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اليوم الوطني

«السعودية»

تنقل شكر الوطن ألبطال الحد الجنوبي
دعوات وعبارات ومشاعر صادقة دوَّ نها مواطنون وسلمتها
«السعودية» للجنود البواسل.

نقلت

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
�شكر املواطنني وتقديرهم لرجال قواتنا
امل�سلحة املرابطني على احلدود ،وذلك عرب �آالف
البطاقات �ضمن مبادرتها املبتكرة التي �أطلقتها
على مدى ع�شرة �أيام لتهنئة جنودنا البوا�سل يف
احلد اجلنوبي مبنا�سبة اليوم الوطني بعنوان (ندين
ب�أمننا فيها بعد ربنا لأبطالنا وجنودنا) ،موجهني
من خاللها ال�شكر ،ومعربين عن امتنانهم جلميع
�أفراد القوات امل�سلحة املرابطني يف الثغور ،وكان لهذه
املبادرة �أثر بالغ يف نفو�سهم و�أثنوا على هذه املبادرة
الوطنية من الناقل الوطني.
وقام كل من مدير «ال�سعودية» بنجران ،ح�سني
حرف�ش ،ومدير «ال�سعودية» بجازان� ،سعيد احلويفي،
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بزيارات ميدانية جلميع قيادات القطاعات امل�سلحة يف
املنطقتني ،حيث التقوا اللواء �سعد العليان ،قائد قوة
جنران ،واللواء حممد علي ال�شهراين ،قائد احلر�س
الوطني ،واللواء طالل الغامني ،مدير الدفاع املدين
بنجران ،واللواء عمري العمري ،قائد قوة جازان .ومت
خالل اللقاءات تقدمي التهنئة مبنا�سبة اليوم الوطني
نيابة عن جميع من�سوبي اخلطوط ال�سعودية جلميع
املرابطني يف احلد اجلنوبي من �ضباط و�أفراد ،داعني
اهلل �أن يحفظ بالدنا ويدمي عليها الأمن والأمان،
منوهني مبا يبذله جنودنا الأبطال يف احلد اجلنوبي،
والذين قدموا �أروع مالحم الت�ضحيات يف �سبيل
حتقيق ذلك .ومت �شرح مبادرة «ال�سعودية» والتي ت�أتي
�ضمن مبادراتها الوطنية وم�شاركتها يف فعاليات اليوم

الوطني ال�ساد�س والثمانني للمملكة ،والتي �أطلقها
الناقل الوطني يف مواقع اخلدمة كافة وذلك من خالل
بطاقات تهنئة حلماة الوطن مبنا�سبة يوم الوطن يتم
توزيعها عليهم خالل اليوم الوطني يف مواقع ال�شرف
والبطولة على اخلطوط الأمامية.
و�سلمت «ال�سعودية» خالل زيارات م�س�ؤوليها
جلميع قطاعات القوات امل�سلحة يف احلد اجلنوبي
بطاقات التهنئة باليوم الوطني التي د َّون عليها
املواطنون من جميع �أطياف املجتمع ال�سعودي
النبيل دعواتهم وتهانيهم ،وعبرَّ وا من خاللها عن
م�شاعرهم ال�صادقة و�شكرهم وامتنانهم لرجال
القوات امل�سلحة املرابطني على احلدود للذود
ب�أرواحهم عن الوطن� ،إ�ضافة �إىل ت�سليم �أكرث من

عبارات مؤثرة
ومشاعر صادقة من
أبناء الوطن
تضمنت البطاقات التي جمعتها
«السعودية» كثيرًا من المشاركات
المميزة والعبارات المؤثرة منها:

• «�أنا وكل من حويل نعي�ش ب�أمن
و�سالم ،لوال اهلل ثم ت�ضحياتكم ملا
كان ب�إمكاننا �أن نعي�ش باطمئنان،
مل ولن نن�ساكم� ،شك ًرا لكم وكل عام
و�أنتم بخري».
• «�أخي ،ابني� ،أبي ،زوجي ،يا من تدافع
تعر�ض حياتك
عني وت�صونني ،يا من ِّ
للخطر لأجل �أن �أحيا ب�سالم ،اهلل
يحفظك ويجعلك للحق ن�ص ًريا».
• «�أنا �أفتخر فيك يا بابا يا رجل
الوطن».
• «كل عام و�أنتم بخري يا بابا ،و�أعادك
اهلل �إلينا �ساملًا غا ً
منا وجميع جنودنا
املرابطني».
• «جنودنا البوا�سل ،كيف ُيعرف الأبطال
على مر الزمن؟ �إال من يحذو حذوكم،
كل عام وجنودنا بخري».
• «حتية طيبة ..وبعد ،تقر�أ ر�سالتي هذه
لأنك اخرتت �أن ت�ضحي بنف�سك لأكون
�آم ًنا� ،شك ًرا لك� .أ�س�أل اهلل يعيدك
�ساملًا و�أن يحفظك وي�سدد رميك».
• «�أنت جتهز ثياب العيد ،وهو يجهز
�سالحه� ،أنت ت�ضع يف ال�صباح �شماغك
وعقالك ،وهو ي�ضع خوذة� ،أنت تردد
تكبريات العيد ،وهو يردد تكبريات
الن�صر .اللهم اجعل فرحة ن�صرنا
ت�سبق فرحة عيدنا ،اللهم كن جلنودنا
عو ًنا ون�ص ًريا».
• «�إىل زمالئي يف احلد اجلنوبي ،كل
عام و�أنتم ب�صحة و�سالمة ،كلها 24
�ساعة �أ�شوف الوالدة وبنتي اجلديدة
و�أ�شارككم حماية الوطن».
• «باخت�صار �شديد لوال اهلل ثم �أنتم ال
وطن وال فرح وال �أمن».
• «الورقة �صغرية ال تكفي ،وال ت�سطيع
طائرة اخلطوط ال�سعودية حمل ما يف
قلوبنا جتاهكم �أيها الأبطال».

ق َّدم قادة القوات المسلحة شكرهم وتقديرهم
لمبادرة الخطوط السعودية
ومشاركتها رجال القوات المسلحة فرحتهم
باليوم الوطني المجيد
		
 100لوحة جدارية تت�ضمن �صو ًرا من �أبرز امل�شاركات
التي خطتها �أيدي امل�شاركني من خمتلف �شرائح
املجتمع من جميع مناطق اململكة مل�س�ؤولني ووزراء
وم�شاهري ومواطنني ،كبا ًرا و�صغا ًرا رجا ًال ون�سا ًء.
ويف نهاية زيارات م�س�ؤويل «ال�سعودية» ،قدَّم قادة
القوات امل�سلحة �شكرهم وتقديرهم ملبادرة اخلطوط
ال�سعودية الأوىل من نوعها وم�شاركة رجال القوات
امل�سلحة فرحتهم باليوم الوطني املجيد ،كما نوهوا
مبا يقدمه الناقل الوطني من دعم وخدمات لرجال
القوات امل�سلحة وت�سخريها جميع �إمكاناتها� ،إ�ضافة
�إىل حر�ص «ال�سعودية» الدائم وامل�ستمر على توفري
املزيد من الت�سهيالت واتخاذ الإجراءات الالزمة كافة
لذلك .ويف نهاية اللقاء قدم �سعادة قائد قوة جازان

درع قيادة القوة للخطوط ال�سعودية ،كما منح الوفد
ميدالية قيادة القوة.
وكانت «ال�سعودية» قد قامت بتوزيع ع�شرات
الآالف من البطاقات اخلا�صة على منت رحالتها
ويف �صاالت املطارات واملراكز التجارية الرئي�سة،
د َّون عليها املواطنون عبارات ال�شكر والتقدير
جلنودنا البوا�سل يف احلد اجلنوبي .وقد وجدت
مبادرة «ال�سعودية» ا�ستح�سا ًنا و�إقبا ًال من املواطنني
واملقيمني الذين تفاعلوا مع الفكرة و�أثنوا على مبادرة
«ال�سعودية» التي �أوجدت قنا ًة مبا�شر ًة للتوا�صل
مع جنودنا البوا�سل املرابطني على احلد اجلنوبي
مكنتهم خاللها من تقدمي التهنئة مبنا�سبة اليوم
الوطني والدعوات ال�صادقة بالن�صر.
9
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أسواق مفتوحة
باعة يعر�ضون منتجات متنوعة ومتعددة
الألوان يف مراكب يف بانكوك .جتذب
الأ�سواق العائمة يف العا�صمة التايلندية
كث ًريا من النا�س حيث ميكنهم اقتناء
الغالل اال�ستوائية وع�صري جوز الهند
وبع�ض الأطباق املحلية.
Photograph by Paul Chesley
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شجرة باسقة
زقاق الباوباب يف مدغ�سقر ،والباوباب
�سجرة ا�ستوائية وجدت يف اأفريقيا،
موطنها الأ�سلي ،وميكن لهذه الأ�سجار
اأن تنمو حتى يبلغ ارتفاعها  100قدم
وعر�سها  30قد ًما.
Photograph by Cristina Mittermeier
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أخبار

 63طائرة ألسطول
«السعودية»
الحمدان :االتفاقيات الجديدة تعزز إمكانات الناقل
الوطني وترفع كفاءته التشغيلية.

�أعلن

معايل وزير النقل رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة العامة للطريان املدين ،رئي�س
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية ،الأ�ستاذ �سليمان بن عبداهلل
احلمدان عن موافقة جمل�س الإدارة على خطة
حتديث �أ�سطول امل�ؤ�س�سة التي مبوجبها �سوف
ت�ستحوذ اخلطوط ال�سعودية على ( )63طائرة من
�أحدث ما �أنتجته �صناعة النقل اجلوي.
و�أ�ضاف معاليه�« :ضمن ب�شائر اخلري يف اليوم
الوطني املبارك التي تعك�س متانة االقت�صاد الوطني
وتطوره يف العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،ويف �إطار
14
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اخلطوات والإجراءات التنفيذية لربنامج التحول
واخلطة اال�سرتاتيجية التي يجري تنفيذها يف
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية
و�شركاتها ووحداتها اال�سرتاتيجية ي�سرين الإعالن
عن ا�ستحواذ امل�ؤ�س�سة على ( )63طائرة حديثة �إىل
جانب االتفاقيات ال�سابقة التي �سبق الإعالن عنها،
�ضمن الربامج الطموحة لتحديث �أ�سطول الناقل
الوطني وتنميته».
�ستدعم االتفاقيات اجلديدة اخلطط الت�شغيلية
للخطوط ال�سعودية «الناقل الوطني» داخل ًيا ودول ًيا
وبرناجمها الطموح للتحول الذي مت �إقراره ودعمه
من قبل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة� ،إذ يجري �إجناز

العديد من مبادراته و�أهداف خطته اال�سرتاتيجية.
ورفع احلمدان �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات
ملقام خادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل عهده
الأمني و�سمو ويل ويل العهد ،حفظهم اهلل ،مبنا�سبة
ذكرى اليوم الوطني ال�ساد�س والثمانني� ،سائ ًال اهلل
�أن يعيد هذه املنا�سبة العزيزة على الوطن وقيادته
باخلري واليمن والربكات.
من جانب �آخر �أو�ضح مدير عام اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية املهند�س �صالح بن نا�صر اجلا�سر
�أن االتفاقيات اجلديدة التي مت توقيعها م�ؤخ ًرا
تت�ضمن اال�ستحواذ على ( )63طائرة حديثة على
النحو التايل:

عدد الطائرات التي يتم استالمها ما بين عامي 2023-2016
العام

مجموع الطائرات

A320/A321

A330

B777-300ER

B787

2016

29

4

10

11

4

2017

30

8

10

5

7

2018

19

18

-

-

1

2019

6

3

-

-

3

2020

9

7

-

-

2

2021

14

10

-

-

4

2022

10

10

-

-

-

2023

5

5

-

-

-

المجموع الكلي

122

65

20

16

21

الجاسر :خالل عامين فقط تم توقيع
اتفاقيات لالستحواذ على  113طائرة حديثة

15

بوينج .B777-300ER

13

بوينج « B787درمياليرن».

35

�إيربا�ص (.)A320/A321-neo

و�أكد اجلا�سر �أن هذه الطائرات ت�ضاف �إىل ()50
طائرة من طرازي  A330الإقليمية اجلديدة وA320
التي مت توقيع اتفاقيتها العام املا�ضي يف باري�س برعاية
كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد ،النائب الثاين
لرئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع ،حفظه اهلل ،خالل
زيارته للجمهورية الفرن�سية وبح�ضور فخامة الرئي�س
الفرن�سي .وقد مت ا�ستالم طالئع هذا الأ�سطول م�ؤخ ًرا.
�أبرمت اخلطوط ال�سعودية بني العام املا�ضي والعام
اجلاري اتفاقيات ت�ستحوذ مبوجبها على  113طائرة
من �أحدث ما �أنتجته �صناعة الطائرات يف العامل،
�إ�ضافة �إىل  4طائرات من طراز  B787-9من اتفاقية
�سابقة ،و�سيتم ا�ستالمها العام املقبل ( )2017مع
الطائرات الأخرى املجدولة �ضمن االتفاقيات الأخرية
التي ت�أتي ً
تنفيذا ملبادرة حتديث الأ�سطول وتنميته
�ضمن مبادرات برنامج التحول الذي مت �إطالقه العام
عاما خالل �سبعة
املا�ضي مل�ضاعفة �إجنازات �سبعني ً
�أعوام ،وت�ضمن العديد من املبادرات الرئي�سة الأخرى
منها اال�ستثمار يف العن�صر الب�شري ورفع الكفاءة
الت�شغيلية ،وحت�سني اخلدمات ،وتطوير املنتجات
ومواءمتها مع تنوع �شرائح ال�ضيوف .وقد مت �إجناز
العديد من مبادرات الربنامج واخلطة اال�سرتاتيجية،
ويجري تنفيذ املبادرات الأخرى حتى  2020بحيث
يرتفع عدد طائرات الأ�سطول �إىل  200طائرة حديثة
والرحالت اليومية �إىل �ألف رحلة ،وال�ضيوف �إىل 45
مليو ًنا يف العام.
�سي�شهد العام املقبل و�صول �أكرب عدد من
الطائرات يف عام واحد على الإطالق يف تاريخ
امل�ؤ�س�سة� ،إذ �سيتم ا�ستالم  30طائرة منها  22طائرة
عري�ضة البدن ( B777-300ERو  B787و )A330فيما
يجري ا�ستالم  25طائرة حديثة خالل الأ�شهر الأربعة
الأخرية من العام احلايل منها  21طائرة عري�ضة
البدن� ،إ�ضافة �إىل  4طائرات مت ا�ستالمها من قبل
مبجموع  29طائرة خالل عام .2016

�أو�ضح مدير عام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
�أنه �ضمن مبادرة حتديث الأ�سطول وتنميته يتم حال ًيا
تباعا وفق برنامج زمني
�إخراج العديد من الطائرات ً
حمدد يوائم بني خمرجات التحديث ومدخالت
التنمية ،م�ش ًريا �إىل �أن طائرات  B747وعددها �أربع
طائرات قد خرجت من اخلدمة .وقبل نهاية العام
احلايل �سيتم �إخراج ما تبقى من طائرات �إمرباير
وعددها  15طائرة� ،إ�ضافة �إىل خم�س طائرات من
اجليل الأول لطائرات  200-777التي �سوف يكتمل
خروجها وعددها  23طائرة قبل نهاية العام املقبل
 ،2017كما متت جدولة اجليل الأول من طائرات A320
وعددها  28طائرة للخروج من الأ�سطول على مدى
عامني تقري ًبا ليتم تعوي�ضها بالطائرات احلديثة التي
تباعا .يواكب اتفاقيات اال�ستحواذ
يجري ا�ستالمها ً
على طائرات جديدة لتحديث الأ�سطول وتنميته �إجناز
مبادرة �أخرى مهمة وهي ت�أهيل الكوادر الوطنية
وتدريبها لإدارة هذا الأ�سطول وت�شغيله .ويف هذا
الإطار مت توقيع اتفاقية البتعاث  5000طالب لدرا�سة
علوم الطريان ،و�صيانة الطائرات� ،إىل جانب العديد
من برامج التدريب املنتهي بالتوظيف.
قدم اجلا�سر �شكره وتقديره لأ�صحاب املعايل
وال�سعادة رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائه على
تبني برنامج التحول واخلطة اال�سرتاتيجية ،SV2020
والدعم واملتابعة خلطوات تنفيذ مبادرات الربنامج
و�إجراءات التنفيذ ،وحتقيق �أهداف الربنامج لتطوير
�أداء امل�ؤ�س�سة و�شركاتها ووحداتها اال�سرتاتيجية،
وزيادة الكفاءة الت�شغيلية ،وحت�سني اخلدمات وتطوير
املنتجات ،م�ؤكدًا �أن الربنامج احلايل لتحديث الأ�سطول
وتنميته هو الأكرب يف تاريخ امل�ؤ�س�سة منذ �إن�شائها
قبل �سبعني عا ًما ،و�أن العهد الزاهر خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز� ،أيده اهلل� ،شاهد
على املنجزات التي تتم لتطوير اخلطوط ال�سعودية،
وتواكب بذلك اخلطط التنموية ال�شاملة التي ت�شهدها
اململكة يف جميع املجاالت يف هذا العهد امليمون.
15

معالم

دار
أوبرا سيدني
رغم

�أن بداية العمل على �إن�شاء
دار �أوبرا �سيدين كان يف
عام � ،1958إال �أن االفتتاح الر�سمي
لها مل يتم �إال يف عام  ،1973لتحت�ضن
�أ�سرتاليا هذه الدار ال�شهرية ذات
الت�صميم املميز ،الذي قدمه املهند�س
الدمناركي يورن �أوتزون ،والتي يزورها
�سنو ًيا نحو ثمانية ماليني �شخ�ص من
حول العامل.
تقع دار الأوبرا يف الطرف ال�شمايل
ال�شرقي بالقرب من ميناء �سيدين
وعلى مقربة من ج�سر املدينة ال�شهري.
وقد ر�سخت فكرة �إن�شاء الدار العتقاد
جديد حينها ب�أن الأوبرا لي�ست
حك ًرا على النخبة من املجتمع ،و�أنها
ينبغي �أن تكون لعامة النا�س ،لذا
بنيت قاعتان رئي�ستان تت�سع ملا يزيد
على �ستة �آالف م�شاهد ،فيما بنيت
�أ�سقفها على هيئة �شراعني مت�شابكني.
ا�ستخدم يف عملية البناء الكابالت
الفوالذية ملنع الت�شقق ،ما جعلها عم ًال
هند�س ًيا مميزًا.
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 24ساعة

 24ساعة
في
تونس
بهاء البحر األبيض المتوسط يلقي
بوهجه على تونس العاصمة ،وكأنه
عباءة مزدانة بأنفس الحلي والدر
الثمين .من يدلف بقدمه إلى العاصمة
التونسية يصافحه الثراء الحضاري
والبساط األخضر ،فعلى امتداد
البصر تمتزج الشواهد التاريخية التي
تنتمي إلى العديد من الحضارات،
وتزدحم األزقة الضيقة باألبنية األثرية،
والمساجد التاريخية ،والقصور العتيقة.

أين تسكن؟
Concorde Les Berges du Lac
على �ضفاف بحرية تون�س يطل فندق
 ،Concorde Les Berges du Lacيف قلب تون�س
التاريخية .يبعد الفندق ع�شر دقائق عن مطار
قرطاج الدويل ،وبالقرب من متنزه هابي الند
الرتفيهي وا�ستاد املنزة وقبة املنزة .ميكن
لنزالء الفندق املفا�ضلة بني الغرف التي تطل
على املدينة �أو البحرية.
يوفر الفندق نقطة انطالق لزيارة كل من
قرطاج التي �أ�س�سها الفينيقيون يف عام  814قبل
امليالد ،وبلدة �سيدي بو�سعيد ال�ساحلية� ،إ�ضافة
�إىل العديد من الوجهات ال�ساحلية داخل العا�صمة
وخارجها .كما ي�ضم الفندق العديد من املرافق
من م�سبح ،وحمام بخار ،وم�ساج ،ومركز للياقة
البدنية ،ومركز �أعمال� ،إىل جانب املطاعم التي
تقدم �أ�شهى امل�أكوالت.
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أين تذهب؟
تت�سم املدينة العتيقة يف تون�س بطراز معماري
فريد يعود تاريخه �إىل نحو خم�سة قرون،
وطوال تلك الفرتة حظت باالهتمام والرعاية
من حكامها .من �أبرز تلك املعامل ق�صر باردو،
وهو من �أحد �أ�شهر املتاحف على م�ستوى العامل
ملا ي�ضمه من جمموعات نادرة من الف�سي�سفاء
الرومانية .ي�ضم الق�صر عدة مبانٍ  ،واملتحف
الوطني الذي يحوي العديد من القطع الأثرية
التي تنتمي �إىل عهود خمتلفة .
من معامل تون�س «دار الباي» �أو ق�صر احلكومة
التون�سية ،الذي مت ت�شييده يف القرن ال�سابع ع�شر
امليالدي على يد حمودة با�شا املرادي ,وق�صر
خري الدين با�شا ،القريب من �ساحة الرتوبينال،
والذي مت بنا�ؤه يف �أواخر القرن الثامن ع�شر.
تكتظ تون�س بامل�ساجد القدمية مثل جامع
الزيتونة ،وجامع الق�صبة ،وجامع يو�سف داي،
وجامع حمودة با�شا .وبها العديد من الدور
التاريخية مثل دار بن عبداهلل ،ودار ح�سني،
ودار الأ�صرم .من الوجهات التي يقبل عليها
زوار تون�س حديقة البلفدير التي متثل ً
مالذا من
�أجل اال�ستمتاع بالهواء الطلق .فاحلديقة ت�ضم
نحو  1200حيوان ،وقد مت بنا�ؤها على ه�ضبة
خ�ضراء يف عام .1892

ماذا تتسوق؟
يعج ال�سوق املركزي بو�سط املدينة
باحليوية ،وي�صادف الزائر داخل ال�سوق �أ�سواق
ال�صناعات التقليدية ذات ال�شهرة الكبرية مثل
اخلزف ،والقطع النحا�سية ،واحللي الرببرية،
واملنتجات اجللدية .من �أبرز الأ�سواق� ،سوق
الدار الذي ي�شتهر باحتوائه على اجلواهر،
والفخاريات ،واحلرف اليدوية ،واللوحات،
والل�ؤل�ؤ .و�سوق حانوت عرب الذي يعر�ض
ال�سجاد والفخاريات والأن�سجة واجلواهر.
يعد �شارع بورقيبة من الوجهات التي يتوجب
زيارتها ،فهو من �أبرز الأماكن التي يتعرف
من خاللها الزائر على املدينة ،حيث ي�ستمتع
بتجربة الت�سوق �سواء من املحال التجارية �أو
املجمعات الكربى ،ومنها مركز باملاريوم الذي
يقع و�سط املدينة ،ويت�ألف من  200حمل جتاري
تعر�ض جميع ال�سلع من مالب�س ،و�أحذية،
و�أدوات منزلية.

من هنا وهناك

ﻛﻮﻛﺐ واحد ال يكفي
كما

اأن للتقدم التقني وال�سناعي نتائج
اإيجابية اأ�سهمت يف توفري الراحة
والأمان لالإن�سان ،اإل اأنهما من جانب اآخر
اأثرا ب�سكل كبري يف ا�ستنزاف املوارد الطبيعية
عاما بعد اآخر،
للعامل ،وهو ما تتزايد وتريته ً
يف معدلت ال�ستهالك للموارد التي ل ميكن
تعوي�سها ب�سكل طبيعي.
ببلوغ �سهر اأغ�سط�ش املا�سي ا�ستهلك العامل
املوارد التي كان من املفرت�ش اأن ي�ستهلكها
يف عام  2016كام ًال ،وهو ما يعني اأن املوارد
التي �سيتم ا�ستنزافها خالل ال�سهور املتبقية
من العام ،لن يكون بالإمكان تعوي�سها.
ويعرف اليوم الذي ي�سل فيه العامل اإىل حد
ال�ستنزاف امل�سموح به للعام ،بـ«يوم العجز
أي�سا بـ«يوم ال َّد ْين البيئي».
الأر�سي» ويعرف ا ً
وياأتي هذا اليوم مبك ًرا كل عام عن العام الذي
ي�سبقه ،لتتزايد الفجوة يف معدل ال�ستهالك
للموارد التي ل ميكن تعوي�سها.
ن�سرت هافينغتون بو�ست اإح�ساءات تو�سح
فيها مدى ال�سوء الذي بلغته هذه املعدلت

من ا�ستنزاف املوارد يف العام اجلاري

مقارنة مبا كان عليه احلال يف عام 1971
حني وقع «يوم العجز الأر�سي» يف 24
دي�سمرب ،بفارق  6اأيام فقط عن نهاية العام،

ثم تقدم هذا اليوم يف ال�سنوات الالحقة
حتى و�سل اإىل  6اأغ�سط�ش يف عام ،2016
ما يعني اأن وترية ال�ستخدام احلايل حتتاج
اإىل زيادة موارد كوكب الأر�ش بن�سبة %60
من املوارد احلالية حتى تتمكن من مواجهة
ال�ستنزاف الب�سري.
ما يحدث يف الوقت احلا�سر يعني اأننا
نعتدي على موارد امل�ستقبل اخلا�سة بالأجيال
القادمة ،وهو اأمر ت�سارك فيه كثري من
الدول بن�سق خمتلف ،اإذ ت�ستهلك اأ�سرتاليا،
على �سبيل املثال ،اأعلى من املعدل الطبيعي
بنحو � 5.4سعف ،بينما ت�ستهلك الوليات
املتحدة اأكرث مبعدل � 4.8سعف ،تليها كل من
�سوي�سرا ،وكوريا اجلنوبية ،ورو�سيا مبعدل
� 3.3سعف ،ثم اأملانيا ،وفرن�سا ،وبريطانيا،
واليابان بن�سب متقاربة.

ﺍﻧﺘﺸاﺭ اللغات
رغم

اأن اللغة الإجنليزية هي اللغة الأوىل
عامل ًيا يف ال�ستخدام حول العامل ،اإل
اأن عدد املتحدثني بها كلغة اأم ل يتجاوز نحو
 335مليون �سخ�ش ،منهم نحو  225مليو ًنا
يف الوليات املتحدة الأمريكية وحدها .لكن
اللغة الإجنليزية يف الوقت نف�سه تنت�سر يف
 110دول حول العامل ،وهي بذلك اأكرث اللغات
انت�سا ًرا من غريها من حيث عدد البلدان
املتحدثة بها.
يوؤكد امل�سح الذي اأجرته ال�سحيفة ال�سينية
العريقة الناطقة بالإجنليزية «�ساوث �سينا
مورنينج بو�ست» اأن تاريخ الوجود الإ�سباين يف
اأمريكا الالتينية ترك اآثاره الكربى يف هذه
املنطقة ،حيث تعد الإ�سبانية اللغة الأم لنحو
 35دولة ،ويتحدث بها  399مليون �سخ�ش
كلغتهم الأوىل منهم نحو  34.2مليون يعي�سون
يف الوليات املتحدة التي تعد حا�سنة للثقافات
املختلفة .ويف الوقت الذي يبلغ فيه �سكان
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اإ�سبانيا نحو  38.4مليون �سخ�ش ،فاإن هذا
العدد اأقل من عدد املتحدثني بالإ�سبانية يف
كولومبيا الذي يبلغ نحو  41مليون ن�سمة.
اللغة العربية لها ح�سورها وانت�سارها العري�ش
خ�سو�سا بني امل�سلمني يف خمتلف الدول،
ً
حيث يتم التحدث بها يف  60دولة على ل�سان
 242مليون �سخ�ش ،وال�سبب يف انت�سارها
يرجع فيه الف�سل اإىل الفتوحات الإ�سالمية يف
�سدر الإ�سالم ،والقراآن الكرمي.
يتحدث باللغة ال�سينية اأكرب عدد من الب�سر
مبا يزيد على مليار �سخ�ش يعي�ش اأغلبهم
يف ال�سني ،بينما يوجد متحدثون بال�سينية
كلغتهم الأم يف دول اأخرى يف اآ�سيا.
ويظهر امل�سح الذي اأعدته ال�سحيفة اأن اللغة
الإجنليزية تت�سدر الن�سبة الكربى يف عدد
املتعلمني للغات الأجنبية بنحو  1.5مليار
�سخ�ش يدر�سونها ،مقارنة بحوايل  126مليون
يتعلمون الفرن�سية ،وال�سينية ،والإ�سبانية.

من هنا وهناك

ً
سمعة
أفﻀﻞ البلدان الغربية
تتطلع

كل الدول اإىل احل�سول على
لقب اأف�سل البلدان �سمعة ،ولكن
املعايري ال�سارمة التي ت�سعها الدرا�سات
اخلا�سة باختيار هذه الدول يخرج الكثري منها
من املناف�سة رغم ما حتظى به من �سمعة طيبة
بني كثري من �سعوب العامل.
يف درا�سة حديثة اأجراها «معهد ال�سمعة» الذي
يعد موؤ�س�سة ا�ست�سارية متخ�س�سة يف حتديد
الأفكار ال�سائدة عن البلدان و�سمعتها بني
النا�ش ،ت�سدرت دولة ال�سويد قائمة اأف�سل
البلدان �سمعة ،بف�سل توافر اخل�سائ�ش
واملعايري التي حددها الباحثون م�سب ًقا
من حيث كونها دولة اآمنة وجميلة وترحب
بزائريها ،ف�س ًال عن اأنها كانت دولة حمايدة
طوال تاريخها ،حتى اإنها مل تتاأثر باحلرب
العاملية الثانية .وهي عنا�سر اأ�سا�سية اعتمدها
الت�سنيف يف حتديد درجات البلدان ومدى
تقدمها.
اعتمد املعهد على نحو  16عام ًال خمتل ًفا،
و�سمل ال�ستطالع  48األف مواطن من �سكان
جمموعة الدول ال�سناعية الثماين الكربى،

و�سمت قائمة الدول التي متت درا�ستها 55
دولة كانت الأعلى نا ً
جتا قوم ًيا حمل ًيا ،واأكرث
تعدادًا �سكان ًيا ،اإىل جانب بع�ش الدول التي
ت�سهد احتفالت ومنا�سبات �سهرية متيزها
عن غريها.
حلت دولة كندا يف املرتبة الثانية ،عط ًفا
على �سيا�سات الدولة يف ترحيبها بالزائرين،
خ�سو�سا الالجئني اأكرث من اأي وقت م�سى،
ً
اإىل جانب تب ّوئها مكانة متميزة بني اأكرث الدول
اأما ًنا على م�ستوى العامل.
يف املرتبة الثالثة حلت دولة �سوي�سرا التي
تتمتع بجمال طبيعي ل يقارن مع غريها،
ف�س ًال عن الود الذي ي�ستقبل به ال�سوي�سريون
�سيوفهم ،وتراثهم العريق يف ح�سن ال�سيافة.
وجاءت اأ�سرتاليا يف املرتبة الرابعة بف�سل
ال�سعور بالأمان والهدوء ،الذي يرجع الف�سل
فيه اإىل موقف الدولة احلازم من حمل
ال�سالح ،يف حني حلت دولة الرنويج يف املرتبة
اخلام�سة عط ًفا على جانبي اجلمال الطبيعي
والأمان الكبري الذي ت�سهده الدولة ،ومعايري
امل�ساواة املتقدمة التي حتظى بها الرنويج.

ﻣﺤاﻛاﺓ الحياة علﻰ المريﺦ
�سيظل

احللم الب�سري با�ستك�ساف كوكب
املريخ والو�سول اإليه قائ ًما حتى
النجاح يف حتقيقه ،مثلما فعلها من قبل رائد
الف�ساء الأمريكي نيل اأرم�سرتونغ حينما حط
للمرة الأوىل على �سطح القمر ،والذي ظل
الو�سول اإليه حل ًما بعيد املنال.
هذا الإ�سرار على الو�سول اإىل املريخ ،و�سل
بالتجارب الأمريكية اإىل م�ستويات متقدمة
يف التدريب على حماكاة احلياة على كوكب
املريخ ،اإذ اأمت فريق مكون من �ستة اأ�سخا�ش
جتربة يف هاواي عا�سوا خاللها يف عزلة تامة
لنحو عام ،اأم�سوه داخل مربعات مغلقة حتت
قبة دون هواء طلق ،اأو طعام طازج ،معتمدين
على الأطعمة املجففة التي عادة ما يتم
ا�ستخدامها يف الف�ساء.
هذه التجربة التي اأجرتها جامعة هاواي
حر�ست وكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا على
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متويلها ،اإذ متثل مدة عام احلد الأدنى الذي
اأقره خرباء الف�ساء ملهمة ب�سرية اإىل الكوكب
الأحمر ،والتي قد متتد اإىل ثالثة اأعوام.
التجربة بلغت درجات متقدمة من املحاكاة
يف العي�ش مبوارد حمدودة ،وفر�ست على
امل�ساركني �سرورة ارتداء بدلة الف�ساء خارج
القبة ،والعمل على جتنب النزاعات ال�سخ�سية
بني اأع�ساء الفريق الذي �سم عنا�سر من
الوليات املتحدة ،واأملانيا ،وفرن�سا.
تعد التجربة الأخرية من اأطول التجارب
احلديثة ،منذ نفذت رو�سيا مهمة �سبيهة
يوما ،رغم اأن املهمات
ا�ستغرقت نحو ً 520
اخلا�سة مبحطة الف�ساء الدولية ت�ستغرق
عادة �ستة اأ�سهر فقط ،اإل اأن رحالت املريخ
تتطلب املزيد من الوقت والتدريب على
نوعية احلياة املنعزلة ،وامل�سقة الكبرية ملدد
اأطول بكثري.

 15 - 12أكتـوبر 2016
ساحة تاون سكوير

الدعـوة عـامـة

يـاس مـول ،حـيـث تصنـع اللحظـات

دادان
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الخريبة حاضرة دادان

أرض الحضارات
والممالك
حضارة قديمة زاخرة باألسرار،
ومتحف مفتوح وغني
بالكنوز األثرية.

إعداد وتصوير :عبدالعزيز العنزي

عند

زيارتك للخريبة حا�ضرة مملكة دادان
التاريخية مبحافظة العال يف املدينة املنورة
�شمال غرب اململكة العربية ال�سعودية ،ت�أخذك
الده�شة من ذلك امل�شهد التاريخي املهيب املو�شى
بالبهاء ،وت�سحرك الكنوز الدفينة يف �صخور اجلبال
احلمراء التي �ضمت �إر ًثا �إن�سان ًيا حاف ًال ،وحفظت
�صفحات م�شرقة من ذاكرة التاريخ الب�شري ،وخلدت
�آثار الأولني ،ور�صدت عاداتهم وتقاليدهم ،ودونت
�سلوك �أمم �سادت ثم بادت.
يف اخلريبة الكثري مما ي�ستحق الت�أمل والقراءة.
هناك عدد من النقو�ش وال�صخر املنحوت ،والآثار
املتناثرة يف املوقع .وقد وثقت النقو�ش الدادانية،
واملعينية ،واللحيانية ،والثمودية ،والنبطية ،والكوفية،
الأو�ضاع االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والدينية،
واالجتماعية للحيانيني يف اخلريبة .ومن �أهم �شواهد
اخلريبة الأثرية � ً
أي�ضا ،نقو�ش �آثار عيون قالع و�سدود
وبقاياها ،و�أبراج ر�صد طوالع النجوم والأه ّلة.
اخلريبة بوابة تُف�ضي �إىل عمق التاريخ الب�شري،
ونافذة تطل على ح�ضارة قدمية زاخرة بالأ�سرار،
ومتحف مفتوح وغني بالكنوز الأثرية ،وال�شواهد
احلية على منجزات �أهلها الأولني و�صربهم و�شدة
ب�أ�سهم .وموقع «اخلريبة» التاريخي دليل وبرهان
على عظمة الزمان واملكان ،و�شاهد على تكامل
احل�ضارات ،وتعاي�ش الكائنات يف الع�صور الغابرة،
وفوق قمم جبالها تنت�شر النجوم لتحر�س �أوابدها
الرثية ،التي خلفتها ديدان ،وحليان ،ومعني.
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دادان

.1

واجهات �صخرية.

.2

�أبواب ونوافذ حجرية يف اخلريبة.

.3

موقع حملب الناقة.

2 1
مقابر األسود ومحلب الناقة | ت�ضم
اخلريبة يف �سهلها وجبالها عد ًدا من املواقع الأثرية
من �أهمها :مقابر الأ�سود وجمموعها  21مدف ًنا،
وحملب الناقة يف ال�شمال الغربي من اخلريبة،
وهو حو�ض حجري دائري و�سط �أ�سا�سات �أثرية،
ارتفاعه � 158سم و�سماكته � 30سم ،وبداخله بروز
حجري ارتفاعه � 145سم ومق�سم �إىل  3درجات.
ومن املرجح �أنه كان ي�ستخدم للنزول �إىل داخله
يف �أثناء ا�ستعماله .ومنقو�ش يف احلو�ض الكثري
من الكتابات القدمية .ويعرف هذا احلو�ض عند
العامة مبحلب الناقة ن�سبة �إىل ناقة �سيدنا �صالح،
عليه ال�سالم ،ح�سب زعمهم .وقد �أظهر البحث
الأثري �أن هذا احلو�ض ال يعدو كونه �أكرث من حو�ض
تطهري منحوتًا �أمام معبد حلياين .وقد يكون �إن�شـاء
احلو�ض من قبيل الت�أثر بالطقو�س ال�سائدة يف ذلك
الوقت وال �سيما البطاملة يف م�صر ،وذلك يف �إطار
التوا�صل الإن�ساين والتجاري الذي ن�ش�أ بينهم وبني
ح�ضارات املنطقة.
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3

ينفرد هذا المكان بكونه
الموقع الوحيد الذي احتضن ثالث حضارات قديمة،
		 وكان عاصمة لتلك الممالك التي استحوذت عليه
كما ت�ضم بع�ض املقابر ال�صخرية ،والنقو�ش،
والتالل الأثرية ،و�أ�سـا�سات وقواعد ملعابد قـديـمة.
وميتد طول املنطقة من ال�شمال �إىل اجلنوب نحو
كيلو مرت واحد ،فيما يبلغ عر�ضها من ال�شرق
�إىل الغرب حوايل  400مرت� .أما املقابر واملدافن
الديدانية فتقع �شمال املجموعة املعينية ،وقد
و�ضعت �سالمل تربط الوادي بهذه املقابر وت�سهل
ال�صعود �إليها ،وتختلف املقابر املنحوتة يف �سفح
اجلبل املعروف بجبل دادان عن بع�ضها ،فمنها
ما هو على �شكل غرفة منحوتة يف ال�صخر تتوزع
على �أر�ضيتها وجدرانها مدافن م�ستطيلة ال�شكل،
وهناك مقابر منحوتة يف ال�صخر على �أ�شكال
متنوعة و�أحجام متفاوتة.
ديـدان ولحيان ومعين | اخلريبة هو اال�سم
املعروف حمل ًيا لهذه املنطقة الأثرية الناب�ضة
بهيبة التاريخ يف �شمال �شرق حمافظة العال،
أي�ضا بدادان �أو ديدان ب�إمالـة الألف،
والتي تُعرف � ً
وذلك ن�سبة �إىل اململكة الديدانية التي ا�ستقرت
فيها واتخذتها عا�صمة لها ،كما هو احلال لكل من
مملكتي حليان ومعني.
وينفرد هذا املكان بكونه املوقع الوحيد الذي
احت�ضن ثالث ح�ضارات قدمية ،وكان عا�صمة
لتلك املمالك التي ا�ستحوذت عليه ،نظ ًرا ملوقعه
الطبوغرايف والتجاري املهم يف ذلك الوقت .ومن
امل�ؤكد �أن الن�شاط التجاري كان هو الباعث الأول
لوجود هذه املمالك يف هذا املكان حتديدً ا ،كونه
موق ًعا ا�سرتاتيج ًيا لوقوعه على الطريق الرئي�س
لتجارة البخور والتوابل اللذين كانا �أهم املواد
التجارية الرائجة يف اقت�صاديات العامل القدمي.

وكانت املمالك �آنذاك حتر�ص جميعها على ب�سط
نفوذها على هذا الطريق الذي ميتد من �أق�صى
جنوب اجلزيرة العربية وعرب �شمالها �إىل املراكز
احل�ضارية يف بالد الرافدين وال�شـام وم�صـر.
تعد دادان وحليان ومعني من املمالك القدمية
التي ظهرت خالل الفرتة من القرن ال�ساد�س قبل
امليالد حتى القرن الأول قبل امليـالد ،وتك�شف
كتابات الباحثني املبنية على درا�سة ال�شواهد
الأثرية وفح�صها� ،أن تلك املمالك كانت تتبع �أنظمة
حمددة وقـواعد منظمة لإدارة �ش�ؤون حياتها،
وتتقيد بقوانني اجتماعية تنظم ح�ضورها الفاعل يف
احلياة ،وقد حملت بع�ض النقو�ش �إ�شارات متعددة
عن الأيديولوجيا اخلا�صة بها .ومل يقت�صر الأثر
احل�ضاري لهذه املمالك على نطاق وجودها ال�ضيق،
بل امتد �إىل مواقع حماذية كجبل عكمة الواقع �إىل
ال�شمال من اخلريبة ،حيث يزخر بالنقو�ش التي
دونت جوانب من تاريخ مملكتي دادان وحليان،
وقدمت لدار�سي تاريخ احل�ضارة القدمية وثيقة
ريا من غمو�ض تلك احلقبة الزمنية.
حية ك�شفت كث ً
وا�ستطاع الباحثون من خاللها معرفة بداية كل
مملكة ونهايتها من هذه املمالك .وكان من نتائج
البحث يف تلك الوثائق القدمية �أن:
• مملكة دادان يعود تاريخها �إىل الفرتة من القرن
ال�ساد�س حتى بداية القرن اخلام�س قبل امليالد،
ونظام احلكم فيها ملك ًيا وراث ًيا.
• �أما مملكة حليان ،فقد حدد العلماء تاريخ
وجودها من بداية القرن اخلام�س حتى نهاية
القرن الثالث قبل امليالد ،وكان نظام احلكم فيها
وراث ًيا ،وقد امتد نفوذها حتى خليج العقبة.
• يعزو العلماء تاريخ دولة معني �إىل منت�صف

القرن ال�ساد�س حتى مطلع القرن الأول
امليالدي .وترجع �أ�صول املعينيني �إىل القبائل
العربية التي عا�شت يف جنوب اجلزيرة العربية،
وتو�سعت دولتهم �شما ًال وب�سطت نفوذها على
العال ومدائن �صالح ،وانتهت على يدهم دولة
اللحيانيني يف نهاية القرن الثالث قبل امليالد.
ويعتقد بع�ض امل�ؤرخني �أن و�صول املعينيني �إىل
العال ال يعني انتهاء دولة حليان ،و�إمنا ح�صل
اتفاق بني الطرفني على �أن يكون للمعينيني
�إدارة النواحي التجارية ،وللحيانيني �إدارة
�ش�ؤون احلكم وتنظيمه.
ووفقًا لبع�ض الآراء ،ف�إن �أول من اكت�شف هذا
املكان هم «املعينيون» ،ولكن يظل «الديدانيون»
هم الأ�شهر يف هذا املوقع� ،إذ كان «املعينيون» يف
جنوب اجلزيرة العربية ،ومل يكن لهم �سـوى حامية
اقت�صادية يف هذا املكان ،وكانت لهم عالقات مع
«البطاملة» يف م�صر ،وا�ستمرت العالقة مع وجود
الديدانيني واللحيانيني واملعينيني جن ًبا �إىل جنب،
ثم ما لبثت �أن �أ�صبحت دولة حليان �أ�شهر ،ووطدوا
عالقاتهم مع املعينيني � ً
أي�ضا ،وا�ستقروا يف املنطقة
م ًعا ،وعملوا واجهات مقابر معينية يف جنوب
املوقع .وانتهت احل�ضارة اللحيانية حوايل منت�صف
القرن الثاين قبل امليالد على �أيدي الأنباط عندما
�سيطروا على �شمال املنطقة ،وا�ستقروا يف منطقة
احلجر .واجتهوا بعدها جنو ًبا لي�سيطروا على هذا
املكان جتار ًيا ،وبال حرب ،وذلك يف منت�صف القرن
الثاين قبل امليالد ،ولهم ر�سومات وكتابات ونقو�ش
كثرية ،وبع�ض الآثار التاريخية .وتنقل امل�صادر ورود
لفظ ديدان يف التوراة ،وكتابات الآ�شوريني ،وبع�ض
امل�صادر العربية القدمية.
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نيويورك

نيويورك

مدن في مدينة
يزدحم العالم في «التفاحة الكبرى»،
عاصمة المال والثقافة األمريكية

نيويورك :د .أنس أحمد الحالق
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ما

املميز يف مدينة نيويورك التي تعد مق�صدً ا
لل�سياح من جميع بلدان العامل؟ هل مبانيها
ال�شاهقة؟ هل الإ�ضاءة املبهرة؟ هل التنوع ال�سكاين
الذي ال نراه يف املدن الأخرى؟ هل احلدائق الكبرية
واملميزة التي مل تط َغ عليها �ضو�ضاء البنيان ال�شاهق
وال�شوارع املكتظة؟ هل املتاحف املتنوعة التي ت�ضم
�أهم احل�ضارات؟ هل املطاعم التي جندها يف كل
زاوية وتخت�صر جميع احل�ضارات والأذواق؟ هذا
املزيج هو ما يجعل مدينة نيويورك مدينة مميزة
ال مينعنا ازدحام �شوارعها من املجيء �إليها،
واال�ستمتاع بنمط خمتلف عما نراه يف �أماكن �أخرى.
نيويورك مدينة ال تنام | يف البداية يجب
�أن منيز بني والية نيويورك ومدينة نيويورك ،حيث
ت�ستحوذ املدينة على الن�سبة الكربى من عدد �سكان

الوالية .تقع مدينة نيويورك من جهة ال�ساحل ال�شرقي
للوالية على املحيط الأطل�سي ويف �آخر م�صب نهر
هد�سون ،وتعد �ساد�س �أكرب مدينة يف العامل ،و�أكرب
مدينة يف جميع الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أكرثها
تق�سم مدينة
�س ّكا ًنا ،فقد فاقت  ٨ماليني ن�سمةّ .
نيويورك �إىل خم�س مناطق هي مانهاتن ،وبرونك�س،
وجزيرة �ستاتن ،وكوينز ،وبروكلني .ومتتد املدينة على
م�ساحة تبلغ  1500كلم مربع تقري ًبا.
كانت مدينة نيويورك م�ستعمرة من قبل
الهولنديني ،وكان ُيطلق عليها يف ذلك الوقت
نيو�أم�سرتدام (�أم�سرتدام اجلديدة)� .أما عن
ا�سم نيويورك فقد �سميت بذلك بعد �أن منح
ت�شارلز الثاين الأرا�ضي لأخيه الدوق يورك .كانت
نيويورك عا�صمة الواليات املتحدة الأمريكية من
عام  1785حتى عام � .1790أما الآن فتعد العا�صمة

االقت�صادية ،فهي حتتوي على رموز اقت�صادية مهمة
كال�شركات وامل�صارف العاملية ،لذلك �صنفت �أحد
�أهم مراكز التجارة العاملية .هذا وحتتوي على مقر
الأمم املتحدة ،وكذلك على �سوق الأوراق املالية
(وول �سرتيت)� .إ�ضافة �إىل �أهميتها االقت�صادية
متتاز نيويورك بكونها حا�ضنة لأكرب دور الأزياء
العاملية ال�شهرية وعرو�ضها ،فهي مق�صد امل�شاهري
وع�شاق الأزياء� ،إ�ضافة �إىل �أنها حمط �أنظار معظم
املخرجني العامليني .فقد مت ت�صوير املئات من
الأفالم الهوليوودية بني �أحيائها!
أماكن ال بد من زيارتها | متثال احلرية :هو
�أيقونة مدينة نيويورك والأكرث متيزً ا .فال ميكن �أن
تزور هذه املدينة دون ر�ؤية هذا الن�صب الذي يقدره
الكثري ،كونه يج�سد الرمز الأهم للواليات املتحدة
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نيويورك

.1

تاميز �سكوير املق�صد الأبرز لل�سياح.

.2

متثال احلرية يف نيويورك.

.3

�سنرتال بارك �أكرب حدائق نيويورك.

2 1
الأمريكية وهي احلرية .من املمكن ر�ؤية الن�صب
التذكاري من خالل عدة حدائق مطلة� ،أو ركوب
ع ّبارة بحرية .واملعلم مفتوح للزيارة من الداخل يف
�أغلب �أوقات ال�سنة.
ميدان التاميز (تاميز �سكوير) :وهو املق�صد
الأبرز لل�سياح من كل �أنحاء العامل .فقد تنتظر عدة
دقائق لتخطي ازدحام امل�شاة ،ورغم ذلك ال تنفك
عن اال�ستمتاع بكل تف�صيل يحتويه هذا امليدان نها ًرا
كان �أم لي ًال .فهو مميز جدً ا بالأ�ضواء ،وال�شا�شات،
واللوحات الرقمية العمالقة التي ت�ضيء ليل املدينة
لي�صبح نها ًرا م�ش ًعا ما كان �أحد �أكرث �أ�سباب ت�سميتها
باملدينة التي ال تنام! يف تاميز �سكوير ديزين ال�شهرية
والتي يق�صدها الكبار قبل ال�صغار.
�شارع برودواي :ي�شتهر بالعرو�ض الرتفيهية .وهو
�شارع عري�ض ُيعد مركزً ا للثقافة ،وهو من �أ�شهر
ال�شوارع يف العامل .ما مييز برودواي � ً
أي�ضا وجود
املطاعم الفاخرة من خمتلف احل�ضارات والثقافات.
مبنى �إمباير �ستايت :يعد من �أعلى ناطحات ال�سحاب
يف العامل .فال تكتمل الرحلة �إىل نيويورك �إال بال�صعود
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تعد نيويورك العاصمة االقتصادية
للواليات المتحدة األمريكية وتزدحم فيها
		
				 أكبر شركات المال
			 واألعمال والمصارف في العالم
�إىل الطابق ال�ساد�س والثمانني والذي ي�أخذكم �إىل
ارتفاع  1050قد ًما لرتوا مدينة متلألئة لي�س بالنجوم
فح�سب ،بل بالأ�ضواء واحلياة التي ال تن�ضب.
�سنرتال بارك :من �أكرب احلدائق يف نيويورك
مب�ساحة تبلغ  3.4كيلومرت مربع ،ويزورها العديد
من الزوار �سنو ًيا .تتميز احلديقة ب�إمكانية
ممار�سة ريا�ضة اجلري ،وامل�شي ،وركوب الدراجات
الهوائية .وفيها قوارب مائية من املمكن ا�ستخدامها
لال�ستمتاع بالطبيعة اخلالبة من قلب املدينة
الناب�ض باحلياة.
�شارع مادي�سون وال�شارع اخلام�س :يعد وجهة الت�سوق
الأبرز يف مدينة نيويورك ،لأنه يحتوي على �أبرز
العالمات التجارية العاملية ،والتي يق�صدها ال�سياح
من كل حدب و�صوب� ،ساعني وراء الأزياء الع�صرية
التي تعر�ض �أحيا ًنا ح�صر ًيا يف مدينة نيويورك.
املتاحف واملكتبات العامة :ملن يع�شق التع ّرف عن
قرب على ثقافات قدمية جمموعة يف مكان واحد
ال بد من زيارة متحف املرتوبوليتان ،املتحف الأول
يف الواليات املتحدة الأمريكية .يعد هذا املتحف
م�ضاه ًيا للمتاحف املوجودة على امتداد القارة
الأوروبية ،حيث ي�ضم �آثا ًرا من احل�ضارات املختلفة.
�أن�شئ هذا املتحف يف الثلث الأخري من القرن التا�سع
ع�شر ،وهو ي�ضم العديد من التحف الأثرية ذات
أ�سا�سا
القيمة التاريخية العالية ،ومن بينها �آثار تعود � ً
�إىل املنطقتني العربية والأوروبية .وهو متحف �ضخم
جدً ا وطرازه املعماري رائع .وملن يهوى القراءة ال بد
من التعرف على ثالث �أكرب مكتبة يف العامل والأوىل
يف �أمريكا ،مكتبة نيويورك العامة والتي تعد من

�أغنى املكتبات مبا حتتويه من كتب ،وخمطوطات،
وجملدات ،وخرائط.
ج�سر بروكلني :وهو واحد من �أقدم اجل�سور يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أول ج�سر تُ�ستخدم
�أحبال الفوالذ يف بنائه .ميتد اجل�سر فوق نهر �إي�ست
ريفر ما ي�ش ّكل منظ ًرا ّ
جذا ًبا ميكن للم�شاة التمتع به،
كما ميكن التقاط ال�صور التذكارية هناك .وقد برز
اجل�سر يف العديد من الأفالم.

المطاعم
حتتوي مدينة نيويورك على الكثري من
املطاعم التي تلبي جميع الأذواق .وهي مزيج
من جميع احل�ضارات .ففيها الطعام ال�صيني،
والإيطايل ،والفرن�سي ،والأفغاين ،واليوناين،
والياباين ،وكل ما يخطر ببالكم ،وطب ًعا
املطاعم العربية وبخا�صة الكباب والفالفل
التي جندها �أحيا ًنا يف العربات املتنقلة وتلك
التي على جانبي الطرقات.

املناطق ذات الأكرثية العربية� :إذا ا�شتقتم �إىل
الربوع العربية فمن املمكن �إكمال الطريق �إىل
بروكلني وزيارة منطقة «باي ريدج» ذات الأكرثية
العربية ،والتي حتت�ضن العديد من املطاعم واملقاهي
خ�صو�صا اللبنانية ،وال�شامية واليمنية.
التقليدية
ً
�إ�ضافة �إىل منطقة «�إ�ستوريا» يف كوينز التي يغلب
عليها الطابع العربي والكتابات العربية على واجهات
املحال التجارية واملطاعم .من املمكن � ً
أي�ضا عبور
ج�سر جورج وا�شنطن والو�صول لوالية نيوجر�سي
التي حتت�ضن � ً
أي�ضا جالية عربية كبرية غالبيتها يف
منطقة باتر�سون وكليفتون .وكما الأحياء العربية
جتدون � ً
أي�ضا يف مدينة نيويورك الأحياء ال�صينية،
والكورية ،والإيطالية ،والتي ت�شعرك ب�أنك انتقلت
عرب الزمن من بلد لآخر.
صخب مدينة | تتكون مدينة نيويورك
من �شبكة �ضخمة من و�سائل النقل ت�شمل مرتو
الأنفاق ،والبا�صات ،و�سيارات الأجرة ،ما �أثر
�إيجاب ًيا يف ن�شاط املدينة التجاري .هذا وي�ستخدم
هذه ال�شبكة من الطرق حوايل  3.5مليون فرد
جدا على ال�سياح التنقل بني
يوم ًيا .فمن ال�سهل ً
الأحياء وال�شوارع واملدن دون اللجوء �إىل ا�ستئجار
وحتديدا يف مانهاتن.
ال�سيارات اخلا�صة،
ً
فبا�ستخدام املرتو مث ًال تدفعون تعرفة ب�سيطة
وتتجنبون ازدحام ال�شوارع بال�سيارات .وتعد بع�ض
مق�صدا لل�سياح ،وبخا�صة
حمطات مرتو الأنفاق
ً
حمطة الغراند �سانرتال ل�ضخامتها وت�شعبها ،فهي
مركز العديد من الوجهات.
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اإلبداع والتقنية

معضالت الذكاء االصطناعي

اآلالت واألخالق
تجاوز الذكاء االصطناعي الذكاء
البشري إلى مستوى من الذكاء
الخارق يفرض تحديات خلقية كبيرة
للمجتمعات كافة.

بيتر سنجر *
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كيف يمكننا تصميم

الذكاء االصطناعي بحيث ُتحفظ مصالح البشر
وجميع الكائنات الحساسة الواعية؟

�أحدث
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م�ؤخ ًرا الربنامج احلا�سوبي �ألفا جو
خ�صي�صا ملمار�سة
 ،AlphaGoامل�صمم
ً
لعبة ت�سمى  ،Goموجة من ال�صدمة والذهول بني
املعجبني املتحم�سني لهذه اللعبة عندما متكن من
هزمية يل �سيدول ،وهو واحد من �أعلى امل�صنفني
املحرتفني املمار�سني لهذه اللعبة ،والفوز ببطولة
تت�ألف من خم�س مباريات بنتيجة �أربعة �إىل واحد.
ربا جديدً ا؟ قبل 20
لعلك تت�ساءل :وهل ُي َعد هذا خ ً
عاما جنح احلا�سوب ديب بلو  ،Deep Blueمن �صنع
ً
�شركة �آي بي �إم ،يف هزمية بطل العامل يف ال�شطرجن
غاري كا�سباروف ،ونحن نعلم جمي ًعا �أن احلوا�سيب
حت�سنت كث ًريا منذ ذلك احلني .ولكن ديب بلو فاز
م�ستخدما قدرته
باال�ستعانة بقوة حا�سوبية هائلة،
ً
على ح�ساب نتائج عدد هائل من النقالت مل�ستوى
�أعمق حتى من ذلك الذي قد يبلغه بطل العامل� .أما
اللعبة  Goفتمار�س على رقعة �أكرب كث ًريا (ت�سعة
ع�شر مرب ًعا ً
عر�ضا وت�سعة ع�شر مرب ًعا طو ًال ،مقارنة
بثمانية مربعات ً
عر�ضا وثمانية مربعات طو ًال يف لعبة
ال�شطرجن) ،والنقالت املحتملة على هذه الرقعة �أكرث
من عدد الذرات يف الكون ،ولهذا فلم يكن من املرجح
�أن تتمكن العمليات احلا�سوبية ال�صرفة من هزمية
�إن�سان يتمتع بح�س بدهي قوي يوجهه �إىل �أف�ضل
النقالت .لكن بد ًال من ذلك ،مت ت�صميم برنامج
�ألفا جو للفوز من خالل امل�شاركة يف عدد هائل من
املباريات �ضد برامج �أخرى ثم تبني اال�سرتاتيجيات
التي تثبت جناحها .بو�سعك �أن تقول �إن �ألفا جو تطور
لكي ي�صبح �أف�ضل ممار�س للعبة  Goيف العامل ،فحقق
خالل عامني فقط ما قد ي�ستغرق حدوثه ماليني
ال�سنوات من خالل االنتخاب الطبيعي.
ي�شعر �إيريك �شميت ،رئي�س جمل�س الإدارة
التنفيذي لل�شركة الأم ل�شركة غوغل ،ومالك
برنامج �ألفا جو ،باحلما�س �إزاء ما قد يعنيه الذكاء
اال�صطناعي للب�شرية .ويف كلمة �ألقاها قبل املباراة
بني يل �سيدول و�ألفا جو ،قال �إن الإن�سانية هي
الفائز� ،أ ًّيا كانت نتيجة املباراة ،لأن التقدم يف جمال
الذكاء اال�صطناعي من �ش�أنه �أن يجعل كل �إن�سان
�أكرث ذكاء ،و�أكرث قدرة ،و«يجعلنا ب�ش ًرا �أف�ضل».
تُرى هل يحدث هذا حقًا؟ يف الوقت نف�سه
النت�صار �ألفا جو تقري ًبا ،كانت خدمة التحدث التابعة
ل�شركة ميكرو�سوفت ،وهي برنامج يدعى تايلور مت
ت�صميمه للرد على الر�سائل من الأ�شخا�ص الذين
عاما ،مير بتجربة
تراوح �أعمارهم بني ً 18
عاما وً 24
فا�شلة م�ؤملة� .إذ كان من املفرت�ض �أن يتمكن «تاي»،
كما ت�سمي اخلدمة نف�سها ،من التعلم من الر�سائل

التي يتلقاها ويعمل تدريج ًيا على حت�سني قدرته
على �إجراء حمادثات ماتعة .لكن للأ�سف ال�شديد،
خالل � 24ساعة تعلم تاي من النا�س �أفكا ًرا عن�صرية
وجن�سية .وعندما بد�أ تاي يتحدث بعبارات �إيجابية
عن هتلر ،قررت �شركة ميكرو�سوفت �إغالقه وحذف
وقبحا.
�أكرث ر�سائله عدوانية ً
ال �أدرى ما �إذا كان النا�س الذين حولوا تاي �إىل
�شخ�صية عن�صرية هم �أنف�سهم يت�سمون بالعن�صرية،
�أم �أنهم قرروا �إف�ساد لعبة ميكرو�سوفت اجلديدة على
�سبيل الت�سلية واملرح .يف كل الأحوال ،يخدم التقارب
الزمني بني انت�صار �ألفا جو وهزمية تايلور كر�سالة
حتذير .الواقع �أن �إطالق العنان للذكاء اال�صطناعي
يف �سياق لعبة تخ�ضع لقواعد حمددة وترمي �إىل
حتقيق هدف وا�ضح �أمر يختلف متام االختالف عن
�إطالق الذكاء اال�صطناعي يف العامل احلقيقي ،حيث
قد يف�ضي نق�ص القدرة على التنب�ؤ بالبيئة املحيطة
�إىل الك�شف عن �أخطاء برجمية ذات عواقب وخيمة.
يزعم نك بو�سرتوم ،مدير معهد م�ستقبل
الإن�سانية يف جامعة �أك�سفورد ،يف كتابه «الذكاء
اخلارق» � ،Superintelligenceأنه لن يكون من
دوما �إيقاف ت�شغيل �آلة ذكية كما كان من
ال�سهل ً
ال�سهل �إيقاف تاي .وهو ُي َع ِّرف الذكاء اخلارق بكونه
عق ًال «�أذكى من �أف�ضل العقول الب�شرية يف كل جمال
عمل ًيا ،مبا يف ذلك الإبداع العلمي ،واحلكمة العامة،
واملهارات االجتماعية» .ورمبا يكون مثل هذا النظام
قاد ًرا على التفوق على كل حماوالتنا لإيقاف ت�شغيله.
وي�شك بع�ضهم يف �إمكانية حتقيق الذكاء اخلارق
على الإطالق .فقد طلب بو�سرتوم ،باال�شرتاك مع
فين�سنت مولر ،من كل اخلرباء �أن يذكروا موعدً ا
يوافق �أن يكون هناك احتمال من اثنني تبلغ فيها
الآالت م�ستوى الذكاء الب�شري ،وموعدً ا يوافق احتمال
حدوث الأمر نف�سه يف ت�سعة احتماالت من ع�شرة.
فجاء متو�سط التخمينات الحتمال الواحد �إىل االثنني
يف نطاق عام � 2040إىل عام  ،2050والحتمال الت�سعة
�إىل الع�شرة بحلول عام  .2075وتوقع �أغلب اخلرباء
�أن يحقق الذكاء اال�صطناعي م�ستوى الذكاء اخلارق
عاما من بلوغ م�ستوى الذكاء الب�شري.
يف غ�ضون ً 30
ال ينبغي لنا �أن ن�أخذ هذه التقديرات على حممل
اجلد .فقد كان معدل اال�ستجابة الكلي للدرا�سة
 % 31فقط ،ومن الوا�ضح �أن الباحثني العاملني يف
جمال الذكاء اال�صطناعي لديهم احلافز لتعزيز
�أهمية جمالهم بالتباهي ب�إمكاناته وقدرته على
حتقيق نتائج عظيمة.
رمبا يبدو احتمال بلوغ الذكاء اال�صطناعي

م�ستوى الذكاء اخلارق �أبعد من �أن يحملنا على القلق
إحلاحا .لكن
ب�ش�أنه،
خ�صو�صا يف ظل م�شكالت �أكرث � ً
ً
احلجة قوية ل�صالح البدء يف التفكري يف الكيفية التي
ميكننا بها ت�صميم الذكاء اال�صطناعي بحيث ي�ضع
يف احل�سبان م�صالح الب�شر ،بل وجميع الكائنات
احل�سا�سة الواعية (مبا يف ذلك الآالت� ،إذا كانت هي
� ً
أي�ضا كائنات واعية لها م�صاحلها اخلا�صة).
مع خروج ال�سيارات من غري �سائق بالفعل �إىل
الطرق يف والية كاليفورنيا ،فلي�س من ال�سابق لأوانه
�أن نت�ساءل ما �إذا كان بو�سعنا �أن نربمج �آلة للعمل
والت�صرف ب�شكل ُخ ُلقي .فمع حت�سن �أداء مثل هذه
ال�سيارات ،ي�صبح بو�سعها �إنقاذ الأرواح لأن �أخطاءها
�ستكون �أقل من الأخطاء التي يرتكبها ال�سائقون من
الب�شر .ولكنها يف بع�ض الأحيان قد تواجه االختيار
بني �أكرث من روح واحدة .فهل ينبغي ل�صناعها �أن
يربجموها بحيث تنحرف لتجنب اال�صطدام بطفل
يرك�ض عرب الطريق ،حتى ولو عر�ضت بذلك ركابها
للخطر؟ وماذا عن االنحراف لتجنب ده�س كلب؟
ماذا لو كان اخلطر الوحيد متمث ًال يف �إحلاق ال�ضرر
بال�سيارة ذاتها ولي�س الركاب؟
درو�سا ينبغي لنا �أن نتعلمها مع
رمبا ن�صادف ً
بدء مثل هذه املناق�شات حول ال�سيارات التي تعمل
من غري �سائق .ولكن ال�سيارات من غري �سائق لي�ست
كائنات خارقة الذكاء .ومن امل�ؤكد �أن تعليم الأخالق
لآلة �أكرث ذكاء من الب�شر ،يف نطاق وا�سع من
املجاالت ،مهمة �شديدة ال�صعوبة.
يبد�أ بو�سرتوم كتابه «الذكاء اخلارق» بحكاية
رمزية عن جمموعة من ع�صافري الدوري ارت�أت �أنها
لفكرة عظيمة �أن تعمل على تدريب بومة مل�ساعدتها
يف بناء �أع�شا�شها ورعاية �صغارها .وعلى هذا ،بد�أت
الع�صافري يف البحث عن بي�ضة بومة .ولكن �إحداها
اعرت�ضت نا�صحة بقية الع�صافري بالتفكري �أو ًال يف
كيفية تروي�ض البومة .لكن الع�صافري الأخرى كانت
متلهفة للبدء بتنفيذ امل�شروع اجلديد املثري .فقررت
ت�أجيل مواجهة التحدي املتمثل يف تدريب البومة
(على عدم افرتا�س ع�صافري الدوري على �سبيل
املثال) �إىل ما بعد جناحها يف تربيتها.
�إذا كنا راغبني يف �صنع بومة تت�سم باحلكمة،
ولي�س الذكاء فح�سب ،فال ينبغي لنا �أبدً ا �أن نكون مثل
تلك الع�صافري املتلهفة النافدة ال�صرب.
* �أ�ستاذ الأخالق احليوية يف جامعة برن�ستون،
و�أ�ستاذ �شرف يف جامعة ملبورن.
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استراتيجية

فك األلغاز

االستراتيجية المؤسسية في صنع القرار
عند قادة الشركات متعددة األعمال،
أفضل القرارات ليس بالضرورة ما يثمر أفضل المحصالت المباشرة.

فانيﺶ بورانام *
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يتمحور رسم استراتيجية أفضل للشركة حول تقييمك
البدائل األكثر قابلية للتحقيﻖ بﻄريقة منﻄقية،
كاﻑ من األفراد في المؤسسة
وتفاعلك مع عدد ٍ

لتﻜوﻥ ً
واثقا بﺄﻥ قرارﻙ يحﻈى بقبول واسع النطاﻕ
بوصفه قرا ًرا مناس ًبا وعاد ًال

قد

ي�س ّكل �سنع ال ـقــرارات ال�سرتاتيجية العليا
حتــد ًيــا مقلقًا لكبار قــادة ال�سركات اأحــاديــة
الن�ساط .عل ًما باأن ال�سعوبات التي تنطوي عليها مثل
هذه القرارات ل تزداد اإل بازدياد عدد الن�ساطات
املن�سوية حتــت مظلة الـ�ـســركــة .اأم ــا فيما يخ�ش
ال�سركات متعددة الأع ـمــال ،فامل�سكلة تتح ّول من
حتقيق ميزات تناف�سية �سمن قطاع اأو �سوق معينة،
اإىل حتقيق مـيــزات موؤ�س�سية ،اأي اإدارة م�سارات
التفاعل بــني الن�ساطات املختلفة �سمن املحفظة
الواحدة بحيث يكون الكل اأكرب من جمموع الأجزاء.
وقد ت�سمل الـقــرارات ال�سرتاتيجية الرئي�سة يف
ال�سركة حتديد ما اإذا كان ينبغي الدخول يف ن�ساط
معني ،اأو ال�ستمرار فيه ،اأو التخلي عنه ،وما اإذا كان
ينبغي موا�سلة النمو داخل ًيا وخارج ًيا ،مبعنى الدخول
يف حتالفات اأو م�ساريع ا�ستحواذ ،وكيفية تخ�سي�ش
املوارد �سمن حمفظة حمددة .عالو ًة على كون هذه
القرارات خطرية للغاية ،فغال ًبا ما ي�سطر القادة اإىل
اتخاذها ا�ستنا ًدا اإىل معلومات جزئية اأو غري كاملة.
أي�سا تنطوي على اإنفاق مبالغ
وغني عن القول اأنها ا ً
مالية طائلة ،ول ميكن عك�سها بكل �سهولة .يف ظل
املخاوف املذكورة اأعاله ،كيف ي�سعنا اإذً ا �سمان جودة
القرارات ال�سرتاتيجية يف ال�سركة؟
يف عامل الإدارة ،من املغري ،اإمنا من غري ال�سائب،
حتديد القرارات ال�سليمة بعد اتخاذها ،ا�ستنا ًدا اإىل
الأف�سلية التي تت�سم بها حم�سالتها الوا�سحة .ففي
عامل متقلب ،ل يجب ا ًأبدا النتقا�ش من قدرة احلظ،
�سواء اجليد اأو ال�سيئ ،على اعرتا�ش امل�سار الفا�سل
بني اخلطة ال�سرتاتيجية والتنفيذ ال�سحيح لها .ومن
ثم ،ميكن النظر اإىل القرارات ال�سليمة لأنها)1( :
اأنها الأف�سل يف ظل القيود احلالية على املعلومات
(وهــي قد ت�سمل حلظ هــذه القيود) ،و( )2ميكن
تربيرها ب�سكل مقنع اأمام الآخرين �سمن ال�سركة.
:øjô°üæ©dG øjòg ‘ ô¶ædG ø©‰ ÉfƒYO
هيكلية صنﻊ القرارات | ي�ستحيل مناق�سة
القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة يف العمق دون الإقرار
باأن امل�ست�سارين املهنيني يوؤدون دو ًرا مه ًما على هذا
امل�ستوى ،بل يكون يف اأغلب الأحيان دو ًرا طاغ ًيا
حد مفرط .وبالرغم من اأن اعتماد املخططني
اإىل x
ال�سرتاتيجيني يف ال�سركات ب�سكل م�سرف على

امل�ست�سارين قد يكون جز ًءا اأ�سا�س ًيا من تركيبتها،
اإل اأنه ي�سري م�سدر قلق عندما يعجز القادة عن
التفاعل بدراية مع امل�ست�سارين ،والبنوك ال�ستثمارية،
وغريهما .يف نهاية املطاف ،ياأتي اخلرباء مت�سلحني
مبواقفهم اخلا�سة املتحيزة ،واملعلومات املغلوطة،
حتى اأجنداتهم اخلا�سة .ويف حال مل تُفر�ش عليهم
اأي حتديات ،قد ي�سبحون عندئذ كال�سحرة الذين
يدفعونك اإىل اختيار ورقة اللعب التي يريدونك اأن
تختارها .وبالطبع ل ميكن اأب ًدا للحنكة ال�سرتاتيجية
التي يت�سم بها القائد الفردي اأو الفريق اأن تغطي
خمتلف جوانب القرار ،اإمنا ميكن للمخططني
ال�سرتاتيجيني اأن ينجحوا يف التعامل ب�سورة اأف�سل
مع كامل جمموعة البدائل املتاحة اأمامهم اإن هم
اأتقنوا طرح الأ�سئلة ال�سحيحة.
يف ال ــواق ــع ،ميـكــن اخـتـ�ـســار كــامــل الــقــرارات
ال�ـســرتاتـيـجـيــة لل�سركة ب ـعــدد قليل مــن الـبــدائــل
الرئي�سة ،مع الأخــذ يف احل�سبان املقاي�سات التي
تنطوي عليها .فالإجابة ال�سحيحة يف حالة معينة ل
تُ�ستمد اإل من خالل حتليل عوامل خا�سة بال�سركة
مثل طبيعة اأوج ــه ال ـت ـاآزر ،وال ـفــرتة الـتــي تتطلبها
ال�ستثمارات لتوؤتي ثمارها ،والتحديات التعاقدية.
يف كتابي اجلديد املعنون بـ«ال�سرتاتيجية املوؤ�س�سية:
اأدوات للتحليل و�سنع القرار» (املوؤلف بالتعاون مع
بــارت فاني�ست مــن كلية لندن اجلامعية) تتوافر
جمموعة متنوعة من الأدوات واأطر العمل التي تخدم
هــذه الغاية .وبالرغم مــن اأن الكتاب ل يقدم اأي
�سمانات ،اإل اأنه م�سمم مل�ساعدة الأفراد على امل�سي
قدما نحو �سنع قرارات اأف�سل.
ً
مسار صنﻊ القرارات | لكن ل بد من الإ�سارة
اإىل اأن اأطر العمل ،كتلك الواردة يف كتابنا ،ل تُع ّد
نافعة اإل اإن �ساعدت املخططني ال�سرتاتيجيني يف
ال�سركات على اإدراج عن�س َرين حا�س َمني يف م�سار
�سنع القرارات :التنوع يف الآراء وو�سوح اللغة .فعلى
�سبيل املثال ،من املمكن اأن ي�ستخدم فريقان الأدوات
نف�سها لتحليل قرار مع ّلق حول تنويع الأن�سطة ،ولكن
يف حني يكون الفريق الأول مه ّياأً للرتكيز على احلد
قدر الإمكان من احتمالت ارتكاب اأخطاء يف التنفيذ
(مث ًال اتخاذ اإجراءات غري حكيمة) ،يتمحور تركيز
الفريق الثاين على احلد قدر الإمكان من احتمال

الوقوع يف خطاأ المتناع (مثل تفويت فر�سة جيدة).
لدى النظر يف امل�سكلة نف�سها بهذه الطريقة من
املرجح اأن يـوؤدي ذلك اإىل
زاويتني متقابلتني ،فمن ّ
توافر تن ّوع بالغ القيمة يف املعلومات ،ومــن ثم يف
الآراء .يف الوقت نف�سه ،ما دام الفريقان ينخرطان
يف نقا�ش عقالين ي�ستمل على م�سطلحات م�سرتكة
و�سوحا يف اللغة
للتحليل� ،سيكونان عندئذ قد حققا
ً
من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل توا�سل حقيقي ووجيه ونتيجة
نهائية مثمرة ،حتى عندما يختلف الفريقان يف
ا�ستنتاجاتهما .ميكن تطبيق املنهجية اآنفة الذكر
تقري ًبا على اأي قرار ا�سرتاتيجي مهم يف املوؤ�س�سة.
ل بد من الإ�سارة اإىل اأن الهدف هنا لي�ش ت�سكيل
جبهة معار�سة مــن خــالل تعيني فــرق للدفاع عن
نتيجة حمددة م�سبقًا اأو العرتا�ش عليها ،اإمنا حث
كل فريق على تقدمي حتليل مفتوح على اأ�سا�ش وجهة
نظر م�ستقلة.
في عالم مﺜالي | يف اأغلب الأحيان ُتتّخذ
القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركات يف ظل ظروف
تنطوي على �سغوط وخماطر .فمن �ساأن ال�سغوط
ال�سيا�سية التي ميار�سها اأ�سحاب املنا�سب العليا،
واملواجهات بني الأق�سام ،واحلدود الزمنية ال�سيقة
للغاية ،اأن توؤدي اإىل �سنع قرارات مت�سرعة اأو
م�سو�سة .حتى مع ذلك ،فاإن وجود معيار قيا�سي
لكيفية �سنع القرارات يف عامل مثايل قد ي�ساعد
املخططني ال�سرتاتيجيني على احلفاظ على
تركيزهم بالرغم من حالة عدم ال�ستقرار.
خال�سة ال ـقــول ،اأن ر�ـســم ا�سرتاتيجية اأف�سل
لل�سركة يتمحور من املنظور الواقعي حول حر�سك
على تقييم البدائل الأكــرث قابلية للتحقيق بطريقة
منطقية .اأمــا مــن املنظور العملي ،فــالأمــر يتعلق
بتفاعلك مع عدد ٍ
كاف من الأفراد يف املوؤ�س�سة لتكون
واثقًا باأنك ا�ستخرجت اأف�سل املعلومات املتوافرة
واأكرثها تكام ًال ،وب ـاأن قــرارك يحظى بقبول وا�سع
النطاق بو�سفه قرا ًرا منا�س ًبا وعاد ًل.
* فاني�ش بورانام ،اأ�ستاذ كر�سي رولند بريجيه ملادة
التخطيط ال�سرتاتيجي وت�سميم املوؤ�س�سات يف
اإن�سياد ،واملدير الأكادميي لربنامج الدكتوراه يف
كلية اإن�سياد.
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إسالميات

األسرة الصالحة
تربية الناشئة على احترام القيم الدينية،
تحفظ أفراد األسرة في مراحل حياتهم من
االنزالقات الفكرية.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

يرتكز

املجتمع امل�سلم على عقيدة الإ�سالم
ال�صافية ،التي تغر�س معاين الإميان يف
نفو�س �أفرادها ،وكثرية هي الن�صو�ص ال�شرعية التي
تدور حول معاين تثبيت الإميان يف النفو�س ,و�إرواء
القلوب مبعاين العبودية اخلال�صة للخالق جل وعز،
وتنمية ال�شعور باخل�شية من رب العاملني ،واخلوف
من ح�سابه ،ودوام مراقبته يف ال�سر والعالنية،
و�إيقاظ الروح الإميانية ال�سامية ،والدعوة �إىل
االلتزام بالتقوى ،وطاعة الباري جل ثنا�ؤه يف كل
�أوامره ,واجتناب نواهيه كافة.
فالإميان ال�صحيح هو الذي ي�شمل كيان الإن�سان
ووجوده ،ويغذي النف�س مبا يحييها ,ويتعمق يف
جذورها ,و َي ْ�سبرُ ُ �أغوا َرها ,ويقوي �سلطانه على
النف�س ,فيم ُّدها بيقني ال يتزعزع ،وهمة ال تقاوم،
و�أمل م�ضيء ُيب�صر به ما �أمامه ،وعزم قوي ال
يخور ،فينعك�س ذلك كله ب�إثارة الإيجابية على الأمن
والطم�أنينة اللذين ينبعثان من �أمن الفرد ,امل�ستقر
يف نف�سه ب�سبب الإميان ال�صادق.
إ�سالم على غر�س املعاين الإميانية يف
َح ِر�ص ال ُ
نفو�س الأبناء بد ًءا من ت�أ�سي�س الأ�سرة ،لأن الأ�سرة
هي اللبنة الأ�سا�سية يف بناء املجتمع ,وهي الو�ضع
الفطري الذي ارت�ضاه اهلل حلياة الب�شر منذ بد�أ
اخلليقة ,قال تعاىل} :ومن �آياته �أن خلق لكم
أزواجا لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم
من �أنف�سكم � ً

مودة ورحمة �إن يف ذلك لآيات لقوم يتفكرون{
(�سورة الروم ،الآية.)21 :
والأ�سرة هي امل�ؤ�س�سة الأوىل التي ت�ستقبل
الفرد حني والدته ،وحتيطه بالعناية والرعاية،
وتقدم له احتياجاته املادية ,والنف�سية ،والروحية،
وتعتني به ،وحتميه وتدعمه ،وترو�ضه على �آداب
ال�سلوك الإمياين واالجتماعي ،وتلبي رغباته،
وتوفر احتياجاته .وهي �أهم امل�ؤ�س�سات الرتبوية
االجتماعية التي ت�ضطلع بعدد من الوظائف،
وعليها العديد من الواجبات الأ�سا�سية حيث تُعد
ح�ضن الأول الذي يعي�ش الإن�سان فيها �أطول
ا َمل ِ
فرتة من حياته .كما �أن الإن�سان ي�أخذ عن الأ�سرة
خمتلف الأفكار والعادات ،والتقاليد ،وغري ذلك من
ال�سلوكيات الإيجابية �أو ال�سلبية يف جميع النواحي
واملجاالت ،وتنغر�س يف نف�سه.
لقد دعا القر�آن الكرمي �إىل الرتبية الأ�سرية
على املنهج ال�سليم ،وبينَّ �أن الأ�سرة التي تتمتع
بال�صفات الإميانية ،والآداب الفا�ضلة ال�سوية
جديرة بثناء اهلل عليها ،وحمبته لها ،ور�ضاه عنها
ُون َر َّبنَا َه ْب َلنَا ِم ْن
ين َيقُول َ
كما قال جل وعزَ }:وال َِّذ َ
اما*
اج َع ْلنَا ِل ْل ُم َّت ِق َ
ني �إِ َم ً
�أَ ْز َواجِ نَا َوذُ ِّر َّيا ِتنَا ُق َّر َة �أَ ْعينُ ٍ َو ْ
�أُولَـ ِئ َك ُي ْجزَ ْو َن ا ْل ُغ ْر َف َة بمِ َ ا َ�صبرَ ُ وا َو ُي َل َّق ْو َن ِفي َها تحَ ِ َّي ًة
َاما{
َو َ�سلاَ ًما* خَ ا ِل ِد َ
ين ِفي َها َح ُ�سن َْت ُم ْ�س َت َق ًّرا َو ُمق ً
(�سورة الفرقان ،الآيات.)74-76 :

األسرة مسؤولة مسؤولية كبرى

عن تنشئة أفرادها على المعاني اإليمانية
التي جاء بها التشريع اإلسالمي،
لما لها من نتائج إيجابية في
ترسيخ جميع القيم السامية في		
النفس اإلنسانية
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�إن تربية النا�شئة على احرتام القيم الدينية،
حتفظ �أفراد الأ�سرة ،وت�صونهم يف خمتلف مراحل
حياتهم املختلفة من االنزالقات الفكرية ،والتوجهات
املنحرفةَ ،ف َ�ض ُ
عف اجلانب الديني ،و�سو ُء الرتبية
يجعالن من النا�شئة مرت ًعا وخي ًما بحيث يتقبلون ما
و�صيدا �سه ًال لكل من
يمُ لى عليهم من هنا وهناكً ،
�أراد غوايتهم وال�سري بهم يف كل اجتاه .لذلك ف�إن
الأ�سرة لها دور كبري وم�ؤثر يف ا�ستقرار �أفرادها
وا�ستقامتهم �أو انحرافهم ،لأنها البيئة احلا�ضنة لهم،
وعند وجود �أي خلل يف نظامها� ،أو ت�ساهل يف تربية
�أفرادها ،فلن تقدم للمجتمع من ي�سهم يف بنائه ,مع
�أن املجتمع ي�سعى جاهدً ا �إىل البناء والتنمية ,والعمل
والإنتاجِّ ،
وي�سخر كل طاقاته للحاق بركب املجتمعات
املتقدمة ,ويعمل يف �سبيل رقيه وازدهاره ،بل على
العك�س من ذلك ،ف�إن املجتمع الذي ت�ضعف فيه
الرتبية الأ�سرية ال�سليمة ،تنعدم �أو تقل رغبة �أفراده
يف الإجناز ,وتتعطل �أن�شطته و�إنتاجه ,وتُ�ستنزف
جهوده وطاقاته ,ما يخلق �أجواء اجتماعية ,ت�سودها
اخلالفات وامل�شاجرات ,و�إيجاد النزاعات والت�صادم
الذي قد يتجاوز دائرة الأ�سرة ,لت�صل �أ�ضراره و�آثاره
ال�سيئة للمجتمع املحيط بها ،ورمبا �أبعد من ذلك.
�إن الآثار ال�سيئة الناجتة عن �سوء تربية �أفراد
الأ�سرة ،والبعد عن قيم الإ�سالم ال�سامية ،و�آدابه
احلميدة ،ال حدود لها ،ويكفي ما يحل بها من
املخاوف ،وما ي�سود �أجواءها من ال�شقاء والتعا�سة،
ومقارفة الآثام واملنكرات .فالإميان باهلل تعاىل,
والرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة ,وتنفيذ �أوامر اهلل
ً
ارتباطا وثيقًا
تعاىل ,واجتناب نواهيه ،مرتبط
بالأخالقيات النبيلة ,وال�سلوكيات احلميدة ،لأن
االلتزام ب�شرع اهلل تعاىل ي�شرح ال�صدور ،ويطمئن
القلوب ،وت�سر به النفو�س ،وتنزاح به الهموم
والأحزان ،ويكبح جماح النف�س عن الوقوع يف
املعا�صي واملخالفات ,وارتكاب الآثام واملحرمات,
واقرتاف الأعمال امل�شينة ,والت�صرفات الذميمة.
فالأ�سرة م�س�ؤولة م�س�ؤولية كربى عن تن�شئة
�أفرادها على املعاين الإميانية التي جاء بها الت�شريع
الإ�سالمي ،و�أكدها ،ملا لها من نتائج �إيجابية,
ت�ؤدي �إىل تر�سيخ جميع القيم ال�سامية يف النف�س

الإن�سانية ،ويف مقدمتها معاين العبودية احلقة،
وتنمي فيها ال�سعور باخل�سية من اخلالق ،جل وعز،
واخلوف من عقابه ،ودوام ال�سلة به ومراقبته،
واللتزام بتقواه وطاعته ،ويدفع الإميانُ باهلل،
امل�سلم اإىل العناية بال�سرورات التي اأَ َّكد
تعاىل،
َ
الإ�سالم حفظها ،ويحول بني الفرد وبني الوقوع
يف املحظورات ،ويحجزه عن التعدي على حقوق
الآخرين وانتهاكها ،وين�ساأ يف �سمريه وازع داخلي
قوي ،يهديه اإىل الف�سائل ،ويحميه من مقارفة
اجلرائم والرذائل ،وي�سمو باإن�سانيته عن الرتدي
اإىل احل�سي�ش ،اأو الوقوع يف الهاوية ،اأو الجنرار
وراء النحرافات املتنوعة التي تف�سد حياته واآخرته.
اإن ت�سبع النف�ش بالإميان ،وتغذيتها مبعانيه
العميقة ،له اآثار اإيجابية تربز يف حياة الفرد ،حيث
ي�سبح مرهف احل�ش ،رقيق ال�سعور ،مرتاح النف�ش،
مطمئن القلب ،م�ست�سع ًرا للمراقبة الإلهية ،في�سلك
املنهج القومي ،ويلزم جادة ال�سواب وال�سراط
امل�ستقيم ،ول يحيد عنها ،اأو ينحرف عن م�سارها،
ول يتقبل الأفكار الن�ساز ،ول املوؤثرات الوافدة ،ول
يلتفت اإىل غري ما حكم به الت�سريع اأو ق�سى به،
لأن ما جاء به يغر�ش يف النف�ش الرتياح والأمان،
وال�سعادة والطمئنان .كما اأنه يوؤدي اإىل �سعور
الآخرين بالتعامل معه ،والثقة به ،فال يخ�سون
من تع ّديه اأو �سرره ،اأو ظلمه اأو حيفه ،فينعك�ش
اأثر اإميانه على اأفراد املجتمع ،وينعم اجلميع
بال�ستقرار ،ويعي�سون اإخوة متحابني ،مرتاحمني
متعاطفني ،ويتمكن ك ُّل واحد منهم من التمتع
بحقوقه الكاملة التي قررها له الإ�سالم ،ويحتفظ
بكرامته الإن�سانية ،ويح�ش برفعته وعزته ،وياأمن
على حقوقه العامة واخلا�سة التي حفظها الإ�سالم
وكفلها ،وق ّررها له.
م�سوؤولية الوالدين جتاه الأبناء وح�سن تربيتهم،
م�سوؤولية عظيمة ،يجب ا�ست�سعارها واأداوؤها على
الوجه الأكمل ،فقد َح َّملهم اهلل تعاىل امل�سوؤولية،
وو�سعهم النبي� ،سلى اهلل عليه و�سلم ،اأمام املهمة
املنوطة بهم ،فقال عليه ال�سالة وال�سالم« :كلكم
راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته ،الإمام راع وم�سوؤول
ٍ
راع يف اأهله وم�سوؤول عن رعيته،
عن رعيته ،والرجل ٍ
واملراأة راعية يف بيت زوجها وم�سوؤولة عن رعيتها»
رواه البخاري وم�سلم.
والإ�سالم بتعاليمه النرية الراقية ،وتوجيهاته
القيمة ال�سامية ،ياأمر َّ
كل من يف عنقه م�سوؤولية
التوجيه ،التحلي بح�سن اخللق وجميل التعامل،
وج ُه
ولطافة التوجيه ،ولني اجلانب ،حتى ين�ساأ املُ َّ
على اخللق النبيل ،وال�ستقامة الدائمة ،واملنهج
القومي ،ما تعود اآثاره على املجتمع باأ�سره ،فاإن
املجتمع ي�سعد بالرتبية ال�سحيحة لأفراد الأ�سرة،
اإذ ي�سعون اإىل كل ما فيه �سالح املجتمع ،ويدفعون
عنه َّ
كل �سر و�سوء ،ويوؤثرون راحة اأفراد جمتمعهم
على اأنف�سهم ،ويقدمون م�سلحته على م�ساحلهم
اخلا�سة .واإن كانت الرتبية منحرفة من الأ�سل ،فاإن
املجتمع ي�سقى بف�ساد الأبناء ،الذين مل يجدوا َمن
ُيعنى برتبيتهم ،فتتحكم فيهم الأهواء ،وتغر�ش يف
وحب الذات ،ول يفكرون اإطال ًقا
نفو�سهم الأناني ُة ُّ
يف جلب النفع والفائدة ملجتمعهم ،اأو ال�سعي يف ُر ِق ِّيه
وازدهارهُ ُ ،
ومن ّوه وتطوره وا�ستقراره.

أبو الحسن ال َم َح ــا ِملِ ّي
الشافعي
الفقيــه البــارع
‘

الوقت الذي كانت فيه بغداد ت�سهد
حركة علمية مزدهرة ،ونه�سة
تعليمية ن�سطة ،اإذ كانت امل�ساجد عامرة
بحلقات العلوم ال�سرعية ،واملدار�ش
تغ�ش بالتالميذ الذين توافدوا من كل
ّ
حدب و�سوب ،ينهلون من خمتلف العلوم،
ويتلقون من اأ�ساتذتهم اأ�سناف الفنون
واملعارف ،من تف�سري ،وفقه ،وحديث،
ولغة ،وغري ذلك ،ولد الإمام العالمة
الفقيه اأبو احل�سن اأحمد بن حممد بن
اأحمد بن القا�سم البغدادي ،ال�سافعي
ا َمل َحامِ لي (368هـ979/م) ،ون�ساأ ،رحمه
مم ّيزة� ،ساعدته على
اهلل ،يف بيئة علمية ُ َ
تكوين �سخ�سيته العلمية ،وظهور مواهبه،
و�سرعة نبوغه وجنابته ،فهو ينت�سب اإىل
اأ�سرة (ا َمل َحامِ لي) ،وهي اأ�سرة ا�ستهرت
بتفوقها العلمي ،قد اأَ ِلفَت املرابط َة يف
حلقات العلم ،ولزمت جمال�ش التعليم،
وا�ستاأن�ست مبرافقة العلماء ،واآثر اأفرادها
النت�ساب اإىل حلقات التدري�ش والإفتاء،
التي كانت تزخر بها م�ساجد بغداد
ومدار�سها .فقد ارتوت جذور هذه الأ�سرة
بالعلوم ال�سرعية ،ومنت اأغ�سانها على
ذلك ،وترعرعت يانعة ند َّية ،حتمل بني
جوانحها اأنواع العلوم ،فتاألقت ،وارتفعت،
و�سجل
وعال �ساأنها ،وذاع �سيتهاَّ ،
التاريخ اأخبارها و�سريتها وم�سريتها يف
رحلة التعليم الطويلة ،اإذ اأ�سهمت هذه
الأ�سرة يف بث الوعي الديني ،ون�سر العلم
ال�سرعي وتبليغه.
برز العالمة اأبو احل�سن ا َمل َحامِ ّلي
وذاعت �سهرته ،وعال ِ�سيته ،و ُرزق من
وح�سن الفهم ما متيز
الذكاء والفطنة ُ
به على معا�سريه ،وتفوق به على اأقرانه،
وبرع يف الفقه .وظهر للجميع متكنه
وطول باعه يف مذهب ال�سافعي ،لذلك
َّ
التف حوله طلبة العلم ،وق�سده التالميذ

من كل البلدان ،فكان ُيد ِّر�ش يف بغداد يف
حياة كبار �سيوخه.
على الرغم من اأن املحاملي ،رحمه
اهلل ،مل يع ّمر طوي ًال ،واإمنا اخرتمته
املنية وهو يف ريعان �سبابه ،اإل اأنه مل
ميت حتى ترك وراءه عددًا من امل�سنفات
الفقهية املفيدة ،واملوؤلفات امل�سهورة
الفريدة ،حيث �سنف كت ًبا يف املذهب،
واأخرى يف اخلالف ،اأعانه على ذلك ما
وهبه اهلل من ذكاء حاد ،وح�سور فكر،
وفهم ،وقريحة جيدة ،و�سرعة حفظ،
فا�ستغل هذه املواهب ،واأ�سرع قلمه يف
وقدم للمكتبة الإ�سالمية
الكتابة والتاأليفَّ .
ثروة فكرية متثلت يف م�سنفاته الفقهية
املتعددة يف املذهب ال�سافعي ،حيث اعتمد
عليها من جاء بعده من م�سنفي املذهب،
ونقلوا عنها كث ًريا من اأقواله ،وحتريراته،
واأفادوا منها اإفادة كبرية ،منها :عدة
امل�سافر وكفاية احلا�سر ،وحترير الأدلة،
واملجرد ،واملجموع ،واللباب.
تويف العالمة اأبو احل�سن ا َمل َحامِ ل ِّي
�سا ًبا يف بغداد ،بعد حياة حافلة بالعلم،
والتعليم ،والت�سنيف .وكانت وفاته
يوم الأربعاء(415/4/21هـ  /املوافق
1024/7/1م).
وقد اأثنى عليه الثناء العطِ ر معا�سروه،
ومن جاء بعدهم
�سيوخً ا وتالميذَ ،
من العلماء واملوؤرخني ،وهذا ُيظهِ ُر ما
و�سل اإليه هذا العامل ال َع َلم من مكانة
رفيعة ،ومنزلة عالية يف نفو�ش النا�ش،
ومل حت�سل له تلك املكانة واملنزلة ،اإل
باإخال�سه هلل ،تعاىل ،يف طلب العلم
ون�سره ،واإي�ساله للنا�ش ،ومبا ترك وراءه
من امل�سنَّفات اجلليلة ،والتحريرات
املفيدة ،التي ا�ستفاد منها كل من ّ
اطلع
عليها ممن جاء بعده ،فرحمنا اهلل واإياه
رحمة وا�سعة.
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أسرة

إفراط االستخدام
يؤدي إلى العزلة

األطفال
والتقنية

إساءة التعامل مع األدوات الحديثة
يصيب األطفال بأعراض
نفسية وصحية.
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التقدم التقني الكبري الذي عا�شته الب�شرية خالل
العقدين الأخريين ،مل يكن جمرد ثورة علمية
خلدمة الإن�سان يف خمتلف مناحي حياته ،وتي�س ًريا
عليه ،وتعزيزً ا لقدرات الب�شر على التوا�صل ،بل
�إنه خلف �آثا ًرا اجتماعية خطرية مل تكن يف خميلة
خ�صو�صا بعد �إ�ساءة ا�ستخدامها والإفراط
الب�شر،
ً
خ�صو�صا من قبل الأطفال الذين
يف التعامل معها،
ً
تركهم �آبا�ؤهم يغرقون يف عزلتهم يف عامل التقنية،
غري مدركني خماطر هذا العامل.
فرحة الوالدين ب�إقدام طفلهما على ا�ستخدام
هاتفهم اجلوال لأول مرة ،وانبهارهما مع منو
قدراته العقلية ومتكنه من حت�سني �أ�سلوب
ا�ستخدامه لهذه الأدوات� ،سرعان ما تزول بعد �أن
يتعلق الطفل بهذه الأجهزة فيحملها �أكرث من والديه
وي�صر على ا�ستخدامها يف كل وقت ،ويبادر بالبكاء
�إذا ما �أُخذ منه اجلهاز عنوة ،في�صل الأمر معه
دوما يف
�إىل حد الإدمان الذي يف�شل معه الوالدان ً
منع طفلهما من ا�ستخدام هذه الأجهزة و�إال حتول
امل�شهد �إىل دراما م�ستمرة.

انشغال الوالدين | يرى د� .سعود ال�ضحيان،
�أ�ستاذ اخلدمة االجتماعية بجامعة امللك �سعود� ،أن
كرثة ملهيات احلياة يف الوقت احلا�ضر جعلت كث ًريا
من الآباء والأمهات ين�شغلون عن �أبنائهم ،ومن
ثم بد�أ الأطفال يف البحث عن و�سائل �أخرى ل�شغل
الفراغ ومنها اللجوء �إىل و�سائل التقنية احلديثة،
وا�ستخدام الهواتف واحلا�سب والأجهزة اللوحية،
وذلك يف عمر مبكر للغاية ،وهو ي�سعد الوالدين يف
خ�صو�صا مع تعلم الأبناء �شي ًئا جديدً ا ورمبا
البداية
ً
مفيدً ا يف هذا العمر املبكر.
آثار اإلفراط | بعد فرتة من الزمن يكت�شف
الآباء �أن الإفراط يف ا�ستخدام هذه التقنيات قد
ت�سبب يف حدوث انف�صال بينهم وبني �أطفالهم ،الذين
ي�صرون على ا�ستخدام هذه الأجهزة يف كل وقت،
راف�ضني االن�صياع لأوامر والديهم ،لرتكها ولو لبع�ض
الوقت ،ف�ض ًال عن ت�أثر الأطفال وقدراتهم الفكرية
واجل�سدية ب�سبب املكوث ل�ساعات طويلة �أمام هذه
الأجهزة ،وهي �أمور ت�ؤثر يف النمو الطبيعي للأطفال.

ينبغي أن يتعاون كل أفراد المجتمع
ومؤسساته ووسائل اإلعالم على نشر التوعية

وتحديد األطر السليمة الستخدام وسائل التقنية الحديثة

من قبل األطفال

الأمر الأكرث �صعوبة هو �أن الإفراط يف
ا�ستخدام هذه التقنية قد يت�سبب يف االكتئاب
ب�سبب العزلة التي يفر�ضها الطفل على نف�سه خالل
ا�ستخدام هذه الأجهزة ،فيحجب نف�سه عن اللعب
مع �أقرانه بال�صورة الطبيعية التي يعي�شها من هم
يف مثل عمره ،كما �أنه قد يرف�ض مغادرة املنزل

�إذا ما �شعر �أنه لن يتمكن من ا�صطحاب حا�سبه
اللوحي معه� ،أو �أنه لن يجد ات�صا ًال بالإنرتنت
ليمار�س �ألعابه خارج املنزل.
من امل�سائل اخلطرية الأخرى التي قد يتعر�ض لها
الطفل من �سوء ا�ستخدام هذه الو�سائل ،عرب الربيد
الإلكرتوين �أو و�سائل التوا�صل ،هو تعر�ضه لالبتزاز

عرب بناء عالقات بعيدة عن رقابة الوالدين وهو
خطر �شديد يحدق بالطفل لن يتمكن من التعامل
معه ،ف�ض ًال عن �أن بع�ض الأطفال قد يتعر�ضون
ملحتويات غري الئقة تتعلق باملحتويات الإباحية �أو
املخدرات ،وهي �أ�شياء ال ميكن للطفل فهمها بال�شكل
ال�صحيح ،ومن ثم يكون عاجزًا عن التعامل معها ،ما
يت�سبب يف حدوث �آثار �سلبية كبرية.
مكافحة اإلفراط | يرى د .ال�ضحيان �أن
فكرة منع الأطفال من ا�ستخدام التقنيات احلديثة
لي�ست فكرة �سديدة ،ولكن الأكرث حكمة يف الأمر هو
التدخل املجتمعي من الآباء ،واملدر�سني� ،إىل جانب
دور و�سائل الإعالم وامل�ساجد ،بجانب كل م�ؤ�س�سات
املجتمع ،لن�شر التوعية الالزمة وو�ضع �أطر التعامل
مع هذه الأجهزة.
وتكمن احللول يف �أن حتر�ص كل �أ�سرة على
حتديد �ساعات ا�ستخدام يومية ملثل هذه الأجهزة
و�إن�شاء خطوط �أرقام �ساخنة ،ميكن �أن ي�ستعني بها
الأ�شخا�ص للح�صول على امل�شورة �صغ ًريا كان �أو
كب ًريا للم�ساعدة على مواجهة �أي حتديات.

دراسات :االستخدام األمثل للتقنية يقي من المخاطر الصحية
�أكدت درا�سة �أمريكية ن�شرت يف جملة
� Pediatricsأن �إبعاد الأجهزة اللوحية
والهواتف الذكية من غرف الأطفال وقت
النوم ي�ساعدهم على النوم ملدة كافية ،ما
ينعك�س على �أدائهم الدرا�سي ب�شكل �إيجابي،
ويقيهم من الكثري من الأمرا�ض املتعلقة
بقلة النوم ومنها ال�سمنة و�أمرا�ض القلب،
�إىل جانب الت�أثريات النف�سية واالجتماعية
ال�سلبية.
ويرى الباحثون �أن الأجهزة �صغرية
احلجم ،ك�أجهزة الهواتف الذكية لها
ت�أثريات �سلبية �أكرب من الأجهزة اللوحية
ب�سبب �سهولة ا�ستخدامها وقربها من وجه

الطفل ،ما يزيد من ت�أثرياتها املبا�شرة يف
الأطفال ب�سبب ما ينبعث منها من �أ�ضواء
ت�ؤثر يف هرمون النوم الطبيعي «امليالتونني»،
ف�ض ًال عن �أن الإ�شعارات اخلا�صة بهذه
الهواتف ت�شو�ش نوم الأطفال ،ما ي�ؤثر يف
جودة النوم � ً
أي�ضا �إىل جانب عدد ال�ساعات
القليلة التي ينامونها.
ينام نحو  %54من الأطفال بجوار
الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ،كما
�أن  %75من الأطفال لديهم �أجهزة تلفاز
يف غرف نومهم ،يف حني تقل �ساعات نوم
الأطفال الذين يحتفظون ب�أجهزتهم اللوحية
بحوايل  20دقيقة يوم ًيا مقارنة مع غريهم.

حماية األطفال | ير�صد املركز الوطني
الإر�شادي لأمن املعلومات بهيئة االت�صاالت وتقنية
املعلومات بع�ض املعلومات للآباء لإبقاء �أبنائهم
�آمنني يف ا�ستخدام الإنرتنت ،عرب دليل ي�ؤكد �ضرورة
تعليم الأطفال فوائد الإنرتنت وخماطرها ،وكيفية
ا�ستخدامها بال�سبل الآمنة .كما ي�ؤكد الدليل �ضرورة
و�ضع احلا�سب الذي ي�ستخدمه الأطفال يف مكان
عام باملنزل ،ولي�س داخل غرف مغلقة ،لت�سهيل
عملية الإ�شراف واملراقبة ،والت�أكد من تركيب برامج
احلماية والأمان على احلا�سب الآيل ،ورفع م�ستوى
امل�س�ؤوليات املوكلة �إىل الأطفال كلما تقدموا يف العمر.
وي�شري الدليل �إىل �أنه �أ�صبح ب�إمكان الأطفال
ا�ستخدام الإنرتنت من املنزل واملدر�سة وعند
الأ�صدقاء ،حتى يف �أماكن التجمعات التجارية .وهذه
الإمكانية الوا�سعة جتعل من ال�ضروري احلر�ص على
تعليم الأطفال وحتذيرهم من خماطر الإنرتنت
با�ستمرار� ،إذ يجب على الآباء �أن يحددوا مع �أبنائهم
قائمة باملواقع املفيدة لهم .وح�صر الرتا�سل عرب
الربيد الإلكرتوين على جمموعة معروفة من �أ�صدقاء
الطفل و�أقاربه ،والتعريف مبخاطر امل�شاركة يف
غرف املحادثة �أو املجموعات غري النظامية.
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غذاء

غذاء صحي
ألطفال
المدارس
يزيد اختالف النظام الغذائي
للطفل من صعوبة التأقلم
خصوصا
مع المدرسة عن بيته
ً
نوعية الوجبات.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية
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ال

يزال كثريون يذكرون �أيامهم الأوىل يف
املدر�سة ،على كرب �سنهم ،فهي حلظات تظل
عالقة يف ذاكرة كثري من الأطفال ،و�أهمها حلظة
وداع الأهل يف اليوم الأول من املدر�سة� ،إذ قد
يت�سبب ذلك يف حدوث �صدمة لبع�ضهم قد ت�ستمر
لفرتة طويلة ،وقد تتحول �إىل رف�ض للمدر�سة
والتعليم .من الأ�سباب الرئي�سة حلدوث ذلك هو
عدم تعود الطفل فكرة االبتعاد عن والديه ،وعن�صر
املفاج�أة الذي يتمثل يف ر�ؤية �أوجه جديدة من
معلمني ومعلمات و�أطفال �آخرين .وما يزيد من
�صعوبة امل�شكلة اختالف النظام الغذائي يف املدر�سة
عن البيت ،فبد ًءا من التوقيت وعدد الوجبات
و�صو ًال �إىل نوعية الوجبات ،كلها متثل عوامل جتعل
كابو�سا عند كثري من
من الأيام الأوىل باملدر�سة
ً
الأطفال .فكيف ن�ساعد �أطفالنا على جتاوز هذه
الفرتة وجعلها ذكرى جميلة لبداية تقومي جديد من
املعرفة ،وفر�صة جيدة لرتتيب الوجبات والنوم؟
هناك بع�ض الأخطاء ال�شائعة عند العديد من
الأهل فيما يتعلق بالأيام الأوىل يف املدر�سة ،منها:
• عدم �إعطاء �أدوات حفظ الطعام الأهمية الكافية

التي جتعلها جذابة عند الأطفال.
• عدم ر�ؤية مق�صف املدر�سة ال�ستك�شاف اخليارات
املوجودة ،وتوعية الأطفال النتقاء ال�صحي منها.
• عدم تقدمي وجبة الفطور للطفل قبل
الذهاب للمدر�سة.
• عدم تنظيم النوم قبل فرتة من بدء املدر�سة،
ً
مرتبطا باملدر�سة ،ما
حيث ي�صبح النوم املبكر
مقاوما للنوم وكارهً ا للمدر�سة.
يجعل الطفل
ً
خ�صو�صا
فالأطفال ميكن ت�شكيلهم ب�سهولة،
ً
بعمر دخول املدر�سة ،فكلما عودناهم نظام املدر�سة
م�سبقًا ق ّلت ردة فعلهم العنيفة يف الأيام الأوىل ،وقل
توترهم وخوفهم من االنف�صال عن الأهل.
التحضير للمدرسة
ما نذكره من طفولتنا عند التح�ضري للمدر�سة
هو املتعة عند �شراء �أدوات املدر�سة .فمن املهم
جدً ا عند �شراء حقيبة املدر�سة والأدوات املدر�سية،
االهتمام � ً
أي�ضا بحقيبة الطعام و�شكلها .ومن
الأف�ضل �إعطاء الطفل الفر�صة الختيار ما يريد كي
يكت�سب املتعة والرغبة يف ا�ستعمالها فيما بعد.
العلبة احلافظة للطعام الأف�ضل للطفل من الناحية

ال�صحية هي تلك التي يوجد يف �أ�سفلها مثلث مع
الرقم  .5هذا النوع هو الذي ال يتفاعل فيه البال�ستيك
مع الطعام ،ويتحمل حرارة عالية ومنخف�ضة دون
م�شكلة .كما يف�ضل �أن تكون حافظة للحرارة.
من املهم � ً
أي�ضا االنتباه لرتطيب ج�سم طفلك من
خالل �إعطائه كمية كافية من املياه .و�إذا قررمت
�إعطاء طفلك عبوة املاء املعدنية البال�ستيكية �إىل
املدر�سة ،فيجب تبديلها يوم ًيا ،و�أال ي�ستعملها لأكرث
من مرة واحدة لأنها غري معدة لذلك� .إذا اخرتت
العبوة الدائمة اخلا�صة للأطفال ،فت�أكدوا من وجود
الرقم  5يف املثلث املوجود يف �أ�سفلها.
وجبات صحية
• يتعذر على بع�ض الأهل حت�ضري وجبات �صحية
للطفل لكي ي�صحبها معه للمدر�سة ب�سبب �ضيق
الوقت .ولتفادي ذلك من املمكن �إعداد الوجبات
م�سبقًا كاليوم ال�سابق مث ًال �أو بكمية كبرية تق�سم
على وجبات �صغرية فال ي�صبح حت�ضريها عب ًئا
على الأهل .وال�سبب يف �أهمية �إعداد طعام
طعاما م�ألو ًفا له
املدر�سة ،هو �إعطاء الطفل ً
ي�شعره بعدم االختالف عن الروتني اليومي الذي
كان قد اعتاده فيمنحه �شعو ًرا بالأمان والألفة.
• من املهم جعل الطفل يختار الأطعمة التي يحب �أن
ي�صحبها �إىل املدر�سة ،وا�صطحابه برحلة للت�سوق
ل�شراء ما يريد .وعند الت�سوق ح ّثه على انتقاء
اخليارات ال�صحية كبع�ض �أنواع الفاكهة �سهلة
التخزين ،وزبدة الفول ال�سوداين ،والطماطم
الكرزية ،و�أ�صابع اجلنب في�صبح الطفل مت�شو ًقا
لبدء املدر�سة لتناول الأطعمة التي ت�سوقها بنف�سه.
• العمل على زيادة حما�سة الطفل بد ًال من ت�صدير
ال�شعور بالتوتر من خالل �إعطائه �صورة جميلة
يوما مات ًعا مع �أطفال
ملا �سيحدث مث ًال «�ستق�ضي ً
جدد �سيكونون �أ�صدقاءك ،و�ست�أكلون م ًعا،
وحتتفلون مبيالدكم م ًعا ،وتت�شاركون الكتب»
بد ًال من تذكريه بالتجارب ال�سلبية ال�شخ�صية
يف املدر�سة يف الأيام الأوىل ،مثل« :لقد كانت
�أيامي الأوىل يف املدر�سة �صعبة جدً ا وكنت �أ�ستمر
بالبكاء �إىل �أن ت�أتي جدتك لأخذي».
فوائد وجبة اإلفطار
خ�صو�صا
كثري من الأطفال يهملون وجبة الفطور،
ً
يف الأيام الأوىل يف املدر�سة .لذا البد من الت�شديد
على �أهميتها ،وت�شجيع الطفل على تناولها ،لأن
فوائدها ال تعد وال حت�صى .وتظهر الدرا�سات �أن
�صباحا يوم ًيا:
الأوالد الذين يتناولون وجبة الفطور
ً
• يواظبون �أكرث على الدرا�سة.
تتح�سن قدرتهم على اال�ستيعاب يف املدر�سة،
• ّ
ف�إهمالها ي�ؤثر �سل ًبا يف الأداء املدر�سي.
• ال ينخف�ض معدل الغلوكوز يف الدم لديهم.
• ت�ساعدهم على جتنب التوتر ،لأن الذين
يتناولون الفطور يعدون �أقل عر�ضة للإفراط يف
الأكل يف بقية �أوقات النهار و�أقل عر�ضة لل�سمنة.
• يعانون ،بن�سبة �أقل ،التعب والإرهاق.
• يتجنبون �آالم املعدة التي ي�سببها اجلوع.
• ي�سجلون نتائج �أف�ضل يف االختبارات وتزيد
عندهم ن�سبة الرتكيز.

اختيارات الطعام
في الصباح
يف ال�صباح قد ي�شعر الطفل ب�أن ال�سندويت�ش
جاف ،فال ي�شعر بالرغبة يف تناوله فيمكن
عندها �أن ي�شرب معها احلليب� ،أو يتناول
احلليب مع الكعك �أو الكورن فليك�س �أو ال�شوفان,
ويف املدر�سة من ال�ضروري �أن ي�أكل الطفل ب�شكل
كاف و�صحي ليح�صل على الطاقة الالزمة
ٍ
لن�شاطه اجل�سدي والذهني .فمن املهم التنويع
بالأطعمة لت�أمني كل حاجاته من ن�شويات
وبروتينات ودهون �صحية ،وميكن ت�أمني هذه
احلاجات باختيارات �صحية عديدة مثل:

تو�ست مع لبنة �أو
جبنة مع زعرت وخ�س
وخيار

�سندويت�ش من زبدة
الفول ال�سوداين �أو
زبدة اللوز.

معجنات �صغرية
احلجم كاملناقي�ش
والبيتزا.

في�شار ،على �أن
يح�ضر بكمية زيت
قليلة ،لأنه ي�صبح
غري �صحي عند
زيادة كمية الزيت يف
التح�ضري.

الفاكهة الكاملة �أو
تلك املقطعة ب�شكل
�سلطة فاكهة� ،أو
بالإمكان حت�ضريها
على �شكل �أ�سياخ
من العنب ،الفراولة
والأنانا�س.

زبادي بالفاكهة
كالتوت والفراولة.

املك�سرات النيئة
كوجبة خفيفة.

اجلزر �أو الكرف�س
�أو اخليار �أو التفاح
املقطع �أو البندورة
الكرزية �أو موزة.

أخطاء في تحضير الطعام

• عدم التنويع بالأطعمة ي�ؤدي �إىل ملل الطفل ورف�ضه حلقيبة الطعام.
• ال يتحمل املايونيز احلرارة العالية بل يف�سد عندها وي�ضر طفلك.
• جتنبوا ا�ستعماله يف ال�سندويت�شات املعدة للمدر�سة.
• ال ت�ضعوا املقليات لأطفالكم.
• ال ت�ضعوا للطفل حلوم الالن�شون� ،أو اللحوم املعلبة يف ف�صل ال�صيف �إذا كانت حقيبة
الطعام غري حافظة للحرارة.
• جتنبوا و�ضع امل�شروبات الغازية والع�صائر املحالة.
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صحة

الخوف
عند األطفال
يظل الخوف طبيعيًا طالما لم يصل
إلى اﻹفراط الذي يمنع الطفل عن
القيام بمهمات حياته اليومية.

د .فهد المنصور
استشاري الطب النفسي
م�ست�سفى امللك خالد اجلامعي

يعد اخلوف اأحد العوامل �سديدة التاأثري يف الكائن
احلي ،وواحدً ا من اأهم املحركات التي تدفعه اإىل
القيام ب�سلوك معني كرد فعل لدفع الأذى النا�سئ
والو�سول اإىل مرحلة ال�ستقرار ،اإما باملواجهة ،اأو
بالتجنب التام والبتعاد ،اأو بالتحايل واملداراة.
اخلوف اأمر طبيعي طاملا بقي �سمن اإطاره
ال�سحيح ،كاخلوف من حيوانات مفرت�سة ،اأو
اأ�سوات مزعجة ،اأو حلول ظلمة فجاأة .فهي اأ�سياء
ت�سمح باإثارة العقل ليظل ً
يقظا م�ستعدً ا ملواجهة
اخلطر ،حمفزًا اجل�سم وع�سالته لال�ستعداد
للتعامل مع احلدث الطار.Ç
واإذا اأخذ اخلوف منحى اآخر ف�سيكون ً
مفرطا اإىل
درجة متنع �ساحبه من القيام مبهماته احلياتية
اليومية .وهنا نقطة يلزم التوقف عندها واإيجاد
حل لها كي ل ت َّ
ُ�سل عجلة احلياة.
ما هو الخوف المرضي؟ | اخلوف املر�سي هو
خوف غري طبيعي ،دائم ومالزم للمرء من اأمور
لي�ست خميفة يف اأ�سلها ،وهو خوف ل ي�ستند اإىل
اأي اأ�سا�ش واقعي .ويختلف اخلوف املر�سي عن
عاما وي�سمل
الطبيعي يف كونه خو ًفا معم ًما ،اأي ً
اأ�سياء كثرية ،كما اأنه يطول وقته ،وقد ي�ستمر
ل�ساعات ورمبا لأيام.
كيف يتسرب الخوف ألطفالنا؟ | ¢†©H ∑Éæg
:É¡æeh ,∫ÉØWC’G óæY ±ƒÿG ÖÑ°ùJ »àdG QƒeC’G
• تهديد الأبوين وتخويفهما امل�ستمر ،وال�ستعانة
بخلق ق�س�ش وهمية ومرعبة للطفل ،كتخويفه
بالطبيب اأو الع�سكري.
• م�ساهدة املناظر العنيفة اأو املرعبة ،وال�ستماع
اإىل الق�س�ش املخيفة.
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• احلرمان من احلب والرعاية ،اأو فقدان الأمن
بهجر اأحد الوالدين للطفل ،اأو انف�سال الوالدين
عن بع�سهما.
• اخلوف بالعدوى .فالكثري من الأطفال يكت�سب

كيف يتعامل اآلباء مع الخوف
المرضي لدى أطفالهم؟
• املتابعة الدائمة للطفل وتكليفه باملهام.
• التعامل معه باأ�سلوب يوقر �سخ�سيته.
• اختيار الأ�سدقاء الطيبني.
• القرب واحلنان املدرو�ش.
• تعويده اجلراأة واملواجهة ح�سب عمره
الزمني ،لأن خماوف الطفل تتاأثر
مب�ستوى ن�سجه ومراحل منوه.
• خلق جو �سحي واأ�سري يف البيت مبني
على التفاهم والإقبال واجلراأة املقننة.
• اإبعاد الأ�سياء املخيفة و�سرفها عن
الطفل ،وتعويده اإياها تدريج ًيا.
• ال�ستماع له وملا يحكيه عن م�سكلته اأو
ما يخاف منه دون مقاطعته اأو اإظهار
امللل والتهمي�ش ،ثم م�ساعدته اأو اإقناعه
باأ�سلوب حميمي هاد.Ç
• عدم اإقناعه اأو الإيحاء اإليه باخلوف
اإل يف الأمور التي ينبغي فيها ذلك،
وبالأ�سلوب املنا�سب.
• جتنب الربامج التلفازية املخيفة،
والأخبار التي حتوي م�ساهد العنف.

اخلوف لتعوده روؤية �سخ�ش مقرب يظهر
اخلوف من اأمر ما.
• املبالغة يف خوف الآباء والقلق على اأبنائهم .وبهذا
ال�سلوك ين�ساأ الطفل �سديد اخلوف على نف�سه.
• البيئة العائلية املليئة بالتهديدات وامل�ساجرات
واخلالفات.
• تخويف الطفل بهدف ال�سحك والت�سلية.
التعامل مع الخوف | يجب اأن تتقبل خوف
الطفل والأزمة التي ي�سعر بها ،وحتر�ش على
معانقته وتقبيله وتقريبه اإليك كوالد اأو اأم ،وحتر�ش
دوما على تهدئته ومنحه ال�سعور بالأمان ،واإف�ساح
ً
املجال اأمامه للتعبري عن م�ساعره ،واحرتامها،
وحث الطفل على معرفة م�سدر اخلوف،
وا�ستخدام اللعب التمثيلي وتبادل الأدوار بهدف
تروي�ش املواقف املخيفة.
لحظات الخوف | ينبغي على الوالدين يف
حلظات اخلوف اأن يحظوا بالهدوء والتزان،
لدرا�سة ال�سبب مبنطقية ،وعدم حتقري الطفل
بنعته بالفا�سل اأو اجلبان ،من ثم حماولة الوالدين
تطبيق مواجهة ال�سبب املخاف منه ،وتعويد الطفل
مواجهته تدريج ًيا.
الخوف في سن أكبر | مرور الوقت عامل
مهم يف تر�سيخ اخلوف املر�سي وا�ستمراره ،لذا
يحتاج الطفل اإىل الإن�سات اإليه واإظهار اهتمام
حقيقي جتاهه وجتاه م�سكلته وخماوفه ،ثم حماولة
التخفيف من اأثر ال�سبب ،ومنع امل�سكلة من التمدد
وتعطيل درا�سة الطفل وتفاعله ،واتباع اأ�ساليب تقلل
من �سغط مو�سوع اخلوف.

ﺷﺮاﻛﺔ ُﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻗﺎت زﻳﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺻ ّﻤﻤﺖ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ُ

ً
أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،زﻳﻦ ّ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ّ
ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ﺑﺎﻗﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة،
وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ أﺑﺮزﻫﺎ:

• ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻻﻣﺤﺪودة • ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻻﻣﺤﺪودة • ﺗﺠﻮال دﻗﺎﺋﻖ وﺑﻴﺎﻧﺎت دوﻟﻴﺔ • ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺗﺼﻞ ﺑﻔﺮﻳﻖ زﻳﻦ أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ  0580000062أو 14477

أو sa.zain.com/business
ﻋﺮض ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة

businessteam@sa.zain.com

عالم الرجﻞ

نبﺾ بحري
ل تنفك تلك البدايات التي �سمنت لأوفيت�سيني بانرياي
مكانة متقدمة يف �سفوف �س ّناع ال�ساعات امل�سهود لها
بالدقة واملوثوقية حت�سر يف ابتكارات الدار اإىل يومنا
هذا .ففيما ي�سبه ا�ستعادة ذاك التاريخ الأول الذي
�سهد ابتكار �ساعات ميكانيكية مط ّورة ل�سباط البحرية
منوذجا جديدً ا �سمن
الإيطالية ،تطرح بانرياي اليوم
ً
جمموعة  Luminor 1950اأثرت مزاياه امليكانيكية بطاقة
احتياطية تدوم  3اأيام ،ودمغته بنق�ش عبارة «MARINA
 »MILITAREاأو «القوات البحرية» على امليناء الأ�سود.
تتف ّرد ال�ساعة اجلديدة Luminor 1950 3 Days
 ACCIAOباخلطوط الت�سميمية نف�سها التي األهمت
البتكارات الأوىل �سمن هذه املجموعة ،فتزهو بعلبة
حا�سنة بقطر  47ملليمرتًا �سيغت من الفولذ غري قابل
لل�سداأ ومت ّيزت بطرف م�ستدق ومقب�ش للج�سر الذي
يحمي تاج التعبئة .اأما امليناء ،فمحمي بغطاء كري�ستايل
مق ّبب وم�سقول مبادة  Super-LumiNovaمن نوع
 Grade Aل�سمان مزيد من الو�سوح يف قراءة موؤ�سرات
الوقت .وقد ز ِّودت ال�ساعة ب�سوار بني اللون من جلد
 ،Ponte Vecchioعل ًما باأن علبة عر�سها امل�سنوعة من
خ�سب الكمرثي حتت�سن �سوا ًرا ثان ًيا من ّ
املطاط.
www.panerai.com

عبق األخشاب
يف قارورة ت�ستلهم زخارفها ق�سور جلد التما�سيح
املم ّيز لبتكارات روبريتو كافايل ،اأ�سكنت الدار
نفحات عطر ي�ستح�سر يف الأذهان تناغ ًما متق ًنا
بني الرقي الإيطايل وجراأة عامل الروك اأند رول .هو
عطر  Roberto Cavalli Uomoالذي اأوكلت الدار
مهمة �سياغة تفا�سيله اإىل �سانع العطور كري�ستوف
راينو ،ف�س ّكله هذا الأخري توليفة ذكورية غام�سة
جتمع بني �سذا البنف�سج الأ�سود ورائحة الزعفران
وطيب الع�سل فوق نفحات �سرقية من دفء خ�سب
الأرز والبت�سويل وحبوب التونكا.
www.robertocavalli.com
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ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﻨﺪق ﺳﻨ�و ﺷﺎﻫﲔ ﺟﺪة ،ﺑﺄﻧﺎﻗﺘﻪ وﺣﺪاﺛﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ا�ﻗﺎﻣﺔ � ﻓﻨﺪق ﻋﺼﺮي ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ،وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻨﺪق ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﻛ� اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة � ﺟﺪة ﺣﻴﺚ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻄﺎﻋﻢ اﻟﺮاﻗﻴﺔ واﳊﺪاﺋﻖ واﳌﻨﺘﺰﻫﺎت ،ﻫﺬا إ� ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ �ﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻛﻮرﻧﻴﺶ ﺟﺪة .ﻳﻘﺪم اﻟﻔﻨﺪق  252ﻏﺮﻓﺔ ﳑﻴﺰة ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺼﺮي ،وﻣﺴﺒﺢ ﻟﻠﻜﺒﺎر وآﺧﺮ ﺧﺎص ﺑﺎ�ﻃﻔﺎل ،وﺻﺎﻟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ،
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻋﻢ .ﺳﻨ�و ﺷﺎﻫﲔ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻚ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﲢﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻚ إ� ﺟﺪة ﲡﺮﺑﺔ ﳑﻴﺰة ﻻ ﺗﻨﺴﻰ.
اﺣﺠﺰ ﻋ�  rotana.comﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧ�ﻧﺖ �ﺎﻧ�.
ﻟﻠﺤﺠﺰ أو ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ  +966 (0)12 6188 888أو ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟ�ﻳﺪ ا�ﻟﻜ�و� centro.shaheen@rotana.com
أو زﻳﺎرة rotanatimes.com

ص .ب 112687 :.ﺟﺪة  ،21371اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻫﺎﺗﻒ ،+966 (0)12 6188 888 :ﻓﺎﻛﺲ+966 (0)12 618 8877 :
centro.shaheen@rotana.com, rotana.com

عالم المرأة

األيقونة األلماسية
طــرحــت بــالنـبــان اأوىل �ـســاعــات جمموعة
 Ladybirdيف عام � ،1956س ّكلت ماأثرتها
اآنذاك اأ�سغر �ساعة دائرية يف العامل ،عل ًما باأن معيارها
احلركي كان يتيح توفري احتياطي طاقة يدوم لأكرث من
� 40ساعة بالرغم من اأن قطره مل يكن يزيد على 11.85
ملليمرت .منذ البدايات ،لقيت هذه ال�ساعة ا�ستح�سان
�سيدات وجدن يف تفا�سيلها مالمح اأناقة ع�سرية حتاكي
توجهات املو�سة .بل اإنها حتولت اإىل اأيقونة را�سخة يف
اإرث بالنبان الإبداعي بالرغم من التطورات التي طراأت
على تفا�سيلها الت�سميمية .واإذ تُعيد الدار اليوم ماأثرتها
الأيقونية اإىل الواجهة ،تطلقها يف اإ�سدار حمدود يقت�سر
ـوذجــا �سيغت كلها مــن الــذهــب الأبي�ش يف
على  60منـ ً
علبة بقطر  21.5ملليمرت يفي�ش بريق الرت�سيع الأملا�سي
لقر�سها على امليناء امل�سغول من عرق اللوؤلوؤ ،واملــزدان
بزخارف ورقية ال�سكل تُ�سفي عليها مزيدً ا من الرثاء .اأما
ال�سوار ،فحيك من جلد التما�سيح.

عندما

www.blancpain.com

روض إيطالي
هو طيب الأر�ش التي ت�سخى على اأرجاء البندقية الإيطالية
فتنة باألف لون ورائحة حتتفي به اليوم دار بوتيغا فينيتا
يف جمموعة من �ستة عطور ت�ستلهم هند�سة قواريرها كما
عبقها جماليات حدائق بالديو ال�سهرية يف منطقة فينيتو
التي بزغ فيها فجر الدار �سنة  .1966العطور التي حتمل
ا�سم  ،Parco Palladinoهي ثمرة تعاون املدير الإبداعي
للدار توما�ش ماير مع ثالثة من كبار ال�س ّناع يف هذا
املجال اأحالوا ابتكاراتهم ف�ساء متخي ًال لإعادة ا�ستك�ساف
الطبيعة يف تلك احلدائق على �سهوة �سذا املاغنوليا مرة
ورائـحــة خ�سب ال�سرو املمزوجة بالفلفل الــوردي مرة.
ومرات اأخرى ،هو عبق يفي�ش عن ب�ساتني ثمار الإجا�ش
وقــت القطاف وميتزج برائحة اأوراق النعناع ،اأو عبري
نبات الأزالية الذي يت�س ّوع و�سط نفحات من طيب رائحة
الك�ستناء ،اأو توليفة اأخاذة من روائح خ�سب الغار واأوراق
اإكليل اجلبل واملرميية .اأما العطر ال�ساد�ش ،في�ستح�سر
�ساعرية ورد يخالطه دفء الأخ�ساب.
www.bottegaveneta.com
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تقنية

استكشاف
المدن
تتيﺢ التطبيقات السياحية
معرفة معلومات كثيرة عن
األمكنة قبل زيارتها.

خلدون غسان سعيد

اخرتنا

لكم جمموعة من التطبيقات
الإلكرتونية املختلفة لالأجهزة املحمولة
التي ت�سهل عليك تخطيط رحالتك ال�سياحية،
وا�ستك�ساف املدن ،ومعرفة الكثري من املعلومات حولها
قبل زيارتها وخالل الزيارة.

تطبيق برافا

ُيعد ال�سفر برفقة العائلة
اأو الأ�سدقاء لق�ساء رحلة
�سياحية اأم ًرا مات ًعا ،اإل
اأن ال�سفر برفقة جمموعة
يحتاج اإىل الكثري من
خ�سو�سا عند تباين الآراء
الرتتيب والتنظيم
ً
بعك�ش ال�سفر ب�سورة فردية .ياأتي هنا دور
تطبيق «برافا»  Pravaاملجاين على الأجهزة التي
تعمل بنظام الت�سغيل «اآي اأو اإ�ش» ،والذي ي�سمح
للم�ستخدم بالتخطيط للرحلة واإيجاد جمموعة
ت�سم امل�سافرين بهدف ترتيب م�سار ال�سفر
والدرد�سة حولها .ويقدم التطبيق القدرة على
م�ساركة ال�سور ونفقات الرحلة ،واملواقع التي
ين�سح بزيارتها مع املجموعة ،وغريها ،بالإ�سافة
اإىل توفري القدرة على ا�ستك�ساف الرحالت التي
قام الأ�سدقاء الآخرون مب�ساركتها عرب التطبيق
بهدف ال�ستفادة من جتاربهم .يدعم التطبيق
العمل دون وجود ات�سال بالإنرتنت ،حيث تتم
مزامنة جميع العنا�سر امل�سرتكة اآل ًيا مع اأع�ساء
املجموعة فور توافر ات�سال بالإنرتنت .وي�ساعد
التطبيق على بناء الرحالت مع الأ�سدقاء واأفراد
العائلة بكل �سهولة من خالل تبادل املناق�سات
وامل�سارات املقرتحة ،وال�سور امللتقطة ،والنفقات،
واملواقع ،واملالحظات يف مكان واحد .كما ميكن
ال�ستفادة من التطبيق لت�سجيل تفا�سيل الرحلة
ومن ثم م�ساركتها مع الأ�سدقاء وجهات الت�سال،
اأو ن�سرها عرب ال�سبكات الجتماعية املختلفة.
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إيجيبﺖ في آر 360

ت�ستطيع م�ساهدة اأهم
معامل م�سر بتقنية الواقع
الفرتا�سي Virtual
 Realiryمن خالل تطبيق
«اإيجيبت يف اآر Egypt »360
 VR 360املجاين على الأجهزة التي تعمل بنظام
الت�سغيل «اأندرويد ،والذي يتيح م�ساهدة �سور
وعرو�ش فيديو حميطية ( 360درجة) والتجول
داخلها بحرية با�ستخدام نظارات الواقع
الفرتا�سي املختلفة ،مثل «غوغل كاردبورد»
 .Google Cardboardي�سم التطبيق جمموعة
متنوعة من املعامل املهمة داخل م�سر ،من بينها
على �سبيل املثال الأهرامات ،واأبو الهول ،ومعبد
الكرنك ،واملتحف امل�سري ،ومعبد حور�ش،
وم�سجد ابن طولون ،ومعبد الرام�سيوم ،وق�سر
املنتزه ،وغريها الكثري من املعامل اجلميلة التي
يتم حتديثها دور ًيا .ويقدم التطبيق املزيد ،حيث
اإنه يوفر معلومات وافية حول تلك املعامل ،مثل
املعلومات التاريخية والوقت الأن�سب لزيارتها،
بالإ�سافة اإىل حتديد مكانها على اخلريطة
لت�سهيل التخطيط لزيارتها.

األطلس الحديث

اإن كنت من حمبي
ال�سفر ،اأو ترغب يف
تخطيط رحلتك القادمة
بطريقة فعالة ودقيقة،
ف�سيعجبك تطبيق «الأطل�ش
احلديث»  Modern Atlasالذي ي�سمح لك
با�ستك�ساف الأمكنة يف جميع اأنحاء العامل،
وحفظ الأمكنة وتف�سيلها ،وال�ستفادة من جميع
املعلومات املتوافرة حولها .ويقدم التطبيق اأكرث
من  21األف دليل �سفر لتغطية ما يزيد على مليون
ون�سف من الأمكنة واملعامل حول العامل ،ما يجعله
اأحد اأكرث التطبيقات �سمو ًل ل�ستك�ساف العامل
وتخطيط الرحالت .ويغطي التطبيق اأغلب املدن
واملناطق ال�سياحية واملعامل املهمة حول العامل
بداية بكربى املدن الأوروبية ومعاملها ال�سياحية
اجلميلة ،و�سو ًل اإىل القرى النائية يف اأفريقيا.
يقدم التطبيق جتربة متكاملة ل�ستك�ساف
الأمكنة ،حيث ميكن من خالله مطالعة بع�ش
املقالت حول املوقع املكان اأو املدينة ،مثل املقالت
التي تتناول تاريخ املكان ،بالإ�سافة اإىل ا�ستك�ساف
املحتوى املرئي اجلذاب من خالل جمموعة من
ال�سور لتلك املناطق .ويتميز التطبيق كذلك
بقدرته على اإيجاد خرائط خم�س�سة للرحلة
لتخطيط امل�سارات بدقة ،بحيث ميكن للم�ستخدم
حتديد الأمكنة التي يرغب يف زيارتها وحفظها
على اخلريطة ،مثل املطاعم ،واملتاحف املف�سلة،
وغريها .يبلغ �سعر التطبيق دول ًرا واحدً ا.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

الثعالبي يف فقه اللغة و�أ�سرار العربية« :ال يقال
َن َف ٌق �إال �إذا كان له َمنْفذ ،و�إال فهو َ�س َر ٌب .وال
يقال ِع ْه ٌن �إال �إذا كان َم ْ�صبوغً ا ،و�إال فهو �صوف .وال
يقال لحَ ْ ٌم ق َِد ْي ٌد �إال �إذا كان ُمعاجلً ا بتوابل ،و�إال فهو
طبيخٌ .وال يقال ِخ ْد ٌر �إال �إذا كان ُم�شْ تَم ًال على جاري ٍة
مخُ َ َّدرة ،و�إال فهو ِ�سترْ ٌ .وال يقال رك َّي ٌة �إال �إذا كان فيها
ماء ،قلَّ �أو كَثرُ َ  ،و�إال فهي بئر .وال يقال محِ ْ َج ٌن �إال �إذا
كان يف طر ِف ِه ُعقَّافَة ،و�إال فهو ع�صا .وال يقال َوقو ٌد
طب .وال يقال َث َرى
�إال �إذا اتَّقدت فيه النار ،و�إال فهو َح ٌ
ُراب .وال يقال قَرا ٌح �إال �إذا
�إال �إذا كان ند ًّيا ،و�إال فهو ت ٌ
كانت ُم َهي�أ ًة للزراعة ،و�إال فهي َبراح .وال يقال لل�شُّ جاع
ال�سالح ،و�إال فهو َب َط ٌل».
�شاكي ِّ
كمي �إال �إذا كان َ
ٌّ

نظم �أبو العالء املعري ،بنظرة فل�سفية ،ق�صيدة رائعة عن
احلياة واملوت يقول يف بع�ض �أبياتها:

قال

����ب ُك��� ّل���ه���ا احل����ي����ا ُة ف���م���ا �أع����ـ
تَ���� َع ٌ
�إنَّ ح�����ز ًن�����ا يف ����س���اع���ة امل�����وت
���ا����س ل��ل��ب��ق��اء ف�����ض�� َّل ْ��ت
ُخ���ل���ق ال���ن ُ
�إمن������ا ُي���ن��� َق���ل���ون م����ن دار �أع���م���ا
ي�سرتيح الـ
���وت َر ْق�����دَ ٌة
َ���ض ْ��ج��ع�� ُة امل ِ
ُ

������ب يف ازدي�����اد
����ب �إال م���ن راغ ٍ
ج ُ
�أ���ض��ع ُ
��اف ���س��رو ٍر يف �ساعة امليالد
�أ َّم������������ ٌة ي���ح�������س���ب���ون���ه���م ل���ل���ن���ف���اد
ٍل �إىل دار ِ����ش���قْ���و ٍة �أو َر َ����ش���اد
ج�سم فيها والع ْي ُ�ش ُ
ال�سهاد
ُ
مثل ُّ

إصالح المنطق

ال�س ِّكيت (ت 244هـ)
لأبي يو�سف يعقوب بن ِّ

وذهب مث ًال
اك أوْ َك َتا َو ُف َ
َي َد َ
وك َن َف َخ

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال�« :أ�صله �أن
رج ًال كان يف جزيرة من جزائر البحر،
ف�أراد � ْأن يعْبرُ َ على زق نفخ فيه فلم ُي ْح�سن
تو�سط البح َر خرجت منه
�إحكامه ،حتى �إذا َّ
املوت ا�ستغاث برجل،
الريح فغرق ،فلما غَ ِ�شيه ُ
فقال له« :يداك �أوكتا وفوك نفخ» .ي�ضرب هذا
املثل ملن يجني على نف�سه الهالك.

ُعرف

وال�س ِّكيت لقب
بابن ال�سكيتِّ ،
�أبيه �إ�سحاق ،وهو بك�سر ال�سني
وت�شديد الكاف املك�سورة .قال ابن خَ ِّلكان
«عرف �أبوه بذلك لأنه
يف وفيات الأعيانُ :
كان كثري ال�سكوت طويل ال�صمت»� .أقبل
�أبو يو�سف على تعلُّم النحو من الب�صريني
والكوفيني ،ف�أخذ عن �أبي عمرو ال�شيباين،
والف ّراء ،وابن الأعرابي ،وروى عن الأ�صمعي،
و�أبي عبيدة .كان عاملًا بالقر�آن ونحو الكوفيني
ومن �أعلم النا�س باللغة وال�شعر .قال عنه
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أيت للبغداديني كتا ًبا �أح�سن من
ربد« :ما ر� ُ
امل ّ
كتاب يعقوب بن ال�سكيت يف املنطق» .وقال
عنه ابن خَ ِّلكان � ً
أي�ضا« :ما َعبرَ على ج�سر
كتاب يف اللغة مثل �إ�صالح املنطق .وال
بغداد ٌ
�شك �أنه من الكتب النافعة املاتعة اجلامعة
لكثري من اللغة».
يلتب�س على كثري من النا�س الذين مل يروا
فهم مو�ضوعه ،فيح�سبونه كتا ًبا
هذا الكتابُ ،
يف علم املنطق .واحلقيقة �أن هذا الكتاب
ُي َع ُّد من �أمتع كتب اللغة و�أقدمها يف بابه� ،إذ
�أراد م�ؤلفه �أن يعالج به دا ًء كان قد ا�ست�شرى
يف لغة العرب ،وهو داء اللحن واخلط�أ يف
الكالم .فعمد �إىل ت�أليف هذا الكتاب الذي
�ض َّمنه �أبوا ًبا ،مثل باب الغنى واخل�صب،
وباب الفقر واجلدب ،ميكن بها �ضبط كثري
من لغة العرب ،وذلك بذكر الألفاظ املتفقة
يف الوزن الواحد مع اختالف املعنى� ،أو
املختلفة فيه مع اتفاق املعنى ،وما فيه لغتان
�أو �أكرث ،وما تغلط فيه العامة .وعلى هذا،
يعد الكتاب معج ًما لغو ًّيا من �أقدم املعاجم
التي ت�ضبط اللغة بال�صيغ ،وهو ي�شكل
منوذجا لغو ًّيا للم�صنفات الرتاثية التي تعالج
ً
اللحن ،كما �أن م�ؤلفه نرث يف ثناياه ثروة من
�شرحه
الأ�شعار والأمثال العربية ،داع ًما َ
بالآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة.
قدم خدمة جليلة وعظيمة
�إنَّ هذا الكتاب َّ
للعربية يعز نظريها.

إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

أكتوبر 2016
 5-2أكتوبر

المعرض الزراعي السعودي  -الرياض

برعاية وزارة الزراعة ،يشهد مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ،هذا
المعرض الذي يجمع كبرى الشركات المحلية والدولية ،يشهد استعراض أحدث
التقنيات والخدمات التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي.
www.saudi-agriculture.com

 4-3أكتوبر

مؤتمر التعليم في الخليج والشرق األوسط  -جدة

تعقد جامعة األعمال والتكنولوجيا بجدة ،هذا المؤتمر بهدف معالجة التحديات
والفرص التي تواجه قطاع التعليم في المنطقة ،واالحتياجات التعليمية المستقبلية
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
www.gulfeducation.co.uk

 12-9أكتوبر

معرض وظائف  - 2016الخبر

تتيح شركة معارض الظهران الدولية ألصحاب العمل ،االلتقاء والتواصل المباشر
مع عدد كبير جدًا من خريجي مختلف المراحل التعليمية ،في معرض وظائف
 ،2016الذي يتم خالله عرض الشواغر الوظيفية المتوافرة لدى الشركات
والمؤسسات ،واستقطاب أفضل الكفاءات المتقدمة للعمل لديها.
www.wadaef.sa

 11-9أكتوبر

المعرض السعودي الدولي لتجهيزات
وتكنولوجيا الفنادق  -الرياض

يمثل المعرض الذي يحتضنه مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات ،منصّ ة
فريدة لتغطية كل ما يتعلق بالفندقة من استثمار ،وإدارة ،وتوريد ،وتطوير،
وتجديد ،بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة من شركات التصميم
الداخلي ،إذ يتجاوز عدد العارضين  100عارض من داخل المملكة وخارجها.
www.saudihoteltechexpo.com

 13-12أكتوبر

مؤتمر اإلبداع واالبتكار والتنمية المستدامة – مكة المكرمة

ّ
يؤسس لحراك علمي مستدام
تنظم جامعة أم القرى بمكة المكرّمة مؤتمرًا ّ
ومتجدّد ،للوصول إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار في مجال العلوم االجتماعية،
والبحث في موقعها األكاديمي.
www.uqu.edu.sa

for 24 hour legal assistance, please call

+971 (50) 328 99 99
Ofﬁces

 18-16أكتوبر

SAUDI ARABIA, QATAR, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN

المؤتمر الدولي القرآني األول  -أبها

تعقد جامعة الملك خالد في أبها ،ممثلة في كلية الشريعة وأصول الدين ،المؤتمر
القرآني األول لتوظيف الدراسات القرآنية في عالج المشكالت المعاصرة.
تتضمّ ن محاور المؤتمر توظيف الدراسات القرآنية في عالج المشكالت االعتقادية
والفكرية االجتماعية ،واالقتصادية ،والتعليمية.
www.islp.kku.edu.sa
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+971 4 330 39 93
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تسالي

الكلمة الضائعة

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

ط

ا

ر

ق

ﺣﺮﻓﺎن:

لن  -جم  -هر � -سد
 3أﺣﺮف:

حفر  -مرت  -مال  -ر�سم  -جرد  -دفن  -جرن
هجر  -ن�سر  -رجم  -طوق � -سجد

 4أﺣﺮف:

طارق  -يرجو  -ج�سدا  -مك�سب  -من�سف
�ساد�ش  -نرج�ش  -حممد  -ابار  -فاتن  -مدار
قند�ش  -جمره

 5أﺣﺮف:

مطارق  -رم�سي�ش  -مدينة � -سيدنا

 6أﺣﺮف:

كا�سرين  -فل�سطني  -الأمل�ش
 7أﺣﺮف :الأنفال

أشكال مسلية

لﻸذكياء 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
27
23
30
52

 -أكتوبر 2016

هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

12
21
6

3
؟
4

7
9
6
إعداد :نور الرشدان

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

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

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

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

ﺗﻤاريﻨﻚ الرياﺿﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨاء السفر
اإ¿ eتعة التحلي≥ ‘ ال�Øصاء ,وروYة الSصSÎصا∫ ,واإeعا¿ الن¶ ‘ ôالLCواء اŸحي£ة بال£ائ IôاCو Jل∂
الت» µJو¿ Yل≈ بعد ,اCو حت≈ الت ÒµØال¡ا ‘ ÇOاôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ≤ØJoد بùصب Öال�صعور ببع�¢
ا�Ÿصا≤jا äالنùØصية اCو الBل Ωا÷ùصدjة .ولتµو¿  …õjõYاùŸصافùe ôصتمت kعا eا Yلي∂ اإل اإVصافة بع� ¢التمjôناä
الjôاVصية اإL ¤دو∫ رح ,∂JÓوالت» µÁن∂ ال≤يا Ωب¡ا ‘ ≤eعد∑ اCو NارLه بùj πµص ôوSص¡ولة .واإلي∂ …õjõY
اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:
ﺗﻤاريﻦ الﻈﻬر
يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل
« »5مرات اأي�ص ًا.
ﺗﻤاريﻦ الﻴديﻦ
)ا( C

ا• C
•Ü
•ê
•O

ﺗﻤاريﻦ الﻘدﻣﻴﻦ
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توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأ�صفل وم��د الإب �ه��ام نحو الر�ص≠
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞
الأخرى.
توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأعلى ومد كل اإ�صبع نحو الأ�صفل
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�صغني ع�صر م��رات ب��اجت��اه ع�ق��ارب ال�صاعة ثم
بالجتاه املعاك�س.
ب�صط اليدين ون�صرهما.
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ا • Cتدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.
 • Üب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.
 • êب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.
ﺗﻤاريﻦ الرﻗﺒﺔ والﻜﺘفﻴﻦ
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ﺗﻤاريﻦ الرأس
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النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.
ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.
ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.
ا�صتخدام اإ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.
ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.
تدوير الفكني اإىل الي�صار خم�س مرات ثم اإىل اليمني خم�س
مرات.
�صد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�صفل
واإىل الأمام واخلل∞.
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ا • Cتدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.
 • Üرفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
 • êتدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.
 • Oاللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت
املتاعب
ً
للم�صافر فح�صب بل للجميع.
وfنüصح  …õjõYاùŸصاف ôببع� ¢النüصائح ال£بية ا¡Ÿمة bب πالôحلة و‘ اKCنائ¡ا:
 • 1التحرك بني اآونة واأخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.
 • 3ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.
 • 5العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.
 • 7الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل.í

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﻮف
ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ«

www.saudia.com

تود «ال�صعودية» اإبالغكم باهتمامها البال≠ مبالحظاتكم ،وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:
إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻀﻴﻮف

الرقم املوحد ) (+966920003777ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم ،الفاك�س )(+966126863150
للتوا�صل اإلكÎون ًيا عن طريق موقع «ال�صعودية» على �صبكة الإنÎنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط )(www.saudia.com/crform
Email: cr@saudia.com | Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
اأما بريد ًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�صعودية(.
ﻷﻧﻪ اﻷﺳرع واﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ الﻤﻤﻠﻜﺔ

الﻄﻴران الﺨاص SPA

¿ƒµdÉa

رقم موحد للحجز920022222 :
لإلغاء احلجز920030000 :

Falcon 7X

ال�صعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

أرﻗام الﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﺧارج
الﻤﻤﻠﻜﺔ

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@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�صيوف يف املطارات مثل:
• تخ�صي�س كاون Îلإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على
الدرجتني الأوىل والأعمال ،وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة،
مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

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

الﺨﻄﻮط السﻌﻮديﺔ لﻠﺸﺤﻦ

املوقع الر�صمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكÎوين
الهات∞ املوحد:

+966 92000 1668

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

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم 3 #

B777-F

• اإ�صدار بطاقات ال�صعود جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة.
• اإمكانية اإ�صدار بطاقات ال�صعود م�صب ًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات.
B747-8Fالعناية بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد.
•
B747-8Fتخ�صي�س كاون Îخلدمة ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة.
•
• تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.
• تعوي�س ال�صيوف الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة.
• تقدمي خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل � 24صاعة من موعد اإقالع الرحلة
B777-Fمن خالل موقع ) ،(www.saudia.comوذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية الذين
B777-Fلديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

B777-F

وﺟﺒات ﺧاﺻﺔ

تقدم «ال�صعودية» ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

• مركز العناية باأع�صاء الفر�صان
Alfursan Care Center

هات∞Tel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعايﺔ اﻷﻃفال الﻤساﻓريﻦ وحدﻫﻢ

تقبل «ال�صعودية» �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة ،والذين مل يبلغوا بعد
�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم ،اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.
ﺿﻴﻮﻓﻨا الﻜرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية ..تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام،
ً
باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني ،ول حتتمل اأوزا ًنا باأك‡ Ìا خ�ص�صت له،
حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للÎويí
عنهم عندما ي�صعرون بامللل.
ننبه اإىل ذلك ً
حفاXا على اأطفالنا و‡تلكاتنا ،ونثق متا ًما باأن
�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

هات∞• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
هات∞Tel: +966 12 686 1010 :

alfursan@saudia.com

إرشادات اﻷﻣﺘﻌﺔ

• جلعل �صفرك اأك Ìراحة و�صهولة تاأمل «ال�صعودية» التاأكد من ا�صتالم
اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�صكل واللون.
• يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ،ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

األسطول

FLEET

بوينج 777 - 368

Boeing B777-368

السعة املقعدية:
املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64٫80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
ال ( 14٫685كم).
املدى 7930 :مي ً

بوينج 777 - 268

السعة املقعدية:
املجموعة األولى :السعة املقعدية 230 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية :السعة املقعدية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15٫372 - 14٫800( ،كم).

إيرباص 321

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

إيرباص 320

السعة املقعدية:
املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).

إمبراير 170

السعة املقعدية 66 :مقعدا ً.
 6لدرجة األعمال 60 ،لدرجة الضيافة.
الطول 98 :قدم ًا ( 29٫90متر).
املسافة بني اجلناحني 85 :قدم ًا ( 26٫00متر).
السرعة عند االستواء 473 :عقدة ( 544ميل/ساعة 876 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 35٫000 :قدم ( 10٫668متر).
املدى 2000 :ميل 3٫704( ،كم).

Seating Capacities
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 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
Seating Capacities
A: 230 seats – 24 First Class, 36 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
Seating Capacity: 298 seats
36 Business Class, 262 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
Seating Capacities
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

Embraer 170
Seating Capacity: 66 seats
6 Business Class, 60 Guest Class
)Length: 98 ft (29.90 m
)Wingspan: 85 ft 4 in (26.00 m
)Cruising speed: 473 knots (544 mph, 876 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 35,000 ft (10,668 m
)Range: 2,000 nautical miles (3,704 km

88329923
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ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣفﻴدة
دﻟﻴﻞ ارﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج
 …õjõYاŸواWن »JõjõY ,اŸواWنة..
اإر�صادات مهمة:
اCو kلY :ند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل»:
• �صريان �صالحية جواز �صفرك ملدة ل تقل عن «�صتة اأ�صهر»،
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات
منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه ،ويكون �صفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�صب ًقا على تاأ�صرية
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج ،وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد
اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.
• احر�س على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�صفر،
وال�صكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�س الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل اأمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س
اإدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�صخ�صية الثمينة ،ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية
كبرية ،وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.
Kاk fياY :ند الو�صو∫ اإ ¤الدولة الت» ü≤Jصدgا:
• تعبئة ‰اذج الدخول بكل حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو‹ اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن اأي معلومات ،والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.
• احÎام اأنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صا ìبدقة ملو ∞Xاجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم
ت�صجيل ما لديه من ›وهرات ،ونقود ،و�صيكات �صياحية،
وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدvا معي ًنا.
• حاف ßعلى جواز �صفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�صخ�صية ،واحر�س على حفظها
يف اأماكن اآمنة.

اذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺎز
ت�صرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برام èاإذاعية بعدة لغات ،ف�ص ًال عن الربام èالتي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر��ص��ال التلفازي عرب ت�صع قنوات هي :القن�اة الأول� ��ى ،القن�اة
الثاني�ة ،ال�ق�ن��اة الريا�صية ،ال�ق�ن��اة الإخ �ب��اري��ة ،ق�ن��اة اأج �ي��ال ،قناة
القت�صادية ال�صعودية ،قناة القراآن الكرمي ،قناة ال�صنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة ،ومعظم اأنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
اﻟﻌﻄﻼت اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية ،اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك.
وبالإ�صافة اإىل ذلك ،هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�صحى.
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
الوحدة النقدية ال�صعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دولر الأمريكي حوا‹  3^75ري��ال .وتوجد اأوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�صة ريالت ،ع�صرة ريالت ،خم�صني ريا ًل ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال .اأما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�صر
هلالت ،خم�س وع�صرين هللة ،خم�صني هللة ،مئة هللة.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
اإ�صراف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�صرة يف اأنحاء اململكة ،ومرخ�س لها ،كما توجد
ال�صبكة ال�صعودية للمدفوعات ،م�صÎكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة ،بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآ‹ يف اململكة.
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
مركز العناية بعمالء STC
900
تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي
›ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأك Ìمن  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عا‹ ال�صرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهات∞.
• خدمة الرقم املوحد ).(9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة اإر�صال الربقية التلك�صية عرب
الهات∞ مبا�صرة يف اأي وقت ،ولأي مكان عن طريق الت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ) (969للر�صائل العربية ،وعلى الرقم
) (968للر�صائل الإ‚ليزية.
• خدمة الت�صال املجاين ) ،(800وهي خدمة تقدم للجهات وال�صركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من الت�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�صائلة ،والهالمية ،وامل�صغوطة �صمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق nبل الركاب ال�صيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�صمل ذلك
ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية ،اأو بال�صتيكية،
اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10
ملل ،Îوحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه،
وامل�صروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت باأنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�صتح�صرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�صامبو ،ومعجون الأ�صنان،
بالإ�صاف ًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف
�صكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل،
واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.
ا�صتعالمات الدليل
�صركة زين  -مركز خدمة ال�صيوف
ال�صاعة الناطقة
�صركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

905
959
1222
0560101100
920005700

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ا£Ÿارا äالداNلية
النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب
و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية
ال�صعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة ،لهذا
�صخرت «ال�صعودية» �صبكة �صاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�صها ،فاأ�صبحت
مدينة «الريا�س» ل تبعد عن
«جدة» �صوى �صاعة وني∞ ،بينما
اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل
اخللي èمنها عند مدينة «الدمام»
ل ي�صتغرق �صوى  45دقيقة .ويبل≠
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�صبعة وع�صرين مطارًا.

ا£Ÿارا äالدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدو‹ يف جدة،
ومطار امللك خالد الدو‹ يف الريا�س،
ومطار امللك فهد الدو‹ بالدمام،
و مطار الأمري مد بن عبد العزيز
الدو‹ باملدينة املنورة.
وت�صتوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية ،اإىل جانب
اخلطوط ال�صعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات «الليموزين»
ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

ال¥ô£
تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة
من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها
املÎامية الأطراف ،وتعد هذه ال�صبكة من
اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.
Nدeا äال≤£ار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�س ،والدمام على �صاطئ اخللي ،èوبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا◊افäÓ
اأدخ�ل��ت ال�صركة ال�صعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�س املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

JاS ÒLCصياراä
وتوجد �صيارات لالإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�صتخدام الرخ�صة الدولية اأو التي
ا�صتخرجها من موطنه.

الدفا´ اŸدÊ
الإSصعا±
TصWôة النجدI
حواOث اôŸور
اeCن ال¥ô£
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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.
EMERGENCY PHONE NOs.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.

Civil Defence
Ambulance
Police
Road Accidents
Road Security
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" 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

Southwestern Scramble
Ingredients
1 15-oz. can reduced-sodium black beans, drained
and rinsed
1 avocado, chopped
2 Tbs. weekend-prepped salad dressing
1/4 tsp. salt, plus more to taste Freshly ground pepper
1 Tbs. olive oil
2 corn tortillas, sliced into thin strips
6 eggs, beaten
1/4 cup chopped cilantro

Make it

1. In a medium bowl gently toss together the beans, avocado,
salad dressing, and salt and pepper to taste.
2. Heat the olive oil in a
large nonstick skillet over medium-high heat. Add the tortilla
strips and fry until golden, turning once, about 3 minutes. Remove
and drain on paper towels. Add the eggs and 1/4 tsp. salt to the
pan and scramble until set. Top eggs with fried tortilla strips and
cilantro and serve with the bean salad.

© 2014 meridith corporation - parents.

ACTIVE TIME 25 MINUTES
TOTAL TIME 25 MINUTES
MAKES 4 SERVINGS

Nutrition Per Serving

329 calories; 16g protein; 20g fat (4g sat. fat); 27g carbs; 8g fiber; 1g
sugar; 103mg calcium; 4mg iron; 477mg sodium
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Cuisine

Skillet Chicken
ACTIVE TIME 35 MINUTES
TOTAL TIME 35 MINUTES
MAKES 4 SERVINGS

Ingredients
lb. green beans
Tbs. olive oil, divided
tsp. salt
cups cooked farro
cups reduced-sodium chicken broth,
divided
1 lb. chicken cutlets
1 Tbs. unsalted butter
1/4 cup chopped cilantro

1
2
1/4
2
11/2
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Make it

1. Preheat the oven to 425°F. Line a baking sheet with parchment paper. Toss the
green beans with 1 Tbs. olive oil and salt. Roast until tender, about 25 minutes.
2. In a medium saucepan, simmer the farro with 1 cup chicken broth until broth
is absorbed, about 10 minutes.
3. Heat 1 Tbs. olive oil in a large skillet over medium-high heat. Sauté the cutlets
until cooked through. Transfer to plates. Add 1/2 cup broth to the skillet. Simmer
until thickened, scraping up browned bits. Add the butter, melt, and drizzle over the
chicken. Garnish with cilantro; serve with farro and green beans.

Nutrition Per Serving
364 calories; 32g protein; 13g fat (3g sat. fat); 29g carbs; 5g fiber; 3g sugar;
76mg calcium; 2mg iron; 485mg sodium

Studies have revealed that
a girl’s frontal lobe,
the area that monitors impulses,

is
more
active
than
a
boy’
s
and matures at an earlier age

move will also increase his alertness
when it’s time to work.

Resist early labels | High-energy,
emotional boys are easy magnets for the
ADHD label. But doctors and psychologists warn that it’s often difficult to accurately diagnose this disorder in children
younger than 6. If your son’s teacher
expresses concerns about his behavior
or attentiveness, ask her to be specific.
Squirming during a long lesson isn’t
nearly as concerning as displaying an inability to follow directions or exhibiting
dangerous, impulsive behavior (such as
running into the street after a ball during
recess). Your child’s doctor can help you
with separating normal boy behavior
from a potential problem and, in the case
of ADHD, she can recommend a helpful
course of action to minimize its effects.
Consider waiting another year. “Redshirting,” the practice of holding off for
an extra year before enrolling a child in
kindergarten, has become an increasingly
common way to give kids an academic
and social edge. And it might make
perfect sense for your child. Talk to his

preschool teacher or day-care instructor
to gauge whether he’s poised for the next
step. If he plays nicely with other children;
displays an interest in books, letters, and
numbers; and can focus on a puzzle or a
drawing for at least five minutes, chances
are he’s ready. Should you decide the right
move is to wait, don’t worry about his
falling behind his peers. “Education is not
a race,” Dr. Sax says. “The goal isn’t to see
who can do something first but to develop
a love of learning.”

School rules just
for girls

Girls may have an academic head
start, but your daughter still needs your
help to achieve in the classroom, says
JoAnn Deak, Ph.D., author of Girls Will
Be Girls: Raising Confident and Courageous Daughters.

Get involved in her school | Girls’

achievement goes up when parents are
active in the school community, says Dr.
Deak. So volunteer for lunch duty, work
the bake sale, join the PTA, or offer to
help out the teacher.

Make learning connections | To

boost your daughter’s math performance,
relate it to the real world. If she’s doing
fractions, explain that if the dress she
wants is one-half off, it will cost $20
instead of $40.

Give her an outlet | Even if she’s a
great student who loves to study, your
daughter will benefit from having a nonacademic outside interest, such as ballet,
music, a sport, or the arts.
Find mentors | Studies show that girls

who have a positive adult role model
(aside from Mom and Dad) tend to be
more motivated to achieve. As your
daughter develops specific career interests,
arrange to have her meet with a woman in
that profession to learn more about it.

Emphasize effort | Instead of worry-

ing about how your child’s grades stack
up, focus on having her work hard and
do her best. Girls tend to excel (and be
happier) when their goal is simply to
improve rather than trying to outperform peers.
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Child Psychology suggests that movement
improves boys’ working memory and that
all their fidgeting and wiggling around
may actually help them learn.

They start reading later | The push

toward kindergarten literacy seems to be
impeding boys more than girls. A large
study at Virginia Tech, in Blacksburg,
found that a typical 5-year-old boy’s
language area is comparable to that of
an average 3½-year-old girl’s. Thus, girls
often become the classroom reading
stars in the early years, whereas many
boys struggle and become frustrated.
“The acceleration of the early-elementary curriculum has soured a lot of young
boys on school,” says Leonard Sax, M.D.,
Ph.D., author of Boys Adrift.

Try this blueprint
For boys

Getting your child off to a good start
in school remains the best way to help
him or her secure a bright future. To find
the optimal setting and work with teachers to create opportunities for success,
follow these suggestions:
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Pick the right preschool | Ask the
director to explain the school’s philosophy. An environment that is “play-based”
may be better for boys, who learn most
effectively by doing, while girls are more
likely capable of handling an “academically rigorous” approach. To get a true
picture, visit the classroom in action. “You
want to see the boys building things and
looking happy and productive,” says Dr.
Thompson. Ideally, the teachers will find
fun ways to help children develop the fine
motor skills they’ll need for handwriting.
And regardless of sex, all kids will benefit
from having “choice time,” which helps
boost their sense of independence.
Ask about recess | Free play gives kids

an opportunity to burn off excess energy
while fostering important social connections. It also helps boys, in particular,
develop self-control and can help boost
their memory and language capacities,
according to the National Association for
the Education of Young Children, a childadvocacy group based in Washington,
D.C. While many districts are reducing
or even eliminating recess in the name of

academic progress, Dr. Thompson recommends that schools expand it to twice
daily to benefit learning.

Nurture your child’s passions |

Whether it’s dinosaurs, trucks, soccer, or
animals, odds are your kid is fascinated
by something. Support his hobby by
checking out books on the subject as well
as by visiting museums and libraries and
watching documentaries. Your child will
pick up valuable language, math, science,
and social-studies knowledge and will become a more self-motivated learner. You
could even suggest ways that the teacher
might be able to incorporate his special
interest into the class’s curriculum.

Give him downtime | Though

you want to encourage your child’s
education at home, resist the urge
to practice reading or letter-writing
right after school. After a long day in
the classroom, children need some
time to run around and play. “Let
your son climb, throw, bike, or shoot
hoops—whatever he needs to do,”
Thomas says. Giving him a chance to
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The Secrets
to

School
Success
Boys need different things than girls do to
excel in the classroom. Luckily, we’ve got the
perfect lesson plan for each.
By Jennifer L. W. Fink
a typical active, exuberAlex was
ant 5-year-old boy, but the

teachers at his preschool didn’t approve
of his energetic personality. “They didn’t
appreciate his busyness and thought his
academic abilities were below average,
even though he knew the entire alphabet
and how to count to 100,” says his mom,
Susan Giurleo, Ph.D. As a child psychologist, Dr. Giurleo was reasonably sure
that her son didn’t have attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD). Yet Alex
continued to struggle with behavior and
performance problems at school.
Lots of boys do. Statistically, they’re
at least four times more likely to be
expelled from preschool than girls,
and they’re also twice as likely to be
diagnosed with a learning disability or
to be held back.
Girls rule in today’s classroom. On average, they outperform boys in standardized reading and writing tests. Moreover,
they have recently caught up to boys in
math and edged ahead in science. Boys
lag in almost every subject by middle
school and are four times as likely as girls
to drop out by high school.
Why are boys being left behind? In
part, it’s because they start out at a disadvantage. “Three out of every four boys
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in a typical kindergarten class are more
physically active and developmentally
immature than the girls are,” says Parents
advisor Michael Thompson, Ph.D., coauthor of It’s a Boy! But schools (including
many preschools, which have shifted
their emphasis to academics rather than
teaching social skills) may require students to complete worksheets rather than
let them run around and play. This trend
has made the classroom a far less friendly place for boys, who have a number of
disadvantages compared with girls:

They’re less mature | Studies have
revealed that a girl’s frontal lobe, the area
that monitors impulses, is more active
than a boy’s and matures at an earlier
age. Moreover, a female brain is coded
to secrete noticeably higher amounts of
serotonin, a brain chemical that fosters
self-control. “Girls begin school with
a greater ability to maintain focus for
extended periods of time and to follow
multistep directions,” explains David
Thomas, coauthor of Wild Things: The
Art of Nurturing Boys.
They can’t sit still | Boys seem to be
hardwired for activity in a way that girls
aren’t. A study in the Journal of Abnormal

Key corporate strategy decisions may include

whether to enter, retain,
or exit a given business; whether to
pursue growth internally or externally.

pursue growth internally or externally,
i.e. through alliances or acquisitions;
and how to allocate resources within a
portfolio. In addition to being extremely
risky, these decisions must often be made
based on partial or incomplete information. And of course, they involve large
amounts of money, and can’t easily be
reversed. In light of the above concerns,
how can we ensure the quality of corporate strategy decisions?
In the world of management, it is
tempting but incorrect to define good
decisions after the fact, based on the
favourability of their apparent outcomes.
In an uncertain world, we should never
underestimate the ability of luck—either
good or bad—to come between a strategic plan and its rightful realisation. Good
decisions, then, could be thought of as
those that (1) are the best given current
limitations on information (and may
involve recognition of those limitations),
and (2) can be persuasively justified to
others within the organisation.
Let’s take a closer look at these two
components.

Decision-making structure |

It’s
impossible to discuss corporate strategy
decisions in any depth without acknowledging that professional advisers play
a significant role, and often an overly
dominant one. Corporate strategists’
heavy reliance on advisers may be the
nature of the beast, but it becomes a
concern when leaders cannot engage
knowledgeably with consultants, investment bankers, etc. After all, experts
come equipped with their own biases
and lapses in knowledge, and indeed
their own agendas. Left unchallenged,
they can become like the magician who

forces you to pick the card he wants you
to pick. Of course, the strategic sophistication of an individual leader or team is
never all-encompassing. But strategists
can get a better handle on the entire
range of alternatives available to them, if
they learn to ask the right questions.
In fact, all corporate strategy
decisions boil down to just a few key
alternatives, with underlying trade-offs
in mind. The right answer in a particular case can only come from analysing
firm-specific factors such as the nature of
synergies, how long investments take to
mature, and contracting challenges. My
new book Corporate Strategy: Tools for
Analysis and Decision-Making (co-authored with Bart Vanneste of University
College London) offers a diverse set of
tools and frameworks for this purpose.
While there are no guarantees, the book
is designed to help people move toward
better decision making.

Decision-making process |

However, frameworks such as those in our book
truly work only if they help corporate
strategists bring two crucial elements to
their decision-making process: diversity
of opinion and clarity of language. For
example, two teams could use the same
tools to analyse a pending diversification
decision—with one team primed to focus on minimising the chance of an error
of commission (i.e., taking ill-advised
action), and the other on minimising the
chance of omission error (i.e., missing a
good opportunity).
The same problem, viewed in this way
from opposite angles, is likely to provide
a highly valuable diversity of information and thus of opinion. At the same
time, as long as both teams engage in a

rational discourse incorporating common terms for analysis, they will have
achieved a clarity of language conducive
to real, insightful communication and
a productive end result, even when the
teams differ in their conclusions. The
above methodology could be applied
to almost any major corporate strategy
decision.
Note that the goal here is not to
manufacture opposition by assigning
teams to argue for or against a predetermined outcome, but rather to have each
team give an open-ended analysis based
on a discrete point of view.

In an ideal world… | Corporate
strategy decisions are often made in
stressful, compromised circumstances.
Political pressures from higher-ups,
rivalries across departments, and compressed timeframes can lead to rushed
or muddled decision making. Even so,
having a benchmark for how decisions
would be made in an ideal world can
help strategists stay focused despite the
instability.
In sum, from a substantive perspective, better corporate strategy is about
making sure that you have weighed
the most likely alternatives in a logical
manner. From a process perspective, it
is about engaging with enough people
in the organisation to be confident that
you’ve extracted the best, most complete
information available, and that your
decision is widely accepted as being both
appropriate and fair.
* Phanish Puranam is Roland Berger Chair
Professor of Strategy & Organisation
Design at INSEAD. He is also Academic
Director of INSEAD’s PhD programme.
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Corporate Strategy
Decision Making,

Demystified

For leaders of multi-business firms, the best decisions aren’t necessarily
those that produce the best immediate outcomes.
Phanish Puranam *
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For companies, making high-level

senior leaders of single-business

strategic decisions can be a daunting challenge. The difficulties involved
in such decisions only increase with
the number of businesses under the
company umbrella. With multi-business
firms, the problem shifts from achieving
competitive advantage within a certain
industry or market, to achieving corporate advantage—i.e., managing interactions between businesses in a portfolio
so that the whole is greater than the sum
of the parts.
Key corporate strategy decisions
may include whether to enter, retain,
or exit a given business; whether to

Our ability to innovate depends on the

size of our collective brain,
which depends on the ability of social norms to
encourage people to generate, share,
and recombine novel ideas and practices.
psychological capacities allow us to learn
from one another over generations, facilitating a cumulative cultural evolutionary process that produces increasingly
complex and sophisticated technologies,
languages, bodies of knowledge, conceptual toolkits, and adaptive heuristics.
The power of this process arises not from
raw individual intelligence, but from the
reinterpretation of the serendipitous insights and mistakes that our intelligence
produces.
This means that the rate of innovation will depend, at least in part, on the
size and interconnectedness of the pool
of minds contributing to the cultural
evolutionary process. All other things
being equal, larger and more socially
interconnected groups will produce a
greater number of fancier tools, technologies, and techniques, even if their
individual members are less inventive
than those comprising a smaller, more
isolated group.
This finding is supported by both
tightly controlled laboratory experiments and historical case studies. About
10,000 years ago, for example, rising
oceans transformed Tasmania from an
Australian peninsula into an island. On
the mainland, technological progress
continued unimpeded. But in Tasmania, groups of hunter-gatherers began
to lose – or failed to develop – a wide
range of useful technologies: bone tools,
fitted cold-weather clothing, boomerangs, spear-throwers, and durable boats.
When the Dutch arrived in the seventeenth century, Tasmanians had the
simplest technology ever encountered by
European explorers.
To understand humans’ social nature,
it is crucial to understand how culture
has driven our genetic evolution in ways
that shape not only our physiology and

anatomy, but also our social psychology,
motivations, inclinations, and perceptions. From this long process, in which
surviving and thriving meant acquiring
and adhering to the local social rules, we
emerged as potent social learners.
The foundation of our ability to form
cooperative communities, organizations,
and societies arises not from innate
cooperative tendencies, but from the
specifics of the social norms that we
learn, internalize, and enforce on others.
While our innate motivations do play a
role, they are harnessed, extended, and
suppressed by social norms, which form
the institutional skeleton that allows our
innate inclinations to operate.
This novel view of human nature
and society generates some important
insights.
First, as a cultural species, humans
acquire ideas, beliefs, values, and social
norms from others in their communities, using cues of prestige, success, sex,
dialect, and ethnicity. We pay particular
attention – especially under conditions
of uncertainty, time pressure, and stress
– to domains involving food, danger, and
norm violations. Changing people’s behavior begins with an understanding of
our cultural nature, not our rationality.
Second, we gradually internalize the
social norms that we acquire through a
culture-driven process of self-domestication. (We acquire our standards for judging and punishing others through the
same process.) These internalized norms
become the motivations that guide
our actions. This means that people’s
preferences, desires, and motivations are
not fixed, and thus that well-designed
programs or policies can change what is
automatic, intuitive, and obvious.
Third, the most potent social norms
harness aspects of our evolved psychol-

ogy. Social norms for fairness toward
foreigners, for example, are much harder
to sustain and diffuse than those that
demand that mothers care for their
children.
Fourth, our ability to innovate depends on the size of our collective brain,
which depends on the ability of social
norms to encourage people to generate,
share, and recombine novel ideas and
practices.
Fifth, there is a fundamental link
between institutions and psychology.
Because different societies have different
norms, institutions, languages, and technologies, they also have different ways of
reasoning, mental heuristics, motivations,
and emotional reactions. The imposition
of imported institutions often creates
psychological and social mismatches that
tend to lead to poor outcomes.
Finally, humans lack a certain degree
of rationality, making us terrible at
designing effective institutions and
organizations – at least for now. I am
hopeful that as we obtain deeper insights
into human nature and cultural evolution, this can be improved. Until then,
we should take a page from cultural
evolution’s playbook and design systems
that use variation and selection to make
institutions compete. That way, we can
dump the losers and keep the winners.
By examining the rich interaction and
co-evolution of psychology, culture, biology, history, and genetics, we have the
possibility to gain important insights into
human psychology. This scientific road
has rarely been traveled. It promises an
exciting journey into unexplored intellectual territory, as we seek to understand
the peculiarity of our species.

* Joseph Henrich is Professor of Human

Evolutionary Biology at Harvard University.
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Our Collective

Brain

The rate of innovation will depend, at least in part,
on the size and interconnectedness of the pool of minds contributing
to the cultural evolutionary process.

a game of survival
that pits a troop of
capuchin monkeys against you and
your work colleagues. Both teams
would be parachuted into a remote
African forest, without any equipment:
no matches, knives, shoes, fish hooks,
clothes, antibiotics, pots, ropes, or
weapons. After one year, the team with
the most surviving members would be
declared the victor. Which team would
you bet on?
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You might assume that the humans,
given our superior intelligence, are
the team to beat. But do you or your
colleagues know how to make bows
and arrows, nets, water containers, and
shelters? Do you know which plants
are toxic? Can you start a fire without
matches? Can you make fish hooks
or natural glues? Do you know how
to protect yourself from big cats and
snakes at night? The answer to most, if
not all, of these questions is probably

“no,” meaning that your team would
likely lose to a bunch of monkeys –
probably pretty badly.
This raises an obvious question. If
we cannot survive as hunter-gatherers
in Africa, the continent where our species evolved, how did humans achieve
such immense success relative to other
animals and spread to nearly all of the
earth’s major ecosystems?
Here’s a key piece of the answer:
We are a cultural species. Our unique

©
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Dijon is filled with elegant medieval and
Renaissance buildings, all of art and
culture, museums and galleries.
at 4 rue des Bons Enfants. houses Musee
Magnin. among the displays are works
by Italian, Renaissance, Flemish and
Medieval paintings.
Heading south on rue Monge you will
come to Dijon’s top halal restaurant - Le
Marrakesh – at No 20. Delicious Moroccan dishes include harira soup, oriental
salad, merguez, fish tagine and lamb
couscous. For dessert choose from Arabic pastries or orange salad a la canelle.
A good value childrens’ menu at 9 Euro
offers chicken couscous, a soft drink and
ice cream.
Other halal places to eat include the
Mexican My Tacos, which also does
food delivery, and Chic’n’Food which
specialises in pizza. Le Mediterranee
and Le Palmier serve regional halal
cuisine. And the eponymous mustard is
made in Dijon too along with a speciality pain d’epices spicy bread. The shop
of leading mustard producer, Maille, is
at 30 Rue de la Liberte and the headquarters of the leading spice cake baker
Mulot at Petitjean, can be found at 13
Place Bossuet.
If you are traveling with children take
them to Darcy Park to stroll or play. they

will also enjoy Pompon’s Dijon Bear
Sculpture. Around the corner on Rue
des Voges Hotel Vertigo ia a good place
to stay. Set in a Haussman style building
- more Paris than Cote d’Or - Vertigo’s
interiors are a black and white contrast
to the golden exterior. The contemporary
colour theme is complemented by Ligne
Roset design pieces, suspended beds,
mirror-media entertainment system,
photo bedecked ceilings and other surprises - such as a wooden mouse carving
designer signature. As a bonus an indoor
swimming pool, hammam and sauna
can be found on the tranquil lower floor.
Some 6km from downtown the Holiday Inn is set in the Toison d’Or leisure
park and mall. Here bold modern rooms
come with wifi, flat screen TVs, and
work desks, plus coffee makers and mini
fridges with juices and more. Upgraded
rooms add iPod docks, suites have living
areas and Nespresso machines. And
some rooms have pull out sofas - good
for children, who also eat and stay free
when sharing a room with a parent.
Other facilities include a relaxed restaurant and cozy lounge, a seasonal outdoor
swimming pool, a fitness and spa There’s

also a game room and a meeting room.
And the hotel is easily reached by modern tramway in about 10 minutes from
the train station.
South of Porte Guillaume with its
Triumphal Arch is the Archaeological
Museum. Its early Gothic Hall with its
ogival arches (12th and 13th century)
is held aloft by two rows of columns.
Before leaving town don’t miss the Burgundy Life Museum. Here village and
town life of centuries past is depicted in
tableaux illustrating customs, crafts and
dress. Upstairs a street has been recreated complete with 19th century grocer,
chemist, furrier, hat maker, toyshop and
clockmaker. For many children this is
the highlight of their visit.
If you have time to spare be sure to
head out to the Dijon countryside –
perhaps to Morvan with its rolling green
hills dotted with mustard fields and
medieval villages. Gevrey Chambertin
or Motey will also give an insight into
this rich agricultural region. Alternatively you can roam to the wild reaches of
the Park Naturel Regionale , glide along
its waterways or see it from above by hot
air balloon.
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Dijon
1.

The Palace of the Dukes and Estates of
Burgundy.

2.

Mosque el Kheir, on Charles Dumont
Street is frequented mainly by students.

3.

Place Darcy - catch the tram here to
Toison d’Or leisure complex.

1 2
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ing scenes. Adjacent is Tour Philippe le
Bon, a 46m high medieval tower which
has great views over the city. On a clear
day you can see all the way to the Alps.
Facing the palace is Place de la Liberation, a classical fountain-filled square.
Visually stunning, it was built by one of
the architects of Versailles. And, as it is
pedestrianised and surrounded by cafes,
it is a fine place to relax on a sunny day.
On the eastern side lies the Fine Arts
Museum housed too in the Ducal Palace.
The sprawling galleries are works of art
in themselves and cover European art
from the middle ages to today. There is
also the tomb of Philip the Bold along
with Egyptian art, primitives and sculpture. Not to be missed is the Pompon
Room which showcases the stylised
modern sculptures of animals by local
son , Francois Pompon.
Many of the streets nearby have
names which reflect the former industries - metalworking, glassmaking, basketry. Lavish townhouses of former burghers called hotels particuliers abound.
Fine examples are Hotel Chambellan at
34 rue des Forges and Hotel de Vogue at
8 rue de la Chouette. Another such hotel

hour by train southeast
Lying one
of Paris, the university

city of Dijon makes for a wonderful day
trip for Muslim visitors. There are two
main mosques. Mosquée el-Kheir can be
found at 17 Rue Charles Dumont right in
the centre. Located near Place Wilson, it
opened in 1984. Funded by benefactors
including a Saudi then living in Switzerland, it is used mainly by students from
Dijon campus nearby.
Mosquée el-Imane is at 7 Rue de
la Loire near beautiful Lake Kir. The
mosque plays a social role in the area,

not least because every week the volunteers go to meet local youth, visit the
sick and more. The Dijon area has other
smaller mosques including Mosque
Fountain Ouche, Talant Mosque,
Quetigny Cultural Centre, the Turkish
Mosque and a handful of prayer rooms
in private homes. In summer it is lovely
to picnic beside the water and halal food
can be bought at Boucherie Halal du Palais 4 Rue des Verriert and Carrefour de
Dijon, Centre Commercial Toison d’Or.
Filled with elegant medieval and
Renaissance buildings, Dijon is all of art

and culture, museums and galleries, cafes
and restaurants. Highlights include Porte
Guillaume, the Fine Arts Museum, the
Archaeological Museum and the Palace
of the States. Dukes including John the
Fearless and Phillip the Good brought
the finest architects, painters and sculptors to Dijon A great centre of European
Art was created.
The city’s hub is Place Carnot where
the Ducal Palace can be found. This former home of the Dukes of Nevers is all
of octagonal turrets and a central tower
adorned with elegantly carved hunt-
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Dijon

The Everyday Renaissance
A visit to where modernity lives
with history in one place.
By Veronica Maria Garbutt
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Abha is renowned throughout Saudi Arabia
for its mild climate, mountain scenery,
unique cultural traditions,
and timeless architecture
region, of which many examples abound.
Skilled builders, many generation ago
built beautiful structures out of wood,
rock, and clay. Arranged in clusters,
often found in villages outside of the
city complete with the occasional
watchtower, these are mainly square
structures, which taper as they rise. They
feature crenelated roofs and, if climbed,
superb vistas over their area.
Such buildings are instantly
recognisable as belong to Abha and the
‘Asir region. Head for the Shada Palace
to see a particularly fine example of
this architecture, and appreciate the
impressive craftsman skills passed down
from generation to generation across the
centuries.
Possibly the highlight of any stay
in Abha is to ride one of its cable cars.
Known as “Telefreet” in Arabic, one
line heads up to the Green Mountain
in the centre of Abha, and the other to
the Mount Shouda. Such infrastructure,
designed for tourists that flock to Abha,
allows the city’s visitors to get out of
urban area and experience it from above.
A ride up to the highest point in
Saudi Arabia is one way to experience
how increased elevation changes
both temperature and pressure so
dramatically, and some may even
find the top of Mount Shouda a little
chilly. Nevertheless, gliding high above
and up into the mountains, feeling as
though you are flying, makes for an
unforgettable experience for both adults

and children alike.
The other cable car route leads to
Green Mountain, known as Jebel alAkhdar in Arabic. The reason behind its
name is owed to the many lights, whose
principal colour is green, that dot the
mountain at night. Green Mountain’s
location, overlooking and in the centre
of Abha, makes it a place to go for
panoramic, sunset, or sunrise views.
Also linked on a cable car route, and
highly recommended, is the hanging
village of Habala. Originally accessible
exclusively by rope ladder the village is
now a cable car stop for tourists coming
to experience this interesting location.
Situated on stark and steep mountain
sides, Habala offers a unique perspective
on the challenges of the previous
inhabitants of this region, as well as of its
rugged isolation.
Finally, although Abha and its
surrounding area are known mostly
for their natural beauty and perfect
summer climate, the city also hosts many
restaurants, cafés, and shopping areas.
Arts and crafts are a strong, vibrant
tradition of the Asir region, and the
people of southern Saudi Arabia are
famed for producing quality handmade
items, perfect as both souvenirs or items
for everyday use.
‘Asir province and the south of
Saudi Arabia in general, is particularly
renowned for producing beautifully
intricate and magnificently designed
janbiyas, or curved daggers. Janbiyas

have a short, curved blade with a
heavy inlaid handle, and are worn on a
purpose-made belt passed around the
waist of the wearer.
Exclusively worn by men, janbiyas are
designed as a show of martial strength,
tribal prestige, and social standing.
Traditionally, these were handed down
from father to son, through families
and tribes, generation after generation.
Although little used in everyday life,
these daggers hold great ceremonial
importance in big social events such as
weddings or tribal gatherings.
The town of Khamis Mushait, located
east of Abha, has a particularly fine
janbiya souq, in which makers and
sellers of these unique symbols of Arabia
ply their wares. Choose carefully, and
remember to pack your new purchases
into your hold luggage when flying back
on Saudia.
In many ways, this article does begin
to do justice to the many recreational
and sightseeing opportunities of Abha
and the wider region of ‘Asir. They
are a city and province of great natural
beauty, incredibly hospitable people,
and strong cultural traditions. A visit
there can only lead to breath-taking
moments, unique sightseeing, and the
making of many wonderful memories
that will last a lifetime.

*

Leah Schmidt is travel photographer
based in Saudi Arabia.
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Abha
1. Janbiyas, curved daggers for sale in Abha.
2. Example of the architectural style of

traditional houses in the southern regions of
Saudi Arabia.

3. The splendid colors of Abha.
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the mountainside, and precipitous,
steep cliffs jut out of the range offering
panoramas to take anyone’s breath
away. Unforgettable views as well as
hair-raising ascents and descents are
guaranteed.
For those with families, a visit to the
‘Asir National Park is a must-do. The
largest of its kind in Saudi Arabia, the
National Park extends to the Red Sea
and offers six recreation areas geared
towards families and picnicking, in
addition to a purpose built visitor centre.
Its vast and rugged environment makes
for being an ideal location for hiking, or
landscape viewing.
Vendors are also on site throughout
the ‘Asir National Park’s sightseeing
points, offering light bites, full meals,
sweet snacks, and the famous wood-fire
tea made from herbs including sage.
Brewed using a seasoned kettle, over a
wood fuelled fire, this tea has a depth of
taste and flavour that make it a highlight
of anyone’s trip to southern Saudi
Arabia. It is especially welcome on a cool
day when stiff breezes or cloudy skies
makes a warm beverage essential.
Abha is also famous for its unique
architecture, traditional in the ‘Asir

thing you notice is that the
The first
air is thinner up here. Stepping

off one of Saudia’s thirteen daily flights to
Abha, you realise that this situation is not
due to being either unfit or in physical
difficulty. Rather, you are now at altitude,
standing amidst mountains, high above
the sea. You have now arrived deep in the
mountains of southern Saudi Arabia.
Situated 2,270m above sea-level and the
capital of the ‘Asir governate, the city
of Abha is renowned throughout Saudi
Arabia for its mild climate, mountain
scenery, unique cultural traditions, and
timeless architecture.
With cool temperatures during
summer months, and as the rest of the
country basks in temperatures often
exceeding the high forty degrees Celsius,
Abha has long been the domestic
vacation destination of choice for many
Saudis and their families. In fact, if you
were to question Saudis about Abha,
many would wax lyrical about holidays
spent up in this high-elevation city.
Arriving in Abha, having flown
or driven over the cragged mountain
ranges, is to be immediately confronted
by abundant greenery and scenic
landscapes. Framed by tall mountain
ranges and situated at the western edge of
Mount al-Hijaz, the city counts upwards
of 750,000 inhabitants. This number
swells dramatically during summer
months with the influx of tourists from
lower lying parts of the Kingdom, as
well as a growing contingent of visitors
hailing from the wider GCC region.
Featuring a wealth of different parks
and outdoor activities, Abha is known
throughout the Arabian Peninsula as a
place of leisure and relaxation, as well as
much needed repose from the busy life of
urban centres such as Riyadh, Jeddah, or
Dammam.
The best manner to explore this area
of outstanding natural beauty is by motor
vehicle, with the winding roads leading
up to the mountains that abut the city
offering some adrenaline causing driving
experiences. Undertaking such a road
trip will offer unparalleled views over
Abha and the area around it.
As you climb higher and higher into
the mountains, head towards Soudah
located 22km west of Abha, and which
hosts Saudi Arabia’s tallest peak: Mount
Soudah with 2910m of height. There,
roads twist around tight, hairpin bends,
snaking around and up into the area.
Valleys emerge, cleaved deep down
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Abha

The Rugged Mountain Beauty
A wonderful area of distinguished culture and architecture.
Written and Photographed by Leah Schmidt *
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SKYPRIORITY.
THE ONLY WORD YOU NEED TO KNOW FOR SEAMLESS TRAVEL.
SkyTeam’s iconic red SkyPriority signs guide you through airports across the globe with speed
and ease. From priority check-in, boarding and baggage handling to priority lanes at ticket
offices, transfer desks, security and immigration – it’s all seamless. And it’s all automatic for
SkyTeam Elite Plus, First and Business Class travelers. Find out exactly what’s on offer for your
next trip with the SkyPriority Finder on our app or skyteam.com

SkyTeam

Never Miss a Mile!

SkyTeam Launches Frequent
Flyer Retro-Crediting
it comes to your Frequent Flyer Program (FFP)
account, every mile counts. Unaccredited flights
can make all the difference to your status level or being able
to claim an award ticket. Now, if your FFP number was
not entered into your reservation, the new SkyTeam online
retroactive credit tool makes it easier than ever to keep your
balance up-to-date.

When

Here is How Retro-Crediting Works

SkyTeam’s online tool works in real-time to validate
retroactive requests in a matter of clicks. If you have already
flown and did not receive mileage credit, simply log into
your FFP account to enter your flight details, and the system
validates your request in seconds. Eligible flights are credited
automatically and retroactive requests can be made as little as
one week after the date of travel – the shortest time frame in
the industry.

Join One Program and Enjoy the Benefits of 20

With SkyTeam, there is no need for you to register for several
FFP programs. Just sign up for one of our programs and
start earning and redeeming miles with all SkyTeam member
airlines. You will also earn status miles qualifying you for
SkyTeam Elite and Elite Plus benefits.

The More You Fly, the Better It Gets

Once you’ve signed up, earning miles is easy. Simply provide
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your frequent flyer number when making a reservation or
checking in on a qualifying SkyTeam flight. Your miles are
automatically credited to your account.

Rewards Are Just a Click or Two Away

Alignment between SkyTeam members makes it easier than
ever for you to redeem your miles for an award ticket on
any SkyTeam-operated flight worldwide. You only need one
reservation, regardless of whether you are flying with one or
more SkyTeam member airlines in your itinerary.

More Information?

If you would like additional information about earning and
redeeming miles with SkyTeam, just go to skyteam.com or
your FFP program’s website or helpdesk.

Key Facts about SkyTeam Frequent Flyer Programs
• SkyTeam members offer 17 different FFPs.
• We have more than 200 million frequent flyers.
• Delta Air Lines has the longest-established FFP in
the SkyTeam alliance; launched in 1981.

• The newest SkyTeam FFP is Air Europa’s SUMA,
launched in 2015.

Numbers of planes being delivered within 2016-2023
Year

Total Numbers of Planes

A320/A321

A330

B777-300ER

B787

2016

29

4

10

11

4

2017

30

8

10

5

7

2018

19

18

1

2019

6

3

3

2020

9

7

2

2021

14

10

4

2022

10

10

2023

5

5

Total

122

65

20

16

21

Aljasser: “In just two years Saudia has signed
agreements to acquire 113 new aircraft
distinctive products for our guests. Several of the initiatives
have already been executed and some are in the process so that
by 2020 we will reach our targets of a fleet of 200 aircraft, 1000
daily flights and 45 million annual passengers.”
Mr. Aljasser declared that 2017 will witness the delivery
of highest number of new aircraft (30) in the history of the
airline, 22 of which are widebody aircraft (777-300ER’s/7879’s/A330R’s); while within the last 4 months of this year 2016
we are receiving 25 aircraft, 21 of which are widebody’s in
addition to the 4 aircraft we received earlier this year bringing
the total deliveries in 2016 to 29 aircraft.
He further added that as part of the fleet renewal we are
taking several aircraft out of service according to a phase-out
plan that takes in consideration the delivery of new aircraft;
four 747-400 aircraft have been phased-out this year, and we
have started the phase-out of the ERJ-170 fleet of 15 aircraft
and this will be completed by end of this year in addition to
the phase-out of 5 aircraft from our 777-200 fleet of 23 aircraft
and the remaining 18 will be phased-out before the end of
2017. We have also scheduled the phase-out of our early
generation of A320’s of 28 aircraft over the next two years.
Mr. Aljasser emphasized that these agreements to acquire
new aircraft was being accompanied by other initiatives to
train and prepare our national manpower to operate and
maintain this fleet, this is reflected in the agreement Saudia
signed with the Ministry of Education for 5000 scholarships
to send Saudi students to stud abroad aviation sciences and
maintenance, this is in addition to the Saudia other training
programs that end with employing the trainees
Mr. Aljasser extended his thanks to the Chairman and
Board Directors for adopting the Transformation Program and
the Strategic Plan (SV2020), and the support and follow-up on

the execution of the initiatives of the Transformation Program
to improve the corporate’s performance and its subsidiaries
and SBU’s, increase the operational efficiencies and improve
the services and develop its products offerings; emphasizing
that this program for fleet expansion is the biggest in the
company since its inception over 70 years ago and this
prosperous times of the Custodian of the Two Holy Mosques is
a witness to the achievements taking place to develop “Saudia”
to be in line with the major developments taking place in all
other sectors of our great country.
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63 Airplanes to “Saudia”

Alhamdan: “The new agreements reinforces the national carrier’s strength
and raises its operational efficiency.”
Excellency the Minister of Transport, Chairman of
the Board of General Authority of Civil Aviation,
Chairman of the Board of Saudia Arabian Airlines, Mr.
Sulaiman Alhamdan announced the approval by Saudia’s Board
of Directors of Saudia’s fleet plan, part of which acquiring
additional 63 modern airplanes; Alhamdan further stated that
“it is my pleasure that while we celebrate our National Day to
announce that the national carrier has acquired 63 new aircraft
as part of its fleet expansion and modernization plan reflecting
the strength of our national economy.”
He stressed that this new acquisition will support
the national carrier’s operating plans for domestic and
international markets and its ambitious transformation
program that was approved and supported by the Board as
many of its initiatives and the objectives of its strategic plan
are being carried out.
Mr. Alhamdan sent his heartfelt congratulations to the
Custodian of the Two Holy Mosques and HRH the Crown
Prince and HRH the Deputy Crown Prince on the occasion of
the 86th National Day.
Saudia’s Director General Engineer Saleh Aljasser elaborated
that this new acquisition includes the following aircraft:

His
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15

Boeing
777-300ER’s

13

Boeing
787’s

35

Airbus
A320/A321neo’s

Mr. Aljasser emphasized that these aircraft are in addition
to the 50 Airbus aircraft (A330 Regional’s and A320’s) which
Saudia has signed for last year in Paris under the patronage
of HRH Prince Mohammed Bin Salman, the Deputy Crown
Prince and Minister of Defense and His Excellency the
President of France, and we have begun receiving some of
these aircraft last month.
He further added that “Saudia within two years has signed
agreements to acquire 113 aircraft, in line with its fleet
renewal and expansion initiative which is part of Saudia’s
Transformation Program that was launched last year to double
in 7 years what has been achieved in 70 years, and includes
several other initiatives starting with investment in our people,
upgrade operational efficiency and effectiveness, focus on
total customer experience, optimize the network and creating

Under the Sea
The Mesoamerican Reef near the
Pelican Cayes region of Belize.
Hundreds of marine species call the
coral-filled region home.

© 2016 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by Brian Skerry
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Around the World

Hop to It!
Eastern gray kangaroos in
Murramarang National Park in
Australia. Gray kangaroos are
among the largest kangaroo
species and use their powerful
legs to hop at more than 35
miles an hour.
Photograph by Frans Lanting

Taking the Plunge
An Asian elephant in the
Indian Ocean. Elephants’ large,
buoyant bodies allow them to
float with ease, making them
top-notch swimmers.
Photograph by Jody Macdonald
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Around the World

Hanging by a Thread
A climber on Half Dome in Yosemite
National Park in California. Named for its
iconic shape, the Half Dome granite rock
formation is known among climbers for its
2,000-foot-high Regular Northwest Face
route that takes several days to finish.
Photograph by Mikey Schaefer
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