رمضان  - 1439يونيو 2018

هديتك مع تحيات «السعودية»

ال ِق ِديِّة

وجهة حضارية للترفيه
والثقافة
وحلبات
مالهي
مدينة ترفيهية متكاملة ،تضم
ٍ
َ
َ
وسباق سيارات ودراجات ،وألعابًا مائية
رياضية
وثلجية .وتتمتع بمناظر طبيعية خالبة

عضو تحالف "سكاي تيم"

اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺠﺰ ﺗﺬاﮐﺮ اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ..

ﻟﻠﻤﮑﺎﻓﺂت

ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

لﻂمﺿاﺸآت الﺜي ﻏﺼﺛم لك
اﺖﺔﺞ رﺖﻂﺎك الﺼادﻄﺋ بسﻋﻌلﺋ ﻄﻆ خﻘل ﻇﺼاط برﻇاﻄﺒ
ﺲﺊر ﻄﻌﺻﺳه الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ المﺞاﻏا ﺾاﺠﺎﺊﺛال ﻇﺼاﺬك بﺗﺔﺞ إﺻاﻄﺎك الفﻈﺛﺻﻐﺋ ،اﻗﺠﺎرجاع
الﻈﺼﺛي ،تﺗﻌﻏﻀ الﻈﺼاط لﺊراﻄﺒ وﻗء أخرى ،وﺻسائﻃ ﻊﺛاﻏا إلﺿﺎروﻇﻐﺋ.
تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام ،ﻄﺳﺛل الﻈسﺊﺋ السﻈﻌي ) ﺖسﺈ ﻇﻌع الﺊطاﺻﺋ (  %38.75لﺳمﻘء الرواتﺈ الﺤﻋرﻏﺋ ﻄﻆ  2,500رﻏال ﺖﺎى  3,999رﻏال  %32.39لﺳمﻘء
الرواتﺈ الﺤﻋرﻏﺋ  4,000رﻏال ﺸما ﺸﻌق
** الرﺠﻌم السﻈﻌﻏﺋ لﺊطاﺻات الفﻐﺞا بﻐسك وﻄاﺠﺎرﺾارد تﻐﺎاﻇﻐﻌم ﻊﻎ  400رﻏال ،والﺊطاﺻات الﺊﻘتﻐﻈﻌم ﻊﻎ  600رﻏال

920 000 891

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم

تصدر شهريًا عن االتصال المؤسسي
الخطوط الجوية العربية السعودية
ص.ب  620جدة 21231
المملكة العربية السعودية
www.saudia.com

مدير عام
الخطوط الجوية العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

مساعد المدير العام لالتصال المؤسسي
رئيس التحرير

عبدالرحمن الغازي الطيب

مدير عام الشؤون اإلعالمية

مدير التحرير

منصور البدر
mbalotaibi@saudia.com
هاتف+966 12 686 1676 :

رسالة «السعودية»
حريصا على إرضاء ضيوفه ،يعمل
ً
ال جويًا عالميًا
أن نكون ناق ً
بقدرات تنافسية ،وفق أسس تجارية ،رافعً ا بفخر شعار الوطن
حول العالم بسواعد مُ حفّ زة عالية التأهيل.

ISSN

ردمد1319-1543:

جميع الحقوق محفوظة ،ال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة ،أو
اختزانه في نظام حفظ معلومات ،أو نقله ،أو إرساله بأي صورة أو بأي وسيلة
إلكترونية كانت ،أو التسجيل ،أو خالفه دون إذن كتابي مسبق من الناشر.
اآلراء والمعلومات المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر
الخطوط الجوية العربية السعودية ،أو الناشر ،إنما يتحمل مسؤوليتها كاتبوها
أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

الـمحـتويات
رمضان 1439هـ ،يونيو 2018م

22

ِ
الق ِديِّة
وجهة حضارية للترفيه
والثقافة

مدينة ترفيهية متكاملة ،تضم ماله َي
َ
وحلبا ٍ
وسباق سيارات
ت رياضية
ودراجات ،وألعابًا مائية وثلجية ،وتتمتع
بمناظر طبيعية خالبة.
رمضان  - 1439يونيو 2018

هديتك مع تحيات «السعودية»

32
شرم الشيخ
ُدرة أرض الفيروز

ال ِق ِديِّة

وجهة حضارية للترفيه
والثقافة
وحلبات
مالهي
مدينة ترفيهية متكاملة ،تضم
ٍ
َ
َ
وسباق سيارات ودراجات ،وألعابًا مائية
رياضية
وثلجية .وتتمتع بمناظر طبيعية خالبة

عضو تحالف "سكاي تيم"

صورة الغالف:
نادر جميل

تمنح الزائر تجربة متنوعة بين الرحالت
البرية والبحرية وأنشطة الغوص
والتسوق والترفيه ،وتُصنَّف بأنها أجمل
الوجهات السياحية في مصر.

46
مرضى العيون
والسفر ج ًوا
االحتياطات الطبية

ينبغي استشارة الطبيب
عن إمكانية السفر بالطائرة
بسبب تغ ُّير الضغط في العينين
وتأثيراته في الحاالت التي خضعت
لعمليات عيون تتضمن الحقن
بالغاز أو الهواء.

الناشر

المدير العام

محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

اإلعالنات

نمو اإلعالنية
NUMU ADVERTISING

48
الغذاء وضغط الدم
الخيارات الصحية

يسهم تناول األغذية ذات
التأثيرات اإليجابية في خفض
تحسن
ضغط الدم في حدوث ّ
ملحوظ عند كثير من المرضى.

الرياض

هاتف00966 11 4412555 :

فاكس00966 11 4401466 :

advertising@sspc.com.sa

دبي
هاتف00971 4 4390596 :

فاكس00971 4 4456728 :

advertising@csmedia.ae

توجه المراسالت إلى :
ص.ب65701 :
الرياض11566 :

المملكة العربية السعودية
هاتف00966 11 2128005 :

50
كوارث العنف
التربوي
ء
إيذاء االطفال واآلثار
النفسية

اإلهانة اللفظية أو الجسدية
والتهديد والمقارنة باألقران،
أو نقيض ذلك من اإلفراط في
المدح والثناء ،كلها سلوكيات
تترك آثارها الوخيمة في
شخصية األبناء وتكوينهم
العقلي والنفسي.

فاكس00966 11 4401367 :
الرقم المجاني800 758 6666 :

aws@sspc.com.sa

إحدى شركات

حول السعودية

جزيرة المرجان
يف اخلليج العربي تنبثق جزيرة املرجان التي تبعد عن
�شواطئ مدينة الدمام مب�سافة  1800مرت� .أن�شئت �صناع ًيا قبل ع�شرين
عاما لتكون وجهة �سياحية بامتياز.
ً
تصوير :أحمد آل عواض
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على صفحة الماء
مع ف�صل ال�صيف تبد�أ طيور الفالمنجو املهاجرة �إىل جزر فر�سان ،جنوب البحر الأحمر ،يف بناء �أع�شا�شها على
الياب�سة ،ثم ِّ
حتلق حي ًنا ،وترق�ص �أحيا ًنا على �صفحة البحر.
تصوير :محسن الدعجاني
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سرير السحب
على �سل�سلة جبال ال�سراة يف منطقة ع�سري ،ومن فوق ارتفاعها ال�شامخ تت�سلل ال�سحب البي�ضاء �إىل ح�ضن
القمة لت�سرتيح مع غفوة ال�شم�س.
تصوير :صخر عبداهلل
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روح المغامرة
هواة امل�شي على احلبال يختارون �أكرث القمم غرابة
ولفتًا للأنظار .هذا املغامر اختار يف حتديه هذه
املرة قمتني يف جبل كوركوفادو يف ريو دي جانريو
عا�صمة الربازيل.
Photograph By: Keith Ladzinski
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ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ﻧـﻮر

اﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﺣﺒﺎﺑﻚ
ان ،ﻣﻊ ﺑﺎﻗﺔ ﻧﻮر ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺷﺤﻦ ﺧﻄﻚ ،واﻟﺤﺼﻮل
ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻋﻠـــﻰ رﺻﻴـــﺪ إﺿﺎﻓـــﻲ ﻣﺠﺎﻧـــﻲ ﻳﺼـــﻞ ﺣﺘـــﻰ 300%
ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎت داﺧﻞ ﺷﺒﻜﺔ زﻳﻦ وﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت.
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  2ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ ﻣﺠﺎﻧ ﻣﻊ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺤﻦ ﻟﻠﺨﻂ!
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻄﻚ ﻟﻠﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺳﺎرع ﺑﺰﻳﺎرة أﺣﺪ ﻓﺮوع أو ﻧﻘﺎط ﺑﻴﻊ زﻳﻦ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻚ ﻳﺠﺐ
إﺑﺮاز اﻟﺠﻮاز أو اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة

حول العالم

التحول األزرق
يف �سفالبارد بالرنويج ت�شكل املياه الذائبة خالل
ف�صل ال�صيف �شالالت تت�ساقط من �أعلى القمم
اجلليدية .يقع هذا الأرخبيل يف منت�صف امل�سافة بني
�سواحل الرنويج والقطب ال�شمايل.
Photograph By: Keith Ladzinski
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مركز التجارة الدولي
هونغ كونغ

يقع

مركز التجارة الدويل يف
هونغ كونغ مبنطقة كولون،
وهو ناطحة �سحاب �شاهقة يبلغ
ارتفاعها  484مرتًا ،وعدد �أدواره
 118طاب ًقا .بد�أ ت�شييد املركز عام
 ،2002وانتهى البناء عام ُ .2010يعد
املركز �أطول مبنى يف هونغ كونغ،
وثاين �أطول مبنى يف ال�صني بعد
مركز �شنغهاي املايل العاملي ،وواحدً ا
من �أعلى ع�شرة مبانٍ يف العامل.
ي�ضم املركز من�صة م�شاهدة يف
الطابق  ،100وهي املكان الذي يتيح
للز ّوار التمتّع مبناظر هونغ كونغ
من ارتفاع �شاهق ،ور�ؤية املدينة
بزاوية  360درجة� ،إ�ضافة �إىل التمتع
بالإطاللة ال�ساحرة على جانبي
ميناء فيكتوريا .ي�ضم الربج فند ًقا
عامل ًيا يقع يف الأدوار من  102حتى
 ،118ليكون واحدً ا من �أعلى الفنادق
يف العامل.
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 24ساعة

 24ساعة
في

برشلونة
ُتعد مدينة برشلونة اإلسبانية عاصمة
مقاطعة كتالونيا إحدى أكثر
الوجهات زيارة داخل إسبانيا ومن
خارجها ً
جزءا
أيضا .وتمثل موارد السياحة
ً
كبيرًا من الدخل االقتصادي للمدينة،
حيث يمنحها موقعها
المتميز على الطرف الشمالي الشرقي
لشبه جزيرة أيبيريا شواطئ ساحرة على
البحر األبيض المتوسط ،يضاف إلى
ذلك تنوع معالمها ومواقع
الجذب فيها.

أين تسكن؟
Eurostars Grand Marina Gl Hotel
جرى ت�صميم الفندق لتحقيق �أعلى معايري
الرفاهية والراحة والإطالالت ال�ساحرة على املدينة
وامليناء� .إذ يحتوي البهو الرئي�س للفندق على درج
دائري �صممه املعماري ليو مينغ باي ،م�صمم الهرم
الزجاجي ال�شهري مبتحف اللوفر يف باري�س .ي�ضاف
�إىل ذلك القاعات الفخمة التي حتت�ضن �أن�شطة عدة
على مدار العام ،ومنها جمموعة من املعار�ض الفنية
التي تزهو بها قاعات الفندق ،بالإ�ضافة �إىل م�سابقة
�سنوية للت�صوير الفوتوغرايف.
تقدم مطاعم الفندق �أ�شهى الأطباق املتو�سطية،
وامل�أكوالت العاملية ،ويوفر �سبل الراحة كافة يف غرفه
املوزعة ب�شكل �أفقي ،لت�ضمن �أف�ضل �إطاللة للزائر
على املدينة.
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أين تذهب؟
تُ�صنف �سواحل بر�شلونة على كونها واحدة
من �أهم مواقع ممار�سة ال�سباحة وريا�ضة ركوب
الأمواج� .أما جبال الربان�س الفا�صلة بني فرن�سا
و�إ�سبانيا ،فتمنح زائرها متعة مغامرة الت�سلق �أو
اال�سرتخاء يف املنتجعات ال�صحية املنت�شرة على
اجلبال .وحتى تكتمل اجلولة الريا�ضية فال ميكن
�أن يفوت الزائر زيارة متحف نادي بر�شلونة الواقع
�إىل جانب ملعب الكامب نو ،وهو ملعب نادي
بر�شلونة .ومن املعامل التي ين�صح بزيارتها مبنى
كازا باتييو الذي جرى بنا�ؤه يف عام  1877وجرى
حتديثه على يد غاودي الذي قدم واحدة من �أجمل
الواجهات يف فن العمارة احلديثة.
ُتعد �ساحة امللك واحدة من �أهم رموز احلي
القوطي يف بر�شلونة ،وال�ساحة حماطة بثالثة مبان
تنتمي للق�صر امللكي الكبري .ومن املعامل الأخرى
حديقة جويل التي يرجع تاريخها �إىل عام  ،1900وقد
جرى ت�صنيفها �ضمن مواقع الرتاث العاملي يف عام
� .1984أما النافورة ال�سحرية «ماجيك فاوننت» يف
املدينة فتُعد �إحدى �أ�شهر النوافري يف العامل و�أجملها.

ماذا تتسوق؟
خيارات الت�سوق متنوعة يف بر�شلونة ،فهناك
املتاجر العريقة ،ومتاجر كبار امل�صممني ،وحمال
بيع اجلواهر ،واملراكز التجارية .من �أبرز هذه
املراكز مركز �شوبينج الين الذي يعد واحدً ا من
�أكرب جممعات الت�سوق يف املدينة .كما يتوجه �أغلب
زوار بر�شلونة �إىل �شارع با�سيو دي غرا�سيا للت�سوق
حيث تنت�شر �أ�شهر العالمات التجارية العاملية
للمالب�س والكماليات� ،إىل جانب الفنادق التي
تنت�شر على امتداد ال�شارع ،هذا ف�ض ًال عن املطاعم
واملقاهي � ً
أي�ضا .ومن التجارب املتميزة يف الت�سوق
جممع مارمياجنوم الذي يطل على �ساحل البحر،
�إذ ي�ستمتع املت�سوقون� ،إىل جانب ابتياع ما يرغبون
فيه ،باال�سرتخاء على املمر اخل�شبي الطويل الذي
يحاذي �ساحل البحر.

من هنا وهناك

بيئة العمل في جوجل
ي�ؤمن

م�ؤ�س�س �شركة جوجل الري بيج ب�أنه
�إذا �شعر العاملون بالراحة يف �أثناء
العمل ف�إنهم �سي�صبحون �أكرث �إنتاجية .من
هذا املنطلق عملت جوجل على ت�صميم مقرها
ال�ضخم يف مدينة زيوريخ ال�سوي�سرية ،الذي
ُيعد �أكرب مقرات ال�شركة يف �أوروبا ،بنمط
فريد للغاية لي�شعر العاملون يف ال�شركة �أنهم
يف منازلهم.
يعمل �أكرث من �ألفي موظف يف مقر زيوريخ،
وفقًا ملوقع بيزن�س �إن�سايدر ،على منتجات
جوجل املتنوعة ،مثل :اخلرائط ،والربيد
الإلكرتوين  ،Gmailوموقع يوتيوب .وبينما
ت�ضم مباين املُج ّمع الكبري الذي ت�شغله
ال�شركة مكاتب خا�صة ببع�ض املوظفني� ،إال �أنه
جرى ت�صميم مواقع �أخرى فيه مبخططات
مفتوحة ،حيث ال ميلك كثري من املوظفني
مكاتب دائمة لهم.
يقع مجُ ّمع جوجل على ُبعد دقائق �س ًريا
على الأقدام من بحرية زيورخ ،وي�ضم غرفة
اجتماعات م�صممة على هيئة غابة ،فيها
نحو  100نوع من النباتات .يحظى املوظفون
ب�إبداعات متنوعة يف عامل الت�صميم بهدف

الراحة� ،إذ ت�ضم ال�صالة املائية كث ًريا
من مقاعد اال�سرتخاء اجللدية ،وحو�ض
ا�ستحمام� .أما الطعام ف�إنه متاح جما ًنا
للعاملني ،وذلك لتوفري الوقت الذي يمُ كن �أن
يق�ضيه العاملون خارج ال�شركة يف ا�سرتاحة
الغذاء لتناول وجباتهم.
يعتمد التنقل بني الأدوار على �أ�ساليب
ترفيهية مميزة ،حيث تو�ضع �أنابيب تنحدر
متاما
من الأدوار العليا �إىل الأ�سفل م�شابهة ً
لتلك التي يلهو بها الأطفال يف املالهي .كما
ميكن ا�ستخدام عمود رجال الإطفاء والتعلق
به للنزول �إىل الطوابق الأدنى .تتوافر يف
ال�شركة � ً
أي�ضا خدمات امل�ساج جما ًنا� ،إ�ضافة
�إىل لعب تن�س الطاولة ،والبلياردو ،وممار�سة
التمارين البدنية يف النادي الريا�ضي املتكامل.
ويتجاوز الأمر هذه احلدود الرتفيهية �إىل
اال�ستمتاع مب�شاهدة عرو�ض �سينمائية يف
�إحدى ال�صاالت املخ�ص�صة لعرو�ض العمل،
التي يجري حتويلها �إىل �صالة عر�ض للأفالم
وقت خلوها من املهام .ويف النهاية �إذا �شعر
املوظف بالإرهاق فما عليه �إال التوجه �إىل
�أَ�سِ ّرة النوم للح�صول على غفوة �سريعة.

تعدد اللغات يعزز النمو االقتصادي
تو�صل

الباحثون يف جامعة بري�ستول
�إىل �أن تعدد اللغات ُيعد مفيدًا
لالقت�صادات الوطنية� ،إذ �إن البلدان التي
حتر�ص على تنمية املهارات اللغوية املتعددة لدى
�سكانها ،حت�صل على عوائد اقت�صادية ملمو�سة،
تتمثل يف منو ال�صادرات على نحو �أكرب ،وتوفري
قوى عاملة �أكرث ابتكا ًرا.
ر�صدت الكاتبة االقت�صادية مبوقع املنتدى
االقت�صادي العاملي �صويف هاردا�ش ،عالقة تعدد
اللغات بالنمو االقت�صادي� ،إذ تقول الباحثة يف
الدرا�سات اللغوية بجامعة بري�ستول غابريل
هوغان برون�« :إن اللغة ُمهمة على امل�ستوى
الوطني ،وعلى م�ستوى ال�شركات الأ�صغر
� ً
أي�ضا» ،م�ست�شهدة بالبيانات التي تربط النمو
االقت�صادي بتعدد اللغات التي يتحدث بها
ال�سكان� .إذ تعزو �سوي�سرا  %10من ناجتها
املحلي الإجمايل �إىل تراثها متعدد اللغات،
حيث �إن لديها �أربع لغات وطنية هي الأملانية,
والفرن�سية ,والإيطالية ,والرومان�ش.
تو�صلت �إحدى الدرا�سات املتخ�ص�صة
عن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف ك ٍّل من
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ال�سويد ,و�أملانيا ,والدمنارك ,وفرن�سا �إىل �أن تلك
ال�شركات التي ا�ستثمرت على نحو �أكرب يف تعزيز
لغات من�سوبيها كانت قادرة على ت�صدير املزيد
من ال�سلع� ،إذ متكنت هذه ال�شركات من �إ�ضافة
نحو  10بلدان �إىل �أ�سواقها ،بينما قالت ال�شركات
التي ا�ستثمرت على نحو �أقل يف هذا اجلانب �إنهم
فقدوا العقود املربمة مع بع�ض امل�ستوردين.
وبح�سب درا�سة كندية �أخرى ف�إن العاملني
ممن يتحدثون الإ�سبانية �إىل جانب اللغة
الإجنليزية يحققون من ًوا يف الدخل بنحو � 7آالف
دوالر �سنو ًيا �أكرث من �أولئك الذين يتحدثون
الإجنليزية فقط ،عل ًما �أنه لي�س من ال�ضروري
�أن يكون ال�شخ�ص طليق الل�سان يف لغته الثانية
حتى ي�شعر بالت�أثري الإيجابي لذلك.
يقول �أ�ستاذ العلوم االقت�صادية لوي�س
كري�ستوفيد�س� ،أحد امل�شاركني يف الدرا�سة:
�إن ال�شخ�ص لي�س م�ضط ًرا �إىل التحدث بلغة
ثانية يف العمل جلني املكاف�آت املالية ،و�إمنا
قد يرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أن معرفة لغة
ثانية تُعد عالمة على القوة املعرفية ،واملثابرة،
والتعليم اجليد.

من هنا وهناك

أكثر البلدان جذ ًبا للمواهب
ال�سعي

�سوي�سرا

�إىل جعل بلد �أو مدينة �أو منظمة
قادرين على التناف�س يرتبط
دائ ًما بت�أهيل الإن�سان بو�صفه عن�ص ًرا �أ�سا�س ًيا.
وهو الأمر الذي اهتم به م�ؤ�شر التناف�سية
العاملي للمواهب� ،إذ قام على مدى ال�سنوات
ال�ست املا�ضية ،بر�صد  119دولة ،و 90مدينة،
وت�صنيفها من حيث قدرتها على جذب املواهب
وتطويرها واالحتفاظ بها.
جاءت على ر�أ�س قائمة الأداء الأعلى ،يف
ت�صنيف عام � ،2018سوي�سرا ،و�سنغافورة،
و�أمريكا ،والرنويج ،وال�سويد ،وفنلندا،
والدمنارك ،وبريطانيا ،وهولندا ،ولوك�سمربج،
على الرتتيب .ت�شرتك هذه الدول يف �أربع
�سمات ،قوامها نظام تعليم يتك ّيف مع
احتياجات �أ�صحاب العمل ،و�سوق جتارية
ونظامية مرنة ،وبيئة عمل يتمتع فيها املوظفون
باحلماية االجتماعية ،وحكومات تعزز االنفتاح.
اعتمد امل�ؤ�شر يف قيا�س التناف�سية بني الدول
على جمموعة من العنا�صر� ،شملت التمكني،
وذلك عرب الت�أكد من �أن النظم وال�سوق وبيئة
العمل ت�ساعد على جذب النا�س ال لإق�صائهم.
�أما ثاين العنا�صر فكان اجلذب� ،أي تقومي مدى

انفتاح البلد على املواهب اخلارجية �أ ًيا كانت
مرجعياتهم� .أما النمو فكان هو العن�صر الثالث،
ويتناول مدى تطوير البلد لل�سكان عرب نظم
التعليم ،وال�صحة ،والرعاية االجتماعية .وتناول
امل�ؤ�شر يف العن�صر الرابع الإبقاء على املواهب،
وذلك عرب فح�ص جودة احلياة ومكوناتها
الرئي�سة التي ت�شجع على البقاء يف البلد .ثم
تناول امل�ؤ�شر مهارات التدريب املهني ،ومدى
توافر عمال ذوي مهارات مهنية وتقنية عالية.
ور�صد امل�ؤ�شر� ،أخ ًريا ،عن�صر املعرفة العاملية،
الذي يعني �إتاحة مهارات املعرفة يف الوظائف
املهنية ،والإدارية ،والقيادية حول العامل.
متيزت بع�ض البلدان عن غريها يف عنا�صر
امل�ؤ�شر� ،إذ حلت �سوي�سرا يف املركز الأول،
ب�سبب �أدائها القوي يف �أغلب العنا�صر ،ال�سيما
قدرتها العالية على االحتفاظ باملواهب،
وبيئتها االقت�صادية املثالية� .أما �سنغافورة
فتميزت يف جمال التمكني وجذب املواهب
من اخلارج ،بينما حققت الواليات املتحدة
الأمريكية �أداء متميزً ا يف جمال النمو
والتطوير الوظيفي ،ومهارات املعرفة العاملية،
التي تتيحها �شبكة جامعاتها الرائدة.

تلوث الهواء وتهديد الصحة العامة
ي�شكل

تلوث الهواء خط ًرا كب ًريا على �صحة
الب�شر ،لدرجة �أنه ميثل التهديد
البيئي الرئي�س لل�صحة العامة ،وفق م�ؤ�شر الأداء
البيئي لعام  2018ال�صادر عن جامعتي ييل
وكولومبيا الأمريكيتني ،والذي ا�ستعر�ضه موقع
 Futurismاملتخ�ص�ص يف عر�ض االكت�شافات
العلمية التي ت�ؤثر يف م�ستقبل الب�شر.
ت�شري منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أنه
ميكن ربط �سبعة ماليني حالة وفاة مبكرة
�سنو ًيا ،ب�سبب تلوث الهواء� .إذ ميوت �آالف
الأمريكيني يف الواليات املتحدة الأمريكية
جراء التعر�ض للج�سيمات ال�صغرية ب�سبب
انبعاثات حمطات الطاقة.
�ص ّنف م�ؤ�شر الأداء البيئي  180دولة عرب
عدد من املحاور التي تركزت على �صحة البيئة،
وحيوية النظام البيئي ،و�أكرب تهديد بيئي
لل�صحة العامة .وجاءت �سوي�سرا ،وفرن�سا،
والدمنارك ،ومالطا ،وال�سويد على ر�أ�س قائمة
الدول الأقل ً
تعر�ضا لتلوث الهواء ،بينما ا�ستقرت
الهند ،وبنغالدي�ش ،وبوروندي ،وجمهورية
الكونغو الدميقراطية ،ونيبال يف ذيل القائمة.
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احتلت الواليات املتحدة الأمريكية املرتبة 27
يف هذه القائمة ،اعتمادًا على ما حققته من نتائج
يف جماالت ال�صرف ال�صحي وجودة الهواء .وكان
�أدا�ؤها �ضعي ًفا للغاية فيما يتعلق ب�إزالة الغابات
وانبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
ي�ؤكد اخلرباء �أن جناح التنمية امل�ستدامة
ُ�ستثمر
يتطلب ً
تقدما اقت�صاد ًيا يو ّلد موارد ت َ
يف البنية التحتية البيئية ،و�إدارة دقيقة
لعملية الت�صنيع التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
هدد لل�صحة العامة والنظم البيئية
التلوث املُ ِّ
على حد �سواء .ويطمح برنامج التح�صني
املو�سع ملجابهة تلوث الهواء �إىل الت�أثري
احلقيقي يف ال�سيا�سات امل�ؤدية �إىل هذا
التلوث دون تخويف العامة.
�أ�شار التقرير ،الذي قدّم ملحة عامة عن
واقع التلوث واال�ستدامة البيئية على نطاق
عاملي� ،إىل �أن البلدان التي ُ�صنفت �أقل الدول
ً
ن�شاطا يف حماربة التلوث وحتقيق اال�ستدامة
البيئية ،تفتقر �إىل الدعم ،و�أن تلوث الهواء من
�أ�شد الكوارث التي تنبغي معاجلتها على نطاق
�أكرث ج ّد ّية وتكات ًفا بني الدول.

ال ِق ِديِّة

ال ِق ِديِّة
وجهة حضارية للترفيه
والثقافة

ت�صوير :نادر جميل

وحلبات
مالهي
مدينة ترفيهية متكاملة ،تضم
ٍ
َ
َ
وسباق سيارات ودراجات ،وألعابًا مائية وثلجية،
رياضية
وتتمتع بمناظر طبيعية خالبة.
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بعد

الإعالن عن ر�ؤية ال�سعودية  2030التي
ت�ستهدف على نحو رئي�س تنويع م�صادر
الدخل يف االقت�صاد ال�سعودي من القطاعات غري
النفطية ،كانت منهجية العمل لتنفيذ �آليات هذه
الر�ؤية ت�ستدعي التخطيط مل�شروعات عمالقة بحجم
الطموح والتحديات التي يخو�ضها �أبناء الوطن
لتحقيق النه�ضة املن�شودة .من هنا جاء الك�شف عن
عدد من امل�شروعات ال�ضخمة يف خمتلف مناطق
اململكة ،كان من بينها م�شروع القِدِ ّية .هذا امل�شروع
الذي قام خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،حفظه اهلل ،بتد�شينه يف مايو
املن�صرم ،لي�ؤ�س�س لع�صر جديد يف عامل الرتفيه،
والريا�ضة ،والثقافة ،بو�صفه �إحدى مبادرات �صندوق

اال�ستثمارات العامة ،و�أكرب م�شروع من نوعه يف
اململكة يقام وفق معايري عاملية.
يقع امل�شروع على بعد  40كيلومرتًا جنوب غرب
العا�صمة الريا�ض ،على مقربة من جبال طويق،
وطريق القوافل القدمي .وميكن الو�صول �إليه بال�سيارة
من و�سط الريا�ض يف نحو  20دقيقة ،بينما يبعد عن
مطار امللك خالد الدويل بنحو �ساعة واحدة فقط.
مستقبل الترفيه | يهدف م�شروع القِدِ ِّية �إىل
تلبية احتياجات �شرائح املجتمع ملمار�سة الأن�شطة
الرتفيهية التي ترثي حياتهم .ويقوم امل�شروع وفق
�ست جمموعات رئي�سة هي :مدن املالهي ،واحللبات
الريا�ضية ،و�سباق ال�سيارات والدراجات ،و�ألعاب

الثلج واملياه ،واملناظر الطبيعية اخلالبة ،والن�شاطات
الثقافية والتعليمية .وك ٌّل من هذه الأن�شطة يتناف�س
على تنفيذها وتطويرها �شركات عاملية ت�سعى �إىل
ابتكار جتارب ترفيهية ال مثيل لها.
مساحة شاسعة ونشاطات فريدة | تبلغ
م�ساحة القِدِ ِّية  334كيلومرتًا مرب ًعا ،وتفوق م�ساحتها
م�ساحة كربى املدن الرتفيهية العاملية� ،إذ تتجاوز
م�ساحة والت ديزين وورلد يف مدينة �أورالندو
بالواليات املتحدة الأمريكية ،بنحو �ضعفني ون�صف
امل�ساحة .كما تبلغ م�ساحة القِدِ ِّية � 100ضعف م�ساحة
حديقة �سنرتال بارك ال�شهرية الواقعة يف منطقة
مانهاتن يف نيويورك.

مربعا،
الق ِد ِّية  334كيلومت ًرا ً
تبلغ مساحة ِ
وتفوق مساحتها مساحة كبرى المدن الترفيهية
		
العالمية ،إذ تتجاوز مساحة والت ديزني
وورلد في الواليات المتحدة األمريكية ،بنحو 		
		
ضعفين ونصف المساحة
				

23

ت�صوير :جورج بونتينو

ال ِق ِديِّة

�شعار القدية م�ستوحى من �سل�سلة جبال طويق التي يقع امل�شروع �ضمن نطاقها

هذه امل�ساحة ال�شا�سعة للم�شروع �أتاحت له �أن
ي�ضم عددًا من املدن الرتفيهية والريا�ضية التي
�سيجري بنا�ؤها وفق طرز معمارية مبتكرة ،ت�ؤهلها
ال�ست�ضافة امل�سابقات والألعاب الريا�ضية الكربى،
وذلك عرب توفري امل�ضامري ال�صحراوية التي �سيجري
تخ�صي�صها لريا�ضات ال�سيارات ،بالإ�ضافة �إىل
الريا�ضات املائية والثلجية.
مراحل المشروع | يجري �إجناز امل�شروع عرب
ثالث مراحل .بد�أت املرحلة الأوىل مع �إطالق ويل
العهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
فكرة امل�شروع يف عام  ،2017وهي مرحلة بناء مرافق
املدينة الرتفيهية املتميزة� ،إذ جرى البدء يف تد�شني
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البنى التحتية للمدينة ،وبد�أ العمل يف بناء املرافق وف ًقا
للمخطط ،و�سيجري افتتاح املرحلة الأوىل يف عام .2022
ت�ضم هذه املرحلة �إن�شاء متنزه ترفيهي للألعاب
يحمل ا�سم العالمة التجارية ال�شهرية ،Six Flags
ال�شركة الرائدة يف جمال املتنزهات الرتفيهية على
م�ستوى العامل� ،إذ و َّقع �صندوق اال�ستثمارات العامة
اتفاقية مع ال�شركة لت�صميم املتنزه وتطويره.
�أما املرحلة الثانية ف�ستكون مرحلة تطوير
املجموعات الرئي�سة ،و�ست�شمل � ً
أي�ضا بناء �أربعة
�آالف وحدة �سكنية يف املدة الواقعة بني عامي 2023
و ،2025ويزداد عددها يف املرحلة الثالثة التي هي
مرحلة اكتمال امل�شروع ومنو املدينة لي�صبح �إجمايل
عدد الوحدات ال�سكنية � 11ألف وحدة بحلول عام

 .2030ومن املقرر �أن يجري �إجناز املرحلة الثالثة
من امل�شروع بني عامي  2026و.2035
وقد و�صف ويل العهد� ،صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان ،م�شروع القِدِ ِّية ب�أنه
�سي�صبح معل ًما ح�ضار ًيا بار ًزا ،ومركزً ا مه ًما لتلبية
رغبات جيل امل�ستقبل واحتياجاته الرتفيهية،
والثقافية ،واالجتماعية يف اململكة .بذلك �ست�صبح
القِدِ ِّية عا�صمة املغامرات امل�ستقبلية ،واخليار الأول
للرتفيه والوجهة املف�ضلة لطالبيه ،ملا توفره من
�أن�شطة نوعية جرى اختيارها بعناية فائقة ،وجرى
ت�صميمها وفق �أحدث املوا�صفات العاملية املتطورة،
لت�ضفي البهجة واملرح على جتربة الرتفيه يف اململكة
العربية ال�سعودية.

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يرعى حفل و�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع القدية (و ا �س)

ُيق ِّدر صندوق االستثمارات العامة العوائد
للق ِد ِّية بنحو  17مليار ريال
االقتصادية ِ
بحلول عام  ،2030إضافة إلى بناء  11ألف
		
وحدة سكنية ،وتوفير  57ألف فرصة عمل

عوائد اقتصادية | يقدَّر �أن ي�سهم م�شروع ال ِق ِد ِّية
بنحو  17مليار ريال يف الناجت املحلي الإجمايل
القت�صاد اململكة ،وذلك بعد ا�ستعادة مليارات الرياالت
التي يجري �إنفاقها على ال�سياحة اخلارجية� ،إذ يُقدِّ ر
�صندوق اال�ستثمارات العامة الإنفاق الداخلي للفرد
بن�صف معدل الإنفاق اخلارجي .مع حلول عام 2030
�سيجري توفري � 57ألف فر�صة عمل ل�شباب الوطن
وفتياته .و�ست�صبح القِدِ ِّية قادرة على ا�ستقطاب 17
مليون زائر لقطاع الرتفيه ،و 12مليون زائر لقطاع
الت�سوق ،ومليوين زائر لقطاع ال�ضيافة ،لت�ش ّكل بذلك
قيمة م�ضافة لالقت�صاد ال�سعودي ،ونواة لقطاع
اقت�صادي جديد� ،سيرتافق معه ظهور قطاعات
وخدمات �أخرى مل تكن مطروقة يف ال�سابق.
25

ال ِق ِديِّة

ت�صوير :عبدالعزيز العريفي

الق ِد ِّية ،أو طريق القوافل،
القد ،أو ِ
يقع درب أبا ِ
في محافظة ضرماء غربي الرياض،
		
على مقربة من مشروع القدية .وكانت الطريق بوابة للرياض،
وهمزة وصل بينها وبين الحجاز
						
وبقية ديار نجد الغربية
							

26

 -يونيو 2018

ال ِق ِديِّة طريق القوافل القديمة
ا�ستُوحي �شعار القدية من �سل�سلة جبال طويق
التي ُيعد امل�شروع جز ًءا منها .وتتميز هذه اجلبال
مب�شاهدها اخلالبة وت�ضاري�سها الفريدة .ويقع جنوب
هذه املنطقة «درب �أبا ال ِقد» ،وهي طريق �صخرية
جبل من جبال طويق،
�ضيقة وعرة متتطي ظهر ٍ
وتتعرج معه مينة وي�سرة ،ومتتد �إىل �أعلى اجلبل.
يقع درب �أبا ال ِقد� ،أو القِدِ ِّية� ،أو طريق القوافل،
جنوب بلدة ق�صور املقبل ،التابعة ملحافظة �ضرماء

غربي الريا�ض ،على مقربة من م�شروع القدية.
وكانت الطريق بوابة للريا�ض ،وهمزة و�صل بينها
وبني احلجاز وبقية ديار جند الغربية .ويعد الطريق
من طرق البخور املهمة ال�شهرية قد ًميا يف منطقة
اليمامة� .إذ تخرتق جبال طويق ال�شاهقة �صعودًا،
ومتتد �إىل �أعلى بنحو كيلو مرت واحد ،وتتكون من
�أحجار �صخرية م�شذبة ،ر�صفت بدقة مذهلة ،يعود
تاريخها �إىل الع�صر الإ�سالمي الأول.

ُهيئت طريق �أبي القِ د لنزول اجل َّمالة
و�صعودهم ب�أحمالهم .وروعي يف بنائها و�ضع
«الرجت» ،وهو احلجر الكبري للحماية من الرتدي
يف املنحدرات ،ال�سيما عند املنحنيات اخلطرة.
يوجد م�سجدان عند نهايتي الطريق العتيقة
التي كانت ت�ستخدم لنقل الب�ضائع املتنوعة من
مواد بناء ،و�أقم�شة ،وعطارة ،وثمار لبيعها يف
مدينة الريا�ض.

27

كهف الشويمس

كهف الشويمس
جمال في عمق األرض
يقع الكهف في منطقة حائل ،ويمتد لعمق إجمالي
يصل إلى ثالثة كيلو مترات.

كتابة وتصوير عبدالعزيز محمد العريفي
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تنتابك ق�شعريرة التوج�س واخليفة عندما تهم
بولوج كهف ال�شومي�س وعتمته ،بيد
�أن لذة املغامرة الكت�شاف املجهول تدفعك للم�ضي
قدما يف �سرب �أغواره املت�شعبة ،و�سرعان ما تهد�أ
ً
روحك حاملا تقع عيناك على مالمح جمالياته حتت
الإ�ضاءة ال�صناعية.
الموقع |
كيلومرتًا تقري ًبا �شمال فدك ،التابعة ملحافظة
احلائط يف منطقة حائل ،ويبعد عن مدينة حائل
 250كيلومرتًا ،و ُيعد �أ�ضخم كهف البي -والالبي من
الالبة وهي احلمم بعد جتمدها ،يف اململكة.
يقع كهف ال�شومي�س على ُبعد 45

الكهف وتضاريسه | عند زيارة كهف
ال�شومي�س ال بد من التوغل يف �أرا�ضي منطقة
ال�شومي�س �شديدة الوعورة ،وااللتفاف حول

ت�شكيالت �ساحرة ل�صخور احلمم ال�سوداء املرتاكبة،
التي متلأ املكان ،وتكاد تعيق الو�صول �إىل الكهف،
يف بيئة �شديدة الغرابة وك�أنها ال تنتمي �إىل كوكب
الأر�ض .منطقة ال�شومي�س منطقة بركانية كبرية
وح َّرة ليلى ،تزخر بالأودية،
تقع بني َح َّرة خيرب َ
والقيعان ،والكهوف ،واملزارع ،والقرى ال�صغرية.
يقع الكهف املعني يف مرتفع �صخري لي�س ببعيد عن
جبلي حزم خ�ضراء والربكانيني اللذين يتو�سطان
َح َّرة ليلى �شاخمني بفوهتيهما العظيمتني ،يتو�شحان
بال�صخور الربكانية ،والبة �ضرغد التي ذكرها عامر
بن الطفيل بقوله:
َف َ أَ
لب ِغ َي َّن ُك ُم املَال َوعَوار ًِ�ضا
َ
َولأو ِر َد َّن ا َ
خلي َل ال َب َة َ�ضر َغدِ
الكهف يف الأ�صل متنف�س حلمم بركان جبل
خ�ضراء القريب ،وبعد �أن خمد الربكان وبردت
احلمم ،تركت هذا التجويف املت�شعب املليء
باملفاج�آت اجلمالية .للكهف مدخل وا�سع يرتفع نحو
�أربعة �أمتار ،وبعمق �إجمايل ي�صل �إىل ثالثة كيلو
مرتات ،تت�شكل فيه �شبكة من الأنفاق املظلمة يرتاوح
عر�ضها ما بني ثالثة �أمتار �إىل خم�سة ع�شر مرتًا،
ينتهي بع�ضها �إىل �صاالت مهيبة ترتفع �سقوفها �إىل
ع�شرة �أمتار �أو �أكرث ،بت�شكيالت �صخرية وكل�سية
بديعة .تتطلب زيارة الكهف الت�سلح بك�شافات قوية
ت�ساعد على ك�شف خباياه ومفا�صله .يتميز الكهف
ب�أجواء معتدلة ت�شعر بالدفء يف ال�شتاء والربودة
يف ال�صيف .على �أن ما ي�صيب بق�شعريرة اخلوف
هو وجود مقدار وافر من العظام احليوانية يف زوايا
الكهف وعلى �أر�ضيته الرملية ،ما يدل على �أنه كان
ً
مالذا للحيوانات التي كانت جتلب فرائ�سها اللتهامها
يف اخلفاء� ،إال �أن ذلك مل يكن ليخفي جماليات
الكهف بقدر ما هو �إ�ضافة متميزة تزيد من رهبة
املكان ،وت�ستجلي الف�ضول وروح املغامرة يف النف�س،
ال�سيما مع وطوطة اخلفافي�ش ،و�صرير الرياح.
وجهة سياحية متميزة | تعج املنطقة
خارج كهف ال�شومي�س ،ال�سيما موقع راطا واملنجور،
بالنقو�ش ،والكتابات ،والر�سومات التي تعود �إىل
نهاية الع�صر احلجري الأو�سط ،ما بني � 12ألف و14
�ألف �سنة ،عالوة على الكتابات الثمودية ،لتجعلها
مفتوحا ،ولتكون مع الكهف وجهة
بحق متح ًفا طبيع ًيا
ً
�سياحية جاذبة جديرة ب�شد الرحال �إليها بعد �أن
�أدرجتها اليوني�سكو من بني قائمة الرتاث العاملي.
يحر�ص هواة الطريان ال�شراعي والت�صوير اجلوي
على زيارة املنطقة واال�ستمتاع بالتحليق يف �أجوائها
املعتدلة ،ملا تتمتع به من مناظر �آ�سرة ،وبيئة بركانية
نادرة لي�س لها مثيل يف اململكة.
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بمشاركة
األخضر

تخوض المنتخبات منافسات الدور
األول من البطولة في  48مباراة،
تحظى مباريات المنتخبات الكبرى
والمنتخبات العربية
بأهمية خاصة للمتابعة لدى
المشجع العربي.

ي�شهد

ال�شهر اجلاري انطالق بطولة ك�أ�س
العامل  2018لكرة القدم ،هذا احلدث
الريا�ضي العاملي الذي ال يتكرر �إال كل �أربعة �أعوام،
وي�شارك فيه املنتخب ال�سعودي يف املجموعة الأوىل
مع منتخبات رو�سيا و�أوروجواي وم�صر.
يخو�ض  32منتخ ًبا م�شار ًكا يف البطولة  48مباراة
مق�سمة على  8جمموعات ،تحُ دد
يف الدور الأولَّ ،
املت�أهلني عن كل جمموعة وهما املت�صدر وو�صيفه،

لي�صعد  16منتخ ًبا �إىل الدور الثاين من البطولة،
خلو�ض مباريات ت�شهد �إق�صاء اخلا�سر ،حتى
الو�صول �إىل الدور النهائي الذي تكتمل معه مباريات
بطولة ك�أ�س العامل البالغة  64مباراة.
�إىل جانب املباريات الثالث التي يخو�ضها
املنتخب ال�سعودي يف املجموعة الأوىل ،يبقى
هناك عدد من املباريات املهمة التي ُين�صح بعدم
تفويت فر�صة م�شاهدتها ،وهي مباريات املنتخبات

الكربى املُ�صنفة �ضمن الأبرز على �ساحة كرة
تناف�سا
القدم دول ًيا ،التي ت�شهد مواجهاتهم ً
�شديدً ا ،ال�سيما �أن بع�ض هذه املنتخبات مر�شح
للح�صول على اللقب العاملي .كما �سيويل امل�شجعون
العرب �أولوية خا�صة و�أهمية كربى ملباريات
املنتخب ال�سعودي واملنتخبات العربية امل�شاركة يف
البطولة ،والتي ت�ضم بالإ�ضافة �إىل ال�سعودية ك ًال
من م�صر ،واملغرب ،وتون�س.

أهم مباريات الدور األول من البطولة:
أوروجواي × روسيا

المجموعة األولى
األربعاء  25يونيو 18:00 -
ملعب سامارا  -سامارا

المجموعة الخامسة
األحد  17يونيو – 21:00
ملعب روستوف – روستوف أون دون

البرتغال × إسبانيا

ألمانيا × المكسيك

المجموعة الثانية
الجمعة  15يونيو 21:00 -
ملعب فيشت  -سوتشي

المجموعة السادسة
األحد  17يونيو – 18:00
ملعب لوجنيكي – موسكو

الدنمارك × فرنسا

إنجلترا × بلجيكا

المجموعة الثالثة
الثالثاء  26يونيو 17:00 -
ملعب لوجنيكي – موسكو

المجموعة السابعة.
الخميس  28يونيو – 20:00
ملعب كالينينغراد – كالينينغراد

األرجنتين × كرواتيا

بولندا × كولومبيا

المجموعة الرابعة
الثالثاء  21يونيو – 21:00
ملعب نيزهني نوفغرود – نيزهني نوفغرود
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البرازيل × سويسرا

المجموعة الثامنة
األحد  24يونيو – 21:00
ملعب قازان – قازان

مباريات المنتخبات العربية | ت�شهد الن�سخة احلالية من ك�أ�س العامل م�شاركة �أربعة منتخبات عربية من �ضمنها املنتخب ال�سعودي ،بالإ�ضافة �إىل م�صر ،واملغرب،
وتون�س .يقع املنتخب امل�صري مع املنتخب ال�سعودي يف املجموعة الأوىل ،بينما يلعب منتخبا املغرب وتون�س يف املجموعتني الثانية وال�سابعة على التوايل.

مصر × أوروجواي

السعودية × روسيا

الخميس  14يونيو
18:00
ملعب لوجينكي – موسكو

الجمعة  15يونيو
17:00
ملعب إيكاترينبرغ – إيكاترينبرغ

السعودية × أوروجواي

مصر × روسيا

األربعاء  20يونيو
18:00
ملعب روستوف – روستوف أون دون

الثالثاء  19يونيو
21:00
ملعب سانت بطرسبرغ – سانت بطرسبرغ

السعودية × مصر

مصر × السعودية

اإلثنين  25يونيو
17:00
ملعب فولغوغراد – فولغوغراد

اإلثنين  25يونيو
17:00
ملعب فولغوغراد – فولغوغراد

المغرب × إيران

تونس × إنجلترا

الجمعة  15يونيو
18:00
ملعب سانت بطرسبرغ – سانت بطرسبرغ

اإلثنين  18يونيو
21:00
ملعب فولغوغراد – فولغوغراد

المغرب × البرتغال

تونس × بلجيكا

األربعاء  20يونيو
15:00
ملعب لوجنيكي– موسكو

األحد  23يونيو
15:00
ملعب سبارتاك – موسكو

المغرب × إسبانيا

تونس × بنما

اإلثنين  25يونيو
20:00
ملعب كالينينغراد– كالينينغراد

الحصول على التأشيرة للسعوديين
يجب احل�صول على ت�أ�شرية للدخول �إىل
جمهورية رو�سيا االحتادية� ،إذا كنت م�ساف ًرا
حل�ضور مباريات ك�أ�س العامل .ومن املمكن
احل�صول على بطاقة هوية خا�صة بامل�شجعني
عن طريق تقدمي طلب �إىل مركز FAN ID
وا�ستالم هويتك التي ت�ؤهلك لدخول جمهورية
رو�سيا االحتادية مرات عدة دون احلاجة
�إىل ا�ستخراج ت�أ�شرية جديدة يف كل مرة.
وللح�صول على هوية خا�صة بامل�شجعني يجب
�شراء تذكرة ر�سمية حل�ضور مباريات ك�أ�س
العامل .من ثم عليك �إر�سال طلب الهوية
اخلا�صة بامل�شجعني �إىل املوقع الإلكرتوين
اخلا�ص مبركز � FAN IDأو ت�سليم الطلب
يدو ًيا �إىل �أحد فروع مركز .FAN ID

تفاصيل الرحالت | رحلة واحدة يوم ًيا من
الريا�ض وجدة ابتدا ًء من  12يونيو �إىل  27يونيو
على طائرة بوينغ 777 - 300
موسكو  -روستوف أون دون
�ساعة و 49دقيقة بالطائرة.
موسكو  -فولغوغراد
�ساعة و 30دقيقة بالطائرة.

الخميس  28يونيو
21:00
ملعب موردوفيا – سارانسك

حالة الطقس

فر�صة هطول الأمطار %46
درجة احلرارة العظمى23 :
درجة احلرارة ال�صغرى13 :

أرقام الطوارئ في روسيا
الإ�سعاف 103
ال�شرطة 102

السفارة السعودية في روسيا
العنوان3-Y Neopalimovskiy :
Pereulok, 3, Moskva, Russia, 119121
الهاتف+74992452310 :
�ساعات العمل :من � 09:00إىل 15:00

العملة الروسية
ال ّروبل الرو�سي
روبل رو�سي = تقري ًبا  0.07ريال
�سعودي� .سعر ال�صرف ُمتغيرّ .
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شرم الشيخ

شرم الشيخ
ُدرة أرض الفيروز
تمنح الزائر تجربة متنوعة بين الرحالت
البرية والبحرية وأنشطة الغوص
والتسوق والترفيه ،و ُتص َّنف بأنها أجمل
الوجهات السياحية في مصر.

د .كاميليا عبدالفتاح
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�إنها

جوهر ُة �سيناء ،ومركز اجلمال والعنفوان
املت�أ�صل يف تفا�صيلها من البحر ،وال�سماء،
واجلبال ،والنخيل ،والرمال ،وال�شم�س .هي املدينة
التي متنح زائرها فر�صة ت�أمل القمر فوق التالل،
بينما تداعب يداه ال�شعاب املرجانية .فيها تعانق بهاء
الكون يف نظرة واحدة .متتطي اخليول وتذهب �إىل
رحالت ال�سفاري والتخييم لال�ستمتاع ب�أجواء البادية
وغناء الأعراب ،والرق�ص على الدفوف .تت�سلق
اجلبال ،وتتزلج فوق املاء� ،أو تغو�ص يف �أعماقه مع
الأ�سماك امللونة.
ت�ستمد �شرم ال�شيخ جمالها من موقعها الثمني
على �ساحل البحر الأحمر ،عند ملتقى خليجي العقبة

وال�سوي�س .وبالرغم من �أنها ُ�ش ّيدت يف عهد قريب يف
�ستينيات القرن املا�ضي� ،إال �أنها �أ�صبحت يف �سنوات
قليلة من �أ�شهر املدن ال�سياحية و�أنف�سها يف م�صر.
هذا �إىل جانب كونها �أحد مراكز الغو�ص العاملية التي
ت�ستقطب عا�شقي الغو�ص وحمرتفيه.
محمية رأس محمد | تُعد حممية ر�أ�س حممد
من �أ�شهر معامل �سيناء ،وقد جرى ت�صنيفها عام
 1983على �أنها حممية تراث عاملي طبيعية .من �أكرث
الأن�شطة املاتعة يف هذه الرحلة م�شاهدة احلافة
ال�شرقية للمحمية ،التي تتمثل يف حائط �صخري مع
مياه اخلليج ،وهي تزهو مبا يزيد على مئة وخم�سني

نوعا من ال�شعاب املرجانية التي حتيط بها من
ً
كل مكان .كما تتميز املحمية برثائها بال�شواطئ
املرجانية التي تنت�شر يف �أعماق حميطها املائي،
مالمح جمالها الأ ِلق ،مبا يتواثب
وت�شيع يف املكان
ُ
فيها من الأ�سماك امللونة ،وال�سالحف البحرية،
والأحياء املائية النادرة لت�صبح من �أجمل �أماكن
الغط�س يف املدينة.
الغرقانة | الغرقانة منطقة �سياحية فاتنة من
مناطق �شرم ال�شيخ ،تقع داخل حممية َن ْبق .وقد
ُ�سميت بهذا اال�سم ن�سبة �إىل ال�سفينة الأملانية ماريا
التي ا�صطدمت بال�شعاب املرجانية فغرقت على
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 .1يقع �شارع امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
يف قلب خليج نعمة ،ويعد من �أكرث الوجهات
ً
خ�صو�صا يف فرتة امل�ساء.
اكتظاظا بال�سياح
ً
 .2تعد �شواطئ �شرم ال�شيخ من �أجمل وجهات
الغو�ص ،ملا ت�ضمه من �شعاب مرجانية وبيئة
بحرية غنية.
 .3تكتظ مدينة �شرم ال�شيخ باملنتجعات
ال�سياحية وال�شواطئ الفريوزية ،ال�سيما مع
امتداد املدينة على �ساحل خليج العقبة.
 .4يقع م�سجد ال�صحابة يف مدخل ال�سوق
التجارية القدمية ،ويعد �أحد �أ�شهر م�ساجد
املدينة ،لتميزه بنمط معماري فريد.

2

1
الفور �أمام غابات نبق ،لكنها تركت ،بالرغم من
هذا احلادث امل�أ�ساوي ،م�شهدً ا فريدً ا� ،إذ انق�سم
ج�سد ال�سفينة �إىل جز�أين� ،أحدهما غا�ص على
عمق �أربعة وع�شرين مرتًا داخل املياه ،والآخر ظل
بار ًزا �أعلى �سطح البحر .وبالرغم من �أن هذا
احلادث وقع عام � ،1956إال �أن املنطقة ما زالت
حتمل ا�سم الغرقانة.
�أما حممية نبق ،فهي حممية مائزة ،وابت�سامة
جمال زاهية يف �شرم ال�شيخ .ت�ضم بني جنباتها
نظاما نبات ًيا متفردًا ي�شتمل على ع�شرات الأنواع
ً
من النباتات ،منها �أنواع مندثرة نادرة ال توجد �إال
فيها ،ف�ض ًال عن عدد هائل من احليوانات والطيور
والالفقاريات والأ�سماك امللونة .وبذلك ت�ضم
املحمية �أنظمة بيئية عدة متنوعة بني ال�صحراوي،
واجلبلي ،والبحري ،ما يجعلها ِقبلة هواة ال�صيد
والتخييم ال�صحراوي.

3
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4

يقع خليج نعمة في قلب شرم الشيخ،
		
و ُيعد من أكثر المناطق جذ ًبا للسياح ،بسبب األوقات
الجميلة الماتعة التي يقضيها الزائر بين جنبات شوارعه
المكتظة بالمطاعم والمقاهي الساهرة حتى
			
ساعات الصباح األولى
						
خليج نعمة | يظن ال�سائح للوهلة الأوىل
عند و�صوله �إىل خليج نعمة �أنه لن يجد من
مباهج ال�سياحة �شي ًئا يزيد عما وجده يف �سائر
حما�سا و�شغفًا
�شرم ال�شيخ ،لكنه �سوف يتواثب
ً
حني يكت�شف حجم الن�شاطات التي ميكن �أن
ميار�سها يف �أروقته ،والريا�ضات املبهجة مثل:
الغو�ص ،والإبحار باملراكب ال�شراعية ،وم�شاهدة
ال�شعاب املرجانية يف املراكب الزجاجية،
والتزلج املائي ،وركوب املظالت الهوائية التي
جترها املراكب ال�سريعة.
يقع خليج نعمة يف قلب �شرم ال�شيخ ،ويحتفظ
يف ذاكرة �شوارعه ب�أ�سماء امللوك والر�ؤ�ساء
العرب ،كما تفتح �شوارعه �أذرعها للزائرين بباقة
الأ�سواق الأنيقة الفاخرة ،و�سال�سل الفنادق
واملنتجعات العاملية .و ُيعد اخلليج ومنطقة املارينا
من �أهم وجهات �شرم ال�شيخ التي ال يغفلها زائر،
ب�سبب الأوقات اجلميلة املاتعة التي يق�ضيها

الزائر بني جنبات �شوارعه املكتظة بال�شغوفني
لال�ستمتاع مبطاعمه ومقاهيه ال�ساهرة حتى
�ساعات ال�صباح الأوىل.
متحف شرم الشيخ الدولي | �أتاحت هذه
املدينة اجلميلة للزائرين ،ف�ض ًال عن هذا الزخم
من املناطق ال�سياحية يف �شرم ال�شيخ ،وجبة ثقافية
ماتعة ،تتمثل يف االطالع على الآثار امل�صرية
املتنوعة ،بد ًءا من الع�صر الفرعوين ،حتى الع�صر
احلديث ،وذلك عرب متحف �شرم ال�شيخ الدويل،
الذي ي�ضم �سبعة �آالف قطعة �أثرية .وهو طراز
فريد من املتاحف� ،إذ ال يقت�صر على الآثار فقط،
بل ي�شتمل على قاعات عر�ض �سينمائية وم�سرحية،
وقاعة م�ؤمترات كربى .و�إىل جوار هذا املتحف
الدويل ،يوجد يف �شرم ال�شيخ متحف ال�سالم والبيئة،
�إ�ضافة �إىل قرية الرتاث البدوي التي ت�ضم كث ًريا من
املوروثات البدوية وامل�سارح.
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وجهات ترفيهية في شرم الشيخ

ميدان سوهو | يقع امليدان
الذي ي�شتهر با�سم «�سوهو
�سكوير» قرب فندق �سافوي على
بعد  10دقائق من خليج نعمة.
وي�ضم امليدان كث ًريا من املقاهي
املتميزة التي تقدم ً
عرو�ضا
فنية رائعة ،كما ي�ضم نافورة
راق�صة من �أجمل نوافري �شرم
ال�شيخ ،ف�ض ًال عن �أماكن الرتفيه
والت�سوق ذات الطابع العاملي.

السوق التجارية القديمة | هناك يق�ضي الزائر وقتًا مات ًعا يف
�شراء ما يرغب فيه من هدايا تذكارية ،واال�ستمتاع بالطعام يف �أ�شهر
املطاعم املنت�شرة يف �أنحاء ال�سوق التي ت�ستقبل زوارها مب�سجد
ال�صحابة الذي جرى افتتاحه عام  ،2017و ُيعد �أحد �أهم م�ساجد �شرم
ال�شيخ بنمطه املعماري الفريد.
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قرية ألف ليلة وليلة | وجهة
ترفيهية متميزة تقع يف منطقة
اله�ضبة .ت�ضم القرية �ساحة
رئي�سة م�صممة على هيئة
م�سرح ن�صف دائري يجل�س فيه
ال�ضيوف حول منطقة العر�ض،
لال�ستمتاع بالعرو�ض الفنية،
والفقرات الرتفيهية.

هوليوود | تقع هذه
املنطقة الرتفيهية على
مقربة من خليج نعمة ،وتقدم
ً
عرو�ضا فنية ا�ستعرا�ضية،
وت�ضم جم�سمات �ضخمة
للدينا�صورات املتحركة،
وبع�ض املج�سمات اخلا�صة
ب�أفالم هوليوود ال�شهرية ،مثل
قرا�صنة الكاريبي ،وغودزيال،
وغريهما.
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هل سيحكم البشر
كوكب المريخ؟
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

كنت من كوكب املريخ ،فكيف ميكنك حل م�شكالت �شركتنا؟» .هذا �س�ؤال من
الأ�سئلة التي تطرحها �شركة �أمازون يف املقابالت ال�شخ�صية للأفراد الذين
يتقدمون للتوظيف لديها .عندما �أرى �شخ�ص ًيا هذا االهتمام من عدد من ال�شركات
الكربى على كوكب الأر�ض ب�أنظمة االت�صاالت والإنرتنت الف�ضائية بني كواكب املجموعة
ال�شم�سية فال �أ�ستغرب �أن �شركة �أمازون ت�ضع �ضمن خططها يف القرن احلادي
والع�شرين فتح �أ�سواق جديدة لل�شركة خارج كوكب الأر�ض .يف الأ�سطر الآتية نبحر
لنعرف التحديات التي تواجه الب�شر يف م�شاريع ا�ستيطان كوكب املريخ.
ننطلق اليوم من كلمات ال�سيد �إيلون مو�سك ،رئي�س �شركة �سبي�س �إك�س ،والطامح
للو�صول بالب�شر �إىل املريخ يف عام  2027يف قوله« :املريخ هو املكان الوحيد يف
النظام ال�شم�سي الذي �سيجعل احلياة قابلة لأن تكون يف كواكب متعددة»� .أما رائد
الف�ضاء «بوز �ألدرن» ،الذي ُيعد ثاين رجل يهبط على �سطح القمر عام  ،1969فيقول
ب�صراحة« :الغر�ض من ذهاب الب�شر �إىل املريخ هو لبدء �أول احتالل ،على نحو دائم،
لكوكب �آخر يف النظام ال�شم�سي».
وحتديدا لل�س�ؤال:
الواقع،
أر�ض
�
إىل
�
الطموحة
ننتقل من التوقعات والر�ؤى
ً
هل ي�ستطيع الب�شر احتالل كوكب املريخ �أو ا�ستعماره؟ ت�ستهدف وكالة الف�ضاء
الأمريكية «نا�سا» �إر�سال الب�شر �إىل كوكب املريخ عام  .2033ويف عام  2012جنح
الب�شر يف �إر�سال امل�سبار الف�ضائي «كرييو�سيتي» الذي هبط على �سطح املريخ ،وبد�أ
مهمته با�ستك�شاف الكوكب اجلار .وهنالك حال ًيا م�شاريع طموحة لتطوير روبوتات
ذكية ت�ستطيع التنقل ب�سهولة على ت�ضاري�س املريخ الوعرة بهدف ا�ستك�شاف
الكوكب على نحو �أكرب و�أكرث دقة.
بكلمة �أخرى ،ا�ستطاع الإن�سان الو�صول ب�آالته وتقنياته للمريخ ،ولكن يبقى التحدي
الأكرب يف �إر�سال الب�شر هناك ،حيث ال تزال �أمامنا حتديات متعددة من �أهمها:
�أو ًال :حالة انعدام اجلاذبية :ت�ؤ ِّثر حالة انعدام اجلاذبية يف الف�ضاء اخلارجي يف
�أج�سام رواد الف�ضاء ب�سبب توقف منو العظام ،وهزال الع�ضالت .فعندما عاد ثالثة
رواد ف�ضاء للأر�ض على املركبة الرو�سية �سويوز يف مايو  2013مل يتمكنوا من الوقوف
بعد �أن ق�ضوا � 5أ�شهر فقط يف الف�ضاء .ولعالج امل�شكلة �أجريت �أبحاث لأف�ضل التمارين
الريا�ضية ،واملغذيات ،حيث اكت�شف �أن هرمون التي�ستريون امل�س�ؤول عن اخل�صائ�ص
الذكورية ي�ساعد على جتاوز هذه امل�شكالت!
ثان ًيا :احلالة النف�سية لرواد الف�ضاء :ت�صوروا �أنف�سكم يف مكان مغلق و�صغري مع
عدد حمدود من النا�س ملدة قد ت�صل �إىل ثالث �سنوات ،فقد �أجري اختبار يف رو�سيا
لرحلة افرتا�ضية بني القمر واملريخ عرب حب�س � 6أ�شخا�ص يف كب�سولة مغلقة ملدة 520
جدا يف املراحل
يوما .والنتيجة �إ�صابة �أربعة من امل�شاركني ب�أمرا�ض نف�سية حادة ً
ً
الأخرية .يجري حال ًيا تطوير �أنظمة ذكاء �صناعي قادرة على معرفة احلالة النف�سية
لرائد الف�ضاء عرب قراءة تعابري الوجه من �شا�شة االت�صال لتقدمي العناية النف�سية
الالزمة متى ما تطلب الأمر ذلك.
جدا على �سطح املريخ ،وي�صل
ثال ًثا :م�ستوى الإ�شعاعات :م�ستوى الإ�شعاعات عال ً
مئات �أ�ضعاف م�ستواها على الأر�ض ،بالإ�ضافة �إىل الأ�شعة الكونية والناجتة من عدة
م�صادر كالنجوم املنفجرة ،وجا ٍر تطوير بدل ف�ضائية واقية.
راب ًعا :حجم املركبة الكبري :احلجم الكبري للمركبة الف�ضائية يتطلب �سبعة �صواريخ
لإر�سال مكوناتها من الب�شر وامل�ؤن والطاقة .ومن احللول املقرتحة جتميع املركبة
وال�صواريخ قرب املحطة الف�ضائية الدولية يف الف�ضاء اخلارجي ،لتنطلق من هناك
أي�ضا م�شكلة الهبوط على �سطح املريخ نتيجة احلجم الكبري
�صوب املريخ .وهنالك � ً
للمركبة ،فال َّبد من املوازنة بني قوة االرتطام واالحتكاك بالغازات.
حتد تقني ،حيث مل يجرِ �إىل الآن ح�سب
خام�سا :العودة للأر�ض :يعد هذا �أكرب ٍّ
ً
املعلومات املتاحة العثور على حل للطريقة التي �سيعود بها رواد الف�ضاء �إىل الأر�ض بعد
و�صولهم للمريخ.
عو�ضا عن �إر�سال الب�شر �أن يجري ا�ستخدام الروبوتات،
يقرتح العامل «ميت�شي�ؤو كاكو» ً
بحيث تكون مرتبطة عرب ات�صال دماغي مع الب�شر على كوكب الأر�ض �أو املحطات
الف�ضائية الآمنة ،لنحتل املريخ وبقية الكواكب دون تعري�ض حياة الب�شر للخطر.
ريا ،ففي الوقت الذي قد ي�ست�صعب فيه بع�ضنا م�شروع ا�ستعمار الكوكب
و�أخ ً
الأحمر فهنالك من جتاوزت طموحاتهم كوكب املريخ واملجموعة ال�شم�سية ،مثل
�ساد�س رائد ف�ضاء مي�شي على القمر «�إدغار ميت�شيل» الذي يقول« :يجب �أن نكون
على ا�ستعداد للو�صول �إىل ما وراء كوكبنا وخارج جمموعتنا ال�شم�سية ملعرفة ما
يحدث يف الواقع هناك».
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القيادة والمؤسسات

حسن التبصر
األدوار األساسية األربعة
للرئيس التنفيذي
يتقاسم عشرون من قادة األعمال
العالميين السمات نفسها التي تجعلهم
رؤساء تنفيذيين ناجحين.

ستانيسالف شيكشنيا ،كيريل
كرافشينكو ،إلين ويليامز •

ن�سمع

كث ًريا �أن �إدارة �شركة كربى تُعد واحدة
من �أكرث الوظائف تعقيدً ا يف العامل.
ذلك �أن كليات �إدارة الأعمال ،وم�ؤ�س�سات تقدمي
اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية ،و�شركات التوظيف،
واجلهات املزودة خلدمات التدريب ،لديهم جمي ًعا
ميل �إىل �إ�ضفاء حالة من الغمو�ض على عمل الرئي�س
التنفيذي .مع ذلك ،ينظر الر�ؤ�ساء التنفيذيون
الناجحون �إىل وظائفهم نظرة �أكرث ب�ساطة ،وهم
يرون �أن هذه الب�ساطة تُعد عن�ص ًرا مه ًما من
عنا�صر كفاءتهم .كان ذلك واحدً ا من النتائج التي
انتهينا �إليها يف م�شروع بحثي ا�ضطلعنا به على مدى
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.
�أجرينا ،خالل هذا امل�شروع البحثي ،مقابالت
عدة مع جمموعة منتقاة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني
العامليني من �أكرب ع�شرين اقت�صادًا يف العامل،
من �أجل ا�ستقراء الكيفية التي ينظر بها الر�ؤ�ساء
التنفيذيون �أنف�سهم �إىل عملهم ،وما هي العوامل
التي جتعلهم ناجحني( .ولقد �ض َّمنا نتائج �أخرى
يف كتابنا الذي يحمل عنوان :مدر�سة الر�ؤ�ساء
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على الرغم من �أن الر�ؤ�ساء التنفيذيني الذين
�أجرينا معهم مقابالت ينتمون �إىل قارات وبلدان
و�صناعات و�شركات خمتلفة� ،إال �أنهم �أكدوا جمي ًعا
�أربعة �أدوار �أ�سا�سية للرئي�س التنفيذي ،تتمثل يف
ح�سن التب�صر ،والتعيني ،والتمكني ،و�إدارة الأزمات.
كما ت�شاركوا ممار�سات حمددة ،ت�شكل ا�سرتاتيجيات
ال�سلوك النمطية ،التي تعينهم على القيام بهذه
الأدوار .و�سوف نتو�سع يف �شرح كل من هذه الأدوار
الأربعة ،على مدى �سل�سلة من �أربعة مقاالت،
و�سنو�ضح كيف يقوم ه�ؤالء الر�ؤ�ساء التنفيذيون
بتطبيقها .و�سوف نبد�أ يف هذه املقالة باحلديث عن
الدور الأول وهو ح�سن التب�صر.
حسن التبصر | مل يكن الر�ؤ�ساء التنفيذيون
الع�شرون يف حاجة �إىل حتفيز للحديث عن «الر�ؤية».
فقد �أثار اجلميع تقري ًبا هذا املو�ضوع على نحو عفوي.

فقد قال جون �سينتيناك ،من �شركة �أك�سين�س Axens

الفرن�سيةُ « :تعد القدرة على حتديد ر�ؤية دقيقة �أم ًرا
مه ًما للغاية» .بينما يرى عبدل ف .بدوي ،الذي عمل
�ساب ًقا يف �شركة بانكرز برتوليوم يف كندا� ،أن «دور
أ�سا�سا حول الر�ؤية».
الرئي�س التنفيذي �إمنا يدور � ً
على النقي�ض من النظرة وا�سعة النطاق للر�ؤية
امل�ؤ�س�سية من حيث كونها �صورة ثابتة للم�ستقبل،
ينظر الر�ؤ�ساء التنفيذيون �إىل الر�ؤية على �أنها عمل
متوا�صل .فمواءمة الر�ؤية وحتديثها �إمنا هما عملية
متوا�صلة من البحث عن حلول ملا يطر�أ من �إ�شكاالت.
وي�ستتبع ذلك عدد من العنا�صر هي:
• �أو ًال :الر�ؤية اجليدة تكون دو ًما وا�ضحة متا ًما،
ومع ذلك ف�إنها تتطور � ً
أي�ضا مع ال�شركة والبيئة
الكلية واجلزئية التي تعمل فيها .فكما يقول
دييغو بولزونيللو ،الذي عمل �ساب ًقا يف �شركة
جيوك�س يف �إيطاليا« :يتحدد االجتاه من خالل
ر�ؤية طويلة الأمد ،و�إنك لتُجري عليه تعديالت
م�ستمرة ،لأن العمل يف مثل هذه البيئة يتطلب
فهم ما يحدث يف جميع �أنحاء العامل».

• ثان ًيا :ترتكز الر�ؤية اجليدة على تقييم ر�شيد
لل�سوق ولإمكانات امل�شاريع ،ومع ذلك يجب
�أن تكون دو ًما ر�ؤية ملهمة وعاطفية .يف ذلك
يقول ريناتو بريتاين من �شركة بارا �إنريجيا
يف الربازيل« :ال يتعلق الأمر ب�إ�صدار الأوامر،
بل بجعل النا�س يف الواقع يعتقدون �أنك تعرف
الطريق ال�صحيحة وتوفر الر�ؤية ال�سليمة».
• ثال ًثا :الر�ؤية اجليدة حتدد االجتاه وتر�سي
مبادئ العمل الأ�سا�سية ،بيد �أنها تف�سح جما ًال
كب ًريا للتعبري الإبداعي من جانب كل �شخ�ص.
يقول يل ت�شول ،كيون من �شركة دايليم يف
كوريا اجلنوبية« :ما �أن يبنى النظام ،ف�إنه
�سيعمل .لكن �إذا مل نت�شارك جمي ًعا املنظور
امل�ستقبلي نف�سه ،ف�إن النظام لن يعمل .الرئي�س
التنفيذي يعمل على توفري ذلك».
قصة رئيس تنفيذي | نود �أن نو�ضح كيف يعمل
ح�سن التب�صر احليوي من خالل ا�ستعرا�ض ق�صة
رئي�س تنفيذي عملنا معه عن كثب ل�سنوات عدة،
دعونا نطلق عليه ا�سم �أليك�س .كان �أليك�س يعمل
م�ست�شا ًرا �إدار ًيا عندما عر�ض عليه م�ؤ�س�سو تكتل
جتاري ذي ملكية خا�صة من�ص ًبا تنفيذ ًيا كب ًريا .قرر
ه�ؤالء امل�ؤ�س�سون ،بعد �سل�سلة من اال�ستحواذات،
ت�أ�سي�س �شركة طاقة م�ستقلة ،وكان �أليك�س هو
اخليار الطبيعي ل�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي يف
هذه ال�شركة .كان الإيجاز الذي �أعطي لهذا الرئي�س
التنفيذي ال�شاب ً
ب�سيطا :ح ِّول جمموعة الأ�صول
هذه �إىل عمل جتاري ،من غري �أي ر�أ�س مال �إ�ضايف.
طموحا من ذلك .فقد ا�شتملت
لكن �أليك�س كان �أكرث
ً
ر�ؤيته على �إن�شاء �أف�ضل �شركة يف البالد ،من حيث
الأداء وال ُنظم والإدارة واملوهبة وال�سمعة ،يف غ�ضون
خم�س �سنوات� .أراد �أليك�س �أن يكون هذا امل�شروع
التجاري هو رب العمل املن�شود ،واملورد املرغوب،
ويكون ،ح�سب الإيجاز املقدم من امل�ؤ�س�سني،
املقرت�ض املتميز .وقد ت�شارك �أليك�س يف كل هذا
مع امل�ؤ�س�سة .على ال�صعيد ال�شخ�صي ،كان طموح
رئي�سا تنفيذ ًيا،
�أليك�س �أن يثبت نف�سه من حيث كونه ً
و�أن يجعل �أ�سرته فخورة به .كان مقر ال�شركة يف
املنطقة التي ينحدر منها ،ولي�س يف عا�صمة البالد.
�أراد �أن يبني اقت�صاد مدينته و�أن يثبت �أنها ميكن
�أن ت�صبح موط ًنا ل�شركة كربى وجتذب التنفيذيني
من ذوي الكفاءات العاملية املرموقة.
يف ال�سنة الأوىل ،حر�ص �أليك�س على جذب كبار
امل�س�ؤولني التنفيذيني .وو�ضع ،يف الوقت نف�سه ،نظا ًما
�شفا ًفا لإعداد التقارير ،وعمد �إىل حت�سني �أداء
املكونات املختلفة لل�شركة عن طريق احلد من الفاقد
وخف�ض النفقات.
يف ال�سنة الثانية� ،سعى �أليك�س �إىل بناء املواهب
التي جرى تعيينها حدي ًثا و�صقلها يف �إطار فريق عمل،
والت�شاور معهم حول خمتلف القرارات الرئي�سة.
وتوا�صل مع املوظفني يف خمتلف �أق�سام ال�شركة،
وا�ستثمر يف تقنية جديدة ،و�أدخل �سيا�سات وتدابري
وممار�سات حوكمة حديثة .مبوازاة ذلك� ،أدرك
�أليك�س �أنه يعاين بع�ض �أوجه الق�صور ال�شخ�صية،
ال �سيما من حيث ال�صورة واخلطابة يف املنا�سبات
العامة .بناء على ذلك ،اتخذ لنف�سه مدر ًبا ،وبع�ض

البدالت ،وح�ضر دورات يف �إن�سياد وهارفارد.
بحلول ال�سنة الثالثة ،كانت جميع الركائز يف
مكانها .وا�ستطاع �أليك�س �أن ي�صقل ر�ؤيته ويركز
على مزيد من املمار�سات الأكرث تطو ًرا ،مثل تطوير
املواهب على م�ستوى ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
�أما يف ال�سنة الرابعة ،فقد اعتمدت ال�شركة
بع�ض املمار�سات ذات امل�ستوى العاملي .كان ثمة
كيان تعليمي م�ؤ�س�سي ،وبرنامج ابتكارات ت�صاعدي،
ومنظومة جديدة لأجور املديرين ومزاياهم مبنية
على �أ�سا�س الأداء والتطوير .مل يكن �أليك�س ي�ستثمر
يف تدريب موظفيه فقط ،بل يف مورديه وزبائنه.
بناء على تو�صياته� ،أعاد جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا هيكلة
منظومة حوكمة ال�شركة.
يف بداية ال�سنة اخلام�سة ،نال �أليك�س عددًا من
اجلوائز من حيث كونه �أف�ضل رئي�س تنفيذي ،وجرى
ت�صنيف ال�شركة من حيث كونها �أف�ضل رب عمل
يف البالد على مدى عامني متتاليني .كما نال فريق
الإدارة � ً
أي�ضا جائزة من حيث كونه حقق املركز الأول
على م�ستوى البالد .وكان حملة الأ�سهم يحققون
عائدً ا �سنو ًيا مبا ن�سبته  %30على ا�ستثماراتهم.
على هذا� ،أ�صبحت الر�ؤية حقيقة واقعة قبل عام من
املوعد املحدد.
ترجمة األقوال إلى أفعال | ت�شارك
الر�ؤ�ساء التنفيذيون الع�شرون الذين ا�ستجابوا
مل�شروع بحثنا ممار�سات حمددة تعني قادة الأعمال
على تطوير الر�ؤية التنظيمية وموا�صلة حتديثها،
وهاكم �أربعة منها:
• املمار�سة الأوىل ت�صفها رئي�سة تنفيذية ،من بني
الذين �أجرينا معهم مقابالت ،ب�أنها «الر�ؤية
التنفيذية»� ،أي التي تنبع من فكرة «ترجمة
الأقوال �إىل �أفعال» .نحن نطلق عليها فقط
جت�سيد الر�ؤية .بعبارة �أخرى ،ت�صبح الرئي�سة
التنفيذية جت�سيدً ا ح ًيا ملا تدور ر�ؤيتها حوله� .إذا
كان الأمر يتعلق بالتميز ،ف�إن الرئي�سة التنفيذية
ت�سعى للتفوق يف كل �شيء ت�ضطلع به .و�إذا كان
الأمر يتعلق بالتعاون ،ف�إنها جتعله �أ�سلوبها يف
العمل .يلخ�ص دييغو بولزونيلو الأمر قائ ًال�« :إنه
ينبغي لك �أن تكون قدوة للآخرين و�أن تفهم ما
تعنيه �أفعالك عندهم».
• املمار�سة الثانية ُيطلق عليها �أحيا ًنا «الببغاء
الناطق» .تتلخ�ص بب�ساطة يف ترديد احلديث
عن الر�ؤية .ي�ستخدم الر�ؤ�ساء التنفيذيون
املتمر�سون كل فر�صة �سانحة للحديث على
نحو مف�صل عن ر�ؤيتهم� ،سوا ًء كان ذلك
يف اجتماعات منتظمة لفريق الإدارة� ،أو يف
م�ؤمترات ال�شركة� ،أو عند االنخراط مع العمال
العاديني� ،أو خالل اللقاءات العر�ضية يف �أروقة
املكاتب .قد ي�ستخدمون تعابري خمتلفة يف كل
مرة ،لكنهم يوا�صلون �إر�سال الر�سالة نف�سها حول
االجتاه الذي ت�سري فيه ال�شركة وما ميثله ذلك.
• املمار�سة الثالثة هي تفعيل الر�ؤية .يقول
ريت�شارد رو�شتون ،من �شركة دي�ستل غروب
يف جنوب �أفريقيا« :الأمر الأ�سا�سي املطلوب
من الرئي�س التنفيذي هو العمل على ت�شكيل

امل�ستقبل» ،ويتعلق جزء من هذا امل�ستقبل
باملنظومة الداخلية لل�شركة .فالقواعد
وال�سيا�سات والإجراءات امل�ؤ�س�سية و�أ�ساليب
العمل واملنتجات ،تتحدث جمي ًعا دون �أن يكون
لها ل�سان ،والر�ؤ�ساء التنفيذيون الناجحون
ي�ستفيدون ب�شكل جيد من ذلك لتعزيز الر�ؤية.
ف�إذا كانت ر�ؤيتك تدور حول «حتقيق املركز
الأول على م�ستوى العامل يف جمال �صناعة
الأحذية» ،كما يتحدث دييغو بولزونيللو من
�شركة جيوك�س ،فينبغي لك الت�أكد من �أنك
تكافئ التميز ولي�س الرداءة� .إنه ينبغي لك
�أن توظف الأ�شخا�ص الطموحني و�أن ترقيهم،
و�أن متنحهم احلرية لكي يظهروا مواهبهم يف
جمايل الإبداع واالبتكار.
• املمار�سة الرابعة هي ا�ستخدام الر�ؤية .ت�صف
ني�شي فا�سوديفا ،من �شركة هندو�ستان
برتوليم يف الهند ،هذه املمار�سة ب�أنها« :ر�ؤية
�أو�سع و�إح�سا�س بالعوامل اخلارجية ،بحيث
ميكنك التعاطي مع ال�صعوبات عند ظهورها».
تو�ضيحا واف ًيا ،ي�شجع
لتو�ضيح ذلك الأمر
ً
الر�ؤ�ساء التنفيذيون اجليدون موظفيهم على
ا�ستخدام الر�ؤية امل�ؤ�س�سية من حيث كونها
مرتكزً ا مرجع ًيا ملختلف �أنواع �صنع القرار.
فعندما يطلب نائب الرئي�س للت�سويق امل�شورة
رئي�سا للت�سويق ملنطقة
حول َمنْ يقوم بتعيينه ً
�شمال �أوروبا ،ك�أن يكون حا�ص ًال على ماج�ستري
يف �إدارة الأعمال من �إن�سياد مع خربة �سنتني يف
العمل مع املناف�س الرئي�س لل�شركة �أو مع �إحدى
ال�شركات املخ�ضرمة يف ال�صناعة -ف�إن �أول
�س�ؤال يطرحه الرئي�س التنفيذي ينبغي �أن يكون:
َ«منْ الذي ينا�سب ر�ؤيتنا على نحو �أف�ضل؟»
املنطق نف�سه ينطبق على امل�شاريع اال�ستثمارية،
وعلى عمليات اال�ستحواذ والت�صفية ،وكذلك
على املنتجات �أو اخلدمات اجلديدة.
�إن و�ضع ر�ؤية لل�شركة والتوا�صل حولها وحتديثها يعد
الدور الأ�سا�سي الأول للرئي�س التنفيذي .ذلك �أن هذه
الر�ؤية توفر التوجيه واملعنى والثقافة ،وت�صبح مرج ًعا
ي�سرت�شد به جميع املديرين يف �صناعة القرارات .قد
تتطور الر�ؤية ،لكن ينبغي لها �أن تكون جز ًءا ال يتجز�أ
من امل�ؤ�س�سة ب�أكملها يف جميع الأوقات.
* �ستاني�سالف �شيك�شنيا :Stanislav Shekshnia
�أ�ستاذ ريادة الأعمال وامل�شاريع العائلية يف معهد
�إن�سياد ،ومدير م�شارك يف برنامج القيادة من
جمل�س الإدارة �أحد برامج �إن�سياد لتطوير جمل�س
الإدارة ،و�أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف مركز
�إن�سياد حلوكمة ال�شركات.
* كرييل كراف�شينكو  :Kirill Kravchenkoنائب املدير
العام امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون الإدارية يف �شركة غازبروم
نفط  ،Gazprom Neftوع�ضو جمل�س مديري �شركة
 NIS Gazprom Neftيف �صربيا.
* �إلني ويليامز  :Elin Williamsكاتبة متخ�ص�صة
يف جمال الأعمال وامل�ستقبل املهني والتعليم
العايل ،وحا�صلة على البكالوريو�س والدكتوراه من
جامعة �أك�سفورد.
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تعليم

الجامعات في عصر
الذكاء االصطناعي
سوف تتضاءل الحاجة إلى األيدي العاملة البشرية ،على
عاما المقبلة كلما زادت سطوة الذكاء
مدى الخمسين
ً
االصطناعي وتعليم اآللة ،بفعل التقنيات التي تتفوق في
األداء على اإلنسان في كل مهمة وظيفية تقريبًا.
أندرو واكتيل •
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تلقيت

م�ؤخ ًرا ً
عر�ضا وظيف ًيا لرئا�سة جامعة يف
كازاخ�ستان ين�صب اهتمامها يف املقام
الأول على درا�سة الأعمال واالقت�صاد والقانون،
لكنها تد ّر�س هذه التخ�ص�صات على نحو ي�شوبه
�ضيق الأفق ،و�إن كان �صار ًما فكر ًيا� .أدر�س قبول هذا
العر�ض� ،إال �أنني �أ�شرتط يف ذلك بع�ض ال�شروط.
كان ما اقرتحته هو حتويل اجلامعة �إىل
م�ؤ�س�سة ي�ستمر فيها الطالب يف الرتكيز على هذه
التخ�ص�صات الثالثة ،بيد �أنه ينبغي لهم �أن يتموا
� ً
رئي�سا» يف الدرا�سات الإن�سانية،
أي�ضا
ً
«منهجا ً
والعلوم االجتماعية ،والعلوم الطبيعية ،من ذلك
علوم احلا�سب الآيل والإح�صاء .كذلك ينبغي
تخ�ص�صا فرع ًيا يف الدرا�سات
للطالب �أن يختاروا
ً
الإن�سانية �أو العلوم االجتماعية.

ث ّمة �أ�سباب تدعوين للإ�صرار على هذا التحول،
إحلاحا ،من وجهة نظري ،احلاجة �إىل ت�أهيل
�أكرثها � ً
خريجي امل�ستقبل لعامل يلعب فيه الذكاء اال�صطناعي،
والتقنية املعززة بالذكاء اال�صطناعي ،دو ًرا مهيم ًنا
على نحو متزايد� .إذ يحتاج الطالب �إىل مهارات
جديدة لتحقيق النجاح يف �أ�سواق العمل يف امل�ستقبل.
�سوف تت�ضاءل احلاجة �إىل الأيدي العاملة الب�شرية،
على مدى اخلم�سني عا ًما املقبلة كلما زادت �سطوة
الذكاء اال�صطناعي وتعليم الآلة ،بفعل التقنيات التي
تتفوق يف الأداء على الإن�سان يف كل مهمة وظيفية
تقري ًبا� .إنه لينبغي لقطاع التعليم العايل �أن ي�ؤهل
الطالب لهذا االحتمال .وينبغي للأ�ساتذة تدبر نوع
املهارات التي �سيحتاج �إليها اخلريجون عندما يقف
النا�س عاجزين عن مناف�سة الكائنات الآلية ،على

يحتاج الجيل القادم من األيدي العاملة،
أي طالب الجامعات اليوم،
إلى تدريب متخصص لصقل مهاراتهم.
إنهم يحتاجون ،في الوقت نفسه وربما أكثر من أي وقت مضى،
إلى ذلك النوع من التعليم الذي يؤهلهم للتفكير بأفق متسع،
وإلى استحداث روابط غير عادية وغير
		
متوقعة عبر كثير من الميادين
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افرتا�ض �أن الذكاء اال�صطناعي �سيغري م�ستقبل
العمل يف خالل �أمد حياة طالبنا.
لي�س من ال�صعب التنب�ؤ ب�أن �أوىل املهام التي
�ستندثر �إمنا هي املهام الروتينية .يحدث هذا التحول
بالفعل يف بع�ض البلدان الغنية ،لكنه �سي�ستغرق
وقتًا �أطول يف بلدان مثل كازاخ�ستان .حاملا تتنامى
وترية هذا االجتاه� ،سوف تعمد التجمعات الب�شرية
�إىل تكييف �أ�ساليب حياتها تب ًعا لذلك .فقد تنامت
التجمعات الب�شرية ،على مدى قرون من الزمن ،مع
تنامي الفر�ص االقت�صادية .على �سبيل املثال� ،شهدت
ً
ملحوظا مع تزايد
�أعداد �أ�سر املزارعني تزايدً ا
الطلب على املنتجات الزراعية� ،إذ تنامت احلاجة
�إىل مزيد من الأيدي العاملة لإي�صال ال�سلع الزراعية
للم�ستهلكني.
لن يكون تعداد �سكان العامل احلايل م�ستدا ًما.
ذلك �أنه مع اقتحام الذكاء اال�صطناعي �أ�سواق
العمل� ،سوف تندثر الوظائف ،وتنح�سر فر�ص العمل،
ويتقل�ص عدد ال�سكان تب ًعا لذلك� .إنه �أمر طيب من
حيث املبد�أ ،فقد بات الكوكب ً
مكتظا بقاطنيه ،لكن
�سيكون من ال�صعب التعاطي مع هذا االجتاه على
املدى القريب ،لأن وترية انخفا�ض �أعداد ال�سكان لن
تعو�ض عن فقدان الوظائف بفعل ثورة الكائنات الآلية.
لهذا ال�سبب ،يحتاج اجليل القادم من الأيدي
العاملة� ،أي طالب اجلامعات اليوم� ،إىل تدريب
متخ�ص�ص ل�صقل مهاراتهم� .إنهم يحتاجون ،يف
الوقت نف�سه ورمبا �أكرث من �أي وقت م�ضى� ،إىل ذلك
النوع من التعليم الذي ي�ؤهلهم للتفكري ب�أفق مت�سع،
و�إىل ا�ستحداث روابط غري عادية وغري متوقعة عرب
كثري من امليادين.
من الوا�ضح �أن قادة الغد �سوف يحتاجون �إىل
�إملام وثيق باحلوا�سيب ،بد ًءا من الربجمة الأ�سا�سية
ولي�س انتهاء بال�شبكات الع�صبية ،لفهم كيفية عمل
الآالت التي تتحكم يف الإنتاجية والعمليات التحليلية.
لكن اخلريجني �سيحتاجون � ً
أي�ضا �إىل خربة يف علم
النف�س ،ال ل�شيء �سوى تدبر كيف يختلف «دماغ»
احلا�سوب عن �أدمغتهم� .سوف يحتاج عمال امل�ستقبل
�إىل تدريب يف جمال املبادئ الأخالقية ،مل�ساعدتهم
على ا�ستك�شاف عامل مل يعد بالإمكان �أخذ قيمة
الب�شر فيه على نحو م�س َّلم به.
�إنه لينبغي للأ�ساتذة الذين ي�ؤهلون الطالب لهذا
امل�ستقبل �أن يبد�ؤوا التحرك الآن .وينبغي للطالب

رئي�سا،
الذين يدر�سون الأعمال ،بو�صفها
ً
تخ�ص�صا ً
�أن يدر�سوا التاريخ االقت�صادي وال�سيا�سي لتجنب
التحول �إىل م�سيرِّ ين ال ر�أي لهم .ينبغي لالقت�صاديني
�أن يتعلموا من طالب الهند�سة ،لأن املهند�سني هم
الذين �سيبنون م�ستقبل القوة العاملة .كذلك ينبغي
لطالب القانون �أن يركزوا على نقاط التقاطع بني
البيانات الكربى وحقوق الإن�سان ،حتى يت�سنى لهم
ا�ستنباط الر�ؤى املتب�صرة الالزمة للدفاع عن النا�س
�ضد القوى التي رمبا ت�سعى �إىل حتويل النا�س �إىل
قطع ميكن التخل�ص منها.
حتى �إنه لينبغي للطالب ،الذين يدر�سون
التخ�ص�صات الإبداعية والرتفيهية� ،أن يتعلموا
بطريقة خمتلفة� .إذ �إن النا�س �سوف يحتاجون
ول�سبب واحد ،يف عامل يهيمن عليه الذكاء
اال�صطناعي� ،إىل امل�ساعدة على �إدارة �أوقات الفراغ.
�إننا لن نتوقف عن ممار�سة لعبة التن�س لأن الكائنات
الآلية بد�أت حتقق الفوز يف بطولة وميبلدون فح�سب،
ً
عو�ضا عن ذلك� ،ستكون هناك حاجة �إىل املهارات
التنظيمية ومهارات االت�صال للم�ساعدة على �إحداث
تغيريات يف كيفية ممار�سة النا�س للإبداع والألعاب.
�سوف تتطلب �إدارة هذه املجاالت مهارات جديدة
م�صممة على وجه اخل�صو�ص لعامل بات الذكاء
اال�صطناعي يهيمن عليه هيمنة كاملة.
قد ال يبدو م�ستقبل العمل مماث ًال لل�سيناريوهات
التي �أت�صورها� ،أو رمبا يكون �أكرث �سو ًءا ،ال �أحد
يدري ح ًقا .لكن تقع على قطاع التعليم العايل
م�س�ؤولية تهيئة الطالب لكل �سيناريو حمتمل ،حتى
تلك ال�سيناريوهات التي تبدو اليوم غري حمتملة.
تكمن �أف�ضل ا�سرتاتيجية ميكن �أن يتبناها الأ�ساتذة
يف �أي جمال ،ويف �أي وقت ،يف تعليم املهارات التي
جتعل من الإن�سان �إن�سا ًنا ،ولي�س يف تدريب الطالب
على كيفية التفوق على التقنيات اجلديدة.
�أ ًيا كان حمل عملي يف جمال التعليم ،تظل وظيفتي
دو ًما تهيئة ال�شباب لآفاقهم امل�ستقبلية� .أما اليوم،
فيبدو �أن ذلك امل�ستقبل �سوف تهيمن عليه الآالت.
لكي نحقق النجاح ،ينبغي للمتخ�ص�صني يف التعليم،
واجلامعات التي نعمل فيها� ،أن يواكبوا التطور.
* �أندرو واكتيل  :Andrew Wachtelرئي�س اجلامعة
الأمريكية يف �آ�سية الو�سطى.
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إسالميات

اإلنسان َّي ُة في اإلسالم
ال َّن ُ
فس َ
النفس ذات مرتبة سامية ال يبلغها أحد في
الكائنات ،إذ أحاط اإلسالم اإلنسان بالعناية
التامة ،من أن تنال منه األيدي اآلثمة ،لذلك جاءت
العقوبات العظيمة ،لمن اعتدى على النفس
فأزهقها بغير وجه حق.

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

للنف�س

الإن�سانية يف الإ�سالم مكانة راقية،
ومرتبة �سامية .فبعد �أن كانت
تعي�ش يف اجلاهلية حياة الذل والهوان ،وتواجه
�ألوان االزدراء واالمتهان ،جاءت ال�شريعة
الإ�سالمية لرتتقي بالإن�سان �إىل قمة مراتب
التكرمي ،وتنه�ض به من احل�ضي�ض ليت�سنَّم
املنهج القومي ،وتبني �أن النف�س الإن�سانية �أ ْنف َُ�س
أكرم املخلوقات.
املوجودات و� ُ
لقد خلق اهلل تعاىل النف�س الإن�سانية ،ومنحها
حق احلياة ،وركب فيها �أو�صا ًفا عديدة ،و�صفات
كثرية ،فهي تفرح وحتزن ،وتُ�سا ُء وت َُ�س ّر ،وت�ضيق
وتن�شرح ،وتعمل وتك�سب .كما �أن اهلل تعاىل خلقها
حمدودة القدرة ،وحم�صورة التحمل ،ولكل َنفْ�س
مداها يف العمل ،ومل ي�ش�أ اهلل تعاىل �أن يعذب
النف�س �أو يرهقها� ،أو ينهكها �أو ُيذ َّلها ،بل من في�ض
كرمه ،وجميل عطائه وف�ضله ،طال َبها مبا حتتمله،
و�ألزمها مبا تقدر عليه ،ومل يفر�ض عليها �أم ًرا
فوق طاقتها �أو تكليفًا من �ش�أنه �أن ُيثقل عليها ،قال

تعاىل} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﰎ{ (البقرة :من
الآية  .)286وقال َج َّل ثنا�ؤه} :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ{ (الطالق :من الآية .)7
آيات كثرية ،ب ّينت �صفاتها،
وتناولت
النف�س � ٌ
َ
و�أو�ضح القر�آن الكرمي �أن خالق الأنف�س ،هو الذي
يعدل بينها يوم القيامة ،قال جل يف عاله} :ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈ{ (البقرة.)281 :

لقد خلق اهلل تعاىل النف�س الإن�سانية ،و�سخر
لها ما يف الكونَ ،
وذ َّلل لها الأر�ض وخرياتها،
وكنوزها وف�ضائلها و َن ْعما َءها ،و�أر�سل �إليها الر�سل
ليب ِّينوا لها طريق ال�صواب ،وير�شدوها �إىل �سبيل
الفالح ،وبينَّ اخلالق َّ
جل وعز �أن الب�شرية كلها من
�أ�صل واحد ،ومن�ش�أ واحد} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
وم َّيز هذه
ﭗﭘﭙﭯ{ (الن�ساء :من الآية َ ،)1
النف�س بالقدرة على النطق ،و�إمكانية الإف�صاح
ع َّما يف ال�ضمري ،والتعبري عما يجي�ش يف ال�صدر،
ووهبها العقل للتمييز به بني الأ�شياء ،والتفريق

الترغيب الوارد في الكف عن إيذاء النفس،
		
واالمتناع من االعتداء عليها ،وإنقاذها من الهالك،
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به بني احلق والباطل ،واحل�سن والقبيح ،والنافع
وال�ضار .فهذا التكرمي الرباين �أفا�ضه اهلل تعاىل
على النف�س الإن�سانية.
ولعظم هذه النف�س وحرمتها ،حذر الإ�سالم
من االعتداء عليها ،ونهى عن �إزهاقها ،وبني �أن
�سفكها يلي مرتبة الإ�شراك باهلل تعاىل يف فداحة
الذنب وعظم الإثم ،قال َّ
جل وعز يف و�صف عباد
الرحمن} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{

(الفرقان.)69 ،68 :

ويقول َّ
جل ذكره} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{ (الإ�سراء.)33 :

وروى �أن�س ،ر�ضي اهلل عنه� ،أن النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال�« :أكرب الكبائر الإ�شراك
باهلل ،وقتل النف�س ،وعقوق الوالدين ،وقول الزور»
رواه البخاري.
وعن ابن م�سعود ،ر�ضي اهلل عنه ،يف تف�سري
قوله تعاىل} :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮣ{ (الن�ساء :من الآية  ،)93قال :قال رجل:
يا ر�سول اهللُّ � ،أي الذنب �أكرب عند اهلل؟ قال�« :أن
تدعو هلل ندًّا وهو خلقك» قال ثم � ّأي؟ قال�« :أن
تقتل ولدك خ�شية �أن يطعم معك» قال ثم � ّأي؟ قال:
«�أن تزاين حليلة جارك» رواه البخاري .ف�أنزل اهلل
تعاىل ت�صديقها} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ{ (الفرقان.)68 :

قال ابن العربي ،رحمه اهلل ،يف كتابه «�أحكام

القر�آن» ،عند قوله تعاىل} :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂﮉ{ (الإ�سراء :من الآية � :)31إن القتل

�أعظم الذنوب� ،إذ فيه �إذابة اجلن�س الب�شري،
وتَخَ لُّق اجلن�س ب�أخالق ال�سباع.
وجاء يف احلديث عن النبي� ،صلى اهلل عليه
و�سلم ،قال« :ك ُّل ذنب ع�سى �أن يغفره اهلل� ،إال َمن
مات م�شر ًكا� ،أو َمن قتل م�ؤم ًنا متعمدً ا» رواه �أبو
داود والن�سائي.

َّ
وحذر عليه ال�صالة وال�سالم من التعدي على
النف�س ،فقال« :لزوال الدنيا �أهون على اهلل من
قتل م�ؤمن بغري حق» رواه الرتمذي.
ويف هذا ت�صوير خميفَ ،ي ُه ُّز القلوب ،ويك�شف
عن فظاعة هذه اجلرمية ،و�شدة �شناعتها ،ما
يثري يف النفو�س اخلوف والرعب من الإقدام
عليها .ومن يجر�ؤ على اقتحام هذا اخلطر
العظيم �إال من خال قلبه من الإميان.
ويف خطبته ،عليه ال�صالة وال�سالم ،يف حجة
الوداع� ،أعلن حترمي الدماء والأموال والأعرا�ض،
وربط حرمتها بحرمة الزمان واملكان ،فقال:
«�إن دماءكم و�أعرا�ضكم و�أموالكم حرام عليكم،
كحرمة يومكم هذا يف �شهركم هذا يف بلدكم
هذا» متفق عليه.
فالنف�س يف الإ�سالم ذات مرتبة �سامية ال
يبلغها �أحد يف الكائنات ،فهي خملوق مميز
ومف ََّ�ضل ،حيث �أحاط الإ�سالم الإن�سان بالعناية
ُ
التامة ،واحلماية واحلفظ ،من �أن تنال منه
الأيدي الآثمة ،لذلك جاءت العقوبات العظيمة،
التي قررها ال�شرع احلكيم ملن اعتدى على النف�س
ف�أزهقها بغري وجه حق.
�إن �سلب الآخرين حقهم يف احلياة جرمية
نكراء ،وخيانة كربى ،جعلت املالئكة تخ�شى من
وقوعها يف الأر�ض ،ولذلك ملا �أعلن اهلل تعاىل
�أمام مالئكته يف امللأ الأعلى ،تكرمي الإن�سان
وا�ستخالفه يف الأر�ض ،فزع املالئكة وا�ستفهموا
من اهلل َّ
جل جالله يف ذلك احلوار البديع ،يف قول
احلق َّ
جل وعز} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{

(البقرة.)30 :
بعد كل هذه الن�صو�ص ،التي تربز �سمو
الت�شريع الإ�سالمي ب�صيانته الدماء ،وحتذيره من
�إهدارها ،ال ي�سع امل�سلم ال�صادق يف �إميانه ،وقد
طرق �سمعه ما �أعد اهلل تعاىل من العذاب ال�شديد،
والعقاب الأليم ،والغ�ضب واملقت ملن �أقدم على
هذا اجلرم ال�شنيع ،والعمل الآثم� ،إال �أن ُيعظم
حرمات اهلل ،ويوقر �أمر الإله ،ويحرتم ن�صو�ص
ال�شريعة ،التي جاءت �صريحة يف حترمي االعتداء
على النف�س الإن�سانية ،و�سلبها حقها يف احلياة.
وقد تواترت الن�صو�ص ال�شرعية الناطقة بغ�ضب
اهلل تعاىل ومقته على من فعل ذلك ،وحني تعيها
القلوب ،وت�صغى �إليها الآذان ،ت�ست�شعر النفو�س
خطورة القتل ،وفظاعة حرمان النف�س من حقها
يف احلياة ،الذي كفله اهلل تعاىل لها ،فيحجز
نف�سا بغري حق.
الإن�سان نف�سه من �أن تزهق ً
فالعقاب الأخروي �أعظم زاجر للم�سلم عن انتهاك
املحرمات ،كما �أن الرتغيب الوارد يف الكف
عن قتل النف�س ،واالمتناع من االعتداء عليها،
و�إنقاذها من الهالك ،وحمايتها من العدوان يحفز
امل�سلم ويرغبه يف الكف عن الوقوع يف �شيء من
ذلك ،رغبة يف الأجر والثواب ،وطل ًبا للمزيد من
ف�ضل الكرمي الوهاب ،قال تعاىل} :ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ{

ُ
ابن ُز َريق ال َبغ َداد ِّي

َشاع ُر ال ُغر َبة

ال�شع ُر
ِ

موهب ٌة فكرية يتميز بها
من �أُوتِي َها ،وي�ستطيع عربه
الت�أث َري يف نفو�س قارئيه و�سامعيه.
ولل�شعر مكانته الراقية على َم ِّر الع�صور،
وتوايل الأزمان .فقد كانت العرب تعقد
له االجتماعات املتتابعة يف �أ�سواقها،
وتتبارى يف �إظهار جديده يف منتدياتها.
وقد حفظت كتب الأدب �آالف الق�صائد
ريا من احلِ َكم
املميزة ،التي حوت كث ً
والف�ضائل واملكارم ،وال زالت ترددها
�أل�سنة املعجبني بها �إىل يومنا هذا.
وقد ا�شتهر يف نظم ال�شعر و�صياغته
ن�صيب واف ٌر من
�شعراء كرث ،كان لهم
ٌ
يوع وال�شهرة على َمدى
كتابة ال�شعر والذّ ِ
ال�سنني ،وهناك فئ ٌة منهم ُي َع ُّدون مِ ن
ق�صائدهم �سارت بها
املُقِ ّلني� ،إال �أن
َ
الركبان ،وتناقلتها الأجيال ،وتداولتها
أل�سنُ  ،و�أن�شدها الرواة ،نظ ًرا لمِ ا
ال ُ
والدالالت.
ت�ض َّمنت ُه مِ ن عذوب ِة املعاين ّ
ومِ نَ ال�شّ عراء املق ّلني الذين عا�شوا يف
القرن الرابع الهجري� ،أبو احل�سن علي
بن زريق الكاتب البغدادي ،من �شعراء
الع�صر الع ّبا�سيُ ،ول َِد يف بغداد ون�ش�أ
يتك�سب ب�شعره� ،إال �أن املكاف�أة
فيها .وكان ّ
التي ينالها مل تكن مقنع ًة له ،فعا�ش حياة
و�ضيق العي�ش ،و ِق ّل ِة ذات
الب�ؤ�س وال�شقاءِ ،
حاكم الأندل�س
اليد ،حتى ُذكِ ر له �أن َ
جز ُل العطاء ملن ميدحه ،فا�ضط َّر �إىل
ُي ِ
الرحيلِ عن بغداد والتغـَ ُّر ِب عن وطنه،
وعزم على الرحيل �إىل الأندل�س ،طل ًبا
للك�سب على الرغم من بعد امل�سافة ،و�آثر
�أن يتح ّم َل عناء ال�سفر وم�شقة الطريق
طوال رحلته.
وحني و�صل �إليها ق�صد حاكم الأندل�س
�أبا اخلبري عبدالرحمن الأندل�سي ،ومدحه
بق�صيدة بليغة ،على �أمل �أن يجزل له
املكاف�أة� ،إال �أن احلاكم �أراد �أن يختربه،
ليعرف هل كان الدافع ملدحه هو الطمع يف
املال فقط ،فقرر �أن يعطيه عطا ًء قلي ًال،
ما �أحدث �صدم ًة كربى لل�شاعر ،فازداد

َغ ُّمه� ،إذ مل ت� ِؤت هذه الرحلة الطويلة نتيجة
�إيجابية له ،ف َع ُظ َم ُحز ُنه وك َم ُد ُه ،ونام ليلتَه.
وملا بانَ ال�صباح وجدوه م ّيتًا ،وحتت ر�أ�سه
ُرقعة كتب فيها ق�صيدتَه «العين ّية» التي
ا�شتهر بها ،التي ُتظهِ ُر معاناتَه وجت ُر َبته يف
احلياةَ ،ومطل ُعها:
ال َتع َذلِـيه َفإنَّ الع َ
َذل يُولِ ُع ُه
يس يَس َم ُع ُه
َقد َقلتِ حَ ًقا َولَكِ ن لَ َ
جاوَزتِ فِي لَوم ِه حَ دًّا أَ َض َّر ِب ِه
َ
ِمن حَ ُ
يث َقدَّرْ تِ أنَّ اللَّـــــومَ يَن َف ُع ُه
َ
ُرتحل
َكأ َنما هُ َو فِي حِ ٍّل َوم ٍ
هلل يَــذ َر ُع ُه
مُـــو ََّك ٍل ِب َفضا ِء ا ِ
ُ
نسان َتوصِ لُ ُه
اإل
ِ
وَما مُجاهَ دَة ِ
ُ
نسان َت َ
قط ُع ُه
اإل
ِ
رز ًقا وَال دَعة ِ
َقد َق َّسمَ اللهَ ُ بَينَ َ
َ
لق رزقهُ مُ
الخ ِ
للهَ ُ
لق ي َُض ِّي ُع ُه
َخلق ا ِمن َخ ٍ
لَم ي ِ
َ
ُ
َ
وَالحِ ُ
رزاق قد ق ِسمَ ت
ّزق وَاأل ِ
رص في الر ِ
َ
نَّ
َغي المَ ر ِء يَص َر ُع ُه
ب
إ
ال
أ
ِي
غ
ب
َ
َ
ٌ ِ
َومَن َغدا ال ِب ًسا َثوبَ ال َنعِيم ِبال
ُ
ُش ْك ِر اإلل ِه َفعن ُه اللهَ يَن َز ُع ُه

ولهذه الق�صيدة عند الأدباء ثالثة
�أ�سماء ،فيقال :عينية ابن زريق ،وفراقية
وعدّت
ابن زريق ،ويتيمة ابن زريقُ .
ق�صيدته هذه من عيون ال�شعر ،وورد �أن
حاكم الأندل�س ملا قر�أ هذه الق�صيدة بكى
حتى َخ َّ�ض َب حليتَه ،وقال :وددت �أن هذا
حي و�أ�شاط ُره َ
ن�صف ملكي.
الرجل ٌّ
وع ِني بهذه الق�صيدة البديعة الأدباء
ُ
واملتخ�ص�صون ،وعا َر َ�ضها عد ٌد من
ّ
ال�شعراء ،وبلغ من �شهرتها و�إعجاب النا�س
بها �أن العالم َة ابن حزم الظاهري قال
عنها :من َ
تختَّم بالعقيق ،وقر�أ لأبي عمرو،
َ
ابن زريق،
ة
ق�صيد
وحفظ
لل�شافعي،
وتفقَّه
ِ
فقد ا�ستكمل َظر َفه! َّ
«والظرف هو :الرباعة،
والذكاء ،والبالغة».

(املائدة :من الآية .)32
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صحة

يت�ساءل

مرضى العيون والسفر ج ًوا

االحتياطات الطبية
ينبغي استشارة الطبيب عن إمكانية
السفر بالطائرة بسبب تغيُّر الضغط في العينين
وتأثيراته في الحاالت التي خضعت لعمليات عيون
تتضمن الحقن بالغاز أو الهواء.

د .مروان بن عبدالرحمن أبو عمه
أستاذ مشارك واستشاري طب وجراحة العيون
المدينة الطبية الجامعية
كلية الطب جامعة الملك سعود
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كثري من مراجعي عيادات العيون
الذين ي�شكون من �أمرا�ض خمتلفة،
عن مدى ت�أثري ال�سفر ،وال�سيما الطريان ،يف حالتهم
الطبية ،ويطلبون من �أطبائهم التعرف �إىل �أهم
االحتياطات ال�صحية الواجب اتباعها حال �سفرهم.
وب�سبب تباين حاالت العني و�أمرا�ضها املختلفة من
�شخ�ص �إىل �آخر ،ف�إن التو�صيات التي ير�صدها
الأطباء متباينة � ً
أي�ضا ،فمنهم من ي�سمح للمري�ض
بال�سفر مبختلف الو�سائل دون قيود ،ومنهم من يو�صي
باتباع بع�ض الإر�شادات يف �أثناء الرحلة ،بينما مينع
بع�ض الأطباء حاالت حمددة من ال�سفر ج ًوا.
عمليات الماء األبيض | ال توجد �أي �أ�ضرار من
ال�سفر ج ًوا مبا�شرة بعد عمليات �إزالة املاء الأبي�ض
االعتيادية ،طاملا اطم�أن الطبيب على العني بعد
العملية .ولكن ينبغي على املري�ض �أن يحر�ص على
التوجه �إىل الطبيب يف مواعيد املتابعة التي ُتطلب منه.
�إذا كانت �إزالة املاء الأبي�ض ب�صورة ات�سمت
بال�صعوبة طب ًيا� ،أو حدث يف �أثناء �إزالتها بع�ض
أي�ضا ما مينع ركوب
امل�ضاعفات ،فال يوجد � ً
الطائرة عادةً� ،إال �إذا مت حقن العني ببع�ض الهواء
�أو الغاز يف �أثناء العملية.

ال توجد أي أضرار
من السفر ج ًوا بعد
عمليات إزالة الماء
األبيض االعتيادية،
طالما اطمأن الطبيب
على العين بعد العملية
عمليات الماء األزرق | �إذا كانت عملية املاء
الأزرق ،ارتفاع �ضغط العني ،تتمثل يف �إجراء الليزر
لفتح قناة العني �أو زاويتها املغلقة� ،أو كانت لزرع
�أنبوب� ،أو �أ�شعة �صوتية� ،أو ليزر للج�سم الهدبي،
�أو لزرع حتويلة يف زاوية العني ،ف�إنه ال يوجد ت�أثري
لتغريات ال�ضغط داخل مق�صورة الطائرة يف العني.
وب�إمكان املري�ض ال�سفر يف اليوم الالحق بعد �أخذ
الإذن من طبيب العيون ،مع احلر�ص على عدم
�إهمال املواعيد وااللتزام بالقطرات.
عمليات زراعة القرنية | يف بع�ض عمليات زراعة
القرنية يجري حقن الغاز �أو الهواء املفلرت يف �أثناء
العملية .ويف هذه احلال مينع من ًعا باتًا ال�سفر ج ًوا
خلطورة هذا الأمر على حالة العني .وينبغي للمري�ض
�أن يتحدث مع الطبيب الذي �أجرى العملية �إن كان
يعتزم ال�سفر بالطائرة.

ُيسمح بالسفر ج ًوا بعد العمليات التي ُتجرى
		
على عضالت العين ،كما في حاالت الحول،
سواء كانت
أو سطح العين من الخارج ً
عمليات عالجية أو تجميلية
				
العمليات األخرى
ال يوجد مانع من ال�سفر ج ًوا بعد
العمليات التي تجُ رى على ع�ضالت
العني ،كما يف حاالت احلول� ،أو �سطح
العني من اخلارج� ،أو يف الأجفان،
�سوا ًء كانت عمليات عالجية �أو
جتميلية .لكن يجب احلر�ص على
احل�ضور يف مواعيد املراجعة بعد
العملية ،واحلر�ص على �إبقاء العني
نظيفة ،وو�ضع القطرات �أو املراهم يف
وقتها ،ح�سب تعليمات الطبيب.

عمليات الشبكية | يجب عدم ال�سفر ج ًوا بعد
عمليات ال�شبكية �إال �إذا �سمح الطبيب بذلك ،لأنه يف
كثري من عمليات ال�شبكية يجري حقن الغاز �أو الهواء
داخل العني .ويف هذه احلالة ف�إن ال�سفر ج ًوا ممنوع
حتى يخربك الطبيب ب�أن الغاز �أو الهواء قد اختفى،
ومل تعد هناك �أي موانع �أخرى.
يف بع�ض احلاالت ينبغي على املري�ض �أن يحر�ص
حتى على عدم الذهاب �إىل منطقة ذات ارتفاع
خمتلف عن املنطقة التي جرى فيها �إجراء العملية،
ب�سبب ت�أثري تغيرّ االرتفاع على حال الغاز �أو الهواء
داخل العني ،ما قد يخ ّل بنتائج العملية.
الذباب الطائر والوميض | لن ت�سوء حالة
املري�ض الذي يعاين ر�ؤية ما ُي�سمى بالذباب الطائر،
�أو اخلياالت� ،أو الومي�ض� ،إن �سافر ج ًوا .لكن �إن كان
ال�شخ�ص ال يعاين هذه الأعرا�ض يف ال�سابق وظهرت
قبل �سفره ،فعليه زيارة طبيب العيون للفح�ص فو ًرا.
كما يجب عليه الفح�ص مرة �أخرى �إذا �شعر بتزايد
هذه اخلياالت �أو الومي�ض ،لأن حدوث هذه العالمات
�إن مل تكن موجودة �ساب ًقا �أو زيادتها قد يد ُّل على وجود
م�شكلة يف ال�شبكية ،رمبا ت�ؤدي �إىل العمى ،ال قدَّر اهلل.
ب�صفة عامة ،يجب �أخذ امل�شورة من طبيب العيون
املخت�ص بالن�شاطات التي يجب على املري�ض التقليل
منها �أو جتنبها .كما ينبغي احلر�ص على اتباع
تعليمات طبيب العيون وتو�صياته ،وعدم الرتدد يف
طرح الأ�سئلة عن الن�شاطات اخلا�صة بال�شخ�ص،
و�إمكانية ممار�ستها ،دون الت�أثري يف حالة العني.
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غذاء

الغذاء وضغط الدم

الخيارات الصحية

يسهم تناول األغذية ذات
تحسن
التأثيرات اإليجابية في خفض ضغط الدم في حدوث
ّ
ملحوظ عند كثير من المرضى.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

ُيعد

�ضغط الدم �أحد الأمرا�ض
ال�صامتة التي قد تظهر
فج�أة يف �أي وقت ويف �أي عمر.
املرجح �أن ي�صل عدد
ومن ّ
امل�صابني بهذا املر�ض �إىل 1.56
مليار يف العامل بحلول عام ،2025
وفقًا لإح�صاءات منظمة ال�صحة
العاملية .ترجع �أ�سباب ارتفاع
�أعداد امل�صابني بهذا املر�ض،
�إىل منط احلياة اخلامل الذي
يغزو املجتمعات� ،إ�ضافة �إىل
التدخني ،واتباع �أنظمة غذائية
غنية بال�صوديوم ،مثل الأطعمة
امل�صنعة والدهنية .لذلك ف�إن
العالقة بني الغذاء وارتفاع �ضغط
الدم عالقة واقعية .ولذا ينبغي
على كل �شخ�ص �أن يعرف ما
هي الأطعمة ال�صديقة املنا�سبة
ل�صحته ،والأطعمة ال�ضارة بها.
نظام غذائي مفيد لخفض
ضغط الدم
48

 -يونيو 2018

�أثبتت الدرا�سات �أن اتباع
نظام دا�ش « ،»DASHوهو نظام
غذائي مو�صى به من قبل جمعية
القلب الأمريكية� ،إ�ضافة �إىل
تقلي�ص ا�ستهالك ال�صوديوم،
ي�ساعدان على خف�ض �ضغط الدم
بن�سبة م�شابهة لت�أثري الدواء
عند امل�صابني بالدرجة الأوىل
من ارتفاع �ضغط الدم .ويركز
نظام دا�ش على �أهمية تناول
احلبوب ،والفواكه ،واخل�ضراوات،
ومنتجات الألبان قليلة الد�سم،
وبذلك ُيزود اجل�سم بكثري
من الألياف ،والبوتا�سيوم،
والكال�سيوم ،واملاغن�سيوم .كما
يح ُّد هذا النظام الغذائي من
كمية الدهون الإجمالية ،كالدهون
امل�شبعة والكولي�سرتول� .إ�ضافة �إىل
�أن نظام دا�ش الغذائي يحدد ن�سبة
ال�صوديوم يف الطعام ،لترتاوح
بني  1٫500ملليغرام و2٫300
ملليغرام يوم ًيا.

 8أطعمة تحميك من ارتفاع ضغط الدم

األسماك
لأنها غنية بالأوميجا  3الذي ي�ساعد
على خف�ض �ضغط الدم ،وخف�ض ن�سبة
ال�شحوم الثالثية يف الدم وااللتهابات،
و�أف�ضل هذه الأنواع :ال�سلمون،
والتونة ،واملاكريل ،والرجنة.

الفستق الحلبي غير المملح
الف�ستق هو و�سيلة �صحية خلف�ض
�ضغط الدم ،عن طريق تو�سيع الأوعية
الدموية ،وتنظيم �ضربات القلب .فقد
تو�صلت �إحدى الدرا�سات �إىل �أن تناول
ح�صة واحدة من الف�ستق احللبي
يوم ًيا ي�ساعد على خف�ض �ضغط الدم.
ومن املمكن �إدخال الف�ستق يف النظام
الغذائي ،عن طريق �إ�ضافته �إىل
ال�سلطات� ،أو عن طريق تناوله بب�ساطة
وجبة خفيفة �صغرية.

 5أطعمة ترفع ضغط الدم
البنجر
يحتوي على النيرتاتو الذي يتحول
�إىل �أك�سيد النيرتيك ،الذي يمُ كنه �أن
ي�ساعد على تو�سيع الأوعية الدموية،
وخف�ض �ضغط الدم .وقد �أظهرت
درا�سة �أجريت يف جمعية القلب
الأمريكية على �أ�شخا�ص يعانون ارتفاع
�ضغط الدم تناولوا كو ًبا من ع�صري
ال�شمندر يوم ًيا فانخف�ض معدل �ضغط
الدم لديهم بن�سبة  10ملم زئبق .كما
يحتوي الثوم على �أك�سيد النيرتيك
مثل البنجر ،ما يف�سر دوره � ً
أي�ضا يف
خف�ض �ضغط الدم.

بذور الكتان
حتتوي على �أوميجا  3و�ألياف نباتية
ومغذيات تعزز �صحة القلب ،ومن
الأف�ضل تناولها مطحونة للح�صول على
�أكرب فائدة .وقد �أظهرت درا�سة �أن
غراما من
الأ�شخا�ص الذين تناولوا ً 30
بذور الكتان يوم ًيا قد انخف�ض �ضغط
الدم لديهم بن�سبة  15ملم زئبق.

الشوكوالته الداكنة
مفيدة الحتوائها على الفالفونويل
امل�ضاد للأك�سدة ،الذي ي�ساعد
على خف�ض �ضغط الدم ،لكن
ُي�شرتط �أال تقل عن  %70من
الكاكاو ،و�أن يجري تناولها بكمية
قليلة ،لتفادي زيادة الوزن.

اللحوم املعلبة
الب�سكويت
واملدخّ نة واملتبلة:
والكعك اململح
مثل ال�سجق،
وبطاط�س ال�شيب�س
والب�سرتما،
والف�شار املح�ضر
وال�شاورما،
بامليكروييف:
واملرتديال ،وال�سمك الحتوائها على
املدخّ ن ،والنقانق ،الدهون املهدرجة
والفالفل ،لأنها
ال�سيئة ،وكميات
حتتوي على الدهون كبرية من
امل�شبعة امل�ضرة
ال�صوديوم.
للقلب� ،إ�ضافة �إىل
كمية كبرية من
ال�صوديوم ،الذي
ُيعد العدو الأكرب
ل�ضغط الدم.

الزيتون واملخلالت
واملك�سرات
ّ
اململحة :يجب
تناولها نيئة �أو
حمم�صة دون ملح.

املعجنات :منها
ما يحتوي على
امللح مثل الفطائر
والبيتزا.

جميع �أنواع
ال�صل�صات اجلاهزة
املعلبة :مثل
�صل�صة ال�صويا،
ومكعبات املرق
اجلاهزة ،وع�صري
الطماطم املع ّلب،
ومعجون الطماطم،
و�صل�صات ال�سلطات
« ،»Dressingواملواد
امل�ضافة �إىل الطعام،
التي حتتوي على
ال�صوديوم بكثافة.

تحتوي بذور الكتان على أوميجا  3وألياف نباتية ومغذيات،
تعزز صحة القلب ،ومن األفضل تناولها مطحونة
للحصول على أكبر فائدة
				

التوت والعنب األحمر
لأنهما مليئان باملغذيات النباتية
ال�صحية للقلب وم�ضادات الأك�سدة
«الري�سفرييرتول»� ،إ�ضافة �إىل
الألياف القابلة للذوبان ،التي
تُخفّ�ض �ضغط الدم والكولي�سرتول
ال�ضار � ً
أي�ضا.

الرمان
�أظهرت درا�سة �أجريت على
�أ�شخا�ص تناولوا  330ملم
من ع�صري الرمان يوم ًيا �إىل
انخفا�ض معدل �ضغط الدم
لديهم يف مدة وجيزة ،ومن
املمكن و�ضع الرمان يف ال�سلطة،
�أو تناوله بعد ع�صره.

الخضراوات الورقية
مثل ال�سبانخ ،والهليون ،والربوكلي� ،إذ
ت�صنف من اخل�ضراوات املفيدة جدً ا
ل�صحة القلب ،لأنها غنية بالألياف،
وحم�ض الفوليك ،وفيتامني «ج»،
وفيتامني «هـ» ،امل�ضادان للأك�سدة.
لذلك ف�إن جتربة ال�سبانخ يف
ال�سندويت�شات وال�سلطات بد ًال من
اخل�س� ،أو تناول بع�ض �أعواد الهليون
امل�شوية مع الدجاج� ،أو غم�س زهرات
الربوكلي باحلم�ص مث ًال لك�سر الروتني،
تُعد مفيدة جدً ا ملر�ضى �ضغط الدم.
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كوارث العنف التربوي

إيذاء األطفال واآلثار النفسية
اإلهانة اللفظية أو الجسدية والتهديد والمقارنة باألقران ،أو نقيض
ذلك من اإلفراط في المدح والثناء ،كلها سلوكيات تترك آثارها الوخيمة في
شخصية األبناء وتكوينهم العقلي والنفسي.

محمود الديب
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قد

يقع الآباء يف ممار�سة �سلوكيات خاطئة نحو
�أبنائهم دون وعي منهم ،بل رمبا يعتقدون �أنهم
مبمار�سة تلك ال�سلوكيات ين�شدون بناء �شخ�صيات
الأبناء ،بينما هم يف حقيقة الأمر ي�سببون لهم
ال�ضرر النف�سي .فعلى �سبيل املثال� ،إن كرثة توجيه
متاما من الإفراط يف الثناء
النقد والتوبيخ �أو عك�سه ً
والإغداق على الأبناء بحجة دعمهم� ،أو مقارنتهم
بغريهم بهدف حتفيزهم على التح�سن والتطور ،كل
تلك ال�سلوكيات من الأخطاء ال�شائعة التي يقع فيها
الآباء ،رغم �أن بع�ضهم يظن �أنها �سلوكيات تربوية
�سليمة تهدف �إىل ت�أديب الطفل �أو زرع الثقة يف نف�سه.
متاما� ،إذ رمبا ت�صل
والأمر على حقيقته مغاير لذلك ً
ت�أثريات هذه املمار�سات الرتبوية �إىل حد يبلغ فقدان
ال�سيطرة على �سلوكيات الأبناء ،وت�ضخم اجلوانب
ال�سلبية منها بد ًال من نزعها من �شخ�صياتهم.

التعرض لألطفال باإلهانة والضرب قد يفسرها
الطفل على أنها كراهية وعدم قبول من والديه ،وقد
تولِّد السلوك العدواني عند الطفل
أو تقوده إلى االنتحار في مراحل متقدمة
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اإلهانة اللفظية والجسدية | تقول اخت�صا�صية
علم النف�س ال�سريري مها �صالح الراجحي� :إن الآباء
يلج�ؤون �إىل العقاب البدين والإهانة اللفظية يف
الوقت الذي ي�ؤكد فيه علم نف�س النمو عند الأطفال
�أن العقاب البدين مثل ال�ضرب ي�ؤثر ب�شكل كبري
يف التطور النمائي للطفل ،ويرتبط ب�سلوكيات عدة
من بينها :زيادة ال�سلوك العدواين للطفل ،و�سوء
عالقة الوالدين بالطفل ،لأن عقل الطفل �سيف�سر
هذه املمار�سات على �أنها عدم قبول من الوالدين� ،أو

كره له .ومن نتائج ذلك تدين �صحة الطفل العقلية،
وزيادة العدوانية ورمبا ال�سلوك الإجرامي يف الكرب.
كما �أن الإهانة بجميع �أ�شكالها اللفظية واجل�سدية،
ميكن �أن تكون لها عواقب تتعلق مب�ستويات مرتفعة
من اخلوف والقلق واالكتئاب وانعدام الأمان وتدين
الثقة بالذات ،ما ي�ؤدي �إىل �ضعف الأداء االجتماعي
والتفاعل مع الأقران ،وجتنب الأن�شطة العائلية
واملدر�سية ،ويف بع�ض الأحيان �ضعف التح�صيل
العلمي ،ويف احلاالت ال�شديدة قد ت�صل لأحداث

تقييد األبناء ونقدهم والمطالبة
باالمتثال لألوامر ،والسير على طريق واحد ،قد يو ِّلد
لديهم الضجر ونزعة التمرد ،ويعطل لديهم
مفهوم الرقابة الذاتية ،وعندئذ تتعذر السيطرة
على سلوكياتهم
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م�أ�ساوية كحاالت االنتحار .ومن هنا يجب على
الوالدين االبتعاد عن هذه الأ�ساليب ال�شديدة يف
الت�أديب ،وتنفري الطفل من ال�سلوكيات اخلاطئة دون
االعتماد على ال�ضرب �أو الإهانة اللفظية.
مقارنة األبناء بغيرهم | ت�ضيف مها الراجحي
�شيوعا التي
�أن �أحد ال�سلوكيات اخلاطئة الأكرث ً
يرتكبها الوالدان ممار�سة �أ�سلوب املقارنة بني الطفل
و�إخوانه� ،أو غريه من زمالئه و�أ�صدقائه� .إذ يجب
التوقف عن ممار�سة هذه العادة فو ًرا ،لأنه ال يوجد ما
يدعو الآباء �إىل و�ضع �أبنائهم يف هذا املوقف بحجة
رغبتهم يف حتفيزهم ودفعهم للقيام ب�أداء �أف�ضل،
ذلك لأن كل طفل متفرد بذاته ولديه م�ستويات
خمتلفة من االهتمامات والقدرات ،ونقاط قوة
و�ضعف تختلف عن غريه من �أقرانه .والأوىل هنا �أن
يحر�ص الوالدان على تقدير �أفعال �أطفالهم ودعمهم
بتقدمي احلب حتى ال ي�شعروا باخليبة �أو الإحراج من
هذه املقارنات .لأن الدعم النف�سي وعدم املقارنة
له �أثر �إيجابي يف منو الطفل ب�صورة �سليمة ،ودفعه
للمزيد من الإجناز يف مراحل عمره الالحقة.
اإلفراط في الثناء | يفرط بع�ض الآباء يف الثناء
على �أبنائهم بهدف رفع م�ستوى الثقة بالذات لديهم.

وهذا من ال�سلوكيات الرتبوية اخلاطئة ،لأن املديح
املبالغ فيه قد ُيحدث نتائج عك�سية ،ملا يحمله ذلك من
ر�سالة مفادها �أن على الطفل الوفاء مبعايري عالية
جدً ا من الأداء ،فيكون ذلك يف كثري من الأحيان ً
مثبطا
لعزمية الطفل يف مواجهة حتدي املهام ،ورمبا يكون
ذلك �سب ًبا يف ف�شله ،ولي�س كما توقع الآباء معي ًنا على
النجاح وتعزيز الثقة بالنف�س .لذلك ينبغي �أن يكون
الثناء يف حدوده املعقولة حينما ي�ؤدي الطفل عم ًال
ي�ستدعي الثناء عليه ح ًقا دون مبالغة �أو ت�ضخيم.
تقييد حرية الطفل | تلفت ع�ضو اللجنة
الوطنية لتعزيز ال�صحة النف�سية يف وزارة ال�صحة
ال�سعودية ،اخت�صا�صية علم النف�س �سلطانة بنت
�صالح الدو�سري� ،إىل �ضرورة الوعي ب�أن داخل
الأبناء طاقات كامنة وقدرات واعدة ،لذا يجب
م�ساعدتهم على �إخراجها بحكمة ،وتبديل �صيغ
الأمر والنهي املبا�شرة بجمل تت�ضمن ا�ستح�سان
ال�شيء واحلث عليه والتحبيب فيه ،فذلك �أجدى
من تقييد ال�سلوك .لذلك ال يجب على الوالدين
دائما ،لأن تقييد
و�ضع �أبنائهم حتت املجهر ً
الأبناء ونقدهم واملطالبة باالمتثال للأوامر،
وال�سري على طريق واحد ،قد يو ِّلد لديهم ال�ضجر
ونزعة التمرد ،ويعطل لديهم مفهوم الرقابة

اآلثار النفسية إليذاء األطفال
تستمر حتى الكبر
�أكدت درا�سة �صادرة عن جامعة كينجز كوليدج
يف لندن� ،أن ممار�سة العنف �ضد الأطفال
وقهرهم ،قد يقودهم �إىل االنتحار حتى ولو بعد 40
عا ًما .كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل الآثار املدمرة على
�صحة الطفل النف�سية والبدنية والعقلية ب�سبب هذه
املمار�سات اخلطرية التي يرتكبها الأهل .تناولت
الدرا�سة حالة  7771بريطان ًيا ،متت متابعتهم
منذ �أن كانوا �أطفا ًال حتى بلوغهم �سن اخلم�سني،
ور�صدت الدرا�سة تعر�ض نحو  % 28من الأطفال
لبع�ض العنف النف�سي �أو البدين يف ال�سن من
�سبعة �أعوام �إىل  11عا ًما ،ما �ألقى ب�آثاره ال�سلبية
التي جت�سدت يف �شعور بع�ض ال�ضحايا ب�صدمة
نف�سية بعد �سنوات طويلة ،حتى و�إن كانت املدة
أنواعا
تتجاوز �أربعة عقود .كما ر�صدت الدرا�سة � ً
�أخرى من الت�أثريات التي خلفتها ممار�سة العنف
البدين والنف�سي ،طالت هذه الت�أثريات اجلوانب
االجتماعية ,والنف�سية لل�ضحايا.

الذاتية ووازع ال�ضمري الداخلي ،وعندئذ تتعذر
ال�سيطرة على �سلوكهم.
تغيير السلوك السلبي | تو�ضح �سلطانة
الدو�سري �أن بع�ض الآباء ال ُيح�سن الت�صرف حني
يرغب يف تعديل �سلوك طفله الذي �أخط�أ ،فيقوم بذم
الطفل نف�سه ،وهذا خط�أ كبري� ،إذ ينبغي �أن يكون
التعليق على ال�سلوك اخلاطئ وذمه مل�ساعدة الطفل
على فهم ال�سلوك وتركه� .أما التعليق على الطفل ذاته
فرمبا ي�ؤ�صل ال�سلوك لديه وال يدفعه �إىل تركه �أبدً ا.
ومثال على ذلك ال تقل للطفل�« :أنت تكذب» ،بل قل:
«هذا �سلوك غري جيد قد يجعل الآخرين ال يثقون بك».
اتخاذ القرار عن األبناء | يلج�أ كثري من الآباء
�إىل اتخاذ القرارات ب�شكل منفرد من جانبهم بد ًال
عن �أبنائهم دون منحهم فر�صة االختيار ،وهذا
�سلوك تربوي خاطئ ،لأن م�صادرة �آراء الأبناء
واختياراتهم �ستجعلهم غري قادرين على حتمل
م�س�ؤولية �أنف�سهم م�ستقب ًال ،و�ستفقدهم ح�س
املبادرة .لذلك يجب �أن يكون هناك حوار ذكي
يدعو الأبناء للتعبري عما يف خواطرهم حتى ال تُكبت
م�شاعرهم ،ومن ثم يتم تفريغها يف الغ�ضب و�إيقاع
العنف بالآخرين.
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جمموعة حقائب �إيغرن الأخرية ،ناغم كري�ستيان �ألك�ساندر
بيك ،املدير الفني للدار ،بني جيناتها الأ�صلية وطابع �أكرث
حداثة يليق برجاالت هذا الع�صر .وقد انعك�س هذا التمازج يف
جمموعة من حقائب اليد ،وحقائب الأ�سفار الق�صرية ،وغريها من
ق�صاتها الكال�سيكية و�صياغتها
الت�صاميم التي ا�ستلهم بيك يف ّ
احلرفية املتقنة �إرث املا�ضي ،مك ّر ً�سا ح�س التجدد يف �أقم�شة
ومواد جديدة وتقنيات مبتكرة .يف حقبة جانو�س  Janusللأوراق
وامل�ستندات على �سبيل املثال ،ت�ش ّكلت عنا�صر الت�صميم من اجلمع
بني مواد خمتلفة على نحو يعك�س �أناقة ع�صرية غري متكلفة وبعيدة
عن ال�صرامة� .صيغت احلقيبة من جلد البقر ذي احلبيبات،
وازدانت بقفل معدين زخريف مبتكر .للمزيد من التميز� ،أثرى
امل�صمم احلقيبة املعززة ببطانة داخلية توفر حماية م�ضاعفة
للحا�سوب املحمول ،بزوايا دائرة تتناغم مع �شكل املقب�ضني،
وبغرزات ُ�شك ّلت عند طريف هذين الأخريين بغري بهرجة زائدة.
www.aignermunich.com

روح إيطالية
ال

�شيء يف جمموعة جورجيو �أرماين من
الأزياء الرجالية ملو�سم ربيع  2018و�صيفه
يتنافر مع تلك الهوية الإبداعية التي ميزت
ابتكارات امل�صمم الإيطايل على مدى �أربعني
عاما .فهذه املرة � ً
أي�ضا يتجلى �إرث الدار يف
ً
ت�صاميم ع�صرية �إمنا متجذرة يف �أر�ض روحها
الإيطالية .يف املجموعة اجلديدةُ ،يرتجم
�أرماين مقاربته حل�س �أناقة �إيطالية جتمع بني
مظاهر الرقي يف احلياكة والطابع العملي الذي
ق�صات
يوحي باال�سرتخاء يف بذالت تغلب عليها ّ
ع�صرية ،و�سرتات مزدوجة ال�صدر ،و�أخرى
ق�صرية ت�ستلهم �سرتات الطيارين ،كما يف
�أقم�شة فاخرة �إمنا خفيفة الوزن من مثل الكتان
املجعد ،وال�صوف الناعم ،ون�سيج اجلري�سي� .أما
�ألوان املجموعة ،فتغلب عليها التدرجات اللونية
للمعادن ،وتتفاوت بني الرمادي ،والف�ضي،
والأبي�ض ،والبيج.
www.aramani.com
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عالم المرأة

تعقيد بديع
تو ّثق

دار فابرجيه ،يف �ساعة Lady Compliquée
 Peacock Blackاجلديدة ،براعتها يف �صياغة
نب�ض الوقت لوحة جمالية بديعة ال يرقى بها هذه املرة وهج
حجارة نفي�سة و�إمنا تعقيد مبتكر ُي�ضفي بعدً ا حيو ًيا على
�آلية قيا�س الوقت .يف علبة ال�ساعة التي �صيغت من الذهب
الأبي�ض� ،أ�سكنت الدار امليناء امل�صقول بطالء اللك ر�س ًما
لطاوو�س يتهادى الوقت على �إيقاع حركة ذيله� .إذ يتحرك
قر�ص دوار م�شغول من عرق الل�ؤل�ؤ بعك�س اجتاه عقارب
ال�ساعة ليتيح قراءة م�ؤ�شر ال�ساعات عند موقع التاج ،يب�سط
الطاوو�س متقن ال�صياغة ري�ش ذيله على امتداد ال�ساعة
م�ؤ�ش ًرا �إىل توايل الدقائق .وتتكرر الآلية مرة كل �ساعة
لتج�سد م�شهدية �آ�سرة يف تعقيدها تزيدها تف ّردًا البنية
ّ
الهند�سية الثالثية املبتكرة للميناء.

www.faberge.com

الحقيبة العملية
�أثرت

ناتا�شا رامزي-ليفي ،املديرة
الإبداعية اجلديدة لدار كلوي،
�أول جمموعة لها بحقيبة تعك�س ر�ؤيتها
اخلا�صة المر�أة جتمع بني عذب الأنوثة
وقوة احل�ضور .وجاءت حقيبة  Royالنهارية
�ضمن جمموعة كماليات الأناقة ملو�سم ربيع
 2018و�صيفه من كلوي بت�صميم حيوي
متعدد اجليوب متيزه اخلطوط النقية
لل�شكل امل�ستطيل الذي يعك�س طاب ًعا عمل ًيا
غري متكلف �إمنا ال يعوزه ثراء .فقد عززت
امل�صممة ابتكارها امل�شغول يف خامات
خمتلفة تتفاوت بني جلد العجول الناعم،
واجللد املقلوب ،وجلد احلمالن �شديد
اللمعان ،بلم�سات ع�صرية �شملت احللقات
املعدنية املميزة للعالمة ،والتفا�صيل
املعدنية امل�صقولة باللون الذهبي� ،إ�ضافة
�إىل �شريط الإبزمي اجللدي واحلزامني
القابلني للتبديل.
www.chloe.com
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تقنية

هواتف آندرويد

تجربة صوتية
معززة
بعض الهواتف ال توفر الجودة
الصوتية التي يتطلع إليها
المستخدم ،فيلجأ إلى حلول
بديلة منها التطبيقات التي
ترفع كفاءة الصوت والسماعات
المنفصلة.

خلدون غسان سعيد

يقدم

كثري من الهواتف جتربة �صوتية متقدمة
يف عامل �آندرويد ،ومنها هواتف ت�ستخدم
�سماعات قوية ،ولكن يف الوقت نف�سه هناك هواتف
ت�ستخدم �سماعات مدجمة ال تلبي احتياجات
امل�ستخدمني وقد تكون درجة ارتفاع �صوتها
منخف�ضة .ونقدم يف هذا املو�ضوع جمموعة من
الن�صائح والطرق لتطوير التجربة ال�صوتية للهواتف
التي تعمل بنظام الت�شغيل «�آندرويد».
هناك جمموعة من التطبيقات يف متجر جوجل
بالي من �ش�أنها رفع قدرة ال�سماعة املدجمة يف
هاتفك ،ومنها تطبيق Ultimate Volume Booster
املجاين الذي يرفع قدرة ال�سماعة املدجمة بني
� %30إىل  .%40وميكن القيام بذلك بتحميل
التطبيق من املتجر الإلكرتوين واختيار الفئة
ال�صوتية التي ترغب يف رفعها ،مثل نغمة الرنني،
والتنبيهات ،و�صوتيات عرو�ض الفيديو ،واملو�سيقا،
والألعاب الإلكرتونية ،والإ�شعارات ،وغريها .يذكر
�أن التطبيق يدعم كذلك رفع قدرة ال�سماعات
الر�أ�سية املت�صلة بالهاتف .وال ُين�صح برفع القدرة
�إىل �أعلى درجة ممكنة يف التطبيق ،وذلك تالف ًيا
58

 -يونيو 2018

لإحلاق �أي �ضرر بال�سماعة املدجمة على املدى
البعيد .وميكن جتربة درجات تطوير ال�صوت
املمكنة بالتدريج �إىل حني العثور على الدرجة التي
تنا�سبك .كما يقدم متجر «غوغل بالي» كث ًريا من
التطبيقات املو�سيقية التي ترفع جودة ال�صوتيات،
ومنها  ،MediaMonkeyو ،JetAudio HDو
 .BlackPlayerوميكن حتميل تطبيقات متخ�ص�صة
لتعديل توزيع الرتددات ال�صوتية  ،Equalizerمثل
تطبيقات  ،Equalizer FXو،Music Bass Booster
و.Band Equalizer 10
�إن كنت ت�ستخدم هاتفك يف مناطق يكرث فيها
الغبار �أو منذ مدة طويلة ،فقد يكون انخفا�ض درجة
ال�صوت نتيجة تراكم الغبار على ال�سماعة املدجمة
يف الهاتف .وميكن تنظيف ال�سماعة املدجمة ب�سهولة
با�ستخدام �أنبوبة هواء م�ضغوط يجري توجيه فوهتها
نحو فوهة ال�سماعة املدجمة وال�ضغط بلطف على
فوهة القارورة لتمرير تيار هوائي معتدل ،ومن ثم
حتريك الأنبوبة ذها ًبا و�إيا ًبا ب�سرعة متو�سطة لطرد
�أي غبار داخلي مرتاكم .كما ميكن ا�ستخدام فر�شاة
جدا ومرنة ومتريرها فوق فوهة ال�سماعة
رفيعة ً

املدجمة بلطف لتنظيف ال�سماعة دون �إحلاق �أي
�ضرر بها .وميكن تنظيف ال�سماعات الر�أ�سية
بالطريقة ذاتها.
ميكنك ا�ستخدام �سماعة �أذن �أو �سماعة ر�أ�سية
منف�صلة وو�صلها بالهاتف .وميكن �أن تكون هذه
ال�سماعة �سلكية �أو ال�سلكية ،وفقًا الحتياجك �أو
رغبتك .ويقدم كثري من هذه ال�سماعات ميزة �إلغاء
ال�ضجيج وال�ضو�ضاء حول امل�ستخدم لدى اال�ستماع
�إىل املو�سيقا� ،أو م�شاهدة عرو�ض الفيديو� ،أو اللعب
بالألعاب الإلكرتونية ،حتى التحدث عرب الهاتف مع
الآخرين .كما ُين�صح بالبحث عن �سماعة تنا�سب
حجم �أذنك .وميكن اقتناء �سماعة تتحول من منط
الت�شغيل ال�سلكي �إىل الال�سلكي عرب تقنية «بلوتوث»،
مثل �سماعة  Bose QuiteComfort 35التي تقدم
منفذً ا اختيار ًيا لو�صلة تت�صل بها من جهة وبالهاتف
من اجلهة الأخرى .وتقدم هذه ال�سماعة جودة
�صوتية عالية ،وتدعم ميزة �إلغاء ال�ضجيج من حول
امل�ستخدم .وتقدم �سماعة Master & Dynamic
 MW50جودة �صوتية عالية لال�ستماع �إىل املو�سيقا،
وتتمتع بحرية حركة عالية ،و�سهولة اال�ستخدام.

تطبيقات جديدة

WhoIs

ت�ستطيع معرفة هوية اجلهة املجهولة
التي تت�صل بك قبل الرد عليها،
با�ستخدام هذا التطبيق املجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظامي الت�شغيل
�آندرويد و ،iOSالذي يدعم التعرف على
�أ�سماء الأرقام التي تر�سل لك ر�سائل
أي�ضا .ويقدم التطبيق �أكرث من
ن�صية � ً
 100مليون رقم حول العامل ،وهو ي�شابه
�آلية عمل تطبيق  TrueCallerاملعروف.
وميكن حتميل التطبيق من متجري
جوجل بالي و�آيتونز الإلكرتونيني.

1 Second Everyday

مع

الشحن عبر الطاقة الشمسية

تزايد احلاجة �إىل م�صادر الطاقة ل�شحن
الهواتف الذكية وخمتلف الأدوات الذكية،
بد�أت تظهر الأجهزة التي تعتمد على ال�شحن
بالطاقة ال�شم�سية ،وذلك لتي�سري عملية �إعادة
ال�شحن على امل�ستخدمني الذين رمبا ال تتاح لهم
م�صادر الطاقة با�ستمرار .من هذه الأجهزة التي
تعمل بالطاقة ال�شم�سية �ساعة «لونار» LunaR
الذكية التي تُعد �أول �ساعة ذكية يف العامل ميكن
�شحنها بطاقة ال�شم�س ،ذلك �أنها حتتوي على
تقنيات متقدمة ل�شحن بطاريتها عرب �أ�شعة ال�شم�س
يف �أثناء ارتدائها ،يف ت�صميم �أنيق وجذاب دون
فقدان مزايا ال�ساعات الذكية الأخرى .وتقدم
ال�ساعة وظائف كثرية ،منها معاينة الر�سائل
واملكاملات الواردة ،ور�سائل ال�شبكات االجتماعية
املختلفة ،مع قدرتها على تتبع جودة نوم امل�ستخدم،
وعدد ال�سعرات احلرارية التي يحرقها يف �أثناء
ممار�سة الريا�ضات املختلفة ،وامل�سافة التي
يقطعها يف �أثناء اجلري �أو الهرولة ،بالإ�ضافة
�إىل تقدمي توقيت ملدينتني يف حال �سفر امل�ستخدم

خارج بلده .هذا بالإ�ضافة �إىل كون ال�ساعة
مقاومة للمياه لعمق ي�صل �إىل  50مرتًا حتت �سطح
البحر ،وهي متوافرة يف �ألوان خمتلفة تنا�سب ذوق
امل�ستخدم.
و�إن كنت ت�سافر كث ًريا ،ف�إن �شحن هاتفك
املحمول قد يكون �أم ًرا مقلقًا ب�سبب انخفا�ض
�شحنة بطارية الهاتف ،ووجودك بعي ًدا عن منفذ
الكهرباء .ولكن بطارية «بلنيPlane, Train and ،
� Automobile solar Backup Batteryستحل لك
هذه امل�شكلة ،ذلك �أنها تقدم قدرة تبلغ  1000مللي
�أمبري يف ال�ساعة ،ت�ستطيع تقدمي �شحنة كهربائية
تكفي ال�ستخدام الهاتف ملدة مريحة (نحو %50
من بطارية «�آيفون») ،ومن ثم �شحن نف�سها
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف غ�ضون �ساعتني
فقط .وميكن و�ضع البطارية على �أي �سطح زجاجي
لت�شحن نف�سها ،م�ستخدمة �أطرافًا مطاطية
لتلت�صق بال�سطح م�ؤقتًا .و�ستعر�ض البطارية درجة
�شحنها عرب  5م�ؤ�شرات ت�ضيء ،وميكن و�صلها
بالهاتف بو�ساطة منفذ «يو �إ�س بي».

ب�إمكانك �إيجاد عر�ض فيديو مبهر
ي�ستعر�ض مراحل حياتك ،وت�سجيل
ثانية يف كل يوم على مدار عام
كامل ،با�ستخدام تطبيق «1 Second
 »Everydayعلى الأجهزة التي تعمل
بنظامي الت�شغيل �آندرويد و .iOSوميكن
عرب هذا التطبيق توثيق مراحل منو
الأطفال بالتقاط �صورة لهم يف كل يوم
وجمعها مع بع�ضها على �شكل عر�ض
فيديو مبهر ،مع القدرة على ت�صوير
منو النباتات واحليوانات ،حتى تقدم
م�شاريع املباين ،وغريها من الأفكار
املبتكرة .ويعمل التطبيق على نحو
منف�صل عن تطبيق الكامريا املدمج يف
الهاتف ،مع القدرة على �إ�ضافة الرموز
التعبريية �إىل ال�صور لو�صفها ،وم�شاركة
عر�ض الفيديو النهائي مع الآخرين عرب
ال�شبكات االجتماعية .كما ميكن �ضبط
�إعدادات التطبيق للتنبيه بت�سجيل
اللحظة يف كل يوم ،مع القدرة على
الت�سجيل بدقة  .1080والتطبيق جماين
على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل
�آندرويد .وميكن احل�صول عليه مقابل
 4٫99دوالر على الأجهزة التي تعمل
بنظام الت�شغيل .iOS
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

الس ِفي ُر
َّ

َ
مادحا �أحمد �شوقي يف �إحدى
نظ َم حافظ �إبراهيم �شع ًرا جمي ًال ً
املنا�سبات ،قال يف بع�ض �أبياته:

قال

ابن منظور يف ل�سان العرب:
ال�س ِف ُري :الر�سول وامل�صلح بني
َّ
اء .يقال َ�س َف ْرتُ بني القوم
القوم ،واجلمع ُ�س َف َر ُ
وال�س ْف ُر ،بالك�سر:
�إذا �سعيت بينهم يف الإ�صالحِّ .
الكتاب ،وقيل هو الكتاب الكبري ،واجلمع � ْأ�س َفا ٌر.
وال�س َف َر ُةَ :ك َت َبة املالئكة الذين يح�صون
َّ
الأعمال .قال �أبو بكر� :سموا َ�س َفر ًة لأنهم
ينزلون بوحي اهلل وب�إذنه وما يقع به ال�صالح
بني النا�سُ ،
بال�س َف َرا ِء الذين ي�صلحون
ف�ش ِّبهوا ُّ
بني الرجلني في�صلح �ش�أنهما.

ا�س َج ِعي
َبال ِب َل وادي ال ِّن ِيل
ِ
بامل�شرق ْ
�أعيدي على الأ�سما ِع ما َغ�� َّرد َْت به
��ي�ر ال��ق��وايف ق��د �أتَ��� ْي���تُ ُم�� َب��ا ِي�� ًع��ا
�أم َ
واع ِ��ط ْ��ف بنظر ٍة
ف َغنِّ ُر ُب���و َع ال ِّن ِيل ْ
وال َت ْن َ�س «نجَ ْ ��دً ا» �إنها َم ْن ِبتُ ال َه َوى
واج َع ْل «لتُو ُن ٍ�س»
َ
وح ِّي ُذ َرا « ُل ْب َنانَ » ْ

��ي�ر ال��� َّد ْول���ت�ْي�ننِْ و َر ِّج��� ِع���ي
ب��� ِ��ش�� ْع ِ��ر �أم ِ
َي�� َر َاع�� ُة �شوقي يف اب��ت��داءٍ َوم��ق َْ��ط�� ِع
وهذي ُو ُفو ُد َّ
رق قد با َي َع ْت َم ِعي
ال�ش ِ
وا�صدَ ْح و�أ ْب ِد ِع
على ِ
�ساكني ال َّنه َر ْي ِن ْ
��ات و ُرتَّ�� ِع
َوم�� ْر َع��ى ا َمل�� َه��ا من ���س��ا ِرح ٍ
ال�س ْل َوى و َق��� ِّ��س ْ��م و َو ِّز ِع
ن�صي ًبا م��ن َّ

جمهرة أشعار العرب
لأبي زيد القر�شي (تويف يف �أوائل القرن الرابع)

وذهب مث ًال
لو ُ
ذات ِس َوا ٍر لَ َط َم ْت ِني

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
�أي لو َل َط َم ْت ِني ذاتُ ِ�سوارٍ .واملعنى:
علي ،ولكن
لو ظلمني َمنْ كان كف�ؤًا يل لهانَ َّ
َ
ظلمني َمنْ هو دوين .وقيل� :أراد لو َلط َم ْت ِني
ال�سوا َر عالم ًة للحرية ،لأنَّ العرب
ُح َّرة ،فجعل ِّ
ال�سوار .فهو يقول :لو كانت
ء
إما
قلما ُت ْل ِب ُ�س ال َ ِّ
َّ
علي.
الالطمة ُح َّر ًة لكان �أخف َّ
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م�ؤ ِّلف

هذا الكتاب هو �أبو زيد
حممد بن اخلطاب
القر�شي ،كان راوية وعاملًا بال�شعر.
يتميز هذا الكتاب عن غريه من
املجموعات ال�شعرية التي ُ�ص ِّنفت قبله،
كاملف�ضليات والأ�صمعيات ،ب�أن م�ؤلفه
ا�ستهله مبقدمة نقدية تناول فيها �أهم
الق�ضايا اجلوهرية يف ال�شعر العربي

القدمي ،مب ِّي ًنا بع�ض الفوائد اللغوية
والأخبار الأدبية.
�أما ال�شعر فقد جعله يف �سبع
جمموعات وهي :املعلقات ال�سبع،
واملجمهرات ،واملنتقيات ،واملذهبات،
واملراثي ،وامل�شوبات ،وامللحمات.
وي�شتمل الق�سم الأخري على ق�صائد
ل�شعراء من الع�صر الأموي وح�سب.
وت�ضم كل جمموعة من هذه
املجموعات �سبع ق�صائد ل�سبعة
�شعراء ،وعلى هذا يكون الكتاب قد
ا�شتمل على ت�سع و�أربعني ق�صيدة من
عيون ال�شعر اجلاهلي والإ�سالمي حتى
الع�صر الأموي.
بد�أ �أبو زيد ب�أ�شعار اجلاهليني
ثم �أ�شعار الإ�سالميني� ،إذ كان يعد
�أ�شعارهم الأ�صل والنموذج الأمثل ،وكان
يعتمد يف اختياراته على اجلانب الفني
القائم على جودة ال�شعر.
جمع امل�ؤلف يف هذا الكتاب �أروع
�أ�شعار اجلاهلية والإ�سالم ،وقد انفرد
برواية عدد كبري من الق�صائد ،فهو فذ
يف هذا اجلانب ،كما �أن كتابه يعد من
الأ�صول الأدبية النادرة.

إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

يونيو 2018

 3–2يونيو

مؤتمر قدوة– الرياض
يقام المؤتمر في مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات ،وهو مؤتمر تحفيزي إلهامي يسلط
الضوء على ألمع قصص النجاح والكفاح بغاية التطوير،
تماشيًا مع رؤية السعودية .2030
rolemodel-conf.com

 19يونيو

 14يونيو

 25-16يونيو

مهرجان كأس العالم -الرياض
يقام المهرجان في الصاالت الرياضية الخضراء،
ويعرض مباريات كأس العالم ،إضافة إلى
العروض والرقصات الفنية من التراث الشعبي،
والمسابقات الترفيهية .يستمر المهرجان
حتى انتهاء البطولة.

تراث الجوف– سكاكا
تشهد المنطقة األثرية بمدينة سكاكا تنظيم
هذا الحدث التراثي الذي يُعبّر عن ثقافة مدينة
سكاكا ومنطقة الجوف ،عبر مجموعة من
األنشطة من التراث الفني الشعبي ،والحرف،
والمأكوالت الشعبية.

 24يونيو

 28يونيو

مهرجان األسرة والطفل -الباحة
يتضمن كثيرًا من النشاطات التي تستهدف األسرة
والطفل ،وتشتمل على مسرح يقدم أنشطة
ترفيهية ،ومرسمًا لألطفال ،ومسابقات للجمهور.
يقام المهرجان بمتنزه غابة رغدان.

مهرجان أبها للتسوق -أبها
مهرجان سياحي تسويقي ضمن صيف عسير،
تتخلله أنشطة ترفيهية منوعة ،وعروض تسويقية
جذابة .يقام المهرجان واألنشطة المرافقة له في
مركز أبها الدولي للمعارض.
www.abhashopping.com

سوق عكاظ– الطائف
تشهد الدورة الجديدة من سوق عكاظ
ً
نشاطا ،و 15مسابقة
أكثر من 150
وجائزة دولية ،يتنافس عليها المشاركون
بأعمالهم اإلبداعية ،ويقدم كثيرًا من
األنشطة الثقافية.
www.sooqokaz.com

 29يونيو

 29يونيو

 29يونيو

شارع الفن– أبها
يهدف الحدث إلى نشر الفن التشكيلي
وإبراز المبدعين والموهوبين في ممشى
مدينة أبها .وتتضمن األنشطة مجاالت
الرسم ،واإلنشاد ،واالستعراض ،وألعاب
الخ ّفة ،والتمثيل ،واأللعاب الرياضية.

مهرجان صيف طيبة  - 39المدينة المنورة
يتضمّ ن أنشطة ترفيهية منوّعة للعائالت والشباب
واألطفال ،مثل المسرح والعروض الفنية
الشعبية .ينطلق الحدث في مواقع عدة ،منها
حديقة الملك فهد ،ومجمعات :النور ،والعالية،
والراشد التجارية.
www.almadinahtourism.sa

مهرجان تيماء السياحي الخامس– تيماء
يجمع المهرجان عددًا من األنشطة منها :األسر
المنتجة ،والخيمة الشعبية وتراثها ،والمسابقات
الثقافية ،ومسرح الطفل ،وسباقات الهجانة
والفروسية ،والطيران الشراعي.
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

األسطول
بوينج 368 - 777

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

بوينج 268 - 777

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

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

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

إيرباص 321

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

إيرباص 320ceo

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

FLEET
Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class
C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

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

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

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

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

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km
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معلومات مفيدة
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

900
905
959
1222
0560101100
920005700

ARABIA
Roads

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

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

L’arcane

Aside from the miniature Jeff Koons-style sculptures
adorning the tables, this year-and-a-half old place on a
quiet side street looks like countless unremarkable middlebrow neighborhood restaurants in Paris. The locals
know better, since young chef Laurent Magnin’s superb
contemporary French cooking had made it one of the
capital’s most exciting dark-horse tables. In early February, though, it won a star in the 2018 Michelin Guide to
France, so the secret is out. Still, the snag for some may
be that there’s no a la carte menu here. Instead, they only
serve multicourse, blind tasting menus, although food
phobias and allergies are respected. The menu changes
often but dishes like risotto garnished with veal-stock
lacquered§ crayfish, grilled sea bream with peanut sauce
and a deconstructed paella are as beautiful to taste at as
they are to behold. Good value for the money, and open
for both lunch and dinner on Saturdays, too.

39 rue Lamarck, 18th arrondissement, restaurantlarcane.com

Fichon

Supplied daily by the country’s Atlantic, North Sea and
Mediterranean ports, landlocked Paris is one of the
world’s best cities for seafood lovers. The hitch? The
sparkling fresh catch of the day is generally expensive.
This explains why this year-old spot in a slickly redecorated former hardware store has become such a hit —
their high-tide menu is easy on the wallet. Start with
some smoked haddock, Breton oysters or shrimp with
homemade mayonnaise, and then go for dishes like tuna
tartare with black rice, cabbage, radishes and trout eggs;

scallops with watercress, ricotta, Granny Smith apples
and dried black olives; or octopus with cockles, broccoli
and “poutargue” (dried fish eggs).

98 rue Marcadet, 18th arrondissement, fichon.fr

Abattoir Végétal

The puckish name of this year-old organic veganvegetarian bistro — an “abattoir” is a slaughterhouse
— comes from the fact that this stylish light-filled
restaurant was formerly a butcher shop. The menu
changes often but runs to dishes like a starter of quinoasweet-potato-and-red-cabbage rolls, blanquette of seitan
(chewy wheat protein) in sesame cream and rose-andpistachio cake.

61 rue Ramey, 18th arrondissement, facebook.com/abattoirvegetal

Polissons

Since it opened just over a year ago, this good-looking
modern bistro with a market-driven menu, oak-plank
floors and Scandinavian-style furniture has become one of
the popular tables in the neighborhood. The chef Romain
Lamon and his team work at a small open kitchen in the
back of the room, and their seasonally evolving menu
runs to contemporary French comfort food that’s consistently light, inventive and satisfying. Expect dishes like
ravioli filled with egg yolks and miso, braised beef cheeks
with lemon-carrot purée, and a clever riff on crème brûlée
that comes with roasted apples and crushed pecans.

35 rue Ramey, 18th arrondissement, polissons-restaurant.fr
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the 11th and 12
For years,
arrondissements, two
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formerly quiet, working-class
neighborhoods in eastern Paris,
have been the preferred location
for the French capital’s best young
chefs. Why? Affordable apartments assure a hungry young
clientele for the new restaurateurs who choose the area for its
low-rent commercial spaces. Now
a growing number of the city’s
fledgling cooks are setting up
shop in another atmospheric old
working-class quarter: Montmartre, a hilltop district in the
18th arrondissement best known

for the Sacre Coeur basilica and
the artists who once lived and
worked here — Toulouse-Lautrec,
Utrillo and Modigliani, among
others. Today, most of the action
is on the back of La Butte (“the
mound,” in French), as the locals
call this spot in the center of
Montmartre. Here on the northfacing slope of the district, arty
younger Parisians who’d rather
spend their money on good food
than rent are flocking to a wave
of excellent new and reasonably
priced casual restaurants, including one that was just awarded a
Michelin star.
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5 Places to go in Montmartre

Food,
Food and Food

Gastronomic Montmartre is on the rise. arty younger parisians
are flocking to this atmospheric old working-class quarter, which has seen a wave of new and
reasonably priced restaurants. one was just awarded a michelin star.
Alexander Lobrano
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Business majors should
		study economic and political history
to avoid becoming blind determinists

©

project Syndicate

I

was recently offered the presidency
of a university in Kazakhstan that
focuses primarily on business, economics,
and law, and that teaches these subjects
in a narrow, albeit intellectually rigorous,
way. I am considering the job, but I have a
few conditions.
What I have proposed is to transform
the university into an institution where
students continue to concentrate in these
three disciplines, but must also complete a rigorous “core curriculum” in the
humanities, social sciences, and natural
sciences – including computer science

and statistics. Students would also need
to choose a minor in one of the humanities or social sciences.
There are many reasons for insisting
on this transformation, but the most
compelling one, from my perspective, is
the need to prepare future graduates for
a world in which artificial intelligence
and AI-assisted technology plays an
increasingly dominant role. To succeed
in the workplace of tomorrow, students
will need new skills.
Over the next 50 years or so, as AI and
machine learning become more powerful, human labor will be cannibalized
by technologies that outperform people
in nearly every job function. Higher
education must prepare students for this
eventuality. Assuming AI will transform
the future of work in our students’ lifetime, educators must consider what skills
graduates will need when humans can
no longer compete with robots.
It is not hard to predict that rote tasks
will disappear first. This transition is
already occurring in some rich countries,
but will take longer in places like Kazakhstan. Once this trend picks up pace,
however, populations will adjust accordingly. For centuries, communities grew
as economic opportunities expanded; for
example, farmers had bigger families as
demand for products increased, requiring
more labor to deliver goods to consumers.
But the world’s current population is
unsustainable. As AI moves deeper into
the workplace, jobs will disappear, employment will decline, and populations
will shrink accordingly. That is good in
principle – the planet is already bursting
at the seams – but it will be difficult to
manage in the short term, as the pace of
population decline will not compensate
for job losses amid the robot revolution.
For this reason, the next generation of
human labor – today’s university students
– requires specialized training to thrive.
At the same time, and perhaps more than
ever before, they need the kind of education that allows them to think broadly
and to make unusual and unexpected
connections across many fields.
Clearly, tomorrow’s leaders will need an
intimate familiarity with computers – from

basic programming to neural networks –
to understand how machines controlling
productivity and analytic processes function. But graduates will also need experience in psychology, if only to grasp how a
computer’s “brain” differs from their own.
And workers of the future will require
training in ethics, to help them navigate a
world in which the value of human beings
can no longer be taken for granted.
Educators preparing students for this
future must start now. Business majors
should study economic and political history to avoid becoming blind determinists.
Economists must learn from engineering
students, as it will be engineers building
the future workforce. And law students
should focus on the intersection of big
data and human rights, so that they gain
the insight that will be needed to defend
people from forces that may seek to turn
individuals into disposable parts.
Even students studying creative and
leisure disciplines must learn differently.
For one thing, in an AI-dominated world,
people will need help managing their extra
time. We won’t stop playing tennis just
because robots start winning Wimbledon;
but new organizational and communication skills will be required to help navigate
changes in how humans create and play.
Managing these industries will take new
skills tailored to a fully AI world.
The future of work may look nothing
like the scenarios I envision, or it may be
far more disruptive; no one really knows.
But higher education has a responsibility to prepare students for every possible
scenario – even those that today appear
to be barely plausible. The best strategy
for educators in any field, and at any
time, is to teach skills that make humans
human, rather than training students to
outcompete new technologies.
No matter where I work in education,
preparing young people for their futures
will always be my job. And today, that future looks to be dominated by machines.
To succeed, educators – and the universities we inhabit – must evolve.

* Andrew Wachtel is President of the

American University of Central Asia.
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Over the next 50 years or so, as AI and machine learning
become more powerful, human labor will be cannibalized by technologies that
outperform people in nearly every job function.
Andrew Wachtel *
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• Third, good vision provides direction
and establishes fundamental working
principles, yet it leaves plenty of room
for creative expression from every individual. As Lee Chul Kyoon of Daelim
(South Korea) says, “Once a system is
set up, it will function. But if we don’t
all share the same future perspective, it
won’t work. The CEO provides that.”

A CEO’s story |

We would like to
illustrate how dynamic envisioning
works with the story of a CEO – let’s call
him Alex – with whom we have worked
closely for many years. Alex was a management consultant when the founders of
a privately owned conglomerate offered
him a senior executive role. After a series
of acquisitions, they decided to create a
stand-alone energy company and Alex
was the natural choice for CEO.
The young CEO’s brief was simple:
Turn this collection of assets into a business, without any extra capital. But Alex
was more ambitious than that. His vision
was to create the country’s best-run company in terms of performance, systems,
management, talent and reputation,
within five years. He wanted the business
to be an employer of choice, a supplier
of choice and (given his brief from the
owners) a borrower of choice. He shared
all this with the organisation.
On a more personal level, his ambition
was to prove himself as a CEO and make
his family proud of him. The company’s
HQ was in the region he came from, not
the nation’s capital. He wanted to build
his hometown’s economy and prove that it
could be home to a great company and attract executives of top international calibre.
In his first year, attracting top executives is
exactly what he set about doing. At the same
time, he put in place a transparent system of
reporting and improved the performance of
the company’s various components by reducing waste and cutting costs.
In his second year, Alex concentrated
on building the newly recruited talent
into a team, consulting them on all key
decisions. He also reached out to people
in all parts of the organisation, invested
in new technology and introduced modern policies, procedures and governance
practices. Along the journey, he also saw
some of his own limitations, notably in
image and public speaking. So, he got
himself a coach, some new suits and attended courses at INSEAD and Harvard.
By the third year, all the basics were

in place. Alex was able to refine his vision and focus on more sophisticated
practices, such as company-wide talent
development as well as health, safety and
environmental (HSE) management.
By the fourth year, the company
had adopted some world-class practices. There was a corporate university, a
bottom-up innovation programme and a
new compensation system for managers,
based on both performance and development. Alex was not only investing in the
training of his people but of his suppliers
and customers. Based on his recommendations, the board also reorganised the
corporate governance system.
By the beginning of the fifth year, Alex
had received several awards for being the
country’s best CEO and the company had
been ranked the nation’s top employer for
two years in a row. The management team
had also won an award for being number
one in the country. The shareholders were
making 30 percent annual return on their
investment. The vision had become a
reality a year ahead of schedule.

Walking the talk | Our respondents
shared specific practices that help business leaders to develop and keep updating organisational vision. We would like
to describe just four of them:
• One of our clients calls the first practice a “walking vision”, which comes
from the idea of “walking the talk”. We
just call it personification of vision. In
other words, the CEO becomes a living
representation of what her vision is
about. If it’s about excellence, the CEO
strives to excel in everything she does.
If it’s about collaboration, she makes
collaboration her way of work. Diego
Bolzonello sums it up: “You must be an
example to others and understand the
meaning of your actions [for them]”.
• The second practice is sometimes called
a “talking parrot”. But it simply boils
down to reiteration of vision. Good
CEOs use every opportunity to articulate their vision: regular management
team meetings, corporate conferences,
shop-floor walkabouts and occasional
encounters in the office corridors. They
may use different words each time, but
they keep sending the same message
about where the company is going and
what it stands for.
• The third practice is operationalisation
of vision. According to Richard Rushton
of Distell Group (South Africa), the CEO

is “fundamentally required to shape the
future” and part of this future is internal.
Corporate rules, policies and procedures,
working methods and products… they
all speak without having a mouth – and
effective CEOs make good use of them to
promote the vision. If your vision is “to
be number one in the world in the shoe
business”, as Diego Bolzonello claims for
Geox, you have to make sure that you
reward excellence rather than mediocrity. And you must recruit and promote
ambitious people, giving them freedom
to create and innovate.
• The fourth practice is instrumentalisation of vision. Nishi Vasudeva of Hindustan Petroleum (India) describes it as
follows: “a broader vision and a feeling
for external factors, so that you can fix
difficulties as they arise”. To explain this
more fully, good CEOs encourage their
people to use the corporate vision as
a benchmark for all kinds of decision
making. When a VP of marketing asks
for advice about who to hire as head of
marketing for the Northern European
region – an INSEAD MBA with two
years’ experience working for the company’s main competitor or an industry
veteran – the CEO’s first question should
be: “Who would fit our vision better?”
The same logic applies to investment
projects, acquisitions or divestitures, as
well as new products or services.
Setting, communicating and updating
a vision for the business is the first and
foremost role of the CEO. This vision
provides the rest of the organisation with
direction, meaning and culture – and
becomes a decision-making benchmark
for all managers. It may evolve but needs
to be deeply embedded in the entire
organisation at all times.

* Stanislav Shekshnia is Senior Affiliate

*
*

Professor of Entrepreneurship and Family
Enterprise at INSEAD. He is also the CoProgramme Director of Leading from the
Chair, one of INSEAD’s Board Development
Programmes and a contributing faculty
member at the INSEAD Corporate
Governance Centre.
Kirill Kravchenko is the Deputy Director
General in charge of Administrative Affairs
at Gazprom Neft and is on the board of
directors of NIS Gazprom Neft, Serbia.
Elin Williams is a writer specialising in
business, careers and higher education.
She holds a BA and doctorate from the
University of Oxford.
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The Four Essential
Roles of a CEO
Twenty global business
leaders share the attributes that
make them effective.

Stanislav Shekshnia, Kirill Kravchenko,
Elin Williams *

hear that running a large
We often
company is one of the most complex jobs in the world. Business schools,
strategic consultancies, headhunting
firms, training providers, executive
coaches all have a tendency to mystify
the work of the CEO. However, effective
CEOs see their jobs in much simpler
terms and consider this simplification an
important element of their effectiveness.
That was one of the surprising findings
of a research project we undertook over
the last five years. In order to understand
how the CEOs themselves see their work
and which factors make them successful,
we interviewed a carefully assembled selection of truly international CEOs from
the world’s twenty biggest economies
(other findings are reported in our book
CEO School: Insights From 20 Global
Business Leaders).
Although our respondents come from
different continents, countries, indus-
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tries and types of companies, they all
emphasised four essential roles of a CEO:
envisioning; nominating; enabling and
managing crisis. They also shared specific
practices – iterative behaviour strategies
– that help them play these roles. Across
a series of four articles, we will expand on
each of these roles and how these CEOs
carry them out. We start in this article
with envisioning:

Envisioning |

Our 20 CEO-experts
needed no prompting to talk about “vision”. It’s a topic nearly all of them raised
spontaneously. “The ability to define an
accurate vision is very important,” says
Jean Sentenac of Axens (France). For
Abdel F. Badwi, formerly of Bankers
Petroleum (Canada), the “role of the CEO
is mainly about vision”.
Contrary to the widespread view of a
corporate vision as a picture of the future
set in stone, our CEOs consider vision a

work in progress. Fine-tuning and updating the vision is a never-ending process of
unravelling a paradox. It entails a number
of elements:
• First, good vision is always crystal clear,
yet it is also evolving along with the
company and the macro- and microenvironment in which it operates. As
Diego Bolzonello, formerly of Geox
(Italy) says, “Direction is made by a
long-term vision…and you modify it
continuously, because in this environment you need to understand what is
happening all around the world.”
• Second, good vision is grounded in
rational evaluation of the market and
business potentials, yet it must also be
inspirational and emotional. Renato
Bertani of Barra Energia (Brazil) explains: “It’s not about sending orders
out; it’s really about making people
believe you know the right way and
providing the right vision.”

Sprawling red rocks and desert in Al Ula

in line with Vision 2030, which includes
diversifying the Saudi travel and tourism
industry. In this context, the development
and rediscovery of some of the sites in
and around Al-Ula will contribute to the
development of the Saudi tourism sector.
One fascinating site is Madain Saleh,
where tombs of the civilization are still
there which depict the lifestyle of the
Nabateans. The art and architecture
of the tomb portray their wealth. The
archeologists believe that the tombs
were carved out between 1BC to 75 AD.
The tombs are of two types, individual
tombs and group tombs. The tombs
are very interesting to see and discover.
They have listed information inside the
tomb and have carved out figures.
The inscriptions found inside the
tomb are interesting and they disclose
information about the owner, his family,
occupation and the heirs. The tombs also
have an informative note that throws
light on the lifestyle of the owner, his
story of death, his social status and
significance and the legal limits of tomb
disposal. The mason who carves out the
tomb often signed the inscriptions on
the rocks. Some tombs belong to the
militants whose names have Greek origin. These tombs are easy to identify as
their tombs are decorated with lines and
geometrical patterns at the outer side.
The tombs hunt would be a great piece
of adventure and learning for tourists.
Then there is Khuraybat Ula, which is
just four kilometers away from the city
of Al-Ula. Khuraybat, like Al-Ula, is rich
in history, remnants and antiques. The
area consists of tombs with interesting
inscriptions on them. The tombs are identified to belong of ancient civilizations of
Minean, Dedanite, and Lihyanite. There
are temples, rocks and other buildings of
ancient times at Khuraybat Al-Ula, which
need to be further revisited and studied.
Another interesting site in Al-Ula
region is Mahalab Al Naqa, which is located at the North West of Al-Khuraybat
Al-Ula. Way ahead, located at a distance
of 2.5 km in North West direction of
Al-Khuraybah is the beautiful archaeological area known as the Jebel Al Akma.
There are ancient inscriptions that
disclose interesting information. This is
in addition to Elephant Rock, which is an
interesting place to visit and one can go
camping there also. The Elephant Rock
lies in the north of Al-Ula at a distance
of 11 kms. It is a monolith rock made of
soft and red sandstones.
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4
ology and agriculture industries. The touristic development of Al-Ula, considered
as the «Saudi Petra site» is at the heart of
the cooperation agreement France has
signed with Saudi Arabia during the visit
of Crown Prince Mohammad Bin Salman,
deputy premier and minister of defense
to Paris. As part of this agreement, France
will bring all its know-how to develop the
touristic potential of the site.
The signing of the agreement reflects
the Kingdom’s willingness to boost
means of cooperaation among all
partners from different sectors through
the implementation of various projects
that achieve the desired objectives.
The chiseled rock art forms and the
historical remnants could help unravel
the mysteries of millennia-old civilizations on the Arabian Peninsula. In fact,
the area, roughly the size of Belgium,
served as an important way station and
bedouin watering hole on the trade
route linking the Arabian Peninsula,
India and North Africa.
It is home to the Kingdom’s first

UNESCO World Heritage Site, Madain
Saleh, built more than 2,000 years ago
by the Nabateans. A visit to Al-Ula
indicates that the potential is endless for
historians, archeologists and above all
for tourists. A tour of the area revealed
a desert landscape that appeared like
the towering maze-like rock formations,
inscriptions and small places indicating
primitive settlements.
Hence, the Saudi-Franco partnership
will go a long way at preserving the site
from further erosion and vandalism it
has faced. In fact, the walled city of AlUla, with tightly packed mud-brick and
stone houses that were inhabited until
modern times, are decaying under the
scorching heat and arid climatic conditions. “But before a preservation plan is
launched in collaboration with France,
all archaeological treasures need to be accounted for,” said Amr Al-Madani, head
of the Royal Al Ula Commission.
A massive two-year surveying
program began in March this year,
which includes scanning via helicopters,

satellites, drones and a remote sensing
technology called Lidar. This is a significant project incorporating all levels
of survey from aerial survey down to
ground checking. The Franco-Saudi deal
to develop Al-Ula calls for the creation
of a dedicated agency modeled on the
lines of the French museums agency,
which spearheaded the establishment of
the Louvre museum in Abu Dhabi.
At least one large museum is planned
to be built in Al Ula. Gerard Mestrallet,
the former CEO of French electric utility
company Engie, has been appointed special envoy of French President Emmanuel Macron for Al Ula. It is expected that
Al-Ula is expected to fully open up to
global tourists within three to five years,
launching the site as what Saudi officials
describe as “a gift to the world”.
The archaeological program, with a
major conservation and development
plan for the area, has brought together
leading international archaeologists to
help prepare for a new era of renewed
international collaboration and tourism
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Al-Ula
1. A heritage site in Madain Saleh.
2. Madain Saleh, an archaeological site located
in Al-Ula in Madinah region.
3. Elephant Rock in Al-Ula.
4. The walled city of Al-Ula dates back
to 6th century BC.
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it is Ar-Ruzeiqiah, which is a mountain
located in the southern part of Al-Ula
with a large petroglyph panel displaying
hundreds of images, including depictions of humans and a variety of animals.
Ibexes are the most common species
among animals, but camels, horses, and
other species can also be found.
After being reconstructed in the 13th
century by nomadic people in the Kingdom, old town Al-Ula was inhabited until
modern times. Now the ancient city of
Al-Ula has generated international interest. Saudi Arabia is trying to rediscover
the treasures of history from Al-Ula, and
no doubt a further study and development of Al-Ula and surrounding regions
will shed new light on the glorious history and heritage of the Kingdom. To this
end, it is important to note that the Kingdom and France signed an agreement for
the development of the archaeological
site of Al-Ula on April 10 this year.
A company called Campus France has
joined the project to bring its know-how to
train young Saudis in the tourism, archae-
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few places in the world
Only aevoke
such mystery, fascina-

tion and interest as the 2000-year old
ancient city of Al-Ula, which is arguably
one of the Middle East’s most impressive ancient treasures, located along the
Incense Road in northwestern Saudi
Arabia. Once the capital of the Ancient
North Arabian kingdom of Lihyan, its
patchwork of stone ruins blend seamlessly into the surrounding desert; calling
archaeologists, historians and tourists to
revisit and rediscover the treasures.
In fact, the human occupation of the
Arabian Peninsula may be as old as
one million years despite the changes
in climate involving long periods of
desertification. Some places where life
used to thrive thousands of years ago, like
Rajajil and Shuwaymis, were abandoned
when the humid climate was replaced by
drought, some of these places benefiting
from underground water hosted human
population and settlements during the dry
periods. The valley containing the modern
city of Al-Ula is one of such places.
Some ancient remnants and carvings found on the cliffs on both eastern
and western sides of Al-Ula show that
this area was inhabited at least from
the Bronze Age (3rd and 2nd millennia
BCE) and possibly much earlier. Al Ula,
gateway to Madain Saleh, is a small town
about 400km north of the holy city of
Medinah. Once an oasis with fertile soil
and abundant water, it was founded in
the 6th century BC and originally inhabited by the Lihyanites.
The city was formerly a strategic trade
route for spices and incense from the
Levant, Egypt and North Africa. Situated
in a valley, Al Ula has an exceptional
pastoral view of snowcapped mountains
in winter, palm groves running down the
center of the wadi (river bed) and forbidding red-sandstone cliffs rising up on
two sides. Though most of the original
houses in the old town were rebuilt over
the centuries; there are many remnants
of traditional Arab architecture among
the ruins spread across the area.
Some of the old stones used in the
building foundations came from ancient
ruins spread in a radius of several kilometers, and still have Lihyanite markings
and cravings on them. The abandoned
city has religious significance as well. The
vertical sandstone cliffs surrounding AlUla provide ample surfaces for rock art,
making Al-Ula one of the richer petroglyph regions in Saudi Arabia. To add to
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Saudi Arabia’s Gift
to the World
A 2000 year old city to revisit and rediscover.
By Ghazanfar Ali Khan
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LET’S CELEBRATE 18 YEARS OF SEAMLESS TRAVEL.
For 18 years we’ve been working together to make your journeys more connected. We help youbreeze through more than 1000 airports worldwide, thanks to SkyPriority. We offer you a global
network, with the widest range of Asian destinations. And we welcome you in more lounges
than any other alliance.
You are at the center of everything we do. Today, and for the many years to come.
Discover all we can offer you at skyteam.com

SkyTeam

Extend your Business Trip with

Round the World

You’ve flown halfway across the world for a business
meeting, now it’s time to make that work trip works for you. SkyTeam’s
Round the World pass enables you to mix and match destinations,
starting with just two stopovers.
the World pass is the most
The Round
flexible way to travel. Use it across
SkyTeam’s 20 member airlines, who cover
a massive network of 1,062 destinations in
179 countries. That’s a serious amount of
options when you’ve got a few days to take
in lieu, or a free weekend in a part of the
world you’ve never been to before.
Maximize your time with short hops
to nearby cities you can have up to 15
stopovers on the Round the World pass
and they can be booked as little as up to a
week in advance.
Heading to Shanghai for business?
Why not stop in Dubai on the way there,
take a couple of days to shop before
hopping to Bangkok, Kuala Lumpur
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or Singapore afterwards? Or perhaps
you’re flying from London to New York
for a conference, fly up to Vancouver
for the weekend - and even check out
the new SkyTeam lounge at Vancouver
YVR, then stop off to see investors in
Tokyo before heading home. It’s all so
easy - and of course you can use the pass,
whether you’re turning left or right onto
the airplane.
The Round the World planner makes
plotting your route easy. Simply load in
your list of destinations and get ready
to fly, or it can give you some prompts
of where to explore on each continent if
you’re feeling indecisive.
Hopping over to Europe? Why not take

in a show in London’s West End before a
few days on the Med, now that summer’s
here. Or you could spend the weekend pottering around the medieval streets of Porto
in Portugal, one of Europe’s hottest destinations, before heading to New York for some
retail therapy then onto to Singapore for
that all -important presentation.
It’s also the most cost-effective way of
planning a business tour. With 16,000
daily flights on offer, you’re bound to find
a combination that suits you down to the
ground. All that’s left to do then is “pack
and hit the skies.”
Find the Round the World planner at
www.skyteam.com

Call of the Wild
Inuit hunters and sled dogs in Qaanaaq, Greenland. Dog sled
teams can travel at speeds up to 20 mph.
Photograph By Cristina Mittermeier
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Paddy Field
A farmer plowing a
water-filled rice terrace
in Yuanyang, China.
The Hani people have
been using terraced rice
paddies in agriculture
for at least 1,300 years.

Basking in the Sun
A small iceberg stranded on the shore of Ellesmere Island, Canada. The island is located in the
Canadian territory of Nunavut.
Photograph By Paul Nicklen

91

- June 2018

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

Photograph By Jim Richardson
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Around the World

Supertrees
The Avenue of the Baobabs in Madagascar.
This prominent group of baobab lines the
dirt road between Morondava and Belon’i
Tsiribihina in the Menabe region.
Photograph By Cristina Mittermeier
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Universities in the
Age of AI

Over the next 50 years
or so, as AI and machine
learning become more
powerful, human labor
will be cannibalized
by technologies that
outperform people in
nearly every job function.
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