صيات خلفت ب�صمتها الوا�ضحة
يف عامل الأناقة الأكرث نب ًال والأ�شد رق ًيا ،ال �سيما يف �ستينيات القرن
الفائت و�سبعينياته .كذا هو مث ًال حال �ساعة بياجيه ال�شهرية التي زها
بها مع�صم ال�سيدة الأمريكية الأوىل جاكي كينيدي ذات زمن ،ف�شكلت
ب�سوارها امل�شغول من الذهب ال�شبكي املزخرف ومينائها امل�صنوع من
الي�شم الأخ�ضر واملر�صع بالأملا�س و�أحجار التورمالني ،ابتكا ًرا ا�ستثنائ ًيا
جتاوز عن ت�أكيد �أمارات رقي كانت تطبع �إطاللة جاكي �إىل جت�سيد
حقبة ذهبية يف تاريخ دار �أتقنت �سر اجلمع بني �صناعة امل�شغوالت
الذهبية وتر�صيع احلجارة الكرمية امللونة .و�إذ عادت الدار هذا العام
لتحيي نب�ض ذاك املا�ضي� ،أطلقت منوذجني جديدين من �ساعة جاكي
خ�صي�صا لأ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط يف ت�صميم
الأ�سطورية �شكلتهما
ً
مماثل يوائم بني ال�شكل البي�ضاوي للميناء الذي ُنحت هذه املرة من
امللكيت الأحمر �أو الالزورد الأزرق ،واخلطوط االن�سيابية لل�سوار امل�صنوع
من الذهب الوردي �أو الأبي�ض.
www.piaget.com

ترتجم

تناغم أضداد

دار جريالن ،يف عطرها اجلديد  ،Mon Guerlainتلك
التناق�ضات التي متيز عامل الأنوثة برثاء عبري تناغم فيه بني
نفحات تليق بامر�أة تراوح بني العذوبة واجلر�أة ،بني الب�ساطة والغمو�ض .فالعبق
الذي يفي�ض هذه املرة عن قارورة العطر مربعة الزوايا التي ابتكر ت�صميمها
غابريال جريالن �سنة  1908يحتفي بالأنوثة املعا�صرة� ،إذ يختزل �أجمل معانيها
يف توليفة مبتكرة وفق فيها �صانع العطر تيريي وا�سر بني رومان�سية غام�ضة
ت�ستح�ضرها رائحة فانيال تاهيتي التي ت�شكل مكو ًنا رمز ًيا ال يغيب عن معظم
عطور الدار ،وبني ح�ضور �آ�سر يعك�سه عبري خزامى كارال الذي متيزه بالإجمال
نفحات ذكورية .وقد �أثرى وا�سر هذا التناغم الدقيق الذي ُيق�صي االلتبا�س بني
م�ؤنث ومذكر مبزيج من عذوبة �شذا الفل ودفء رائحة خ�شب ال�صندل.
www.guerlain.com

51

تقنية

الشرائح المحلية أم التجوال؟
اإلنترنت في السفر
تقدم مختلف الشركات باقات تجوال دولي ،لكن أغلبها
يحتوي على حجم محدد من البيانات بتكلفة مرتفعة.

خلدون غسان سعيد

قد

ت�شعر بالراحة لدى ا�ستخدامك �شريحة
ات�صالك يف �أثناء ال�سفر ،ذلك �أنها توفر
عو�ضا عن �شراء �شريحة
�سهولة التوا�صل مع الآخرين ً
ات�صال جديدة وم�شاركة رقمك اجلديد مع الآخرين.
ولكن ا�ستخدام ميزة بيانات التجوال الدويل
خالل ال�سفر �ستكون مرتفعة �أو تقدم حجم حتميل
منخف�ضا ،و�ستتفاج�أ بقيمة مرتفعة لفاتورة االت�صال
ً
اخلا�صة بك لدى العودة �إىل البلد الذي ت�سكن فيه.
ميكن �شراء �شريحة ات�صال �إ�ضافية لتجاوز
هذه امل�شكلة ،ولكنك �ستواجه م�شكلة عدم ا�ستخدام
رقمك الأ�صلي للتوا�صل مع الآخرين .وهناك
جمموعة من الهواتف املتقدمة التي ت�سمح
لك با�ستخدام �شريحة االت�صال الأ�صلية
ال�ستقبال املكاملات ،وا�ستخدام �شريحة
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ات�صال �أو بيانات حملية �إ�ضافية للح�صول على �أف�ضل
املزايا من ال�شريحتني دون ارتفاع التكاليف.
ميكن تعريف بيانات التجوال الدويل Data
 Roamingعلى �أنها عملية ا�ستخدام �شريحة
االت�صال اخلا�صة ببلدك للدخول �إىل الإنرتنت.
ويقدم العديد من �شركات االت�صاالت باقات
خمتلفة للتجوال الدويل حتتوي على حجم حمدد
من البيانات ،ولكنه غال ًبا ما يكون منخف�ض احلجم
�أو مرتفع التكلفة .وبوجود عرو�ض «يوتيوب» عديدة
للم�شاهدة ومعاينة حتديثات ال�شبكات االجتماعية،
وتفح�ص الربيد الإلكرتوين وحتميل حتديثات
عديدة للتطبيقات ،ف�إن كمية البيانات
اليومية الالزمة �ستكون مكلفة للغاية
با�ستخدام بيانات التجوال الدويل
مقارنة با�ستخدام �شريحة بيانات
خا�صة بالبلد الذي تزوره.

ُين�صح ب�شراء �شريحة ات�صال حملية وو�ضعها يف
هاتفك و�إيقاف عمل ميزة بيانات التجوال الدويل
من قائمة اخليارات ،الأمر الذي يعني �أنك �ست�ضطر
�إىل التوقف عن ا�ستخدام �شريحة ات�صالك ،ومن ثم
عدم قدرة الآخرين على االت�صال برقمك الأ�صلي.
وميكن جتاوز هذه العقبة �إما با�ستخدام هاتف
�إ�ضايف وجعله يقدم وظيفة نقطة االت�صال Hot
 Spotلتت�صل من خالله الأجهزة الأخرى بالإنرتنت
(مثل الهاتف اجلوال الآخر� ،أو جهازك اللوحي� ،أو
حا�سبك ال�شخ�صي)� ،أو ميكن ا�ستخدام هاتف جوال
يدعم ا�ستخدام �شريحتي ات�صال ،بحيث ت�ستخدم
�شريحتك الأ�صلية لالت�صاالت الهاتفية ،وت�ستخدم
�شريحة حملية �إ�ضافية لالت�صال بالإنرتنت ،بكل
�سهولة.
من الهواتف التي تدعم ا�ستخدام �شريحتي
ات�صال «هواوي بي  10بال�س»  P10 Plusو«�أونر »8
 Honor 8و«�سوين �إك�سبرييا زيد ،Xperia Z5 »5
وغريها .كما ُين�صح با�ستخدام تطبيقات ال تتطلب
االت�صال بالإنرتنت لأداء الوظائف� ،أو حتميل
تطبيقات بديلة تدعم هذه امليزة ،مثل حتميل
عو�ضا عن االت�صال بالإنرتنت
اخلرائط م�سبقًا ً
لعر�ضها يف �أثناء ال�سفر (مثل تطبيق «كوبايلوت»
 CoPilotو«�سيتي ماب�س  2غو» .)CityMaps2Go
�أما �إن كنت �ستمكث لعدة �أيام خالل رحلتك،
ف ُين�صح ب�شراء �شريحة ات�صال حملية حتتوي على
باقة بيانات ،وذلك حتى ت�ستطيع �إجراء املكاملات
املحلية والدولية بتكاليف منخف�ضة مقارنة با�ستخدام
�شريحتك الأ�صلية ،مع احل�صول على ات�صال حملي
بالإنرتنت ،واملحافظة على عمل رقمك الأ�صلي
با�ستخدام هاتف يدعم ا�ستخدام �شريحتي ات�صال
يف �آن واحد.
يذكر �أن دول االحتاد الأوروبي تفر�ض تعرفة
جتوال موحدة ل�سكانها� ،أي �أن �شراء �شريحة ات�صال
�إ�سبانية ي�سمح لك باحل�صول على تعرفة جتوال
ثابتة لدى ال�سفر �إىل فرن�سا �أو �إيطاليا �أو غريهما
من الدول ،وهي تعرفة منخف�ضة تبلغ  0٫05يورو
للمكاملات ال�صوتية ال�صادرة لكل دقيقة ،و0٫0114
يورو لدقيقة املكاملات الواردة و 0٫02يورو للر�سالة
الن�صية ال�صادرة و 0٫05يورو لكل ميغابايت من
البيانات يف �أثناء التجوال (التكاليف املذكورة
تت�ضمن �ضريبة املبيعات) ،مع �إلغاء ر�سوم التجوال
الدويل والبيانات الدولية لدول االحتاد الأوروبي بد ًءا
من  15يونيو من العام اجلاري.

تطبيقات مختارة

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

Power Clean

حوّل هاتفك إلى حاسب محمول

�إن

كنت تفكر فيما ت�ستطيع فعله
داخل الطائرة خالل رحلتك �إىل
بع�ض الدول التي متنع حمل احلا�سبات
املحمولة� ،أو الأجهزة اللوحية داخل
الطائرة ،ف�إنه ميكنك القيام بالكثري
عرب ا�ستخدام الهواتف الذكية التي
تقدم خيارات عديدة من حيث الرتفيه
والإنتاجية عرب �شا�شاتها الكبرية،
وبطارياتها ذات القدرات العالية ،لتن�سى
وقت ال�سفر الطويل.
من الهواتف املريحة لال�ستخدام يف
�أثناء ال�سفر (على �سبيل الذكر ولي�س
احل�صر) «مايت  Mate 9 »9و«فاب 2
برو»  Phab 2 Proاللذان يقدمان �شا�شات
كبرية ( 5٫9و 5٫5بو�صة) وقدرات
مطورة على �شحن البطارية ب�سرعة،
مع القدرة على و�صلهما بلوحة مفاتيح
وف�أرة ال�سلكيتني للعمل من خاللهما
وك�أنهما حا�سب حممول متكامل ،وبكل
�سهولة .وميكن بهذه الطريقة العمل على

تطبيقات الإنتاجية العديدة املتوافرة
من متجر التطبيقات «غوغل بالي» ،مثل
تطبيق «وورد»  Wordلتحرير الن�صو�ص،
و«�إك�سل»  Excelجلداول احل�سابات
و«باوربونيت»  PowerPointلعرو�ض
العمل .ولن ت�شعر عيناك بالإجهاد
عند اال�ستخدام املطول للهاتفني ،ذلك
�أنهما ُي�سهالن ت�صفح الإنرتنت وقراءة
الر�سائل وكتابتها ،وم�شاهدة املحتوى
متعدد الو�سائط لفرتات مطولة ،مع توفري
منط «راحة العني»  Eye Comfortالذي
يخف�ض من �شدة ال�ضوء الأزرق ،ومن ثم
توفري املزيد من الراحة يف �أثناء القراءة
لفرتات مطولة.
ونظ ًرا لأن قوانني حمل الأجهزة
الإلكرتونية على منت الطائرة عر�ضة
للتغيري ،ف ُين�صح باالت�صال ب�شركة
الطريان التي �ست�سافر من خاللها للت�أكد
من عدم تغيري القوانني قبل �سفرك..
ونتمنى لك رحلة �سعيدة ومليئة باملتعة.

�سريفع تطبيق «باور كلني»  Power Cleanاملجاين
على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد» �سرعة
�أداء هاتفك اجلوال� ،إذ يقدم جمموعة من الأدوات
التي �ستبحث داخل هاتفك عن امل�شاكل التي تخف�ض
من �سرعة �أداء الوظائف املرغوبة .وي�ستطيع التطبيق
العثور على امللفات غري املرغوب فيها واملرتاكمة بكرثة
التي تت�سبب يف زيادة عدد امللفات املوجودة التي يجب
�أر�شفتها وفهر�ستها ،والبحث بينها عن امللفات املرغوبة،
�إ�ضافة �إىل زيادة احلمل على املعالج .كما ي�ستطيع
التطبيق البحث عن امللفات غري املرغوب فيها يف ذاكرة
الهاتف وحذفها� ،أو حذف بقايا الربامج يف الذاكرة بعد
االنتهاء من ا�ستخدامها .كما يقدم التطبيق �أداة خا�صة
لتحليل منط ا�ستخدام البطارية و�إيقاف التطبيقات التي
ت�ستهلكها ب�شراهة ،مع القدرة على حتليل �أداء املعالج
الرئي�س و�إيقاف التطبيقات ذات احلمل الزائد لرفع
�سرعة الأداء ،وخف�ض احلرارة الناجمة عن اال�ستخدام
املكثف .وي�سمح التطبيق بحذف التطبيقات غري املرغوب
فيها وم�شاركة التطبيقات التي �أعجبت امل�ستخدم مع
الآخرين� ،إ�ضافة �إىل توفري �أداة للعثور على ال�صور
املكررة داخل الهاتف .وميكن حتميل التطبيق من متجر
«غوغل بالي» الإلكرتوين.

أطفال يوتيوب

ت�ستطيع حماية �أطفالك من م�شاهدة العرو�ض غري
املنا�سبة �أو الإعالنات التي ال ينبغي عليهم م�شاهدتها
با�ستخدام تطبيق «�أطفال يوتيوب» العربي املجاين
على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد»،
والذي �سيوجه الأطفال نحو عرو�ض فيديو تعليمية
وترفيهية وعائلية ،وعرو�ض ق ّيمة تقدم العلم واملنفعة
والت�سلية لهم .ولن ي�شعر الطفل بتغيري كبري يف واجهة
اال�ستخدام ،ذلك �أن التطبيق ي�ستخدم واجهة م�شابهة
لتلك املوجودة يف تطبيق «يوتيوب» الر�سمي ،وهو يقدم
ت�صنيفات عدة يتم من خاللها فلرتة العرو�ض وفقًا
للمحتوى ،مثل ت�صنيف م�سل�سالت الأطفال ،وم�سل�سالت
الر�سوم الكارتونية ،وامل�سل�سالت الإ�سالمية ،واملغامرات
التي تتنا�سب مع �إدراك الطفل ،مع تقدمي خورازمية
عرو�ضا ذات �صلة مليول الطفل واهتماماته .ويقدم
تقرتح
ً
عرو�ضا عديدة من القنوات العربية
التطبيق كذلك
ً
للأطفال ،مثل «طيور اجلنة» و«�سبي�س تون» و«كرامي�ش»
والقنوات الف�ضائية التي ت�ستهدف الأطفال.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

الح ِني ِف َّية
َ

لبيد بن ربيعة العامري

ابن منظور يف ل�سان العرب :احلَ ن َُف يف
القدمني� :إقْبالُ كل واحدة منهما على الأخرى
ب�إبهامها ،وقيل هو ميل يف �صدر القدم .ورجل � ْأحن َُف
ُ
واحلنيف :املائل من خري �إىل �شر �أو
وامر�أة َح ْنفَاء.
َ
تحَ
وحن ََف عن ال�شيء و نَّف :مال.
من �شر �إىل خريَ .
ُ
واحلنيف :امل�سلم الذي يتحنَّف عن الأديان� ،أي مييل
�إىل احلق .وقيل هو الذي ي�ستقبل قبلة البيت احلرام
على ملة �إبراهيم ،على نبينا وعليه ال�صالة وال�سالم.
وقيل كل من �أ�سلم لأمر اهلل تعاىل ومل يلتو ،فهو
َحن ْيفٌ  .ومعنى احلَ ِن ْي ِف َّية يف اللغة :امل ْي ُل.
ين احلَ ِن ْيف :الإ�سالم ،واحلنيف َّية :ملة الإ�سالم.
والد ُ
ِّ
ويف احلديثَ �« :أح ُّب الأديان �إىل اهلل احلنيف َّية
حل َنفَا ُء :جم ُع َح ِن ْيف ،وهو ُ
ال�س ْمحة» .وا ُ
املائل �إىل
َّ
الثابت عليه .ويف احلديثُ « :ب ِعث ُْت باحلنيف َّية
الإ�سالم
ُ
ال�س ْهلة».
ال�س ْمحة َّ
َّ

قال

ّجوم َّ
الطوا ِل ُع
َب ِلينا وم��ا َت ْب َلى الن ُ
كنت يف � ِ
أكناف ج��ا ِر َم ِ�ض َّن ٍة
َو َق��د ُ
فَ�لا َج��زِ ٌع � ْإن َف � َّرقَ ال� َّد ْه � ُر َب ْينَنا
فَ�لا �أ َن ��ا ي�أتيني َط��ري��فٌ ِب� َف� ْر َح� ٍة
وم��ا ال� َّن��ا�� ُ�س �إال ك��ال� ِّ�دي��ا ِر و� ْأهلها
وم��ا ا َمل� � ْر ُء �إال ِّ
كال�ش ِ
و�ض ْو ِئ ِه
هاب َ
رات من ال ُّتقَى
وما البرِ ُّ �إال ُم ْ�ض َم ٌ
�ون �إال َودي � َع � ٌة
وم��ا امل ��الُ وال ْأه� � ُل � َ

و َت ْبقَى اجلِ �ب��الُ َب ْع َدنَا وا َمل�صا ِن ُع
َف��ف��ا َر َق��ن��ي ج� ��ا ٌر ب � ��أ ْر َب� � َ�د َن��ا ِف�� ُع
و ُك � ُّل َفتًى َي � ْو ًَم��ا به ال � َّد ْه � ُر فاجِ ُع
مما �أح� َ�دثَ ال َّده ُر ج��ا ِز ُع
وال �أ َن��ا َّ
بها َي � � ْو َم َح�لُّ��وه��ا وغَ � � ْ�د ًوا َب�لا ِق � ُع
َي� ُ�ح��و ُر َرم ��ا ًدا َب� ْع� َ�د �إذْ ُه � َو َ�س ِاط ُع
�رات َودا ِئ � � ُع
وم��ا ا َمل� ��الُ �إال ُم � ْع � َم� ٌ
وال ُب� � َّد َي�� ْو ًم��ا � ْأن ُت � � َر َّد ال� � َودا ِئ� � ُع

التنبيه على حدوث التصحيف
لأبي عبداهلل حمزة الأ�صفهاين (ت 360هـ)

وذهب مث ًال
َّ
يح أعْ َذ ُر من َّ
الشحِ ُ
الظال ِِم
امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال :قال �أبو عبيد:
مبتذل عند العامة ،و�إمنا نراهم
مثل
ٌ
هذا ٌ
ون به
�ص
ي
ل
َه
ل
ما
ؤه
�
ا�ستبقا
كان
إذا
جعلوا له عذ ًرا �
َ ُ َ
وجهه وعر�ضه عن م�س�ألة النا�س ،يقولون فهذا لي�س
ُمب ِليم� ،إمنا هو تاركٌ للف َْ�ضل ،وال عتب على من حفظ
�شيئه� ،إمنا يلزم الالئمة الآخذَ مالَ غريه .قال:
«رب الئم ُم ِليم»،
وهذا كاملثل الذي لأكثم بن �صيفيَّ :
يقولَّ � :إن الذي يلوم املُ ْم ِ�س َك هو الذي �أالم يف فعله،
ال احلافظ له .وقال �أبو عمرو :ال�شحيح � ْأعذَ ُر من
الظامل� ،أي َم ْن بخل عليك مباله ف�شتمته فقد ظلمته.
قالواَّ � :إن �أول من قال ذلك عامر بن َ�ص ْع َ�صعة،
وكان َج َمع بنيه عند موته ليو�صيهم ،فمكث طويالً
بع�ضهم ،فقال� :إليك ُي َ�ساق
ال يتكلم ،فا�ستح َّثه ُ
احلديث ،ثم قال :يا َب ِن َّي ُجو ُدوا وال ت�س�ألوا النا�س،
واعلموا � َّأن ال�شحيح � ْأعذَ ُر من الظامل ،و� ْأط ِع ُموا
الطعام ،وال ُي ْ�س َتذَ ل ََّّن لكم جار.

قال
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حمزة بن احل�سن
�أبو عبداهلل الأ�صفهاين ،عامل جليل
و�صاحب علم غزير ،وال �سيما يف التاريخ
واحلديث والتف�سري واللغة والنحو .تلقى هذه
العلوم على �أيدي علماء كرث ،كان ب ًّرا بهم،
�أمي ًنا لهم ،ذكرهم يف م�ؤلفاته ،منهم �أبو
بكر بن دريد من �أئمة اللغة والأدب ،و�أبو بكر

البغدادي ،و�أبو �صدقة الآمدي وغريهم .وقد
�شهد له بطول باعه يف املعرفة عدد كبري من
العلماء وامل�صنفني ،حتدثوا عنه يف �آثارهم،
وا�ست�شهدوا ب�أقواله يف بحوثهم ،واعتمد بع�ضهم
م�ؤلفاته م�صادر �أ�سا�سية لكتبهم و�أفادوا منه
فائدة عظيمة.
�أما هذا الكتاب فقد تطرق �إىل مو�ضوع
الت�صحيف الذي �شغل اللغويني قد ًميا وحدي ًثا
ملا له من كبري الأثر وعظيم اخلطر عند �أهل
اللغة .يع ّرف امل�ؤلف الت�صحيف بقوله« :هو �أن
ُيقر�أ ال�شيء بخالف ما �أراد كاتبه ،وعلى غري
ما ا�صطلح عليه يف ت�سميته» .والت�صحيف عند
ي�صح ُف الكلمة �إذا
�صح َف ِّ
اللغويني م�صدر َّ
�أخط�أ يف قراءتها وروايتها يف ال�صحيفة ال�شتباه
احلروف �أو ح َّرفها عن و�ضعها� .إنَّ الت�صحيف
له خطر ال ي�ستهان به ،فهو ي�ش ِّوه الن�صو�ص
والأفكار ،وهو من �أخطر ق�ضايا حتقيق
الن�صو�ص ،لأنه يت�صل ب�سالمة الن�ص وت�أديته
على الوجه الذي تركه عليه م�ؤلفه .وقد �أورد
امل�ؤلف يف هذا الكتاب مناذج كثرية للت�صحيف
الناجت عن اجلهل ولذاك املتعمد للإطراف
والإلغاز .ومن يطلع على هذا الكتاب ف�سيجد �أنه
مل تنج منه طائفة من �أهل العلم.

إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

مايو 2017

 4-1مايو

 8-2مايو

 5-3مايو

صالون المجوهرات – جدة
يُعد معرض صالون المجوهرات السنوي الذي
يقام في هيلتون جدة ،فرصة رائعة للسيدات
السعوديات للتمتع بمجموعة مذهلة من الجواهر.
المعرض فرصة مثالية للشراء بقصد االستثمار.
وسيقام الصالون ً
أيضا في فندق الفيصلية
بالرياض في الفترة من  8مايو إلى  11مايو.
www.jewellerysalon.com

المعرض السعودي الدولي لألثاث والديكور  -الدمام
يقام في مركز معارض الظهران الدولي بالدمام
المعرض السعودي الدولي الرابع والعشرون
لألثاث والتصميم الداخلي ،والذي يهدف إلى إيجاد
فرص كبيرة عن طريق فتح قنوات جديدة في
سوق ُتعد من أكبر أسواق الشرق األوسط.
www.dhahranexpo.com.sa

معرض الفخامة العالمية  -الرياض
يقام معرض الفخامة العالمية (إكسبو
 الرياض) بفندق الريتز كارلتون ،ويبرزبعناية فائقة مجموعات مختارة من الفنون
التشكيلية ،والجواهر الراقية ،والطعام الفاخر،
والسيارات الرياضية والسيدان الفاخرة،
والطيران الخاص ،ورحالت الرفاهية.
www.world-luxury-expo.com

 10-8مايو

 9مايو

 16-14مايو

معرض الصحة السعودي  -الرياض
يحتضن مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض،
معرض ومؤتمر الصحة السعودي ،وهو المنصة
المثالية التي تجمع أصحاب الشركات اإلقليمية
والدولية وكبار التجار والموزعين ومقدمي
الخدمات بالمسؤولين في القطاع الصحي
السعودي.
www.saudihealthcare-expo.com

قمة ميد السعودية  - 2016الرياض
ُتعد قمة ميد السعودية منصة الحدث
والفرص األبرز للمهتمين بالمشاريع في
الشرق األوسط ،وذلك من حيث حضور كبار
المسؤولين المعنيين بتطوير المملكة ،وحجم
المشاركات من أصحاب المصلحة الرئيسين.
تجري فعاليات القمة في فندق موفنبيك
بالرياض.
www.saudiforum.meed.com

معرض الطاقة السعودي  -الرياض
يقام معرض الطاقة السعودي في
مركز المؤتمرات والمعارض بالرياض،
وتغطي فعالياته قطاعات الكهرباء والطاقة
الشمسية واإلنارة .ويقام إلى جانب معرض
الطاقة هذا العام معرض التكييف السعودي
الذي سيكون منصة لتقديم منتجات قطاعات
التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد.
www.recexpo.com

 16-14مايو

 17-15مايو

 23-21مايو

المعرض الدولي الرابع لمستلزمات ذوي
اإلعاقة (ضياء)  -الرياض
تنطلق في أروقة مركز المؤتمرات والمعارض
بالرياض ،فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات
ذوي اإلعاقة الذي يأتي بدعم جمعية األطفال
المعوقين وإشرافها ،بهدف توفير أحدث
ما توصل إليه العلم الحديث من أبحاث
ومستلزمات متكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
www.diaaexhibition.com

معرض المرأة السعودية السادس  -الرياض
يقام المعرض في فندق فورسيزون بالرياض،
ويسلط الضوء على كل ما يهم المرأة في
جميع مجاالت الصحة ،واألعمال ،والجمال،
والسياحة ،والتعليم والتدريب ،وذلك بهدف
إيجاد تجمع تجاري كبير يمثل فرصة مناسبة
لمشاركة المرأة.
www.saudiwomens.com

معرض الدروازة السنوي – الدمام
عروض متنوعة يضمها معرض الدروازة
السنوي لهذا العام ،وتشمل عروض
الحرف والمشغوالت ،واألزياء ،والعبايات،
والجواهر واإلكسسوارات ،والمأكوالت
والمشروبات ،والورد ،واألعمال اليدوية
التراثية المختلفة.
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الكلمة الضائعة

تسالي

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

ما -ري -أن -مي -سم.

 ٣أحرف:

هدى -حار -ملل -ارد -فأس -أنس-
رأس -حال -نهر -منى -متر.

ا

 ٤أحرف:

ر

اردن -حواء -أيام -مسنن -حنني-
أجاز -منار -ألسن -أحرص.

ك

 ٥أحرف:

أنسام -اصفاد -الجبل -اركان -برئان-
ميناء.

ا
ن

 ٦أحرف:

اناشيد -األحسن.

 ٧أحرف:

زمهريرا.

 ٨أحرف:

برمائيات -الكهرباء.

أشكال مسلية

لألذكياء فقط

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

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

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

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

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

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

خدمات الضيوف

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

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

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

+966 92000 1668

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

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

B777-F

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

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

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

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠

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

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

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

Which of these behaviors do you find most annoying in your own kids?
Ignoring
you

31%

Aggressive
behavior

17%

his hands before eating”), respond along
these lines: “It’s important to wash up
before dinner. Thanks for the reminder.
Ryan, maybe you didn’t have a chance to
use the sink yet?” If he’s tattling because
another child has wronged him, arm
him with a script to work it out on his
own (“I was playing with that ball. Please
give it back.”).

The Problem

Being bossy
Whether it’s “My turn,” “Do that,” or
“I’m going to be the mommy again,”
your child’s imperious behavior can
alienate friends, siblings—and you.

The good news Her authoritative

temperament hints at budding leadership
skills that are bound to take her places.
However, her prefrontal cortex (the area
of the brain that lets you think things
through before reacting) is immature,
which can make her come off like a drill
sergeant, notes Dr. Wittenberg. You
should notice a big difference by second
grade, when her thinking becomes more
logical and her desire to fit in helps
modify her behavior.
The remedy When she insists on

telling
lies

16%

acting
bossy

10%

Being a
tattletale

4%

None of
these

22%

running the show with her friends, let
the group attempt to work it out on their
own. But if she doesn’t tone it down, you
should intervene. Try saying something
along the lines of, “Ashley, why don’t
you play a game in which everyone can
help, like I Spy?” Later, give your child
“voice lessons” to soften her tone. You
might say, “When you use your bossy
voice, you sound like this … now, let’s
hear you say it in a nice way.”

The remedy While you don’t want to
interfere with your child’s blossoming
friendships, there are times when you
need him to listen. So try something
unexpected to get his attention: Sing
about putting the toys away, or deliver
your directions in a funny accent. Also,
rather than calling to him from another
room, make sure you’re close by. Use a
loud voice only when it’s an urgent
matter of safety.

The Problem

The Problem

The good news He’s building

The good news For a child to be “good”

Ignoring you
When he’s around other kids, your
child doesn’t seem to hear you. So your
calls to leave the playground or to stop
jumping on the sofa during a playdate
go unanswered.
friendships. A child is fascinated by
everything his buddies are doing, saying,
eating, and wearing. And he can’t tune
in to them and you at the same time—at
least until around first grade, when kids
are better able to divide their focus,
according to Lawrence J. Cohen, Ph.D., a
licensed psychologist in Brookline,
Massachusetts.

Getting rough with friends
While you may not approve of
wrestling, pushing, and karate
chopping, play-fighting sessions are
completely irresistible for many young
kids—and especially boys.
at physical play he must possess certain
social skills, such as knowing how to
communicate nonverbally with friends,
gauge how intensely to play, and stop
when his buddy needs a break, says
Nancy K. Freeman, Ph.D., associate
professor of early childhood education at
the University of South Carolina in
Columbia. A kindergartner may overdo
it (accidentally tackling another kid too
hard, for example), but with practice
he’ll master the limits. Horseplay also
helps him learn to manage emotions.
After getting riled up from playing tag, a
child must learn to calm himself down,
which helps instill a critical self-soothing
skill, says Dr. Cohen, who is also the
coauthor of The Art of Roughhousing.
The remedy Make sure your child and
his pals are tumbling around in a safe,
wide-open area and watch them closely.
Step in if you notice fists flying, kicking,
or unhappy facial expressions, suggests
Dr. Cohen. Also work on where to draw
the line at home: If he bounds into you
with no warning, say, “That’s too rough.
You might break something. Let’s take
our horseplay outside.”
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She may
behave badly
at times, but
she’s still
a good girl.

The Problem
Telling tall tales

It usually doesn’t take much detective
work to know when a young child is
fibbing—no matter how convincing
her description is of the monster that
squashed your iPhone.

The good news Your kid could be

showing off precocious reasoning.
Research has found that children who
start telling lies at age 2 or 3—a year or
two before most of their peers—tend to
have a slightly higher IQ and an
advanced ability to plan and control
their actions (a process called
“executive functioning”), notes Kang
Lee, Ph.D., a professor at the University
of Toronto’s Dr. Eric Jackman Institute
of Child Study. That’s because lying
takes more cognitive ability than simply
confessing. If you ask a child, “Did you
write on the wall?” she must both
withhold the truth and dream up a fib.
Plus, she must be capable of a little
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“mind reading” to discern what you
already know (“Mom saw me with the
markers, so I can’t tell her I never had
them”), a skill that Dr. Lee says is
related to the development of empathy.
The remedy Stay calm when you catch
your child fibbing, regardless of her age.
“You should avoid punishment and use
the opportunity to explain why being
honest matters—so that people will
believe what you say in the future,”
suggests Dr. Lee. Before you attempt to
find out the real story, have her promise
to tell you the truth; kids in Dr. Lee’s
study who did so were far less likely to
keep up a lie. Make an effort to be
conversational rather than
confrontational (“I have a feeling that
you ate a piece of candy without asking.
Are you worried that you’ll get in trouble
by telling me?”). If your child ultimately
confesses, thank her for coming clean,
but avoid going overboard with praise.
Then remind her, “I’m always happier to
hear what really happened.”

The Problem

Squealing on others
Your tattletale always has something to
report: “William didn’t stop at the
corner.” “Jordan used the computer
without asking.”

The good news A child’s whistle-

blowing, which starts around 3 or 4,
shows that he recognizes the rules and is
starting to develop a conscience. “A
tattler wants everyone else to do the
right thing, and that’s actually the
foundation of his becoming a good
citizen,” explains Dr. Wittenberg.
The remedy Taming a chronic tattletale
is tricky. You want the snitching to stop
but there may be some situations—such
as if your child is being bullied or
harassed—when he needs you to
intervene. So let him know you
appreciate that he’s aware of the rules,
but then steer him away from dwelling
on a specific offense. When your child
reports a violation (“Ryan didn’t wash

the
good news
about
“bad” kids
Yes, that naughtiness
is annoying, but take heart:
It’s actually a positive sign.
By Nancy Rones

you wonder how it’s possible. One minute your child acts like a
perfect little angel. The next she’s bossing her best friend around
mercilessly on a playdate, ignoring your instructions to give another child a turn on the
swings, or looking you squarely in the eye with frosting all over her face and swearing that
she didn’t sink her finger into her brother’s birthday cupcake.

Sometimes

© 2014 meridith corporation - parents.

But look on the bright side: In many cases the same conduct that drives you crazy can
signal exciting developmental leaps and might even hint at enviable traits in the works. “As a
child’s personality and temperament start to flower, so do some challenging behavioral
quirks,” says Heather Wittenberg, Psy.D., a child psychologist on Maui, Hawaii. The key is
being able to embrace and promote these positive qualities, even as you work to correct
your kid’s inappropriate actions.
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traits.) We analysed the responses from
49 self-rated technostress surveys, and
152 observer-rated Personality Audit
questionnaires, to identify specific personality traits that factor into the human
cost of digitisation and came up with
some surprising insights.

Personality and ICT reaction

Most interestingly perhaps, we found
the degree to which we see ourselves as
being affected by some form of technostress or techno-invasion, is often very
different to how others assess our performance. In other words, other people
often don’t see how stressed we really are.
From a personality perspective,
analysis of data suggests that introverts
benefit from the use of ICTs and experience lower levels of technoinvasion.
The same applies to pseudo-extraverts
- that is, introverts who have learned
to exhibit extraverted behaviours when
necessary. It is possible that ICTs allow
pseudo-extraverts to communicate with
a broader audience without having to

physically participate in large social
gatherings. In addition, their preference
for building authentic relationships with
a smaller number of people may mean
that although pseudo-extraverts can
choose to be visibly active and present
through ICTs, they are more strategic
and selective about their availability.
Amongst other personality types; the
more highly extraverted an individual is
the more likely he or she will suffer from
techno-overload. A high observer score
on the dimension of ‘adventurousness’ is
associated with a high selfreported level
of techno-overload. Meanwhile people
with high self-esteem are less likely to
suffer from techno-insecurity - the stress
brought about by fears they will lose
their job to individuals with greater technical skills and pseudo-conscientious
individuals (those whose observer rating
on the dimension of “conscientiousness”
is higher than their self-rating) have a
lower level of technoinvasion. Highly
conscientiousness people, on the other
hand, are more likely to have higher levels of techno-insecurity, suggesting that
ICTs may have a negative influence on
the well-organised work life of fastidious
individuals.
Finally, it was surprising to note that
an individual’s availability through ICTs
(that is, the time they are “connected”
and able to receive and respond to email,
answer a call, or see an update from a colleague on an online networking platform)
and their discerning use of ICTs (through
choice rather than obligation), while
co-related, actually had opposite impacts
on techno-invasion. We found respondents in the study who made themselves
constantly and readily available through
ICTs were more likely to be impacted by
“techno-invasion”. On the other hand,
people who regularly used ICTs, but at
their own discretion, were less negatively
impacted by techno-invasion. This is
possibly because they had more positive
feelings about the use of the technology
and felt able to control how and when
they used it. Why are some people able
to control the way they use ICTs, whereas
others seem to fall into the “availability
trap”? Looking at personality traits, it
appears that pseudoconscientious people
and pseudo-extraverts are better at using
ICTs more strategically. People with these
personality traits are more skilled at managing availability, thereby reducing their
feeling of technoinvasion.

Matching character traits to
communication strategies

As stressful as they may be, ICTs are
part of modern office life, supporting
many positive organisational transformations, offering greater flexibility,
networking opportunities, and increased
engagement. What our findings indicate
is that, by taking into account personality differences when allocating responsibilities and creating guidelines for ICT
use, technostress can be reduced.
For example, ICTs work well for introverted team members, as they tend to
experience lower levels of techno-invasion.
For extraverts, face-to-face communication
could help alleviate their fear of missing
out if they are not permanently “connected” and as a result, reduce their technooverload. On the other hand, highly
conscientious individuals exhibit increased
levels of techno-insecurity. For this reason,
they should not be assigned to ICTintensive roles, or they should be accompanied
during a learning transition so they gain
confidence and control over ICTs.
We also noted other intriguing links
between technostress dimensions and
personality traits. For example, people
who self-report frequent use of ICTs appear to have a higher level of self-esteem,
according to their observers. Individuals
who say they trust others, also self-report
a high level of use of ICTs. On the other
hand, people who self-report a high
level of availability are seen to be rather
lowspirited, according to their observers. This finding raises further questions about whether some people might
connect through ICTs to build their
selfesteem or to cheer themselves up.
Most importantly, our study suggests
that instead of implying that people have
to be available 24-7, or setting rigid,
organisation-wide norms for availability,
leaders would do better to help people
understand their individual preferences, and allow them the flexibility and
training to best adapt their own optimal
way to use ICTs. In this way people will
see ICTs as helpful tools that come with
options and choices, rather than an additional source of stress and anxiety.

*

Manfred Kets De Vries is the Distinguished
Clinical Professor of Leadership
Development & Organisational Change
at INSEAD and The Raoul de Vitry
d’Avaucourt Chaired Professor of
Leadership Development, Emeritus.
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The Human Cost of

Digital
Technologies
As companies race towards
digitisation, the expectation
that people in organisations
need to be permanently on-call
is creating very human
challenges. How well an
individual copes depends on
their personality.
Manfred Kets De Vries *

used to communicate with the
people we work with as we
walked down the hall to a meeting, or
over lunch, or (all too often) with those
little handwritten phone messages starting with “while you were out…” These
days however, people are more likely to
be in constant touch through Information and Communication Technologies
(ICTs) such as social media, mobile
phones or video links. In fact, a recent
study found that almost one third of
adults in the U.S. never turn off their
smart phones - such is the all-pervasive
nature of modern communication
technology.
While ICTs have many advantages,
including simplifying our access to
power and information (in the sense
that we no longer need to be in the same
country, let alone the same office, as the
people we want to connect with), digital
omnipresence is creating new social
challenges. Executives, in particular,
are finding themselves under increasing pressure from a barrage of email,

We
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phone and social media messages from a
myriad of former, actual and future subordinates, clients, suppliers and business
partners. This constant bombardment
creates challenges of work overload,
complexity, insecurity and feelings of
invasion and uncertainty; in a word,
burnout. We wondered: does personality
type play a role in the way people cope
with ICTs?
In 1984 the word technostress was
coined to describe the nervous tension
related to the (over) use of information and communication technologies.
Subsequent research identified five
creators of technostress, these being:
techno-overload (situations with higher
workload generated by ICTs); technoinvasion (the invasive impact of ICTs
on personal life); techno-complexity
(difficulty in learning to use ICTs);
techno-insecurity (situations in which
users’ jobs are threatened due to ICTs);
and techno-uncertainty (related to new
ICT developments). Our recent INSEAD
Working Paper, You and Your Tech-

nostress: Relating Personality Dimensions to CT-Related Stress”, set out to
assess how specific personality traits
affected each of these five factors.

Techno-challenges of the 21st century

When technostress was first identified, just eight percent of U.S. households
reported having a computer. Today, with
the figure around 80 percent, the human
cost of the digital age is more significant than ever. Of course, how people
respond to rapid technological advances,
and the negative impact they experience from spending so much of their
time “connected”, varies according to the
individual. To find out more, we asked
people to complete two questionnaires.
The first one captured their perceived
level of technostress, and the other was
the Personality Audit, a 360° feedback
survey that looked at personality traits.
(The advantage of a 360° personality
feedback questionnaire is that we can
capture such information about self
vs. observer perceptions of personality

Artificial general intelligence is still a pipe dream.
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It’s simply too difficult to master.
And while it may be achieved one of these days,
it is certainly not in our foreseeable future
worldwide attention in 2016 by beating
the world champion in Go. Commercial
enterprises and governments alike hope
to adapt the technology to find useful
patterns in “Big Data” of all kinds.
In 2011, IBM’s Watson marked
another AI watershed, by beating two
previous champions in Jeopardy!, a
game that combines general knowledge
with lateral thinking. And yet another
significant development is the emerging
“Internet of Things,” which will
continue to grow as more gadgets,
home appliances, wearable devices,
and publicly-sited sensors become
connected and begin to broadcast
messages around the clock. Big Brother
won’t be watching you; but a trillion
little brothers might be.
Beyond these innovations, we can
expect to see countless more examples
of what were once called “expert
systems”: AI applications that aid, or
even replace, human professionals in
various specialties. Similarly, robots will
be able to perform tasks that could not
be automated before. Already, robots
can carry out virtually every role that
humans once filled on a warehouse floor.
Given this trend, it is not surprising
that some people foresee a point known
as the “Singularity,” when AI systems
will exceed human intelligence, by
intelligently improving themselves. At
that point, whether it is in 2030 or at the
end of this century, the robots will truly
have taken over, and AI will consign
war, poverty, disease, and even death to
the past.
To all of this, I say: Dream on.
Artificial general intelligence (AGI) is
still a pipe dream. It’s simply too difficult
to master. And while it may be achieved
one of these days, it is certainly not in
our foreseeable future.
But there are still major developments
on the horizon, many of which will give

us hope for the future. For example, AI
can make reliable legal advice available
to more people, and at a very low cost.
And it can help us tackle currently
incurable diseases and expand access
to credible medical advice, without
requiring additional medical specialists.
In other areas, we should be
prudently pessimistic – not to say
dystopian – about the future. AI has
worrying implications for the military,
individual privacy, and employment.
Automated weapons already exist,
and they could eventually be capable
of autonomous target selection. As
Big Data becomes more accessible
to governments and multinational
corporations, our personal information
is being increasingly compromised. And
as AI takes over more routine activities,
many professionals will be deskilled
and displaced. The nature of work
itself will change, and we may need to
consider providing a “universal income,”
assuming there is still a sufficient tax
base through which to fund it.
A different but equally troubling
implication of AI is that it could become
a substitute for one-on-one human
contact. To take a trivial example, think
about the annoyance of trying to reach
a real person on the phone, only to
be passed along from one automated
menu to another. Sometimes, this is
vexing simply because you cannot
get the answer you need without the
intervention of human intelligence. Or, it
may be emotionally frustrating, because
you are barred from expressing your
feelings to a fellow human being, who
would understand, and might even share
your sentiments.
Other examples are less trivial,
and I am particularly worried about
computers being used as “carers” or
“companions” for elderly people. To
be sure, AI systems that are linked

to the Internet and furnished with
personalized apps could inform and
entertain a lonely person, as well as
monitor their vital signs and alert
physicians or family members when
necessary. Domestic robots could
prove to be very useful for fetching
food from the fridge and completing
other household tasks. But whether an
AI system can provide genuine care
or companionship is another matter
altogether.
Those who believe that this is possible
assume that natural-language processing
will be up to the task. But “the task”
would include having emotionally-laden
conversations about people’s personal
memories. While an AI system might
be able to recognize a limited range
of emotions in someone’s vocabulary,
intonation, pauses, or facial expressions,
it will never be able to match an
appropriate human response. It might
say, “I’m sorry you’re sad about that,” or,
“What a lovely thing to have happened!”
But either phrase would be literally
meaningless. A demented person could
be “comforted” by such words, but at
what cost to their human dignity?
The Year Ahead 2017 Cover Image
The alternative, of course, is to keep
humans in these roles. Rather than
replacing humans, robots can be human
aids. Today, many human-to-human
jobs that involve physical and emotional
caretaking are undervalued. Ideally,
these jobs will gain more respect and
remuneration in the future.
But perhaps that is wishful thinking.
Ultimately, the future of AI – our AI
future – is bright. But the brighter it
becomes, the more shadows it will cast.

*

Margaret A. Boden is Research Professor
of Cognitive Science at the University
of Sussex, UK, and the author of AI: Its
Nature and Future.
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Mapping the Future of

Artificial intelligence
An insight into the implications of
AI for the future.
Margaret A. Boden *

already plays

Artificial intelligence a major role

in human economies and societies, and
it will play an even bigger role in the
coming years. To ponder the future of
AI is thus to acknowledge that the future
is AI.
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This will be partly owing to advances
in “deep learning,” which uses multilayer
neural networks that were first theorized
in the 1980s. With today’s greater
computing power and storage, deep
learning is now a practical possibility,
and a deep-learning application gained

4

Still to be explored south and west of Nice are
Antibes, Juan les Pins, Mougins, Cannes and the
rural Isles de Lerins, just offshore
Stirling Moss. It is also one of Europe’s
largest hotels, boasting 602 guest rooms,
residences and suites, 18 meeting rooms,
an award winning spa, a shopping arcade
and three restaurants including Nobu.
Here my family enjoyed a sumptuous
Japanese Peruvian lunch on the clifftop
location overlooking the sea. On the
menu were black cod yuzu miso (one
of Chef Nobu’s signature dishes) along
with  lobster tempura and oven roasted
vegetable and yuzu miso dressing. And
the mouthwatering dessert was coconut
cake with mango and passion fruit
sorbet. Another good place to dine in
summer is at the rooftop pool.
The Societe des Bains de Mer (SBM)
operates many hotels, spas, shopping malls,
the golf club, the Opera, Sporting Club
d’Ete and La Salle des Palmiers. It also runs
the Thermes Marins which is beside the
sea and offers every type of hydrotherapy
including marine baths, hydro massage
and seawater treatments. Also on offer are
hammams, saunas, hi tech cardio facilities
and an Olympic size swimming pool. Best
to book for a whole day!

Water sports fans might head for the
Monte Carlo Beach Club in Roquebrune,
Cap Martin just over the French border,
to enjoy paragliding and jetskis in
summer. Alternatively the Monte Carlo
Bay Resort is set in four hectares of
gardens, terraces and water features
beside the sea. There is also an indoor
heated pool along with a multi level
outdoor pool, lagoon and solarium.
Still to be explored south and west
of Nice are Antibes, Juan les Pins,
Mougins, Cannes and the rural Isles
de Lerins, just offshore. The pretty port
town of Antibes is home to the Musee
Picasso Chateau Grimaldi, a must for art
lovers. The Covered Market is bursting
with Provencal delicacies and flowers
including all manner of olives, cheese
and lavender. Themed around sailing,
the Royal Antibes hotel has guest
rooms are filled with teak. Along with
two seaside Mediterranean restaurants
there is a spa with hammam and sauna,
a fitness and relaxation room and a
private beach.
Greater Antibes embraces the Cap

d’Antibes including Hotel du Cap, and
Juan les Pins where the place to stay is
Garden Beach. Inland, the hilltop village
of Mougins is known for its art gallery,
gardens and gourmet restaurants.
In Cannes be sure to take a stroll
along La Croissette to the Palais des
Festivals. From here there is a fine
view of the original port and old town,
called Le Suquet after the hill upon
which it stands. The InterContinental
Carlton Cannes on La Croissette is the
most prestigious place to stay during
the Cannes film Festival. Nearby the
Grand Hyatt Martinez offers the visitors
409 luxury guest rooms and some of
the largest suites with terraces. Named
after the film festival trophy the hotel’s
Palme d’Or is the only restaurant in town
with two Michelin stars. Along with
the longest private beach there is a long
dedicated jetty for dining, sunbathing
and relaxation. In summer you can buy
food for a picnic at a shop on Ave Jean
Jaures near the rail station and take it
on the ferry over to the Iles Lerins. Bon
appetit and bon voyage!
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Nice
1.

Louis Nucera Library by sculptor Sacha
Sosno and architect Yves Bayard.

2.

Jardin Albert 1er is one of Nice’s
oldest public gardens.

3.

Royal Palace in Monaco.

4.

Cannes’ Port Vauban with Le Suquet in
background.

1

2
being transformed and will fully reopen
by 2018. Also of note is Vistamar at
Hotel Hermitage which was designed by
Gustave Eiffel. Don’t miss the stunning
iron and glass dome. Restaurants
include Nobu, Le Cabaret and Sakura.
Discerning travellers might consider
staying at the Metropole hotel where
Presidential, Designer, Azur and Carre
d’Or suites can be found on the top
floor. The latter has unrivalled views
over the sea, Monte Carlo and the hotel’s
cypress lined avenue and a Carrara
marble bathroom. Along with a spa with
hammam and sauna and a fitness room,
there is also Odyssey, an outdoor pool
space in the lush gardens designed by
Karl Lagerfield.
The Fairmont Hairpin is the
Principality’s sharpest bend. It is packed
with rally enthusiasts during the annual
Formula I Grand Prix when every
place along the circuit is inaccessible
without a ticket. The Hairpin is backed
by one of the Principality’s finest hotels,
the Fairmont Monte Carlo, which has
a suite named after racing legend Sir

3
79

- May 2017

The

fifth largest city in France,
Nice reached its apogee
during the belle epoque where several
stunning buildings went up. The Musee
Massena on the fabled Promenade des
Anglais charts the city’s development
from Napoleonic times to the 1930s.
Next door is the opulent if slightly
eccentric Hotel Negresco, noted for its
Salon Royale.
The Italianate charm of VieuxNice is unmissable and a massive

greening project is underway with
lots of stunning new parks, art and
architecture. The Louis Nucera Library
is head-turning. The MAMAC Gallery
cleverly bridges a subterranean river, its
towers linked by walkways which afford
splendid city views. Also of note is the
Acropolis – a conference centre and
concert hall. The suburb of Cimiez is
home to the Matisse Museum.
A short train ride eastwards brings
visitors to the Principality of Monaco.

Here places to visit include the Royal
Palace, Jardin Exotique, Oceanographic
Museum, Opera, Naval Museum and
the SAS Collection of Antique Cars.
Within walking distance is a Muslim
prayer room just over the border in
Beausoleil at Panorama, 7 Rue Victor
Hugo. Top places to dine in regal
Monte Carlo include Restaurant Joel
Robluchon at Hotel Metropole and
Alain Ducasse’s Louis XV at the Hotel
de Paris. This fabled hotel is presently
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Nice

Nice
The Shining City of the
Reviera

One cannot risk not to visit such a wonderful
destination once, at least, in lifetime!
By Veronica Maria Garbutt
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Roses of Taif

Ask anyone about what it is that makes the city of Taif famous
and they will reply: Roses.

For generations, the cool mountain climate of this city has been
perfect for the cultivating of heavily scented damask roses. Going
back close to three hundred years the roses have been cultivated
and processed into famous, often highly coveted, scented rose water.
Every spring, from early March to late April, the fields of the
rose farms in the hills surrounding Taif turn pink and the air
fills with fragrant scent. As soon as the roses begin to bloom,
specialized rose factories swing swiftly into action for the brief
production window. Each morning before 7:00 am, the carefully
gathered rose stems are brought to factories where they are hand
counted. For a visitor this is one of the most engaging aspects of
the process as the heavy burlap sacks disgorge their pink cargo,
creating a veritable carpet of roses, still damp with morning dew.
The roses are then weighed and separated.
Once weighing has ended, the distillation process begins. The
boilers used for this vary in size, but a common 120 liter boiler will
use 10,000 roses and about 50 liters of water. However, the amount
of water and roses depends on the factory. Sometimes rose water
is also added to create a concentrated version. Once the roses and
water are in the boiler the mixture is left to heat for up to 12 hours
while the rose water is slowly distilled. At the end of the distillation
process, minute drops of precious rose oil are collected for perfume.
The rose water is then bottled or turned into a variety of rose
scented cosmetics, room sprays or soaps. Nothing is wasted, even
the leftover roses are turned into rose boukhoor, a type of incense,
that is burned in houses.
While Saudi Arabia has many seasonal events and festivals,
few match the rose cultivation and production season of Taif as a
chance to bear witness to, and experience, such a fascinating and
longstanding traditional activity.
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Taif

From the tops of mountains to rose filled valleys and

all of the fascinating historical sights in between, it is easy to see why

Taif has always been a destination for everyone

Of course, no visit to Taif in the
spring would be complete without some
time at a rose water factory. The majority
of them are in Al Hada mountains as
that is where most of the roses are grown
but some are in the city centre. While
visitors can peek inside throughout the
year, it is best to plan a visit for March
and April when the rose harvest starts
and production is in full swing. A
lucky visitor in the morning might find
themselves showered in roses as they
are brought in from the fields, a unique
souvenir from Taif.
Should a visitor chose to wind their
way down closer the surrounding desert
another ancient tradition will unfold.
First the camel racing track where
carefully trained racing camels compete
over distances ranging from three to
ten kilometers. Like all athletes, their
training and diet are highly important
and a winning camel can be worth a
huge amount of money. If the racing
season is over you can still spend some
quality time with the famed ‹ships of
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the desert› in the nearby camel market
where there are camels of all colors and
sizes from giant males to fluffy babies.
Once the major historical sights
are finished, the mountainous beauty
of Taif remains. One of the best ways
to experience this is a trip up into Al
Hada mountains. Near the summit is a
sprawling fruit market that is the perfect
place to collect supplies for a mountain
picnic. Plump berries, fat mangoes, juicy
cactus fruit and tiny loquats are all piled
high and are excellent accompaniments
to the herb scented tea for sale along the
road. Humans are not the only visitors to
the mountain, troops of baboons hide in
the rocky outcrops waiting for less aware
visitors before they steal fruit or a drink.
Just visible from the lookouts are
the remains of the ancient Kara road.
Carefully built into the side of the
mountain the road winds down to the
valley below for four kilometres. Parts of
the road were meant for people and other
sections for animals, surprisingly this road
was in use until the 1960s. It was built to

be very smooth and wide to accommodate
the camel caravans as camels need to be
certain of their footing when they ascend
or descend the steep terrain.
Now it is much easier to move up and
down the valley of course. A modern
road wraps around the mountain, but
a more scenic way is a trip on the cable
car. Multiple stations support the four
kilometres route of the cable car journey
that takes nearly 20 minutes to complete.
But the time is well worth it, especially
at sunset when the mountains and camel
track turn gold as the cable car slowly
makes its way to the bottom of the valley.
From the tops of mountains to rose
filled valleys and all of the fascinating
historical sights in between, it is
easy to see why Taif has always been
a destination for everyone from
legendary kings, rich merchants, and
pious pilgrims, to the more humble
tourists of today.

*

Leah Schmidt is a travel photographer
based in Saudi Arabia.
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Taif
1.
2.

The cable car at sunset from Al Hada mountain.

3.
4.

Historic mosque.

Museum in Al Kurr tourism village.

Shubra Palace is one of the most iconic
structures found in Taif.

1

2

photography mohammad al-Malki

After King Abdul Aziz, the palace was
also briefly used by King Faisal during
the summers. After the reign of King
Faisal, the palace was turned into the
museum it is today.
Another beautiful example of the
historical architecture present in Taif,
is the little known Kaaki palace. Like
Shubra Palace, it is not open currently
but it is worth stopping simply to
admire the colour and details present
in its exterior. It was built by a wealthy
merchant family from Mecca probably
over 100 years ago. Gentle arches lead
on to more curved windows covered
in green shutters while the yellow walls
hide inscriptions and architectural
details. Even the ceiling is heavily and
colorfully decorated.
For those seeking more details of life
in the past in Taif a visit to the Al Shareef
museum offers numerous historical
items. While the majority are from Taif,
there are examples of clothes, weapons
and household items from all over the
Kingdom. Parts of the museum are set
up like a traditional house or a shopping
area so the artifacts can be displayed
as though they are still in use. A repeat
visitor will notice that the displays are
always changing as the owner uncovers
more finds throughout Saudi Arabia.
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western city of Taif, located

The in Makkah province, is an

ideal weekend destination for visitors
as it is compact, yet full of history at
almost every turn. It has summer palaces
of kings, souks filled with regionally
produced honey, fields and fields of
roses, and towering mountains with
endless panoramas.
Historically, Taif has always been a
city where pilgrims would pass through
on the way to the Holy Cities, and a
place where wealthy families would

while away summer months out of reach
of the heat of the cities. This rich history
can be seen in the splendid architecture
of old houses dotted around the city,
as well as in the old souk with its large
number of perfume stores, goldsmiths
and vendors of local delicacies such as
cheeses and honey.
One of the most iconic structures
found in Taif is known as the Shubra
Palace. An ornate white building,
where each window is covered in
detailed roshan. A roshan is a lattice

like window covering allowed cooling
breezes into the palace while offering
privacy to the women of the house
inside. The palace was built in 1905
under the orders of Sharif Ali Pasha,
and was first used by King Abdul Aziz
Al-Saud in the 1930s so he could move
the government from the heat of Riyadh
during the summer months.
With a total of four floors, the two
lower floors were for officials and their
meetings while the third and fourth
floors were reserved for the royal family.
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Taif

Taif
The Wonderful City
of Roses

A city that has a special relation with roses,
mountains, history and architecture.

photography mohammad al-Malki

By Leah Schmidt *
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SkyTeam

Beijing Lounge

Lounging Around
What to do in a SkyTeam
Branded lounge?
road warrior or
flying for pleasure
– a SkyTeam lounge offers a welcome
retreat from the busy and overwhelming
terminals. Our sixth lounge recently
opened at Beijing’s Capital International
Airport and with others in London
Heathrow, Sydney, Hong Kong, Dubai
and Istanbul, you will find plenty to do
next time you fly by:

Seasoned

Make yourself at home…

Picture windows offer panoramic
airport views or get back to nature by
the ‘living wall’ of plants with a wowfactor that’s a feature in all our lounges.
Grab a newspaper or magazine and get
comfy.
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…and relax

Travel can take its toll, so take time out
to unwind. Freshen up with a shower,
de-stress in a massage chair and, if you
are in London, enjoy a complimentary
Clarins spa treatment. Or find your
inner calm in the dedicated Yoga studio
in our Hong Kong lounge.

Bon appetite!

With 20 global members, you’ll always
find a choice of international cuisine to
suit your taste buds. Our Hong Kong
lounge has a noodle bar offering cookedto-order fresh food and there’s a wide
range of hot meals and healthy snacks
available throughout the day in all our
other lounges. The self-service counters

in all the lounges let you choose from
variety foods & beverages, whenever you
want. In London, Sydney, Dubai and
Beijing lounges feature elegant beverages
section for a social network over your
favorite tipple.

Stay connected

You are always on: so are we. Dedicated
work areas with printers, Wi-Fi and
plenty of sockets to charge up keep
things ticking over when you’re out of
the office. For the latest global news,
you’ll find separate TV rooms too.

Keep the kids busy

Mini globetrotters are welcome,
especially in our Dubai lounge where
there’s a dedicated children’s area to keep
them entertained.

Come back soon

The more you fly, the faster you’ll gain
Elite Plus status, giving you and a guest
lounge access whenever you travel on an
international SkyTeam-operated flight.
You’re also eligible for lounge access
whenever you fly in First or Business class.

Siren Song
Manatees swim near a school
of mangrove snapper fish in
Weeki Wachee River in Florida.
Manatees belong to the scientific
order Sirenia, named for the
sirens of Greek mythology
because seafarers once mistook
them for mermaids.
Photograph By Brian Skerry
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Around the World

It’s a Wolf’s World
Gray wolves in the
Sawtooth Mountains in
Idaho. When wolves howl
as a group, they mark
their territory and tell
other packs to stay away.
Photograph By Jim And
Jamie Dutcher

A school of devil rays off
Isla Mujeres in Mexico.
Related to sharks, rays are
frequently bottom dwellers
that swim in warm waters
near land.
Photograph By Mauricio

Handler
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Speak of the Devil

Fast Friends
A flock of ostriches in Namibia’s
Etosha Pan. Thanks to their strong
legs, these flightless birds can reach
speeds of up to 45 mph.

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

Photograph By Des & Jen Bartlett
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