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زهرة تجمع أوراق الورد
زهرة جتمع ب�أناملها ال�صغرية ورد الطائف
الذي �آذن مو�سمه مبهرجان للورد والعطر
وال�شعر املكتوب على �أوراق الورد.
تصوير :نجا هالل
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املرة جاء مفاج�أة للجميع وفر�ش جبال منطقة ع�سري
و�شوارعها بالبيا�ض النقي.
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روعة التضاريس والتاريخ
يقع هذا املكان الرائع �ضمن موقع ح�سمى
بت�ضاري�سه اجلميلة ،وت�سمى هذه املنطقة
بجدة ،وتقع غرب تبوك .كانت املنطقة طري ًقا
لقوافل احلجاج والتجار ،وتوجد على ه�ضابها
كتابات عربية ونقو�ش حليانية.
تصوير :صخر عبداهلل
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الجمال االستثنائي
بالأبي�ض والأ�سود ت�أخذ املناظر �أبعادًا �أعمق
للجمال ،مثل هذه املغارة يف منطقة العال،
حيث ت�أخذ عم ًقا جمال ًيا �أ�شبه بعمقها نحو
الداخل ،وتفا�صيلها الأخاذة.
تصوير :صخر عبداهلل
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طاقة الرياح
توربينات هوائية حتيط ب�أحد �سدود هولندا
التي حتمي الأرا�ضي الزراعية الواقعة
على م�ستوى �سطح البحر .منذ يونيو 2017
وجميع القطارات يف هولندا تعمل على طاقة
الرياح التي ت�ستمدها من هذه التوربينات.
Photograph By: George Steinmetz
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وجهً ا لوجه
يف دلتا الأوكافانغو ،جمهورية بو�ستوانا ،الواقعة يف
جنوب �أفريقيا اثنان من النمور ال�صغرية يلعبان
ب�شرا�سة .يف حميط الدلتا تعد النمور الأكرث تكي ًفا
من بني جميع ف�صيلة القطط الربية.
Photograph By: Beverly Joubert
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في انتظار المد
�أ�سماك من قر�ش املرجان ذات الطرف الأبي�ض،
تنتظر املد حتى متتلئ البحرية عند منطقة
«�ألدابر» املرجانية يف جزر ال�سي�شيل .تتكون
املنطقة من �أربع جزر مرجانية كبرية م�سجلة
�ضمن مواقع الرتاث العاملي اليوني�سكو.
Photograph By: Thomas P. Peschak
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معالم

قصرنويشفانشتاين

Neuschwanstein

يقع

الق�صر جنوب �أملانيا يف والية
بافاريا ،على مقربة من
احلدود النم�ساوية .ويعني ا�سمه «حجر
البجع اجلديد» ،ن�سبة �إىل فار�س البجع
لوهينغرين� ،أحد �شخ�صيات �أوبرا
امل�ؤ ِّلف املو�سيقي والكاتب امل�سرحي
الأملاين ريت�شارد فاغرن.
�أمر امللك لودفيك الثاين ملك
بافاريا ببناء الق�صر يف نهاية القرن
التا�سع ع�شر على قمة ه�ضبة،
وا�ستغرق بنا�ؤه  17عا ًما ،منذ عام
 1869حتى عام  .1886كان امللك مول ًعا
باملو�سيقي ريت�شارد فاغرن ،ف�أراد
م�سرحا للأ�ساطري
�أن يكون ق�صره
ً
الأملانية التي كانت حتييها �أوبرا
فاغرن ،فز ّين جدرانه بكثري من
الروائع الفنية .وجزء هائل منه يتكون
من مغارة �صناعية تزينها ال�شالالت
والت�أثريات ال�ضوئية املل ّونة.
ميتاز الق�صر بغرفة العر�ش
املبهرة بالقبة البيزنطية ،و�أر�ضية
الف�سيف�ساء املك ّونة من عدد كبري من
احلجارة .كما جرى تزيني  14غرفة
فقط من �إجمايل  360غرفة ي�ضمها
الق�صر� ،إذ تخلو بقية الغرف من �أي
�أعمال فنية �أو �أثاث.
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 24ساعة

 24ساعة
في

بيرن

تحافظ العاصمة السويسرية
بيرن على طابعها التاريخي الذي
يرجع إلى العصور الوسطى ،ما
جعل كثيرًا من معالمها ضمن
قائمة التراث الثقافي العالمي
من قبل اليونسكو .تقع بيرن
على ضفاف نهر آر وتشتهر
بهدوئها ،وطبيعتها الساحرة،
ومعالمها التاريخية.

أين تسكن؟
Hotel Schweizerhof Bern & The Spa
يقع الفندق يف مركز املدينة ،وهو �أحد الفنادق
التاريخية القدمية� ،إذ جرى افتتاحه عام .1913
وبالرغم من عراقته �إال �أن الفندق جمع يف ت�صميمه
بني الكال�سيكية وبع�ض اللم�سات املعا�صرة التي
ت�ضفي مزيدً ا من الراحة على �إقامة النزالء ،ومنها
النادي ال�صحي املتميز الذي يتيح لنزالئه اال�ستمتاع
بتجربة فريدة من اخلدمات ال�صحية التي ت�ساعد
على الراحة واال�سرتخاء.
يتميز الفندق بقربه من معامل املدينة ال�شهرية،
وميكن االنطالق منه لزيارة كثري من الأماكن
ال�سياحية عرب حمطة القطارات التي تقع يف اجلانب
الآخر من الفندق .يوفر الفندق اخلدمات الفندقية
الراقية التي يبحث عنها النزالء� ،إ�ضافة �إىل قائمة
وا�سعة من الطعام يف وجبات الإفطار والغداء
والع�شاء ،التي ميزج فيها بني املطبخ ال�سوي�سري
والأطباق الأوروبية.

أين تذهب؟
ت�شتهر برين مببانيها العتيقة التي ترجع �إىل
القرن اخلام�س ع�شر ،و�أ�سطحها احلمراء ،و�شوارعها
املر�صوفة باحلجارة .من �أ�شهر معامل اجلذب
ال�سياحي يف برين :برج ال�ساعة ،الذي جرى ت�شييده
يف القرن اخلام�س ع�شر� ،إذ يحر�ص الزوار على
التعرف �إىل �آلية عمل ال�ساعة يف �أثناء جولتهم هناك،
�إ�ضافة �إىل اال�ستمتاع ب�إطاللة بانورامية على املدينة.
ميكن م�شاهدة الدببة تتجول يف احلديقة
اجلديدة للمدينة ،التي حتاذي نهر �آر� ،إذ تت�سم
برين بالهدوء مقارنة مع املدن ال�سوي�سرية الأخرى،
مثل زيورخ ،وجنيف ،وبازل .وعلى الرغم من كونها
العا�صمة الإدارية للبالد �إال �أنها ت�أتي يف املرتبة
الرابعة بعد املدن الثالث ال�سابقة يف عدد ال�سكان.
هذه الكثافة املنخف�ضة جتعل التنزه يف رحالت
�إىل املراعي املفتوحة على جبل غورتن املطل على
املدينة �أم ًرا مات ًعا ح ًقا .كما يمُ كن لع�شاق الطبيعة
التمعن �أكرث يف �سحر الطبيعة عرب زيارة متنزه
غانرتي�ش ،واال�ستمتاع بطبيعته اجلميلة .بالإ�ضافة
�إىل زيارة قلعة هوليغني.

ماذا تتسوق؟
ُيعد جممع و�ست �سايد من �أكرب مراكز الت�سوق
يف برين ،وميكن الو�صول �إليه عرب القطار� ،إذ يقع
على بعد  8دقائق فقط بالقطار من مركز املدينة.
ي�ضم املركز نحو  55متج ًرا كب ًريا� ،إ�ضافة �إىل
فندق ،و 11دار �سينما ،ومتنزهً ا مائ ًيا ،وكل ذلك
حتت �سقف واحد.
�أما �أجمل جتارب الت�سوق فيمكن �أن يق�ضيها
الزائر يف �أروقة املدينة ال�شهرية ،حيث تقع واحدة
من �أطول مواقع الت�سوق يف �أوروبا ،التي متتد �إىل 6
كيلومرتات من املتاجر اخلا�صة بالأزياء ،واملالب�س،
واجلواهر الراقية والتحف .تتميز جتربة الت�سوق
يف هذه الأروقة ب�أن الزائر يتجول فيها حتت �أ�سقف
مغطاة مطلة على ال�شوارع.
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شيخوخة سكان أوروبا
بينما تعاين بع�ض الدول م�شكالت يف
االنفجار ال�سكاين ،تواجه دو ًال �أخرى
مع�ضلة دميوغرافية من نوع خمتلف ،وهي
�شيخوخة ال�سكان .ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل
انخفا�ض معدالت اخل�صوبة وبع�ض ال�سيا�سات
املعتمدة عامل ًيا ،منها على �سبيل املثال �سيا�سة
الطفل الواحد يف ال�صني .ومع ذلك �ستظهر
�آثار هذه ال�شيخوخة يف امل�ستقبل على نحو
و�ضوحا يف �أوروبا والأمريكيتني ،لتلقي
�أكرث
ً
بتحديات رئي�سة تتمثل يف ارتفاع معدالت
الإعالة وتكاليف الرعاية ال�صحية والأعباء
االقت�صادية.
ر�صدت تقديرات اخلبري االقت�صادي �أرون
�سرتانبريغ املبنية على بيانات الأمم املتحدة،
متو�سط �أعمار �سكان دول �أوروبا والأمريكيتني
خالل مئة عام ،بد�أت من عام  1960بهدف
ا�ست�شراف امل�ستقبل حتى عام  .2060وبناء على
الدرا�سات التي �أجراها �سرتانبريغ ف�إن متو�سط
�أعمار ال�سكان يف بع�ض الدول الأوروبية �سي�صل
�إىل  50عا ًما �أو �أكرث يف غ�ضون عقد من الآن.
وت�ضم القائمة دو ًال مثل� :إ�سبانيا ،و�إيطاليا،
والربتغال ،واليونان ،وت�أتي يف مرحلة الحقة
�أملانيا ،وبولندا ،والبو�سنة ،وكرواتيا.

�أما اململكة املتحدة ،وفرن�سا ،و�أيرلندا،
والدول اال�سكندنافية ،ودول االحتاد ال�سوفيتي
�ساب ًقا ،ف�ستكون �أقل يف معدل متو�سط
الأعمار ،ولكن بن�سب غري بعيدة� ،إذ �ستظل
معدالت الأعمار يف هذه البلدان يف �أوائل
الأربعينيات ومنت�صفها بحلول عام .2060
�ست�شهد دول الأمريكيتني هي الأخرى
�شيخوخة يف معدالت �أعمار �سكانها ،ولكن
لي�س بوترية �أوروبا .وتعد دول مثل ت�شيلي
والربازيل الأكرث �شيخوخة يف �أمريكا
اجلنوبية .بينما يف �أمريكا ال�شمالية ف�إن
متو�سط العمر املتوقع ل�سكان كندا بحلول عام
عاما� .أما الواليات املتحدة
� 2060سيكون ً 45
الأمريكية ف�سيكون متو�سط �أعمار �سكانها
عاما ،وتعد بذلك �أقل من جميع البلدان
ً 42
الأوروبية تقري ًبا.
ويف الوقت الذي تبدو فيه الواليات املتحدة
جمتم ًعا فت ًيا �أكرث من غريه ،ف�إن البالد ال
تزال تواجه العبء االقت�صادي نف�سه الناجت
عن �شيخوخة ال�سكان� .إذ �إنه من املتوقع �أن
يت�ضاعف عدد ال�سكان الأمريكيني الذين تزيد
عاما من  48مليو ًنا �إىل 88
�أعمارهم على ً 65
مليو ًنا على مدى العقود الثالثة املقبلة.

تغطية الجليد لمنع ذوبانه
يعمل

�سكان منطقة جبال الألب
ال�سوي�سرية طوال ال�سنوات الثماين
الأخرية على تغطية نهر الرون اجلليدي يف
�أ�شهر ال�صيف بالقما�ش الأبي�ض ،يف حماولة
حلجب �أ�شعة ال�شم�س عن نهرهم ّ
املف�ضل،
واحلد من ذوبانه يف هذا الف�صل من كل عام.
ويعتقد عامل اجلليد ال�سوي�سري ديفيد فولكني
�أن هذه الو�سيلة ميكن �أن ت�ساعد ح ًقا على
تقلي�ص الذوبان املو�سمي ،بن�سبة قد ت�صل
�إىلُ .%70يعد نهر الرون اجلليدي مق�صدًا
�سياح ًيا �شه ًريا .وقد �أخذت طبقات اجلليد التي
تغطيه تتقل�ص ب�سرعة على مدار العقد املا�ضي،
�إذ ذاب منها  131قد ًما.
ومع �أن تغطية اجلليد بالقما�ش الأبي�ض
ن ْه ٌج نادر يف حماية هذه املناطق� ،إال �أنها
لي�ست باجلديدة .فقد د�أب �سكان بع�ض
املناطق يف �إيطاليا و�أملانيا على تغطية املواقع
اجلليدية مبواد عاك�سة .وهي تقنية دعا �إليها
عامل اجلليد جي�سون بوك�س ،الذي كان يعمل
لدى هيئة امل�سح اجليولوجي يف الدمنارك
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وغرينالند .فقد حثّ منذ عام  2009على
تغطية �أجزاء من الغطاء اجلليدي يف جرينالند
مبادة عاك�سة.
ال تقت�صر �أفكار الهند�سة اجليولوجية
القطبية فيما يتعلق بحماية هذه املناطق على
ا�ستخدام القما�ش� ،إذ ن�صح فريق من الباحثني
من جامعة �أوتريخت يف الربيع املا�ضي ،يف
�أثناء االجتماع ال�سنوي لالحتاد الأوروبي للعلوم
اجليولوجية ،بنرث ثلوج ا�صطناعية فوق نهر
مور ِترات�ش اجلليدي يف �سوي�سرا ،للم�ساعدة
على عك�س �أ�شعة ال�شم�س.
واقرتح �آخرون تدخالت على نطاق �أو�سع،
مثل ا�ستخدام م�ضخات تعمل ِبطاقة الريح،
ِل ّ
ر�ش مياه البحر فوق جليد البحر القطبي
ال�شمايل يف ف�صل ال�شتاء ،ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل ت�ش ّكل املزيد من اجلليد ،وتكثيف طبقاته
على نحو ي�أمل اخلرباء �أن يكون �أكرث ثباتًا .كما
طور العلماء فكرة بناء تالل ا�صطناعية حتت
املاء ت�شبه املن�صات ،لدعم الطبقات اجلليدية
القابلة للتلف على نحو خا�ص من الأ�سفل.

هدر الغذاء
ت�ؤكد

منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة (الفاو)� ،أن ما يقرب من
ثلث الغذاء الذي ينتجه العامل يجري �إهداره
و�إلقا�ؤه يف النفايات .وي�شمل ذلك فقدان املواد
الغذائية ب�سبب التخزين �أو التلف يف �أثناء
النقل� ،أو تلك املواد الغذائية التي يتخل�ص
منها امل�ستهلك النهائي حينما يقرر �إلقاءها
يف النفايات� ،إما لعدم حاجته �إليها� ،أو النتهاء
عمرها االفرتا�ضي� ،أو غري ذلك من �أ�سباب.
هذه احلقيقة تطفو على ال�سطح يف الوقت
الذي يعاين فيه واحد من كل ت�سعة �أ�شخا�ص
يف العامل �سوء التغذية .و�إذا ما اعتُمدت الهند
كمثال ،ف�إنها على الرغم من كونها ثاين �أكرب
منتج للغذاء يف العامل� ،إال �أنها تعد يف الوقت
نف�سه موطن  % 25من �إجمايل َمن يعانون �سوء
التغذية يف العامل� .إذ ت�ؤدي �أوجه الق�صور يف
عملية التربيد وعمليات الإمداد الغذائية �إىل
هدر غذائي ي�صل �أحيا ًنا �إىل .%40
لي�ست الهند وحدها من تعاين هذه
امل�شكلة ،فن�سبة كبرية من الأغذية امل�ستهلكة
اليوم عر�ضة للتلف ،وتت�ضمن هذه الأغذية
الفواكه ،واللحوم ،ومنتجات الألبان .ويقدر
معهد برمنغهام للطاقة يف اململكة املتحدة
�أن نحو  %90من الهدر الغذائي يف البلدان
النامية �سببه عمليات التوريد .فتعبئة املواد

الغذائية القابلة للتلف وتخزينها ونقلها يف
درجة حرارة منا�سبة ميد عمرها ،ويقلل من
تلف الغذاء وفقدانه .ولي�ست الدول النامية
وحدها فقط من تعاين هدر الغذاء ،فعلى
الرغم من وجود مرافق حديثة للتخزين
والتربيد يف �أوروبا �إال �أنها ال تزال تعاين
معدل هدر غذائي ت�صل ن�سبته �إىل ،%40
وذلك ب�سبب نق�ص املراقبة لعمليات التربيد
املتتابعة التي يديرها �أ�شخا�ص و�شركات
خمتلفة على امتداد عملية التوريد،
وبذلك ال ميكن �ضمان �أن املنتجات قد
جرى تخزينها يف درجة حرارة منا�سبة
على امتداد خمتلف عمليات الإنتاج حتى
توريدها لال�ستهالك.
تُقدّر املبالغ التي يخ�سرها العامل �سنو ًيا
ب�سبب الهدر الغذائي  940مليار دوالر،
�إ�ضافة �إىل ما تخ ّلفه من انبعاثات الغازات
التي ت�سبب االحتبا�س احلراري .وكمثال على
تلك اخل�سائر ف�إن لرت حليب واحدً ا ال يجري
ا�ستهالكه ،يو ِّلد خ�سائر مالية كبرية تتعلق
بتخزينه وتكاليف نقله� ،إ�ضافة �إىل تكاليف
الأعالف التي ا�ستهلكتها البقرة لإنتاجه،
وتكاليف �أخرى تتعلق ب�إنتاج هذه الأعالف
� ً
أي�ضا ،وغري ذلك من التفا�صيل املر ّكبة
املتعلقة بعملية الإنتاج.

الذكاء االصطناعي
يف

الوقت الذي �أعلنت فيه جوجل عن
عزمها افتتاح مراكز �أبحاث للذكاء
اال�صطناعي يف ال�صني وفرن�سا ،خرج الرئي�س
التنفيذي لل�شركة �ساندر بيت�شاي يف �أن�شطة
املنتدى االقت�صادي العاملي ليتحدث عن �أهمية
الذكاء اال�صطناعي يف م�ستقبل العامل.
يرى بيت�شاي �أن الذكاء اال�صطناعي رمبا
يكون هو �أهم الأ�شياء التي عملت الب�شرية
على تطويره ،لدرجة �أنه رمبا يكون �أهم من
الكهرباء ،وذلك يف الوقت الذي يحذر فيه
بع�ض املفكرين وال �سيما الربوفي�سور �ستيفن
هوكينغ من �أن الذكاء اال�صطناعي ميكن �أن
يت�سبب يف الق�ضاء على الب�شرية.
متاما يرى بيت�شاي �أن
على النقي�ض ً
التقنية ميكنها �أن تق�ضي على كثري من القيود
التي تواجهنا الآن ما ي�ساعد على �سبيل املثال
من �إمكانية توفري طاقة موثوقة ورخي�صة
ونظيفة �أم ًرا ممك ًنا .ويقول بيت�شاي�« :أي

وقت نتعامل فيه مع التقنية يتوجب علينا �أن
نتعلم كيف ن�سخر فوائدها ،ونتفادى اجلوانب
ال�سلبية».
حتدث بي�شاي الذي ن�ش�أ يف الهند عن
القوة التحويلية للتقنية ،م�ست�شهدً ا بتجربته
ال�شخ�صية حينما انتظر ل�سنوات قبل �أن
يح�صل على �أول هاتف ،وهو الأمر الذي
ي�صفه ب�أنه �أ�سهم يف تغيري حياة �أ�سرته،
متذك ًرا ال�سعادة التي وفرتها التقنية
حينذاك ،والتي يعتقد ب�أنها �ستكون هي ذاتها
يف عملية تبني تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
وبالرغم من ذلك يعرتف الرئي�س التنفيذي
جلوجل باملخاطر املهمة للذكاء اال�صطناعي،
ولكنه يف الوقت نف�سه يدعو العامل للتعاون
من �أجل �إدارة مثل هذه امل�سائل ،الفتًا �إىل �أن
كل الدول يتوجب عليها �أن تبتعد عن ع�سكرة
تقنيات الذكاء اال�صطناعي ،و�أن يكون ذلك
هد ًفا يعمل عليه جميع الب�شر.

كأس العالم 2018

األخضر في كأس العالم
يلعب المنتخب السعودي مباراة االفتتاح أمام
نظيره الروسي وينافس منتخبي أوروجواي ومصر ،على أمل أن يحجز
مقعده في الدور الثاني من البطولة.

فتحي سمير
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بعد

غياب عن �آخر دورتني يف ك�أ�س العامل
لكرة القدم يعود الأخ�ضر ال�سعودي من
جديد للم�شاركة يف رو�سيا حام ًال �آمال جماهريه
العري�ضة التي تتطلع ب�شوق مل�شاهدة جنومها
يناف�سون منتخبات العامل يف هذا ال ُعر�س الكروي
الدويل الذي ال يتكرر �إال كل �أربعة �أعوام.
املنتخب ال�سعودي هو ممثل العرب الوحيد
من قارة �آ�سيا ،ويرافقه منتخبات م�صر وتون�س
واملغرب من قارة �أفريقيا ،لت�صبح امل�شاركة
العربية يف هذه الدورة هي الأكرب على الإطالق يف
تاريخ البطولة.

4

منتخبات عربية تشارك في كأس العالم ،و ُتعد أكبر مشاركة
عربية في تاريخ البطولة.

مجموعات كأس العالم
تتوزع املنتخبات امل�شاركة وعددها  32منتخ ًبا على ثماين جمموعات ،يقع املنتخب ال�سعودي يف املجموعة الأوىل �إىل
جانب البلد املُ�ضيف رو�سيا ،و�أوروجواي ،وم�صر.

المجموعة األولى
روسيا

السعودية

مصر

أوروجواي

المجموعة الثانية
البرتغال

إسبانيا

المغرب

إيران

المجموعة الثالثة
فرنسا

أستراليا

البيرو

الدنمارك

المجموعة الرابعة
األرجنتين

آيسلندا

كرواتيا

نيجيريا

المجموعة الخامسة
البرازيل

سويسرا

كوستاريكا

صربيا

المجموعة السادسة
ألمانيا

المكسيك

السويد

كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة
بلجيكا

بنما

تونس

إنجلترا

�أ�سهمت الأنظمة التي اعتمدها االحتاد
الدويل لكرة القدم يف عملية توزيع
املنتخبات عرب ال ُقرعة �إىل حد بعيد يف
حتقيق التوازن يف قوى املجموعات ،وذلك
اعتمادًا على الت�صنيفات اخلا�صة بكل
املنتخبات امل�شاركة واحتاداتها القارية،
وذلك لتحقيق �أكرب قدر من العدالة يف
املناف�سة من جانب ،واملحافظة � ً
أي�ضا على
حظوظ املنتخبات الكربى يف ت�أجيل املناف�سة
للأدوار املتقدمة ،واالبتعاد عن �شبح
الإق�صاء مبك ًرا يف مرحلة املجموعات.

5

مرات تأهل المنتخب السعودي

المجموعة الثامنة

إلى كأس العالم.
بولندا

السنغال

كولومبيا

اليابان
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كأس العالم 2018
التوقيت املحلي يف املدن الرو�سية الثالث التي حتت�ضن
املباريات هو ذاته التوقيت املحلي يف ال�سعودية.

مجموعة األخضر

السعودية × روسيا

السعودية × أوروجواي

األربعاء  20يونيو
 6:00 PMبتوقيت السعودية.
ملعب روستوف – روستوف أون دون.

اإلثنين  25يونيو
 5:00 PMبتوقيت السعودية.

يخو�ض املنتخب ال�سعودي للمرة
الأوىل يف تاريخ املنتخبات
العربية مباراة االفتتاح �أمام
رو�سيا .وتعد هذه املباراة رقم
 100التي تخو�ضها املنتخبات الآ�سيوية يف ك�أ�س
العامل .وترتقب اجلماهري ال�سعودية املباراة
بكثري من احلذر ،لأن املناف�س الرو�سي و�إن مل
يكن م�صن ًفا من كبار املنتخبات الأوروبية� ،إال �أنه
يقدم مباراة افتتاح البطولة يف �أجواء احتفالية
يح�ضرها جمهور عري�ض يرغب يف حتقيق الفوز
وت�صدّر املجموعة ،ما يلقي ب�ضغوط على العبي
املنتخب ال�سعودي ،و ُي�ضاعف من م�س�ؤوليتهم يف
الدفاع عن حظوظ الأخ�ضر يف هذه املباراة التي
�ستكون نقطة االنطالق نحو الدور الثاين حال
حتقيق نتيجة �إيجابية.

يف اجلولة الثانية من املجموعة
تنتظر الأخ�ضر مباراة قوية
�أمام ندٍّ عنيد هو منتخب
�أوروجواي الذي ي�ضم بني
�صفوفه النجمني لوي�س �سواريز العب بر�شلونة
الإ�سباين ،و�إدين�سون كافاين العب باري�س �سان
جريمان الفرن�سي.

�أما اجلولة الأخرية يف املجموعة
ف�ستكون �أمام املنتخب امل�صري ،الذي
ي�صارع هو الآخر للحفاظ على حظوظه
يف الت�أهل ،ال �سيما �أنه ي�ضم بني
�صفوفه هداف الدوري الإجنليزي الالعب حممد �صالح.

الخميس  14يونيو
 6:00 PMبتوقيت السعودية.
ملعب لوجنيكي – موسكو.

1

2

9

أهداف سجلها األخضر في
مشاركاته بكأس العالم.

© FIFA

�أحرز الالعب �سعيد العويران هد ًفا تاريخ ًيا يف م�شاركته مع املنتخب ال�سعودي يف ك�أ�س العامل عام � 1994أمام املنتخب البلجيكي

22

 -مايو 2018

السعودية × مصر

ملعب فولغوغراد – فولغوغراد.

3
4

�إذا جنح الأخ�ضر ال�سعودي يف
الت�أهل �إىل الدور الثاين ف�سيواجه
�أحد فرق املجموعة الثانية ،التي
ت�ضم منتخبات �إ�سبانيا ،والربتغال،
واملغرب ،و�إيران .ويتحدد املناف�س ح�سب موقع
املنتخب املت�أهل يف جمموعته� ،إن ت�أهل على ر�أ�س
املجموعة �أو حل يف املركز الثاين.
أربع مشاركات وتألق الفت في األولى |
على الرغم من الغياب عن �آخر دورتني من البطولة،
�إال �أن تاريخ الأخ�ضر يف ك�أ�س العامل ميتد لأربع
دورات متتالية ،بد�أها بالت�أهل �إىل ك�أ�س العامل يف
الواليات املتحدة الأمريكية عام  ،1994ثم تبعها
بالت�أهل �إىل الدورات الثالث الالحقة يف فرن�سا عام
 ،1998والدورة امل�شرتكة بني كوريا اجلنوبية واليابان
�سجل املنتخب
عام  ،2002ويف �أملانيا عام  .2006وقد ّ
ال�سعودي يف م�شاركاته يف هذه البطولة � 9أهداف.
كانت امل�شاركة الأوىل للأخ�ضر هي الأبرز يف
تاريخه ،مع جيل ذهبي من الالعبني جنح يف عبور
الدور الأول بعد مباريات قوية حقق الفوز فيها �أمام
منتخبي املغرب وبلجيكا ،بينما خ�سر مباراة واحدة
�أمام املنتخب الهولندي بهدفني لهدف ،ليت�أهل
الأخ�ضر للدور الثاين يف مواجهة املنتخب ال�سويدي
الذي متكن من �إق�صاء املنتخب ال�سعودي بنتيجة
ثالثة �أهداف لهدف.

موسكو
السعودية × روسيا

تفاصيل الرحالت
رحلة واحدة يوم ًيا من

الريا�ض وجدة ابتدا ًء من 12

يونيو �إىل  27يونيو على

طائرة بوينغ 777 - 300

موسكو  -روستوف أون دون

�ساعة و 49دقيقة بالطائرة.
موسكو  -فولغوغراد

�ساعة و 30دقيقة بالطائرة.

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 IDوا�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
مركز FAN ID
جدة :مركز االعتماد للت�أ�شريات .مركز ت�سهيل
التجاري � -شارع �سويد بن �شاكر مع �شارع جندب بن
كعب .املحمدية.
الريا�ض :الطابق الأول .برج اليمامة � -شارع �أم احلمام.
�ساعات العمل :من � 03:00إىل  05:00م�سا ًء .من
الأحد �إىل اخلمي�س.

فولغوغراد
السعودية × مصر

أرقام الطوارئ في روسيا
الطوارئ 101
الإ�سعاف 103
ال�شرطة 102

روستوف أون دون
السعودية × أوروجواي

الطقس
فر�صة هطول الأمطار %46
درجة احلرارة العظمى 23 :د
درجة احلرارة ال�صغرى 13 :د

العملة الروسية
ال ّروبل الرو�سي
روبل رو�سي = تقري ًبا  0.07ريال �سعودي.
�سعر ال�صرف ُمتغيرّ .
السفارة السعودية في روسيا
العنوان3-Y Neopalimovskiy Pereulok, 3, Moskva, Russia, 119121 :
الهاتف+74992452310 :
�ساعات العمل :من � 09:00إىل 15:00
«السعودية» الناقل الرسمي للمنتخب الوطني
د�شن رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة
امل�ست�شار تركي �آل ال�شيخ ،طائرة اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية اخلا�صة بنقل املنتخب ال�سعودي �إىل ك�أ�س العامل
برو�سيا ،وذلك يف االحتفال اخلا�ص بت�أهل الأخ�ضر الذي
�أقيم يف العا�صمة الريا�ض .تزينت الطائرة على جانبيها
بالعلم ال�سعودي ،و�صور عدد من الالعبني الذين �أ�سهموا يف
حتقيق �إجناز الت�أهل �إىل بطولة ك�أ�س العامل .و�شهد احلفل
� ً
أي�ضا تد�شني �شعار الهيئة العامة للريا�ضة اجلديد ،و�أيقونة
املنتخب يف ك�أ�س العامل .وقد ح�ضر االحتفال عدد كبري من
جنوم كرة القدم حول العامل وعدد من الفنانني.
23
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موسكو
محطة االفتتاح
مدينة حافلة بالمعالم السياحية
التاريخية تشهد على عظمة اإلرث
الروسي منذ عصور القياصرة حتى
الوقت الحاضر.
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امل�سافرون

�إىل رو�سيا لت�شجيع املنتخب ال�سعودي يف بطولة ك�أ�س العامل � 2018سيحطون الرحال يف ثالث مدن ت�شهد احت�ضان مباريات املنتخب ال�سعودي� .إذ �ستبد�أ
الرحلة يف حمطتها الأوىل مع العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،حيث افتتاح بطولة ك�أ�س العامل .وت�ضم مو�سكو كث ًريا من املعامل ال�سياحية ال�شهرية ،منها:

الساحة الحمراء | تقع ال�ساحة احلمراء يف
قلب مو�سكو ،وتُعد ال�ساحة الرئي�سة يف العا�صمة،
وتتخذ ال�ساحة �شكل املربع .ومنها ميكن لل�سائح
�أن يتوجه �إىل �أي مكان يف العا�صمة ب�سهولة ،ولكن
ُين�صح باختيار املرتو للذهاب �إىل ال�ساحة لتفادي
االختناقات املرورية .ت�ضم ال�ساحة احلمراء متح ًفا
تاريخ ًيا ،ميكن التعرف فيه �إىل تاريخ املدينة.

الكرملين | موقع تاريخي يقع يف و�سط مو�سكو،
والكرملني بالرو�سية تعني القلعة ،وتطلق اليوم على
مركز املدينة القدمي ،مبا ي�ضمه من مبانٍ ذات
هند�سة معمارية فخمة ،كانت ت�ستخدم يف الع�صر
القدمي من ِقبل القي�صر ورجاله .ويوجد باملنطقة
متحف الكرملني ،وهو املدخل الر�سمي الوحيد الذي
ي�سمح فيه بدخول ال�سياح ،ويقع بالقرب من حديقة
�ألك�سندر من جهة الغرب.

مسرح البولشوي | يقع هذا امل�سرح على
قائمة �أف�ضل امل�سارح التي ت�ضمها مو�سكو ،و ُيعد
من الرموز التاريخية الرو�سية� ،إذ يرجع تاريخ
بنائه �إىل عام  .1856وقد روعي يف ت�صميمه �أن
يكون على النهج الكال�سيكي.

الفنادق

Golden Ring Hotel

الت�صنيف:
يحتل الفندق موق ًعا
مميزًا بالعا�صمة
الرو�سية ،ويقع على
بعد  5دقائق �س ًريا على
الأقدام من حمطة مرتو
�سمولين�سكايا ،حيث ميكن
الو�صول منها �إىل املعامل
ال�سياحية ال�شهرية.
معالم متنوعة | من �أماكن الت�سوق اجلميلة يف مو�سكو جممع غوم ،الذي يتميز بهند�سته املعمارية اجلميلة� ،إذ يحر�ص
ال�سياح على زيارته لالطالع على هذا املبنى الرائع� .أما حديقة غروكي فتقع جنوب ال�ساحة احلمراء على �ضفاف نهر مو�سكوفا.
وتُعد من الأماكن املثالية للأن�شطة الرتفيهية اجلميلة يف مو�سكو ،بطبيعتها اجلميلة و�أ�شجارها وزهورها امللونة .وت�ضم احلديقة
ً
ومعر�ضا فن ًيا ،وكث ًريا من املطاعم واملقاهي� .أما متحف الدولة بو�شكني فهو �أكرب متحف
مالعب للتن�س ،ومركزًا لت�أجري الدراجات،
خم�ص�ص للفنون الأوروبية يف مو�سكو .ترجع ت�سمية املتحف بهذا اال�سم تخليدً ا لذكرى ال�شاعر الرو�سي �ألك�سندر بو�شكني .بينما
ي�ستمتع الزائر بزيارته ملحطات املرتو القدمية يف املدينة حينما يود التنقل من موقع �إىل �آخر� ،إذ تقع يف مو�سكو واحدة من �أقدم
حمطات املرتو و�أجملها يف العامل.

Metropol

الت�صنيف:
يقع هذا الفندق التاريخي
قبالة م�سرح البول�شوي
يف قلب مو�سكو ،ويوفر
كل اخلدمات التي يبحث
عنها ال�ضيوف.

ملعب لوجنيكي | �سي�شهد ملعب لوجنيكي افتتاح مباريات ك�أ�س العامل
 ،2018حيث يواجه املنتخب ال�سعودي نظريه الرو�سي� ،إ�ضافة �إىل املباراة النهائية
للبطولة .يقع امللعب يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو ،و ُيعد من �أبرز مالعب كرة
القدم يف رو�سيا� ،إذ ي�سع نحو � 81ألف متفرج ،وقد افتتح امللعب عام  .1956ومن
�أهم الأحداث التي ا�ست�ضافها امللعب :دورة الألعاب الأوليمبية ال�صيفية عام
 ،1980ونهائيات ك�أ�س االحتاد الأوروبي عام  ،1998ومباراة نهائي دوري �أبطال
�أوروبا عام  ،2008وبطولة العامل لألعاب القوى عام .2013
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روستوف أون دون
على ضفاف نهر الدون
تجمع هذه المدينة بين
جمال الطبيعة والمعالم
التاريخية ،حتى أصبحت
ً
مفتوحا،
متحفا
المدينة
ً
وهي إحدى أهم
الوجهات السياحية في
روسيا.

تقع

هذه املدينة على بعد نحو  1100كيلو مرت من
العا�صمة مو�سكو ،وهي املحطة الثانية التي
يخو�ض فيها املنتخب ال�سعودي مباراته �أمام منتخب
الأوروجواي .ت�شتهر املدينة بال�سهول الع�شبية املمتدة
حلو�ض نهر دون.
حت ّولت املدينة اليوم �إىل مدينة متحفية ،وواحدة من
�أهم الوجهات ال�سياحية يف املنطقة .وعلى الرغم من
تاريخها احلافل واملوغل يف القدم� ،إال �أنها مدينة �شابة
حيوية ،وتتمتع ب�شواطئ رملية �ساحرة وهادئة ،ومطبخ
فريد ي�شمل الأ�سماك ب�أنواعها كافة .كما ُتعد املدينة
مرك ًزا للنقل ،ووجه ًة ثقافية ملنطقة جنوب رو�سيا.

أشهر المعالم | عند زيارة هذه املدينة ينبغي
على الزائر التوجه لزيارة حديقة احليوان ،التي
تُ�ص ّنف واحدة من �أكرب حدائق احليوان يف رو�سيا،
وموط ًنا ملجموعة كبرية من احليوانات الربية� .أما
م�سرح مك�سيم غوركي الأكادميي للدراما فهو �أحد
�أ�شهر م�سارح املدينة ،وي�شتهر بتقدميه للم�سرحيات
الدرامية ،وامل�سرحيات الكوميدية ،ويقع على الطرف
ال�شرقي من �شارع بول�شايا �سادوفايا ،وحتديدً ا يف
املبنى املقابل لن�صب �ستيال التذكاري .وتُعد ال�سوق
املركزية وجه ًة مف�ضل ًة لهواة الت�سوق وال�سائحني
يف مدينة رو�ستوف �أون دون ،وتقع ال�سوق يف و�سط
املدينة .وال�سوق مكونة من جزء داخلي ،و�آخر يف
الهواء الطلق ،وت�ضم كث ًريا من املحال التجارية
ال�صغرية والأك�شاك.
ت�ضم مدينة رو�ستوف �شبكة من اجل�سور فوق نهر
الدون م�صنوعة من هياكل من ال�صلبُ .يعد التنزه
فوق ج�سور نهر الدون يف املدينة �أحد الأن�شطة املحببة
لدى زوار املدينة .يوجد �شارع بو�شكني يف و�سط مدينة
رو�ستوف ،وي�شتهر ب�أنه واحد من �أف�ضل مناطق التنزه
�س ًريا على الأقدام داخل املدينة .ي�شتهر ال�شارع بكرثة
املقاهي واملطاعم واملج�سمات التاريخية.

ملعب روستوف أرينا | ي�ست�ضيف هذا امللعب خم�س مباريات من مناف�سات
بطولة ك�أ�س العامل ،هي مباراة املنتخب ال�سعودي �أمام نظريه الأوروغوياين،
�إ�ضافة �إىل مباريات الربازيل �أمام �سوي�سرا ،وكوريا اجلنوبية �أمام املك�سيك،
و�أي�سلندا �أمام كرواتيا ،بجانب مباراة يف الدور الثاين.
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الفنادق

Radisson Blu Hotel,
Rostov-on-Don

الت�صنيف:
يقع الفندق على املم�شى الرئي�س
املطل على نهر دون ،على بعد
خطوات قليلة من املناطق
التجارية والرتفيهية .ويقدم كل
اخلدمات املريحة للزوار ،مع
ديكور ميزج عنا�صر من اخل�شب
الطبيعي واللون الذهبي.
Residentsiya (Izvolte) Hotel

الت�صنيف:
يقع الفندق يف مبنى تاريخي
و�سط املدينة ،على بعد نحو 400
مرت فقط من متحف التاريخ
الوطني ،و 200مرت من م�سرح
غروكي.

فولغوغراد
التاريخ م َّر من هنا
احتفظت هذه المدينة
التي شهدت معركة
ستالينغراد الشهيرة
في الحرب العالمية
الثانية بتفاصيل التاريخ
في شوارعها ومبانيها
العريقة.

تقع

مدينة فولغوغراد جنوب �شرق اجلزء
الأوروبي من رو�سيا .وقد �شهدت هذه املدينة
التاريخية معركة �ستالينغراد ال�شهرية ،التي حدثت
يف احلرب العاملية الثانية .ظلت هذه املدينة حتمل
ا�سم �ستالينغراد حتى عام  .1961يبلغ عدد �سكان
املدينة نحو مليون ن�سمة ،وتقع على ال�ضفة اليمنى
لنهر الفولغا .يلعب املنتخب ال�سعودي مباراته الثالثة
والأخرية يف املجموعة يف هذه املدينة �أمام املنتخب
امل�صري .ميكن مل�شجعي املنتخب ال�سعودي الذين
�سيتوافدون �إىل هذه املدينة لت�شجيع املنتخب يف مباراته
هذه اال�ستمتاع بجولة �سياحية بني �أبرز معاملها.

أهم المعالم | حتفل هذه املدينة التاريخية
بكثري من املعامل ،من املتاحف ،والآثار ،واملناظر
الطبيعية اخلالبة .تبد�أ رحلة ال�سائح مع احلدائق
اجلميلة ،ومنها :حديقة ماماييف كورغان
التذكارية التي تُعد من �أ�شهر ال ُن�صب التذكارية
الرو�سية ،وتقع على �أعلى نقطة يف املدينة .وقد
دفن فيها ع�شرات الآالف من اجلنود الرو�س
يف �أثناء دفاعهم عن املدينة يف احلرب العاملية
الثانية� .أما حديقة كوم�سومول فت�شتهر ب�أنها
الوجهة املف�ضلة لتجمعات الأ�صدقاء.
وب�سبب وقوع املدينة على نهر فولغا ف�إنها توفر
رحالت متميزة على النهر با�ستخدام القوارب
ال�سريعة� .أما زيارة القبة ال�سماوية باملدينة فتُمكن
الزائر من م�شاهدة النجوم والأجرام ال�سماوية
التي تظهر يف ال�سماء لي ًال يف جتربة فريدة .بينما
�سدا للمعركة
ُيعد متحف فولغوغراد البانورامي مجُ ً
ال�شهرية �ستالينغراد التي دارت على �أر�ض املدينة،
�إ�ضافة �إىل احتواء املتحف على عدد من الأعمال
الفنية لأ�شهر معامل املدينة.

الفنادق

Hotel Volgograd

الت�صنيف:
يقع هذا الفندق يف و�سط
املدينة على بعد  5دقائق من
حمطة مرتو كوم�سومول�سكايا،
وبالقرب من متحف
�ستالينغراد .يقدم الفندق
خدمات متميزة ل�ضيوفه.
Park Inn by Radisson
Volgograd

الت�صنيف:
يقع الفندق و�سط املدينة على
بعد خم�س دقائق �س ًريا على
الأقدام من حمطة قطارات
فولغوغراد ،وتتوافر فيه
اخلدمات املريحة التي يبحث
عنها ال�ضيوف.

ملعب فولغوغراد أرينا | اكتمل بناء هذا امللعب يف عام  2017بعد هدم
امللعب ال�سابق لنادي روتور فولغوغراد .تبلغ �سعة امللعب نحو � 45ألف متفرج.
ومن املقرر �أن يحت�ضن عددًا من مباريات ك�أ�س العامل ،من بينها املباراة الثالثة
للمنتخب ال�سعودي �أمام نظريه امل�صري.
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ألق الحاضر وأصالة التاريخ
تضم الجوف ً
إرثا حضاريًا ثريًا جعلها
مقصدا سياحيًا سعوديًا،
ً
إضافة إلى طبيعتها الخالبة وشهرتها
بأشجار النخيل والزيتون.

عبدالعزيز محمد العريفي
تصوير :زايد الالحم

بحيرة دومة الجندل أكبر بحيرة شبه طبيعية في المملكة،
بمسطح مائي يمتد على مساحة
تتجاوز مليوني متر مربع ،وقد تكونت نتيجة
			
فائض العيون ومشروع الري والصرف الذي أنشئ
عاما
					
قبل أكثر من ثالثين ً
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بالد

حتت�ضن التاريخ ،جت ّلت فيها �إبداعات
الإن�سان القدمي ،وما تركه من ب�صمات
عمرانية و�إرث ح�ضاري بكل �أبعاده� ،صبغ املكان
بنكهة املا�ضي اجلميل ،حتى باتت اجلوف مق�صدً ا
من مقا�صد ال�سياحة التاريخية يف اململكة.
يعود تاريخ اجلوف �إىل القرن الثامن قبل امليالد،

وتعاقبت عليها احل�ضارات حتى �أ�صبحت من �أثرى
مناطق اململكة باملواقع التاريخية ،بق�صورها و�أبنيتها
ور�سومها ونقو�شها� ،إ�ضافة �إىل ما تتميز به اجلوف
من تنوع بيئي ومن حيث الت�ضاري�س ،وما حباها
اهلل من طبيعة خالبة ،ووفرة ماء ،و�أرا�ض زراعية
خ�صبة ،و�أعداد هائلة من �أ�شجار النخيل والزيتون.

الموقع | تقع منطقة اجلوف يف �شمال غرب اململكة،
يحدها الأردن من ال�شمال والغرب ،ومن ال�شمال وال�شرق
منطقة احلدود ال�شمالية ،ويحدها من اجلنوب منطقة
حائل وتبوك .وقد منحها موقعها اجلغرايف املتميز مكانة
تاريخية مهمة ،حيث كانت متثل الطريق التجاري الأهم
بني ال�شام وم�صر وجزيرة العرب ،وكونها طري ًقا للحجاج.
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ت�صوير� :أحمد اجلروان

1

.2

متنف�سا لأهل املنطقة،
تعد بحرية دومة اجلندل
ً
ً
كورني�شا جمي ًال وت�شهد تنظيم م�سابقات
�إذ ت�ضم
بحرية كربى.

.3

يبلغ عمق بئر �سي�سرا نحو  15مرتًا ،وكانت ت�ستخدم
جز ًءا من نظام ري عُ رف به الأنباط.

.4

ت�شتهر منظقة اجلوف بزراعة الزيتون الذي ُينظم له
مهرجان �سنوي احتفا ًء ب�إنتاج املنطقة الوفري.

2
دومة الجندل | تُعد حمافظة دومة اجلندل
الواقعة جنوب غرب مدينة �سكاكا ،من �أقدم الأماكن
التي ا�ستوطنها الإن�سان ،وتبعد عن �سكاكا بحوايل
خم�سني كيلومرتًا .وهي موقع مملكة قيدار العظيمة.
وقد ورد ذكرها يف الن�صو�ص امل�سمارية الآ�شورية
با�سم �أدوماتو �أو �أدمو ،وكانت عا�صمة لعدد من
امللكات العربيات مثل :زبيبة ،و�سم�سي ،و�أياتي ،وتب�ؤه
�أو تاربو ،وتلخونو .وفيها وقعت غزوة دومة اجلندل.
ومن �أهم املواقع الأثرية فيها:
بئر سيسرا | بئر عتيقة نحتت يف �أ�صل ال�صخر
بطريقة مده�شة ،تقع بجوار ق�صر زعبل .تُعد �أحد
�أبرز الآثار يف املنطقة ،و�سميت �سي�سرا تيم ًنا بالقائد
الع�سكري الكنعاين �سي�سرا الذي ورد ذكره يف
الن�صو�ص القدمية .والبئر عبارة عن جتويف حمفور
يف �أ�صل ال�صخر الرملي على �شكل بي�ضاوي� 8 ،أمتار

3
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يقع م�سجد عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،يف حي
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تنتصب قلعة مارد بصمود يقارع الزمن ،على تل وسط حي
		
الدرع التاريخي ،وتشرف على دومة الجندل
يف � 9أمتار ،وبعمق ي�صل �إىل  15مرتًا ،نحت لها َد َرج
يلتوي على جانبها حتى ي�صل قاعها ب�إتقان مده�ش
على الطريقة النبطية .ويف قاع البئر نحت جمرى
ميتد م�سافة ثالثة كيلومرتات ،كان ي�ستخدم لنقل
املياه �إىل املزارع املجاورة ،كجزء من نظام ري
عرف به الأنباط.
قلعة مارد | تنت�صب قلعة مارد ب�صمود يقارع
الزمن ،على تل و�سط حي الدرع التاريخي ،وت�شرف
على دومة اجلندل .هذا احل�صن املهيب تكاد كل
زاوية من زواياه َّ
املخ�ضبة بعبق التاريخ ،تبوح ب�سر
ُ
من �أ�سرار ما�ضيه احلافل� .ش ِّيدت القلعة من ال�صخر
امل�شغول ب�إتقان يف القرن الثالث امليالدي تقري ًبا،
وتتميز ب�أبراج عالية يف زواياها الأربع التي يتجاوز
ارتفاعها  12مرتًا تقري ًبا .وقد ُحفرت داخل القلعة
بئر عميقة وطويت بال�صخور امل�شغولة ،وما زالت

عامرة باملاء العذب .وتتكون القلعة من ثالثة طوابق
ُ�ش ِّيدت برباعة هند�سية ،تت�صل فيما بينها ب�سالمل
و�أدراج ُبنيت بطريقة ت�س ّهل حركة انتقال اجلنود.
مسجد عمر بن الخطاب ،رضي اهلل عنه |
عندما تلج �إىل م�سجد عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل
عنه ،الواقع بحي الدرع يف دومة اجلندل ،تنت�شي
روحك يف هذا امل�سجد العتيق الذي ُيعد من �أهم
امل�ساجد الأثرية يف اململكة� ،إذ �أمر ببنائه �أمري
امل�ؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه،
يف �أثناء توجهه �إىل بيت املقد�س يف العام ال�ساد�س
ع�شر الهجري .تربز �أهمية امل�سجد كون تخطيطه
وطريقة بنائه تعود للنمط القدمي الذي ُعرف يف
العهد الأول من الإ�سالم ،كم�سجد الر�سول� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،يف املدينة املنورة .يتكون امل�سجد من
مئذنة مربعة ال�شكل ،طول �ضلعها عند القاعدة ثالثة
31
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تعد أعمدة الرجاجيل من أقدم المواقع
األثرية بالمملكة ،ويبلغ عددها نحو خمسين
			
مجموعة ،وتقع في ضاحية قارة جنوب مدينة سكاكا
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تقع قلعة زعبل على جبل برن�س �شمال غرب �سكاكا ،ولها �سور مهيب و�أبراج مراقبة عند زواياها.

�أمتار وت�ضيق كلما ارتفعت �إىل الأعلى ،وارتفاعها
يتجاوز  12مرتًاُ .
و�ش ّيد امل�سجد على �شكل م�ستطيل
بطول  23مرتًا ،وعر�ض  18مرتًا تقري ًبا ،ويتكون من
رواق ب�أعمدة �صخرية �سميكة ،وحمراب ،ومنرب،
و�صحن بطول امل�سجد .وقد ا�ستخدم احلجر امل�شغول
يف بناء امل�سجد ومئذنته ،كالذي ا�ستخدم يف بناء
ق�صر مارد املجاور وبقية املباين التاريخية يف حي
ً
مده�شا بينها.
الدرع ،ما يخلق ان�سجا ًما
بحيرة دومة الجندل | يعانق اخليال
احلقيقة ،كلما �أر�سلت ال�شم�س خيوطها الذهبية
على �سطح بحرية دومة اجلندل الفريوزية ،التي
تعد �أكرب بحرية �شبه طبيعية يف اململكة ،مب�سطح
مائي ميتد على م�ساحة تتجاوز مليوين مرت مربع،
التي تكونت نتيجة لفائ�ض العيون وم�شروع الري
عاما،
وال�صرف الذي �أن�شئ قبل �أكرث من ثالثني ً
وال يزال يغذيها باملاء طوال العام .حتيط بالبحرية

املرتفعات والنخيل والأ�شجار الطبيعية ،وزينت
بكورني�ش على امتداد طولها ،ومر�سى �صغري
تتو�سطه نافورة جذابة ،ي�ستوعب عددًا من القوارب
ويخوت الت�أجري ،بالإ�ضافة �إىل املطاعم العائمة،
ومطاعم الوجبات ال�سريعة ،التي ترتابط حولها
متاهات من املروج اخل�ضراء ،واملظالت ،ومالعب
الأطفال .وتعد البحرية مكا ًنا مثال ًيا للتنوع الأحيائي
من �أ�سماك وغريها ،وهي املتنف�س الأهم لأهايل
املنطقة وما حولها.
قلعة زعبل | تعد قلعة زعبل يف حي ال�ضلع
التاريخي يف مدينة �سكاكا ،واحدة من �أقدم
احل�صون العربية� .ش ّيدت �أبنيتها على مدد من
الزمن كان �أولها يف عهد الأنباط ،وقد بنيت
القلعة من احلجر ،ثم ُرممت فيما بعد بالطني،
وتقع على جبل برن�س يف �شمال غرب �سكاكا،
بارتفاع يناهز اخلم�سني مرتًا عن م�ستوى �سطح

الأر�ض .للقلعة �سور مهيب وعدة �أبراج مراقبة
حربية �سامقة .وقد وقف عليها امل�ست�شرقون جورج
�أوج�ست فالني ،ووليام بلجريف ،والليدي �آن بلنت
حفيدة ال�شاعر بريون �ضمن زيارتهم ملنطقة
اجلوف .و ُي�ش ّكل احل�صن مع بئر �سي�سرا واحلي
ن�سيجا �سياح ًيا متكام ًال ،ال �سيما عندما
العتيق ً
يقام فيها مهرجان الزيتون ال�سنوي ،وما يتخلله
من �أن�شطة ترفيهية متنوعة.
أعمدة الرجاجيل | �أعمدة �صخرية نحتت
من احلجر الرملي تعود ملعبد �أن�شئ يف الألف الرابع
قبل امليالد ،ما يجعلها من �أقدم املواقع الأثرية يف
اململكة .تنت�صب الأعمدة بارتفاعات ت�صل �إىل ثالثة
و�سمك يتعدى ن�صف مرت ،ن�صبت على �شكل
�أمتار ُ
جمموعات جتاوزت خم�سني جمموعة يف كل جمموعة
ما بني ثالثة �أعمدة �إىل �سبعة �أعمدة ،تقع يف �ضاحية
قارة جنوب مدينة �سكاكا.
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داغستان
تعددت األلسن
والوطن واحد
رحلة في تاريخ داغستان ،وقصصها ،وحكاياتها،
وترابها ،ومائها ،وإنسانها.

رائدة نيروخ
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1

.2

م�شهد للبوابة الغربية يف قلعة نارين كاال ،الواقعة
يف مدينة ديربنت �إحدى املدن التاريخية الرو�سية
الواقعة يف داغ�ستان.

.3

يعود تاريخ قلعة �أختي �إىل عام  ،1839وتقع يف جبال
القوقاز جنوب داغ�ستان.

.4

�إطاللة على �أُفق مدينة ديربنت و�ساحلها البحري،
من داخل قلعة نارين كاال.

2

من

�أعايل قمم القوقاز ال�شاهقة ،من بلد
اجلبال داغ�ستان كما يعني ا�سمها يف اللغة
الرتكية ،ومن بيوت قرية ت�سادا�سا وعلى نغمات
خرير �أنهارها اجللية و�إيقاع رق�صة الليزغينكا،
وب�صحبة حكايات �شاعر داغ�ستان الظريف �أبي
طالب ،وق�ص�ص بطوالت الإمام �شامل واحلاج
مراد -ين�سج ال�شاعر الداغ�ستاين ال�شهري ر�سول
مر�صع بتاريخ
حمزاتوف بلغة احلب و�شاح ع�شق ّ
بلده وتقاليد �شعبه القوقازي .فقد كان ر�سول
خا�صا لبلده
حمزاتوف يرى نف�سه حيثما كان ر�سو ًال ً
فكان له كل الن�صيب من ا�سمه.
�أيهما خ َّلد ا�سم الآخر :ر�سول حمزاتوف هو من خ َّلد
ا�سم بلده داغ�ستان الذي مل يعرفه كثري من النا�س يف
العامل �إال من خالل �صفحات كتابه «داغ�ستان بلدي»،
�أم �أن بلده برتاثه اجلبلي العريق هو من خ َّلد ا�سم
حمزاتوف؟ قد تكون الإجابة عن هذا ال�س�ؤال �ضر ًبا
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4

داغستان عند حمزاتوف هي تلك الحسناء
الصخرية التي يزين جيدها صدف بحر قزوين حين
		
تستلقي سهولها على شاطئه

من العبث .فر�سول حمزاتوف وداغ�ستان قد ارتبطا يف
ذاكرة القراء ب�أمر واحد هو تلك الده�شة من �سحر لغة
حمزاتوف يف كتابه ،ومن �سحر جمال داغ�ستان وك�أننا
نراها �أمامنا ر�أي العني!
بني دفتي كتاب ،ي�صعب ت�صنيفه �أدب ًيا ،جمع
فيه حمزاتوف ال�شعر �إىل جانب الق�صة واحلكاية

والأ�ساطري والتاريخ واجلغرافية -نقل الكاتب للعامل
�أجمع ر�ؤيته لداغ�ستان.
قد تكون بع�ض الأحاديث والق�ص�ص التي
نقلها الكاتب لنا مغرقة يف �شاعريتها .فهو ير�سم
بعيون الع�شق �صورة داغ�ستان يف قلبه بعيدً ا عن
لغة التوثيق والت�أريخ اجلافة بدعوى املو�ضوعية
العلمية .فالكاتب ي�ضفي بعدً ا �أ�سطور ًيا على ما
يذكر ،حيث جميع اجلبليني مقاتلون �شجعان
وم�ضيفون كرماء ،وجميع الأمهات �شاعرات
حمبات .لي�س لنا �أن نلوم حمزاتوف �أبدً ا .فهو
ي�صرح منذ بداية الكتاب ب�أن لكل جبلي ت�صوره
اخلا�ص عن داغ�ستان و�أهلها وبطلها القومي
الإمام �شامل .لذا فهو �سيكتب ت�صوره ال�شاعري
عن بلده فكان كتابه «داغ�ستان بلدي».
داغ�ستان عند حمزاتوف هي تلك احل�سناء
ال�صخرية التي يزين جيدها �صدف بحر قزوين
حني ت�ستلقي �سهولها على �شاطئه .هي �شجرة
ت�ضرب بجذورها يف تربة قارتني� .إحدى قدميها
يف �آ�سيا تتبع خطوات كرم ال�شرق و�ضيافته التي
ميتاز به �أهلها وتتعلق ب�أهداب الإ�سالم ،فيما ت�ضع
قدمها الأخرى يف �أر�ض الغرب ورو�سيا .يف داغ�ستان
ال�صغرية يلتقي اخلريف مع الربيع مع ال�صيف
دوما:
وال�شتاء يف �آن واحد� .إنها كما كانت تردد �أمه ً
خلقت داغ�ستان من ماء ونار يف �أثناء النوم .فاملوقد
والنبع �أعز كلمتني على قلب اجلبلي .كنوز داغ�ستان
عند حمزاتوف ثالثة هي :الأر�ض ،والبحر ،وكل
ما عداهما .فهل ع�شق الكاتب قريته جلمالها؟

يرد حمزاتوف� :إن هناك بالدًا �أجمل من قريته
ت�سادا�سا ،لكن من كل مكان يذهب �إليه متتد خيوط
ت�صله �إىل داغ�ستان .فالعامل عنده يبد�أ من موقده،
من عتبة بيته ،من قريته ،من قلقبه الداغ�ستاين
الذي يزين ر�أ�سه بفروته ويحمي �شرف ا�سمه.
الشاعر حارس النار | ال�شعراء يحملون
نار ال�شعر ،نار التقاليد امل�أثورة ،نار حب الوطن
ويرعونها وينقلونها للآخرين.
هذه ال�صور املفعمة بالروح القومية جاءت يف �أوج
قوة االحتاد ال�سوفيتي ويف متابعة م�ستمرة لعملية
الرتوي�س (�إ�ضفاء الثقافة الرو�سية على ثقافات
ال�شعوب املن�ضوية حتت رايتها احلمراء) .ومع
ذلك ،مل يغفل متجيد رو�سيا �إىل جانب متجيد بلده
يف كتابه ،وو�صف اللغة الرو�سية ب�أمه الثانية .فهذه
اللغة قد نقلت عنده العلم والكتب �إىل داغ�ستان،
ووحدت ب�أبجديتها لغة الكتابة بعد �أن كانت الثقافة
َّ
يف داغ�ستان ،على ما يذكر ،ثقافة �شفوية تفتقر
�إىل التدوين ،ومل يكن لها �أبجدية خا�صة للغاتها
املتعددة التي يفوق عددها ثالثني لغة قومية .لكن
الكاتب يف غمرة حما�سته للثورة احلمراء ،قد �أغفل
دور ال�سوفيت بعد �أن ب�سطوا نفوذهم على داغ�ستان
يف حرق مكتبات عريقة ت�ضم كت ًبا باللغة العربية
ومنها مكتبة والده ال�شاعر املعروف حمزة ت�سادا�سا
بدعوى حماربة الرجعية .ال نن�سى ال�شاعر �أبا طالب
الذي كان يكتب ق�صائده بحروف عربية ثم يعيد
نقلها باحلروف ال�سرييلية (الرو�سية) حتى تقبل
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إذا أطلقت رصاصة من مسدسك
على الماضي أطلق عليك المستقبل
		
قنابل مدافعه
			
للن�شر يف املجالت� .سطر حمزاتوف كتابه بلغته
الآفارية التي ال ينطق بها �أكرث من � 300ألف ن�سمة
وكتب لها اخللود .فهو يرى «�أن على �أ�شعارنا �أن ت�أخذ
�شكلنا� ،شكلنا القومي الداغ�ستاين» .لقد عمل بو�صية
الإمام �شامل حني قال :علينا �أن نحافظ على اللغة
حمافظتنا على تراب الوطن .لذا كانت �أ�شد اللعنات
التي ت�صبها املر�أة اجلبلية على الأخرى هي :ليحرم
اهلل �أطفالك من يعلمهم اللغة .فرتد عليها بلعنة
�أ�شد وق ًعا :بل ليحرم اهلل �أطفالك من ي�ستطيعون
�أن يعلموهم اللغة .ولي�ست بعيدة منهم تلك الأم
الداغ�ستانية التي غطت وجهها من املذلة وحدادًا
حني علمت �أن ابنها الذي يقيم يف باري�س مل يعد
يتقن التحدث بلغته الأم!
«�إذا �أطلقت ر�صا�صة من م�سد�سك على املا�ضي
�أطلق عليك امل�ستقبل قنابل مدافعه»
كلمة �أمه يف اللغة الآفارية لها معنى ثان �أال وهو
الهم ،فمن ال يهتم ب�أمته فال ي�ستطيع �أن يهتم

بالعامل كله .من هذا املنطلق كان هاج�س احلفاظ
على الأمة والهوية والتقاليد ال�شعبية يلح على
حمزاتوف فينقل للقارئ بع�ض تفا�صيل الذاكرة
ال�شعبية يف املوروث الداغ�ستاين .فن�صو�صه
تعبق ب�أريج الرتاث ال�شعبي من �أغان ورق�صات
وق�ص�ص و�أ�ساطري .يدلل على ذلك ببع�ض
الكلمات الآفارية ،فالإن�سان واحلرية لهما ا�سم
واحد .فكلمة «�أوزدن» تعني الإن�سان ،و�أوزدنلي هي
احلرية ،فحني تقول الإن�سان ت�ستح�ضر احلرية.
وهذا يف�سر النزعة القتالية عند �شعوب القوقاز
التي ت�أبى الذل .فقد خا�ضت معارك طاحنة عرب
التاريخ للحفاظ على حريتها ،وقاومت الفر�س
حتى قيل يف فار�س� :إذا كان ال�شاه غب ًيا يغزو
داغ�ستان ،وقاومت رو�سيا القي�صرية وعانى
�شعبها ويالت حمالت الإبادة والتهجري الق�سري،
وعمليات التطهري العرقي ،واملجاعة ،والأوبئة التي
فتكت باجلبليني فيما عرف بعام احلزن والإبادة

�سنة  1864والتي راح �ضحيتها مئات الآالف
من �شعوب القوقاز من داغ�ستانيني ،و�شرك�س،
ريا للإمام
و�أبخازيني وغريهم .لذا جند �إجال ًال كب ً
�شامل الرمز القومي الذي قاتل الرو�س مدة
عاما حتى وقع يف الأ�سر.
خم�سة وع�شرين ً
تعك�س الأ�ساطري التي يوردها حمزاتوف يف كتابه
نظرة الإن�سان الداغ�ستاين للحياة ،ومنهجه الفكري
يف حتليل بع�ض الظواهر الطبيعية واالجتماعية .ففي
حماولة لتف�سري الطبيعة اجلبلية لداغ�ستان يورد
الكاتب �أ�سطورة تقول« :فيما م�ضى كانت اجلبال
تنانني مت�صارعة ر�أت فيما بعد ذلك البحر فجمدت
من الده�شة وحتجرت».
ما خطته �أنامل ال�شاعر ر�سول حمزاتوف يف كتابه
هو ر�سالة يوجهها لقرائه قائ ًال« :يدعوك اجلبليون
�إليهم بقولهم :تعال �إلينا .جبالنا وبحرنا وقلوبنا
لك .الأر�ض عندنا �أر�ض ،والبيت بيت ،والفر�س
فر�س والإن�سان �إن�سان وال �شيء �آخر بينهما».
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يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين .وهو اإذ
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأم ًرا طائف ًيا اأو اأم ًرا
دوما مع الأهداف غري الدينية.
حزب ًيا ،واأن الأهداف الدينية تداخلت ً

+966 11 212 8050

شوارد
ِق َفا َن ْب ِك من ِذ ْك َرى َحبِيبٍ ومنزلِ
ِ
		
بس ْق ِط الِّل َوى بينَ ال َّد ُخولِ َف َح ْومَلِ

قبل

هل يمكن السفر
إلى الماضي؟
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

�أكرث من �أربعة ع�شر قرنًا كتب امر�ؤ القي�س هذه الأبيات يف الع�صر اجلاهلي
ليتباكى على الأطالل كما هي حال كثري من ال�شعراء اجلاهليني يف مطالع
ق�صائدهم.ولو ت�أملت قلي ًال لوجدت �أن هذا التباكي كان على الذكريات والأر�ض التي
بقيت �آثارها ،كما �أنه رغبة دفينة يف نفو�س ه�ؤالء ال�شعراء للعودة لتلك اللحظات وذلك
املا�ضي .نبحر اليوم لنجيب عن ال�س�ؤال :هل ميكن العودة للما�ضي؟
قبل الدخول يف التفا�صيل العلمية للإجابة عن �س�ؤال العودة للما�ضي ،هل مررت بتجربة
توقفت فيها للحظات و�أنت ت�سرتجع �أحداث املا�ضي بزيارة مدر�ستك االبتدائية �أو مرابع
ال�صبا؟ هل جربت ذلك الإح�سا�س و�أنت ت�شاهد �صورك القدمية �أو ت�ستمع �إىل �أغنية ر�سوم
متحركة كنت ت�شاهدها �أيام الطفولة؟ يطلق علم ًيا على هذه الظاهرة (نو�ستاجليا) .الكلمة
يف الأ�صل يونانية وم�شتقة من كلمتني هما «نو�ست» مبعنى العودة للبيت و«اجليا» مبعنى وجع
�أو �أمل .وميكن ترجمتها جمازًا :احلنني �إىل �أيام املا�ضي .وكما ورد �أعاله فالعودة للما�ضي
متاحة جمازًا با�سرتجاع الذكريات� ،أو م�شاهدة �أفالم الفيديو وال�صور ،لدرجة �أن املرء ي�شعر
�أنه يعي�ش �أحداث ذلك الزمان واملكان ،و�أن هذا لي�س م�ستحي ًال ال �سيما مع تقدم تقنيات
الواقع االفرتا�ضي التي ت�أخذ املرء لعامل �آخر منف�صل متا ًما عن هذا العامل .ولكن ما نطمح
�إليه يفوق العودة يف عامل الذكريات ،فهل ن�ستطيع العودة ب�أج�سادنا و�أرواحنا �إىل املا�ضي؟
للإجابة نبد�أ بالأبعاد الثالثة :الطول ،والعر�ض واالرتفاع ،وكثري من القراء الكرام �سمع
عن ال ُب ْعد الرابع وهو الزمن .وعنه يقول العامل الفيزيائي �أين�شتاين« :ال ميكن تو�صيف �أي
حدث يف الكون دون �إ�ضافة ُب ْعد رابع» .جاءت احلاجة �إىل ال ُب ْعد الرابع ،الزمن ،لنتمكن
من �شرح الظواهر املختلفة .فعلى �سبيل املثال لو �أردنا حتديد موقع قمر �صناعي يدور حول
كوكب الأر�ض فلن تكفي �إحداثيات الطول والعر�ض واالرتفاع ،بل نحتاج كذلك �إىل الزمن.
والزمن عند �أين�شتاين ي�سري يف اجتاه واحد من املا�ضي �إىل امل�ستقبل .ولكن ،هل �صحيح
�أن الزمن ال ي�سري �إال يف اجتاه واحد؟
هنا نقرتب من مفهوم ال ُب ْعد اخلام�س الذي يطلق عليه الزمن التخيلي (Imaginary
 .)Timeلتب�سيط ال�صورة تخيل حمو ًرا �أفق ًيا ،وهو ما ميثل الزمن الواقعي ()Real Time
من املا�ضي �إىل امل�ستقبل ،بحيث ميثل ال�صفر (الآن) ،والأرقام الإيجابية ( )3،2،1باجتاه
امل�ستقبل ،وبطبيعة احلال ال ميكننا العودة للما�ضي باالجتاه ال�سالب ( .)-3 ، -2، -1ح�سنًا.
متعامدا على املحور الأفقي ،وقتها �سيكون هذا املحور العمودي
فلنت�صور الآن حمو ًرا
ً
هو ال ُب ْعد اخلام�س ،الزمن التخيلي ،ذو الأرقام املتخيلة ،والتي لي�س لها وجود يف العامل
احلقيقي� ،إال �أنها مثبتة باملعادالت الريا�ضية.
�إذً ا ،ما الفرق بني الزمن الواقعي والزمن التخيلي؟ ميكن القول �إنه يف الوقت الذي
ي�سري فيه الزمن الواقعي من املا�ضي �إىل امل�ستقبل بخط م�ستقيم ،وال ميكن �أن يعك�س
اجتاهه ،ف�إن الزمن التخيلي له �سلوكيات الأبعاد املكانية «الطول ،والعر�ض ،واالرتفاع»
مبعنى التحرك يف االجتاهني املوجب وال�سالب� ،أي �أنه ميتلك خا�صية التحرك نحو املا�ضي
بالإ�ضافة �إىل امل�ستقبل.
هنا قد يت�ساءل بع�ضنا :وكيف ميكن ذلك؟ وفق املعادالت الريا�ضية كلما ازدادت �سرعة
اجل�سم �أكرث ف�إن الزمن اخلا�ص به �سيتباط�أ �أكرث .ويف جتربة طبقت عام  1971با�ستخدام
�ساعتني نوويتني قادرتني على ح�ساب الوقت بدقة متناهية ت�صل �إىل نانو ثانية ،و�ضعت �ساعة
على �سطح الأر�ض ،والأخرى يف طائرة نفاثة .وبعد الرحلة وجد العلماء �أن ال�ساعة التي كانت
يف الطائرة النفاثة قد تباط�أ الزمن فيها مقارنة بال�ساعة التي كانت على �سطح الأر�ض!
وزيادة �سرعة اجل�سم يرتتب عليها طب ًعا تباط�ؤ الزمن اخلا�ص به .وعليه ف�إذا فر�ضنا
و�صول اجل�سم �إىل �سرعة ال�ضوء ف�سي�صبح الزمن وقتها �صف ًرا� .أما �إذا ا�ستطاع اجل�سم
�أن ي�صل �إىل �سرعة تفوق �سرعة ال�ضوء فوقتها �سيكون الزمن �أبط�أ من ال�صفر .وبكلمة
�أخرى �سي�صبح الزمن بال�سالب وهو ما يعني العودة للما�ضي.
باخت�صار ،فال�سفر نظر ًيا عرب الزمن متاح مع وجود ظواهر وحاالت جرى فيها جتاوز
�سرعة ال�ضوء .ولكن عمل ًيا تظل هناك كثري من التحديات للو�صول بالب�شر �إىل مرحلة
ال�سفر �إىل املا�ضي.
لعل �أكرب �س�ؤال يف وجه امل�ؤمنني ب�إمكانية ال�سفر عرب الزمن هو� :أين هم �أهل امل�ستقبل؟
متاحا؟ لعل الإجابة هي �أنهم مل ي�صلوا بعد
وملاذا مل يزورونا �إذا كان ال�سفر �إىل املا�ضي ً
لهذه التقنيات والتقدم العلمي الذي ي�ساعدهم على ال�سفر عرب الزمن.
متاحا ،ف�إىل �أي زمنٍ تريد
ً
وبعيدا عن ال�شعر والفيزياء :لو كان ال�سفر �إىل املا�ضي ً
�أن تعود؟
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لمقاومة الكائنات اآللية
استثمروا في البشر
ال بد من تدريب العمال وتطوير
مهاراتهم في مواجهة تحديات التوسع في
استخدام الكائنات اآللية.
ستيفن غروف •
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يجمع

�أحد م�صانع احلياكة يف بنغالدي�ش بني
املا�ضي ،واحلا�ضر ،وامل�ستقبل .ففي �أحد
الطوابق يحيك العمال ب�أيديهم .ويف طابق �آخر ،يقوم
النا�س والآالت بالعمل م ًعا .ويف طابق ثالث ،ال يوجد
�سوى الكائنات الآلية ،روبوتات.
قد يبدو هذا املبنى وك�أنه مفارقة تاريخية،
نظ ًرا للر�أي ال�سائد املقبول ب�أن الكائنات الآلية
�سوف حتل حمل الب�شر يف �صناعة املن�سوجات
وعدد من ال�صناعات الأخرى .لكنها يف حقيقة
الأمر ا�ستجابة ذكية واعية للكيفية التي من املرجح
�أن تتواىل بها ف�صول الثورة ال�صناعية الرابعة
يف �آ�سية .وكما هي احلال يف �أماكن �أخرى ،يعمل
التقدم التقني ب�سرعة على حتويل ال�صناعات
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واالقت�صادات ،من خالل طم�س احلدود بني العوامل
املادية ،والرقمية ،والبيولوجية.
ومع ذلك ،يظل ق�سم كبري من �آ�سية غري م�ستعد
للكائنات الآلية ،لأ�سباب تتجاوز خماوف البطالة
اجلماعية .يف عام  ،2014كان لدى ال�صني 11
كائ ًنا �آل ًيا فقط يف مقابل كل ع�شرة �آالف موظف يف
ال�صناعات غري ال�سيارات ،ونحو  213كائ ًنا �آل ًيا فقط
يف مقابل كل ع�شرة �آالف موظف يف خطوط جتميع
ال�سيارات .وهذا �أقل بعدة مئات مقارنة باليابان� ،أو
الواليات املتحدة� ،أو �أملانيا.
وعلى الرغم من �أن ال�صني ت�سد الفجوة من
خالل زيادة الإنفاق على الكائنات الآلية ،ف�إن
الدول الأكرث فق ًرا تواجه حواجز �ضخمة حتول دون

تبنيها لتقنيات جديدة .عالوة على ذلك ،تعطي
الأجور املنخف�ضة يف املنطقة ال�شركات حافزً ا
للإبقاء على العمال من الب�شر .ففي امل�صنع يف
بنغالدي�ش ،من املمكن �أن يتوىل العاملون من
الب�شر الأمر �إذا ت�سبب انقطاع التيار الكهربائي �أو
ف�شل املعدات يف تعطل الآالت .ويف الوقت نف�سه،
يتيح وجود ق�سم �آيل بالكامل ا�ستمرار الإنتاج �إذا
�أ�ضرب العمال عن العمل.
ي�سود اعتقاد ب�أن هذا النهج املزدوج امل�سار
م�ستداما ،و�أن العمال من ذوي املهارات
لي�س
ً
املنخف�ضة �إىل املتو�سطة �سوف يف�سحون املجال يف
نهاية املطاف للكائنات الآلية .ت�شري درا�سة رائدة
�أجريت عام  2013من قِبل كارل فراي ومايكل
�أوزبورن من جامعة �أك�سفورد �إىل �أن  %47من
�إجمايل العمالة يف الواليات املتحدة �ستكون ُعر�ضة
خلطر الت�شغيل الآيل (الأمتتة) يف العقود املقبلة.
وعلى نحو مماثل ،حذرت منظمة العمل الدولية
من �أن  %56من �إجمايل العمالة يف كمبوديا،
«عر�ضة
و�إندوني�سيا ،والفلبني ،وتايلندة ،وفيتنام ُ
خلطر الإزاحة بفِعل التقنية يف غ�ضون ال�سنوات
الع�شر �أو الع�شرين املقبلة.
بيد �أن هذه التكهنات القامتة تتجاهل حقيقة
مفادها �أن �أغلب الوظائف ت�شمل جمموعة من املهام،
وبع�ضها ال ميكن ت�شغيله �آل ًيا� .إذ ت�شري درا�سة �أجرتها
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف عام ،2016
والتي حللت املهن ح�سب املهام� ،إىل �أن  %9فقط من
الوظائف يف املتو�سط يف  21دولة من دول املنظمة
والتنمية معر�ضة للخطر ح ًقا.
وين�سحب املنطق نف�سه على �آ�سية .ففي فيتنام،
على �سبيل املثال ،تنخف�ض ح�صة الوظائف املعر�ضة
للخطر من  %70وف ًقا لتوقعات منظمة العمل الدولية
�إىل  %15فقط عندما ي�ؤخذ يف احل�سبان االقت�صاد
غري الر�سمي ال�ضخم يف البالد .فعمال نظافة
ال�شوارع يف الدول النامية �أقل ُعر�ضة لتهديد الأمتتة
مقارنة بنظرائهم يف الدول املتقدمة ،لأن وظائفهم
�أقل اعتمادًا على الآالت و�أدنى �أج ًرا.
ومع ذلك ،تكت�سب الكائنات الآلية موطئ قدم يف
خ�صو�صا يف اقت�صادات مثل ال�صني وكوريا
املنطقة،
ً
اجلنوبية .ففي عام  ،2015تزايدت مبيعات الكائنات
الآلية بن�سبة  %19يف �آ�سية -ما يجعل من هذا العام
العام الرابع على التوايل الذي ي�شهد ك�سر �أرقام
قيا�سية .وعندما تلحق الدول الآ�سيوية الأقل من ًوا
بركب التقنية يف نهاية املطاف ،ف�سوف يرتتب على
ذلك ت�سريح العمال حت ًما.
ولتخفيف حدة التغيري ،ينبغي للحكومات �أن ت�سعى
على وجه ال�سرعة �إىل مالحقة �إ�صالحات �سوق العمل
و�إ�صالح �أنظمة التعليم ،بد ًءا بالتعليم والتدريب
الفني واملهني .وعلى الرغم من �أن �شعبية التعليم
والتدريب الفني واملهني تتزايد يف اقت�صادات �آ�سية
النامية ،ف�إن اجلودة غال ًبا ما تكون هزيلة .ينبغي
للحكومات �أن ت�ضمن تركيز دورات التعليم والتدريب
الفني واملهني على املهارات املعنية ،بينما ينبغي لها
�أن تظل مرنة حتى يت�سنى للطالب موا�صلة الدرا�سة
دون الت�ضحية بالدخل.
يتمثل �أحد اخليارات يف تو�سيع نطاق توافر
الدورات الق�صرية النموذجية ،التي ت�ستغرق

وقتًا �أقل ،والتي تدرب على مهام حمددة بد ًال من
وظائف كاملة ،والتي هي �أ�سهل يف التعامل معها
من ِق َبل الداخلني اجلدد الذين يحتاجون يف املقام
الأول �إىل ك�سب املال .ففي ميامنار ،على �سبيل
برناجما رائدً ا ال�ستهداف
املثال� ،أطلقت احلكومة
ً
«املليون الغائب» من الطالب الذين يت�سربون من
املدار�س كل عام .يقدم الربنامج دورات ق�صرية يف
جماالت مثل لحِ ام املعادن وغري ذلك من املهارات
املطلوبة لإ�صالح الآالت الزراعية.
قد تكون �أنظمة التقييم املبنية على الكفاءة
مفيدة ب�شكل خا�ص � ً
أي�ضا ،وذلك نظ ًرا لقوة
العمل غري الر�سمية ال�ضخمة يف �آ�سية .الواقع
�أن الربامج التي تقدم للعمال املهرة الفر�صة
للح�صول على ال�شهادات بناء على خرباتهم يف
العمل من �ش�أنها �أن ت�سمح لفنيي الكهرباء غري
امل�ؤهلني ،على �سبيل املثال ،بالعثور على عمل
ر�سمي يف جمال الكائنات الآلية.
بو�سع القطاع اخلا�ص �أن ي�ساعد � ً
أي�ضا على �صقل
املزيد من اخلريجني من ذوي املهارات اجلاهزة
ل�سوق العمل .ينبغي للدول الآ�سيوية �أن ت�ستلهم من
م�ؤ�س�سة تنمية املهارات الوطنية يف الهند ،التي تعمل
مع �شركات تدريب خا�صة على امل�ضاهاة بني املناهج
واحتياجات ال�صناعة� .ساعد برنامج الهند ،حتى
الآن ،على تدريب �أكرث من � 63ألف �شخ�ص.
ينبغي للحكومات ،كذلك� ،أن تعر�ض �إعانات
الدعم �أو احلوافز ال�ضريبية لل�شركات التي ت�ستثمر
يف املهارات التي يتقنها الب�شر ب�شكل �أف�ضل من
الآالت ،مثل االت�صاالت والتفاو�ض .كما يتعني عليها
�أن تتبنى نظم عمل �أكرث مرونة ،لأن ال�شركات لن
ت�ست�أجر العمال املهرة الذين يكلفونها كث ًريا .ففي
نهاية املطاف ،حتتاج الدول النامية يف �آ�سية �إىل
�سيا�سات تدعم العمال ،ولي�س الوظائف .من املمكن
�أن ي�ستفيد كل الأطراف من العقود املرنة وفر�ص
التعلم و�إعادة التدريب مدى احلياة.
ت�شكل �إعادة التدريب �أهمية خا�صة ،لأن الأمتتة
متاما .ت�شري
�ستحدث �صناعات ومه ًنا جديدة ً
تقديرات م�ؤ�س�سة ماكينزي العاملية �إىل �أنه من
املمكن �أن تعمل الأمتتة على تعزيز منو الإنتاجية
العاملية بنحو � %0.8إىل � %1.4سنو ًيا ،ما يت�سبب
يف توليد ادخارات كبرية ،ورفع م�ستوى �أداء
ال�شركات .ومن �ش�أن حت�سني القدرة على الو�صول
�إىل التدريب وال�شهادات �أن ي�ساعد الدول على
اال�ستفادة من �أ�شكال التقدم هذه و�ضمان منو
�أكرث عدالة ،من خالل �إعطاء العمال املهارات
الالزمة للتعامل مع الوظائف اجلديدة.
�سوف ت�صب هذه النتيجة يف �صالح العمال
واالقت�صادات الآ�سيوية .هذا يعني �أن امل�شاريع
التجارية مثل امل�صنع يف بنغالدي�ش ميكن �أن تعمل
بو�ساطة الكائنات الآلية فقط ،بينما ميكن توظيف
عمالها ال�سابقني على نحو مربح يف �أماكن �أخرى،
على الأرجح يف وظائف مل ُت�ستحدَ ث بعد.
* �ستيفن غروف نائب رئي�س بنك التنمية الآ�سيوي
ل�ش�ؤون �شرق �آ�سية ،وجنوب �شرق �آ�سية ،ومنطقة
املحيط الهادئ.
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القيادة والمؤسسات

5
50
50,000

المستويات الثالثة
للقيادة
يجب على القادة صقل القدرة المرنة للجمع بين
تفكير يستشرف المستقبل ،وتنفيذ تكتيكي ووعي
ذاتي ،عبر المستويات المختلفة للقيادة.
أيان سي وودوارد •

لطاملا

احتلت مغامرات ت�سلق القمم ال�شاهقة
مكانة خا�صة يف تاريخ الإجنازات
الب�شرية� .إننا ن�ستذكر ال�سيد �إدموند هيالري
والنيبايل تنزينغ نورغاي ،من حيث كونهما �أول من
جنح يف ت�سلق قمة �إيفر�ست ،حقق �آخرون �إجنازات
ب�شرية مذهلة ،منهم رائد الف�ضاء الرو�سي يوري
غاغارين� ،أول �إن�سان يغزو الف�ضاء اخلارجي ،ونيل
�أرم�سرتونغ� ،أول �إن�سان تط�أ قدماه �سطح القمر.
�أخ ًريا ،يف عام � ،2012سطر النم�ساوي فيليك�س
جناحا باه ًرا حني ا�ستطاع القفز من
بومغارترن ً
كب�سولة على ارتفاع � 127ألف قدم.
الأمر مماثل يف عامل القيادة ،حيث يحظى
ت�سلق القمم ب�أهمية كذلك .لكن درجة االهتمام
مب�ستوى االرتفاع الذي ميكن �أن يحققه قيادي تقل
عن درجة االهتمام بكيفية تنقله ب�سال�سة بني ثالثة
ارتفاعات متميزة يف التفكري القيادي .خل�ص رام
ت�شاران ،امل�ؤلف املميز وامل�ست�شار والباحث ،بعد �أن
�أم�ضى مدة طويلة يف مراقبة الر�ؤ�ساء التنفيذيني
والقادة� ،إىل تطوير مفهوم مل�ستويات القيادة .بناء
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على ذلك ،ا�ستطعنا م ًعا تو�سيع نطاق هذا املفهوم
وحتويله �إىل �إطار عمل ي�ؤكد �أهمية التفكري مبرونة
من �أجل جناح القيادة يف القرن احلادي والع�شرين
الذي ت�شوبه حالة من الفو�ضى ،والتقلب ،والغمو�ض،
والتعقيد ،والتنوع.
توجد ثالثة م�ستويات للقيادة تقع على ارتفاعات
قدما ،و� 5أقدام.
متباينة تبلغ � 50ألف قدم ،وً 50
يعمد القياديون الأ ْك َفاء �إىل تطوير قدراتهم على
«الطريان» بتفكريهم مبا يتنا�سب مع ارتفاعات
امل�ستويات الثالثة ،ولي�س البقاء يف �أي م�ستوى من
ً
وانخفا�ضا
بينها .بهذا ي�سهل عليهم الطريان عل ًوا
بني هذه امل�ستويات ،و�إيجاد رابط بينها .ميكن
للقادة ،عرب ا�ستخدام هذا القيا�س� ،أن يركزوا
بطريقة ب�سيطة ،ولكن عميقة ،على توليد ر�ؤى قيادية
مهمة ،من حيث كون كل م�ستوى يختلف عن مثيله
وا�ضحا.
اختال ًفا
ً
ربط المستويات الثالثة للقيادة | يت�أتى
للقادة ،عند ارتفاع � 50ألف قدم ،الذي ميثل �أق�صى

ارتفاع للطائرات التجارية� ،إمكانية ر�ؤية ال�صورة
الكربى� .إنهم ي�ستك�شفون �إمكانية ما قد يت�سبب
بالتعطيل ،ومن ثم يعمدون �إىل ربط العامل اخلارجي
احليوي للزبائن والأ�سواق وما ي�شوب ذلك من
تغيريات ،بالر�ؤية املتكاملة مل�ؤ�س�ساتهم .وعند هذا
االرتفاع � ً
أي�ضا ،ي�ستطيع القادة �أن ي�شجعوا على
�إحداث حتول وابتكار وا�سعي النطاق مرتبطني
بالتنفيذ م�ستخدمني ما �أ�سميه الر�ؤية البانورامية.
قدما،
يحدث التنفيذ احلقيقي عند ارتفاع ً 50
حيث يقرتب امل�ستوى التكتيكي من الأر�ض .عند هذا
امل�ستوى من االرتفاع ،ي�شتمل التفكري على �أهداف
دقيقة وق�صرية الأجل ،وعلى اتخاذ خطوات حا�سمة
للتخطيط والتطبيق والتنفيذ .وعند هذا امل�ستوى
� ً
أي�ضا ،يتفاعل القادة مع �شبكة عالقاتهم من داخل
امل�ؤ�س�سة وخارجها.
�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،ثمة القدرة على التفكري
عند م�ستوى ارتفاع � 5أقدام ،الذي ميثل امل�ستوى
ال�شخ�صي� .إذ يجب على القياديني �أن يكونوا على
عال من الوعي الذاتي ،وفهم الأمور التي
م�ستوى ٍ

يجب عليهم تنفيذها يف �سبيل تطوير �أنف�سهم .عند
هذا امل�ستوى ،ميكنهم االنتقال �إىل امل�ستوى التكتيكي
قدما ،ومن ثم ينتقلون �إىل فهم
عند ارتفاع ً 50
ال�صورة الأكرب و�إدراكها التي يوفرها امل�ستوى على
ارتفاع � 50ألف قدم.
ي�ستطيع القادة الذين ي�ستخدمون جميع
امل�ستويات ،من وجهة نظري� ،أن يح�شدوا املواقف
العقلية املعقدة واملتناق�ضة يف بع�ض الأحيان-
العاملية ،واال�سرتاتيجية ،والتكتيكية ،وال�صانعة
للقيمة ،والفكرية ،واملبدعة ،والتعلمية ،والعاطفية،
والواقعية ،والعملية ،واال�ستهالكية ،واملجتمعية،
وال�شخ�صية -حتى يكونوا على ب�صرية من خالل
�أ�صعدة عدة.
مستويات القيادة على أرض الواقع | يتمتع
كثري من القادة بالقدرة على الربط بني امل�ستويات
الثالثة باقتدار .من الأمثلة البارزة على ذلك
وارين بافيت يف �شركة بريك�شاير هاثاواي� ،أو غيل
كيلي ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق مل�صرف وي�ستباك
يف �أ�سرتاليا .جنح كالهما يف �أن يربطا ،ب�سهولة،
اخليارات اال�سرتاتيجية الكبرية بالعمل التنفيذي
اليومي ،مع احلفاظ على ح�س �سليم من الوعي
الذاتي .ال ينطبق الأمر على القياديني املعا�صرين
فقط .فهناك ماري كوري ،التي ت�صورت �إمكانيات
يف الن�شاط الإ�شعاعي ،وقامت بعد ذلك بتجارب
حمددة على مدى �سنوات� ،أظهرت فيها مرونة
�شخ�صية ومثابرة و�شجاعة.
هناك � ً
أي�ضا قادة يحققون نتائج ملحوظة على
م�ستوى ارتفاعات معينة ،بالرغم من حفاظهم على
مرونتهم .ولك �أن تت�أمل مفكرين عند م�ستوى ارتفاع
� 50ألف قدم ،على غرار �إلون ما�سك� ،أو جاك ما� ،أو
قدما ،حقق
�ستيف جوبز .وعند م�ستوى ارتفاع ً 50
قيادي على غرار الري بو�سيدي ،الرئي�س التنفيذي
جناحا يف جعل الإجناز
ال�سابق ل�شركة هانيويلً ،
يف دائرة الرتكيز املطلق .لكن يف كتابه الذي يحمل
عنوان «تنفيذ»  Executionالذي �شارك يف ت�أليفه
رام ت�شاران� ،شرح � ً
أي�ضا كيف تت�صل املرونة والفطنة
التي يظهرها القائد على نحو يومي مع الر�ؤية
الأو�سع للم�ؤ�س�سة وكيفية النهو�ض بالأ�شخا�ص وبفرق
العمل .الأمر نف�سه ينطبق على �شرييل �ساندبريغ،

الرئي�س التنفيذي للعمليات يف في�سبوك ،التي تُعد
عال ،وتك�شف
منوذجا للقيادة التي تتميز بوعي ذاتي ٍ
ً
با�ستمرار مدى تداخل العمليات بر�ؤية امل�ؤ�س�سة،
و�سبب كون التنوع مه ًما.
ميكن لقادة �آخرين �أن يحققوا نتائج كبرية
عند م�ستوى خم�سة �أقدام � ً
أي�ضا .على �سبيل املثال،
ا�ستحدث ت�شاد-مينغ تان� ،أحد مهند�سي غوغل
الأوائل يف عام  ،2006/2007م�ساق «ابحث داخل
ذاتك» الذي يدور حول الذكاء العاطفي والإدراك.
وقد تطور هذا الأ�سلوب يف النهاية حتى حتول
بعد ذلك لي�صبح م�ؤ�س�سة للقيادة .و�إنني �ألتقي،
عرب برنامج الإدارة املتقدمة يف معهد �إن�سياد،
مئات التنفيذيني ممن يتمتعون بوعي ذاتي عميق،
ويلتزمون ب�سد الثغرات التي تقف يف طريقهم
ليكونوا �أف�ضل قادة يت�أتى لهم �أن ي�صبحوا عليه.
مرض المرتفعات | كان مفاج ًئا يف �أثناء
�أبحاثي اكت�شاف �أن نحو  %70من كبار التنفيذيني
�أبدوا ت�أثرهم بظاهرة نطلق عليها «مر�ض
املرتفعات» .لقد �أ�صبحوا عالقني ،ب�شكل غري
متنا�سب ،عند �أحد هذه االرتفاعات الثالثة .هذا
النق�صان يف املرونة ،قد ي�شكل خط ًرا عليهم وعلى
فرق عملهم وم�ؤ�س�ساتهم .كانت �أكرب جمموعة
قدما
من ه�ؤالء هي التي تعلقت عند م�ستوى ً 50
و�أ�صبحت ال تغادره ،و�أخذت تقاوم �أي حماولة ترمي
�إىل التغيري يف نهاية الأمر .ي�صف رام ت�شان هذه
املجموعة بالعالقني مبر�آة الر�ؤية اخللفية� .إنهم ال
ي�ستخدمون فك ًرا يخولهم النظر �إىل خارج امل�ؤ�س�سة
�أو داخلها� ،أو النظر �إىل امل�ستقبل �أو املا�ضي.
�إين �أراهم كما لو �أنهم «رهائن �إرث» ،فهم لي�سوا
منفتحني على �أفكار جديدة �أو على العامل اخلارجي.
وما عليك �إال �أن تنظر �إىل القادة يف �شركة كوداك.
قدما من
فهم القادة العالقون عند م�ستوى ً 50
التفكري ،ال يرون الفر�ص وال التهديدات التي ي�أتي
بها التعطيل.
وعلى كون القائد كف�ؤًا عند امل�ستوى التكتيكي ذي
قدما يعد �أم ًرا �ضرور ًيا لأداء العمل ،وكونه
اخلم�سني ً
يكاف�أ يف الغالب على نحو كبري -ف�إن هذا امل�ستوى قد
ي�صبح منطقة اطمئنان خطرة.
�أما املجموعة الثانية الكبرية امل�صابة بداء

يتأتى للقادة ،عند ارتفاع  50ألف قدم،
إمكانية رؤية الصورة الكبرى.
		
إنهم يستكشفون إمكانية ما قد يتسبب بالتعطيل،
ومن ثم يعمدون إلى ربط العالم الخارجي الحيوي
		
للزبائن واألسواق وما يشوب ذلك من تغييرات،
بالرؤية المتكاملة لمؤسساتهم
			

املرتفعات فهي التي احتجزت نف�سها عند م�ستوى
� 50ألف قدم .فمثل ه�ؤالء القادة ،الذين يعي�شون
«فوق هام ال�سحاب» ،ي�أتون بر�ؤية جديدة كل �أ�سبوع
بعد �أ�سبوع ،وال يقومون بتنفيذ خططهم بفاعلية
ليحققوا �أي نتائج .قال نيل�سون مانديال« :الر�ؤية من
غري تنفيذ �أ�شبه ب�أحالم اليقظة ،لكن الر�ؤية التي
ي�صاحبها تنفيذ ميكنها �أن تغري العامل».
بينما املجموعة الثالثة الأ�صغر جدًا ،امل�صابة
مبر�ض االرتفاعات ،رمبا ت�شكل �أكرث القادة �إ�شكالية
بني املجموعات الثالث� :إنهم �أولئك العالقون عند
م�ستوى خم�سة �أقدام .فهذه النوعية من القادة
التقليديني الرنج�سيني املولعني بتحقيق م�صاحلهم
الذاتية مي�ضون قد ًرا كب ًريا جدًا من الوقت يف
التفكري يف �أنف�سهم� .إنهم النموذج التقليدي من
�صغار املديرين الذين يعيقون �أعمال كل �شخ�ص
�آخر .ت�شتمل هذه املجموعة على قياديني ممن يعانون
م�شكالت نف�سية و�آخرين يعانون ا�ضطرابات عقلية.
كيف يكافح مرض المرتفعات؟ | تظهر
�أبحاثنا يف جمال تطوير القيادة فوائد حيوية
ال�ستخدام امل�ستويات الثالثة للقيادة .من املرجح
�أن الوقت الذي يتطلبه كل م�ستوى ال ينطبق على
باقي امل�ستويات .فالقادة الذين ي�ستطيعون �أن
يفكروا بوعي ومرونة ،ويعملون ويتوا�صلون عرب
امل�ستويات الثالثة املختلفةُ ،ينظر �إليهم على �أنهم
قادة فعالون للغاية.
ن�صيحتي على هذا ب�سيطة .عليك التفكري يف
�أ�سلوب قيادتك وتوجهك ،ومن ثم البدء يف التفكري
والعمل والتوا�صل على املرتفعات املختلفة .فحتى
لو مل تكن م�س�ؤو ًال عن �صياغة ر�ؤية م�ؤ�س�ستك ،ف�إنه
ينبغي لك �أن تق�ضي وقتًا كل �أ�سبوع يف التفكري
واال�ستعالم عن العامل اخلارجي ،ودرا�سة �إمكانياته
وتغيرياته واالجتاهات ال�سائدة فيه ،والفر�ص
والتهديدات الناجمة عن ذلك يف الوقت احلايل
ويف امل�ستقبل (عند م�ستوى � 50ألف قدم) .باملثل،
يتعني عليك �أن تخ�ص�ص وقتًا لتطبيق خطة العمل
قدما)� .أخ ًريا،
وتنفيذها فعل ًيا (عند م�ستوى ً 50
خ�ص�ص وقتًا للتفكري يف نف�سك ،ماذا تفعل؟ وملاذا
تفعل ذلك؟ وكيف ميكنك �أن تتحدى نف�سك لت�صبح
القائد الأف�ضل (عند م�ستوى � 5أقدام)؟
يف رحلة القيادة هذه ،ينبغي لك �أن تعزز من
تطورك عن طريق التدريب والتوجيه ،واال�ستفادة
من الآراء والتعليقات الواردة ،و� ً
أي�ضا عن طريق
تخ�صي�ص بع�ض الوقت للتفكر والتعلم .ا�ستحدث
جمموعة من املواقف العقلية والعادات التي تنا�سب
على نحو فاعل امل�ستويات الثالثة للقيادة ،ابتداء من
ال�صورة الكبرية �إىل املرحلة الإجرائية التكتيكية ومن
ثم �إىل امل�ستوى ال�شخ�صي .احر�ص على ربط جميع
امل�ستويات ،دون �أن تُ�صاب مبر�ض املرتفعات.
* �أيان �سي وودوارد (� :)Ian C. Woodwardأ�ستاذ
يف املمار�سات الإدارية يف �إن�سياد ،متخ�ص�ص يف
القيادة واالت�صاالت .ي�شغل من�صب مدير برنامج
«الإدارة املتطورة» برنامج �إن�سياد للتعليم التنفيذي يف
فونتينيلو و�سنغافورة.
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إسالميات

الصالِحين
ِص َي ُ
ام َّ
ينبغي للمسلم أال يفوت شي ًئا من لحظات رمضان إال
في قربة خالقه ،فيتقلب بين الصالة والصيام ،وقراءة القرآن واالستغفار
والتوبة والذكر ليزيد في حسناته.

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

ال�صيام

فري�ض ٌة دينية ،ومدر�س ٌة تربوية،
وواح ٌة روحية ،يتلقى امل�سلمون فيها
ودرو�سا تثقيفية جامعة،
جرعات تعليمية نافعة،
ً
تفي بحاجات ال َّنف�س الب�شرية ،وتلبي متطلباتها
النف�سية ،تتذوق فيها حالوة الرحمة ،وت�ستن�شق
يف ظاللها عبري املحبة ،مي�سح ال�صائم فيها عن
جبينه وعثاء احلرية والفتور ،ويتيح لروحه الت�ألق
يف عامل ال�صفاء والنور.
أ�شد الفرح ببلوغه �شهر
�إنَّ امل�سلم يفرح � َّ
ال�صيام والقيام ،ليزيد من �أعماله ال�صاحلات،
ويكرث فيه من طلب الأجور واحل�سنات ،وي�س�أل ر َّبه
رفعة املنازل والدرجات .فالعباد ُة يف رم�ضان لها
ميز ٌة وف�ض ٌل على العبادة يف غريه ،وال � َّ
أدل على
ذلك من احلديث الذي رواه �أبو هريرة ،ر�ضي اهلل
عنه ،يف خرب الثالثة الذين ا�ست�شهد اثنان منهم،
ثم مات الثالث على فرا�شه بعدهماَ ،ف ُرئِي يف النوم
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم:
�ساب ًقا لهما ،فقال ُّ
«�ألي�س قد �صلى بعدهما كذا وكذا �صالة؟ و�أدرك

�شهر رم�ضان ف�صامه؟ فوالذي نف�سي بيده� ،إن
بينهما لأبعدُ مما بني ال�سماء والأر�ض»� ،أخرجه
الإمام �أحمد وغريه.
�إنَّ �شه َر رم�ضان مدر�س ٌة �إميانية ،يتلقى فيها
درو�سا متنوعة يف العبادة ،فهم يتق َّل ُبون
ال�صائمون ً
بني ال�صالة وال�صيام ،وقراءة القر�آن واال�ستغفار
والإطعام ،والتوبة والذكر ،و�صفاء القلوب وال�شكر،
وحتمل امل�شقة وال�صرب.
وفيه تحُ ب�س الأل�سن ُة عن �ساقط الكالم ،ورديء
ال�صائم ل�سا َن ُه عن ِّ
الأقوال ،ويكفُّ
كل ما يتنافى
ُ
مع ال�صيام ،من اللغو والرفث واجلدال ،فال ت�سم ُع
منه �إال ما ير�ضي خالقه ،فهو مبتع ٌد عن ِّ
كل ما
يتنافى مع روح ال�صيام والهدف منه ،قال �صلى
يوم �صوم �أحدكم فال
اهلل عليه و�سلم« :و�إذا كان ُ
َي ْرفث ،وال ي�صخب ،ف�إن �سابه �أح ٌد �أو قاتله فليقل
�إين �صائم» متفق عليه.
فالـم�سلم ال يهـدر وقتــه فـي الـهـذر والثــرثرة،
وال يدفع بنف�سه �إىل اقرتاف الآثام والذنوب� ،سيما

استعدادك لشهر رمضان ينبغي أن يكون بالجد
واالجتهاد ،وطرح الكسل والخمول،
الذي صاحبك فيما مضى من عمرك .فأنت
		
في شهر قال فيه نب ُّيك ،صلى اهلل عليه وسلم:
أبواب الجنةُ ،
وغلِّقت أبواب النار،
«إذا جاء رمضان ُف ِّتحت ُ
وص ِّفدت الشياطين
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�أ َّنه يف �أوقات نفي�سة ،وحلظات غالية َثمينة ،منَّ اهلل
عليه ب�إدراكها ،وقد حرم غريه من بلوغها.
وا�ستعدادك ل�شهر رم�ضان ،ينبغي �أن يكون
باجلد واالجتهاد ،وطرح الك�سل واخلمول الذي
ِ
�صاحبك فيما م�ضى من عمرك ،فال وقت للت�سويف
والت�أخري� ،أنت يف �شهر قال فيه نب ُّيك� ،صلى اهلل
أبواب اجلنة،
عليه و�سلم�« :إذا جاء رم�ضان ُفتِّحت � ُ
ُ
وغ ِّلقت �أبواب النار ،و�ص ِّفدت ال�شياطني» متفق عليه.
َ
أعظم
ولك يف ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلمُ � ،
�أ�سوة ،ويف �سرية �أ�صحابه ،ر�ضي اهلل عنهم ،خ ُري
قدوة .لقد كانوا ي�ستقبلون �شهر رم�ضان ،ويقولون:
ف�س ِّلمه لنا
«اللهم قد �أظلنا �شه ُر رم�ضان وح�ضرَ ،
و�س ِّلمنا له ،وارزقنا �صيامه وقيامه ،وارزقنا فيه
اجلد واالجتهاد والن�شاط ،و�أعِ ذنا فيه من الفنت.
ِ
وذلك ملا يعلمون من ف�ضائل رم�ضان العديدة،
وخ�صائ�صه املباركة الفريدة ،و�سعة ف�ضل اهلل
تعاىل عليهم ،وما يفي�ضه من الرحمة والربكات،
والنعم واخلريات.
�إن �شهر رم�ضان مو�س ٌم عظي ٌم فا�ض ٌل للطاعة،
ووقته حمدود .فجدير بامل�سلم �أال يف ّوتَ �شي ًئا من
حلظاته �إال وهو يف قربة خلالقه تزيد يف ح�سناته،
وما �أجمل الطاعة يف ِّ
كل وقت ،ولكنها يف رم�ضان
ُ
تف�ض ُل على الطاعات يف الأوقات الأخرى! كيف
ال ،ونحن جمي ًعا نعرف اخل�صائ�ص التي م َّيزَ اهلل
بها هذا ال�شهر عن غريه من �شهور العام! وها
يو�ضح
هو امل�صطفى ،عليه ال�صالة وال�سالمّ ،
لأمتِه �أنها َ�س َم ْت على غريها من الأمم ،فوُهِ بت
خ�صائ�ص يف هذا ال�شهر الكرمي ،فاقت بها غ َريها
من الأمم ال�سابقة ،روى �أبو هريرة ،ر�ضي اهلل
عنه ،قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم:
خ�صال يف رم�ضان ،مل
«�أُ ْعطيت �أمتي خم�س
ٍ
أطيب عند
ُت ْع َطهُنَّ �أم ٌة قب َلهم ،خَ ُل ْو ُف فم ال�صائم � ُ
اهلل من ريح امل�سك ،وت�ستغف ُر لهم احليتانُ حتى
يفطروا ،و ُيزَ ِّينُ اهلل ،عزَّ وج ّل ََّ ،
كل يوم ج َّنتَه ،ثم
عبادي ال�صاحلون �أن يلقوا عنهم
يقول :يُو�شِ ُك
َ
إليك ،وت َُ�صفَّد فيه مرد ُة
امل�ؤن َة والأذى وي�صريوا � ِ
ال�شياطني ،فال َيخْ ُل�صون �إىل ما كانوا يخل�صون

�إليه يف غريه ،و ُي ْغفَر لهم يف �آخر ليلة ،قيل يا ر�سول
َ
العامل �إمنا
اهلل� :أهي ليلة القدر؟ قال :ال ،ولكنَّ
ي َوفَّى �أج ُره �إذا ق�ضى عم َله»� ،أخرجه الإمام �أحمد
والبيهقي .ما �أعظم هذه اخل�صائ�ص! وما �أكرث ما
ف�ض َل ُ
اهلل به هذه الأمة على غ ِريها!
َّ
ري من املعاين اجلليلة
يف �شهر رم�ضان ت ُ
رب ُز كث ٌ
لل�صيام ،وتظهر يف نف�س ال�صائم معانٍ �سامية،
تعطي دالل ًة وا�ضحة ،على قوة �إميانِه ،و�صدقِه مع
نف�سه عن
إخال�صه يف عبادته ،فهو َي ِ
خالقه ،و� ِ
ع�ص ُم َ
ويكبح جماح هواها �أن تتخطى
الوقوع يف املمنوعاتُ ،
احلواجز التي �أُمِ ر بالوقوف عندها ،وعدم االقرتاب
منها ،ف�إذا ما دعته �إىل تناول �شيءٍ من املفطرات،
وامتدت يدُ ه �إىل ما �أمامه من الطعام وال�شراب،
َّ
خال بنف�سه ،لي�س معه يف املكان �أحد ،وال تَراه
وهو ٍ
ني ب�شر ّية ،تذ َّكر يف حلظته تلك �أن هناك من
ع ٌ
يراقبه ويراه يف كل �سكناته وحركاتهّ ،
ويطلع على
و�سره وعالن َّيتِه ،ف َي ُكفُّ يدَ ه عن
خفاياه وظواهرهِّ ،
نف�سه ً
تنفيذا لأمر اهلل تعاىل،
تناول ما ت�شتهيه ُ
وطاع ًة له ،وخو ًفا منه ،وامتثا ًال لإيجابه ال�صيام
إخال�ص
رب ُز يف هذه اللحظات ،قم ُة ال ِ
عليه ،فت ُ
يف العبادة ،لأنه ال ّ
يطلع على عمله �إال اهلل تعاىل،
ولذلك كان جزا�ؤه عظي ًما ،وثوا ُبه عند اهلل كب ًريا،
القد�سي�« :إال ال�صيام،
قال اهلل تعاىل يف احلديث
ّ
وطعامه و�شرابه
ف�إنه يل و�أنا �أجزي به ،يدع �شهوتَه
َ
من �أجلي» متفق عليه.
�إنّ عباد اهلل املخل�صني تقوى عزائ ُمهمَ ،
وتن�ش ُط
ُقواهم ،و َتتَح َّف ُز هم ُمهم للطاعة ،فهم يت�سابقون
�إىل ميادين الطاعات .فامل�ؤمنون يزداد �إميانهم،
وي�سارعون �إىل منابع اخلريات ،وريا�ض الأجور
واحل�سنات ،وهم يوقنون �أن ال�شهر املبارك تته ّي ُ�أ
زمن �شريف،
فيه النفو�س ملزيدٍ من العبادة ،فهي يف ٍ
ومو�سم لطيف ،تكرث فيه الطاعات ،وتقل فيه
املعا�صي واملنكرات .عن �أبي هريرة ،ر�ضي اهلل عنه،
قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا
كان �أول ليلة من �شهر رم�ضان ُ�ص ِّفدت ال�شياطني،
ومرد ُة اجلنُ ،
أبواب النار ،فلم ُيفتح منها
وغ ِّلقت � ُ
أبواب اجلنة ،فلم ُيغلق منها باب،
باب ،و ُفتحت � ُ
باغي ال�شر
باغي اخلري �أقبل ،ويا َ
وينادي منادٍ  :يا َ
ق�صر ،وهلل عتقا ُء من ال ّنار ،وذلك ك ّل ليلة»،
�أَ ِ
�أخرجه الرتمذي ،و�صححه الألباين.
وهكذا ف�إن امل�ؤمنني يتلذَّ ذون فيه بطاعة
فحري بكل واحدٍ منا �أن ي�ضاعِ َف
ر ِّبهم وبعطائه،
ٌّ
طاعته هلل ،ويكرث من ِّ
يقربه ملواله .فقد كان
كل ما ِّ
الأخيار ال�سالفون ،يداومون على �صيام النافلة،
وال يخ�صون ال�صيام ب�شهر رم�ضان فقط ،رغب ًة يف
عظيم �أجر ال�صيام.
فما � َ
أجمل حيا َة الإن�سان حني يق�ضيها يف طاعة
اهلل ،تراه يف رم�ضان ينتقل من عبادة �إىل �أخرى،
يف نهاره �صائ ًما ،وتال ًيا للقر�آن ،ي�أمل �أن ي�شفعا له
يوم القيامة ،ويف ليله قائ ًما بني يدي ربه ،ي�س�أله
من خريي الدنيا والآخرة} .ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
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ُ
ابن الهَ َيثم

َعال ُِم ال َب َصر َّيات
لعلماء

امل�سلمني دور كبري ،و�إ�سهامات
مهمة يف كثري من املجاالت
العلمية .وقدّموا للح�ضارة الإن�سانية
َ
ومعارف جديدة مل تكن معروفة
منجزات
ٍ
مكت�شفات
عند غريهم من الأمم ،و�أ�ضافوا
ٍ
عديد ًة تقدموا من خاللها على كث ٍري من
إ�ضافات
املجتمعات ،و�أبرز املبدعون منهم �
ٍ
ُمبتكرة �أ�سهمت يف تقدم العلوم املختلفة،
وتطور ال�صناعات املتنوعة.
وقد ا�شتهر كثري من علماء امل�سلمني
ب�إجنازاتهم العلمية التي قدّموها للإن�سانية،
ُرات
على قدر ما كان متواف ًرا لديهم من قد ٍ
إمكانات متاحة يف ع�صورهم .وكان
مادية ،و�
ٍ
لدرا�ساتهم املتقدمة ،و�أبحاثهم وجتاربهم،
التو�صل �إىل كثري من ال�صناعات
دو ٌر بارز يف ّ
واملبتكرات والأجهزة.
من �أولئك العلماء �أبو علي احل�سن بن
احل�سن ابن الهيثم ،الذي ُولد يف الب�صرة
عام (354هـ 965 -م) ،ون�ش�أ بها ،و�أخذ عن
كبار علمائها ،ثم تنقل بني املدن والبلدان
يف رحالت علمية متعددة .وقد �ساعده
ذكا�ؤه وفطنته على تو�سيع مداركه ،وتنويع
ثقافته ،ف�أقبل على التعلم العميق الدقيق،
امل�صحوب بالت�أمل الواعي ،وقر�أ يف كتب
املتقدمني� ،أ�صحاب النظريات الفل�سفية
املتعددة ،ودر�س املنطق والطبيعة ،وظهر
�شغ ُف ُه بعلوم الفلك والريا�ضيات والهند�سة،
تو�س ُع ُه فيها .وكان ال يمَ َ ُّل من الرتحال
فزاد ُّ
وال�سفر رغبة يف حت�صيل العلوم واال�ستزادة
تو�صل �إليه ال�سابقون
منها ،واالطالع على ما ّ
له ،من خالل جمال�سته للنابغني يف هذه
العلوم لال�سرت�شاد ب�أفكارهم ،واال�ستئنا�س
ب�آرائهم .وكان يُدَ ِّونُ كل معلومة يتو�صل �إليها
يف مذكرات مرتبة من�سقة ،يجعلها يف �أبواب
ومباحث ّ
منظمة ،بحيث ي�سهل عليه الرجوع
�إليها فيما بعد عند �إرادته كتابة م�ؤلفاته.
وقد �أو�ضح املق�صد من هذا املنهج العلمي
الذي �سلكه يف بحثه ،فقال:

«و�إين ما ُم َدّت يل احلياة ،باذ ٌل جهدي،
وم�ستفر ٌغ قوتي يف مثل ذلك (البحث
والتح�صيل) ،متوخ ًيا منه �أمو ًرا ثالثة:
�أحدها� :إفادة من يطلب احلق وي�ؤثره ،يف
حياتي وبعد مماتي ،والآخر� :أين جعلتُ ذلك
ً
ارتيا�ضا يل بهذه الأمور يف �إثبات ما يت�صوره
ويتقنه فكري من تلك العلوم ،والثالث� :أين
�صيرّ تُه ذخري ًة وعد ًة لزمان ال�شيخوخة
و�أوان الهرم».
كان ابنُ الهيثم وا�سع الفكر ،عميق
نتاجا علم ًيا
التفكري ،وقد �أفرزت عبقريته ً
يف جماالت متنوعة ،وفنون خمتلفة ،منها:
الريا�ضيات ،والطب ،والفلك والأجرام
ال�سماوية ،والهند�سة وله فيها �أكرث من
خم�سني م�ؤل ًفا ،والفيزياء ،والب�صريات
وال�ضوء ،و�أ َّلف الع�شرات من الكتب
والر�سائل ،التي �أ�صبحت ،فيما بعد ،مرج ًعا
للباحثني ،وتُرجمت م�ؤلفاتُه �إىل لغات كثرية.
من �أ�شهر م�ؤلفات ابن الهيثم ،كتابه
«املناظر لذوي الأب�صار والب�صائر» يف علوم
ال�ضوء والريا�ضيات .وقد حاز م�ؤ َّل ُفه هذا
�إعجاب كثري من املن�صفني الغربيني ،الذين
وجدوا فيه ثروة علمية كربى يف مو�ضوعه،
حتى قال عنه البلجيكي جورج �سارتون:
«هو �أعظم عامل فيزيائي م�سلم ،و�أحد كبار
العلماء الذين بحثوا يف الب�صريات يف جميع
الع�صور» .وتقول الأملانية زيغريد هونكة:
«كان احل�سن بن الهيثم �أحد �أكرث معلمي
العرب يف بالد الغرب �أث ًرا وت�أث ًريا ،وكان
ت�أثري هذا العربي النابغة على بالد الغرب،
عظيم ال�ش�أن ،ف�سيطرت نظرياته يف علمي
الفيزياء والب�صريات على العلوم الأوروبية
حتى �أيامنا هذه».
ويف �آخر حياته ،جاور يف اجلامع الأزهر
�سخه للكتب
يتك�س ُب من َن ِ
بالقاهرة ،وكان ّ
موردًا لرزقه ،حتى وافته املني ُةيف يوم
(430/6/8هـ 1039/3/6 -م) ،رحمه اهلل
رحمة وا�سعة.

47

صحة

ي�سهم

رمضان واألمراض المزمنة

نصائح لصوم آمن

يُمكن ألغلب أصحاب األمراض المزمنة الصيام،
ولكن يجب مراجعة الطبيب المعالج ،فربما يقرر أن الحالة
الطبية تستوجب اإلفطار.

د .لمياء عبد المحسن البراهيم
استشارية طب األسرة
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�شهر رم�ضان يف تدريب النف�س الب�شرية
على كبح ال�شهوات والتحكم فيها ،ومن
ذلك �شهوتا الطعام وال�شراب .ولكن املوىل ،عز وجل،
منح بع�ض النا�س رخ�صة الإفطار ممن ال ي�ستطيعون
ال�صوم .وقد �أو�ضحت ال�شريعة الإ�سالمية الأحكام التي
توجب الق�ضاء �أو الكفارة ،ومن ذلك الأ�سباب الطبية
التي جتعل من ال�صعب على املري�ض �أن ي�صوم يف مدة
م�ؤقتة �أو على نحو دائم ،وذلك بعد تقدير حالته طب ًيا،
ال �سيما �إن كان املري�ض �سيت�أثر من ال�صيام.
يف هذا التقرير بع�ض املعلومات عن ال�صيام،
وت�أثريه يف احلاالت اخلا�صة ،مثل� :أ�صحاب الأمرا�ض
املزمنة ،والن�ساء يف مرحلتي احلمل والإر�ضاع.
يعتمد قرار ال�صيام ملر�ضى الأمرا�ض املزمنة،
مثل :ال�سكري ،و�ضغط الدم ،وغريهما من الأمرا�ض،
على طبيعة املر�ض و�شدته ،ومدى ت�أثريه يف املري�ض.
مريض السكري | ي�ستطيع كثري من مر�ضى
ال�سكري الت�أقلم مع ال�صيام ،بتعديل �أوقات تناول
اجلرعات الدوائية ،وتنظيم وجباتهم الغذائية .وعلى
مري�ض ال�سكري مراجعة طبيبه املعالج قبل بدء

ال�صيام ،لتعديل جرعات الأن�سولني و�أوقاتها ،وت�أكيد
�إدراكهم لعالمات انخفا�ض ال�سكر يف الدم .وال
ين�صح بال�صيام للمر�ضى الذين يحقنون بالأن�سولني
على نحو متكرر يوم ًيا ،ل�صعوبة تنظيم ال�سكر يف
الدم ،وذلك خ�شية انخفا�ض ال�سكر على نحو قد ميثل
تهديدً ا حلياتهم.
ميكن ملن يعالج بخاف�ضات ال�سكر الفموية تعديل
اجلرعات ،عرب �أخذ العالج بح�سب ما يحدده
الطبيب ،قبل وجبة الإفطار مبا�شرة ،وكذلك قبل
وجبة ال�سحور ،على �أن تُخف�ض جرعة الدواء قبل
ال�سحور ،بح�سب تعليمات الطبيب وتوجيهاته.
على مري�ض ال�سكري االنتباه لنوعية طعامه،
وتناول وجبة خفيفة بني الفطور وال�سحور ،وت�أخري
وجبة ال�سحور �إىل ما قبل �أذان الفجر مبا�شرة،
واالهتمام بالإكثار من �شرب املاء وال�سوائل غري
املحالة يف �أثناء مدة الإفطار ،لتعوي�ض ما فاته
من �سوائل يف �أثناء ال�صيام ،وجتنب اجلفاف.
كما ين�صح بتجنب الإجهاد ال �سيما يف ال�ساعتني
الأخريتني قبل الإفطار ،لتجنب انخفا�ض �سكر
الدم .كما ينبغي االنتباه لأعرا�ض هبوط ال�سكر،
مثل :الإح�سا�س باجلوع مع حدوث دوخة و�صداع،
وتعرق ،و�شعور بالع�صبية ،وا�ضطراب الر�ؤية،
ورع�شة الأطراف ،وت�سارع �ضربات القلب والنعا�س،
حينها ينبغي عليه �أن يك�سر ال�صيام ويتناول مادة
�سكرية ،وال ينتظر حتى لو كان ذلك قبيل �أذان
املغرب مبدة وجيزة.

الحمل والرضاعة في رمضان
ميكن ملعظم ال�سيدات احلوامل واملر�ضعات ال�صيام ،و ُيرخّ �ص لها بالفطر� ،إن كان هناك خوف
على نف�سها �أو جنينها من التعر�ض لل�ضرر .وتُعد املرحلة الو�سطى من احلمل الأكرث منا�سب ًة لل�صوم،
�إذ تكون الأ�شهر الثالثة الأوىل والأ�شهر الثالثة الأخرية �أكرث �صعوبة يف �أثناء مدة احلمل .ومع ذلك
ف�إن هناك حوامل ال ي�شعرن ب�أي انزعاج طوال مدة احلمل ،ومن ثم ي ُكنّ قادرات على ال�صيام كغريهن
من الن�ساء .ميكن للحامل الإفطار عند حدوث تعب �شديد� ،أو �إقياء� ،أو �صداع� ،أو دوخة� ،أو خفقان يف
القلب� ،أو ا�ضطراب يف الر�ؤية� ،أو انخفا�ض حركات اجلنني ،ال �سيما يف املراحل الأخرية من احلمل.
�أما الأم املر�ضع فلي�س هناك �أي ت�أثري �سلبي على �صحتها �أو �صحة طفلها ،ومع �أن كمية �إنتاج احلليب قد
تنخف�ض� ،إال �أنها تبقى كافية ،وميكن تعزيزها بتناول ال�سوائل يف �ساعات الإفطار.
تن�صح احلامل واملر�ضع بالراحة يف �ساعات ال�صيام ،وجتنب تناول ال�سوائل املدرة للبول يف �ساعات
الليل ومنها :ال�شاي والقهوة ،واالمتناع عن امل�شروبات الغازية ،واالهتمام بالإكثار من تناول الربوتينات
�سهلة اله�ضم كاللحوم احلمراء ،والدجاج ،وال�سمك ،والبي�ض ،والفا�صولياء ،والعد�س ،وكذلك الفواكه
واخل�ضراوات الطازجة ،والرطب والتمر ،للتخفيف من الإم�ساك .مع الإقالل ما �أمكن من تناول
ال�سكريات والدهون.

ُيوصى مرضى الكلى بشرب السوائل بكميات
مساء وعند السحور،
وافرة
ً
مع تجنب التعرض للحر،
		
قاس نها ًرا
			
وعدم بذل جهد ٍ

مريض الربو | ال يواجه مر�ضى الربو عادة
�صعوبات يف ال�صيام ،ويف حال تعر�ض املري�ض لأزمة
ربو فب�إمكانه ا�ستخدام البخاخات املو�سعة لل�شعب
الهوائية ،وال يعد ذلك من املفطرات ،لأنها ت�ؤخذ
ا�ستن�شا ًقا� .أما يف نوبات الربو ال�شديدة وامل�صاحبة
ل�ضيق التنف�س والكحة وحكة البلعوم �أو ح�شرجة
ال�صوت مع بلغم لزج ي�صعب �إخراجه ،فحينها
ُيرخ�ص للمري�ض الإفطار للعالج بالأدوية املنا�سبة،
و�شرب ال�سوائل ،وا�ستن�شاق البخار.
مريض القلب | ُيعد ال�صيام من العالجات غري
املبا�شرة ملر�ضى القلب� ،إذ �إن عمليات اله�ضم تتطلب
ً
ن�شاطا من اجلهاز الدوري يف اجل�سم ،ل�ضخ كميات
كبرية من الدم و�إجهاد القلب.
ويرخَّ �ص بالإفطار للم�صابني بجلطة حديثة يف
�أول �ستة �أ�سابيع من الإ�صابة� ،أو يف حال وجود ذبحة
�صدرية غري م�ستقرة� ،أو وجود ق�صور حاد يف ع�ضلة
القلب غري م�ستقر� ،أو مع وجود ت�ضيق �شديد �أو
ق�صور �شديد يف ال�صمامات� ،أو وجود ا�ضطرابات
خطرة يف نظم القلب.

يستطيع كثير من مرضى السكري التأقلم مع
		
الصيام ،بتعديل أوقات تناول الجرعات الدوائية،
ولكن عليهم االنتباه لعالمات انخفاض السكري،
واإلفطار إذا استدعت الحالة ذلك

مرضى الكلى | تزداد نوبات املغ�ص الكلوي
للمر�ضى امل�صابني بح�صوات الكلى يف �أثناء ال�صيام
ب�سبب اجلفاف ،لعدم �شرب ال�سوائل بكميات كافية،
و ُيق َّوم و�ضعهم طب ًيا عند ال�صيام يف الطق�س احلار
جدً ا .ويو�صى مر�ضى الكلى ب�شرب ال�سوائل بكميات
وافرة م�سا ًء وعند ال�سحور ،مع جتنب التعر�ض للحر،
�أو بذل جهد قا�س نها ًرا .كذلك ف�إن امل�صابني بالف�شل
الكلوي املزمن ُين�صحون بعدم ال�صيام ،ورمبا
ي�ستطيع املري�ض ال�صوم يف اليوم الذي ال يجري فيه
غ�سيل الكلى ،وذلك وفقًا لر�أي الطبيب املعالج.
األمراض العصبية | ي�ستطيع املر�ضى امل�صابون
بال�صرع والت�شنجات ومر�ضى االكتئاب ال�صيام ،ما
داموا يتناولون الأدوية على نحو منتظم ،بينما ال يجوز
ملر�ضى الف�صام ال�صيام ،خ�شية �أن ي�ؤدي التوقف عن
ا�ستعمال الأدوية �إىل نوبات من العنف واالعتداء على
الآخرين .يف النهاية ف�إن تقومي قدرة املري�ض على
ال�صيام تعتمد على حالته على نحو منفرد ،مع ت�أكيد
حر�ص ال�شرع والطب على �سالمته وجتنيبه اخلطر.
قرحة المعدة | يعاين مر�ضى القرحة املعدية �أو
االثنا ع�شرية من الأمل يف �أثناء اجلوع ،لذلك ُيق َّوم
و�ضع املري�ض مع ال�صيام بح�سب �أعرا�ضه ،ف�إن كان
آالما عند اجلوع تت�سبب يف �إيقاظه
ال�صيام ي�سبب له � ً
من النوم ،و�إعاقته عن ممار�سة حياته الطبيعية� ،أو
عند حدوث انتكا�سة حادة من قرحة مزمنة� ،أو مع
حدوث م�ضاعفات القرحة كالنزيف اله�ضمي� ،أو عند
ا�ستمرار الأعرا�ض بالرغم من �أخذ العالج الدوائي،
فحينها ُين�صح املري�ض بالإفطار.
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غذاء

من اإلفطار إلى السحور

غذاؤك الصحي في رمضان
يُعد الشهر الكريم فرصة إلعادة التركيز
على أسلوب حياة صحي ومتوازن ،وإنقاص الوزن عبر
تنظيم الوجبات بصورة مثالية.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

على

الرغم من كون �شهر رم�ضان هو مو�سم
الروحانيات والتقرب �إىل اهلل ،عز وجل� ،إال
�أنه يرتبط لدى بع�ض النا�س ب�سلوكيات تناق�ض جوهر
ال�شهر الكرمي و�أهداف ال�صيام .ومن ذلك الإ�سراف يف
تناول الطعام ،واتباع عادات غذائية خاطئة .يقول تعاىل:
}ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ{ (الأعراف :من
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الآية  .)31تلخ�ص هذه الآية الكرمية جميع التو�صيات
الغذائية التي ن�سعى �إليها يف �شهر رم�ضان املبارك� .إذ
جند يف هذا ال�شهر َمن ينام طيلة النهار ،وي�ستيقظ
مبا�شرة وقت الإفطار ،ويفرط يف تناول الأطعمة ،وي�سهر
طوال الليل دون �أي حركة بدنية� ،ساح ًقا بذلك جميع
الفوائد التي ي�ؤ ّمنها ال�صيام للج�سم.

تنظيم الوجبات في رمضان
وجبة اإلفطار | من الأف�ضل تناول الإفطار على
مرحلتني� ،إذ من امل�ستح�سن البدء بتناول بع�ض حبات
من التمر ( 3حبات) ،و�شرب املاء ،وتناول القليل
من احل�ساء ،وذلك لتح�ضري املعدة بعد انقطاع عن
الطعام ملدة طويلة� .أما املرحلة الأخرى فمن املح ّبذ
�أن تكون بعد �ساعتني مث ًال� ,أو بعد �إمتام �صالة
الرتاويح .وحتتوي هذه الوجبة على الطبق الرئي�س.
و ُيعد ح�ساء اخل�ضراوات ،وح�ساء الفريكة �أو
العد�س من الأنواع ال�صحية التي يجب االعتماد عليها
بد ًال من تناول احل�ساء اجلاهز ّ
املح�ضر من مكعبات
مرق الدجاج �أو اللحم.
�أما الطبق الرئي�س فتتفنن ربات املنازل يف �إعداد
�أنواع خمتلفة منه ،ما يحفّز ال�صائم على التذوق من
كل ما لذ وطاب .ولتفادي هذه امل�شكلة ،ي�ستح�سن
�إعداد طبق واحد يحتوي على وجبة من اللحوم خالية
الد�سم ،والن�شويات كالأرز ،والبطاطا ،والفريكة،
واملعكرونة ،والربغل� ،أو اخلبز ،واخل�ضراوات
املطبوخة� .أما ال�سلطة فيجب �أن تكون �أ�سا�سية ،و�أن
نبد�أ بها طعامنا ،لكي ت�شعرنا بال�شبع دون تناول
كميات كبرية من الن�شويات.

وجبة خفيفة بين اإلفطار والسحور
يمُ كن تناول قطعة من الفاكهة� ،أو كوب من
الزبادي� ،أو قطعة �صغرية من احللويات ،واحلذر
من الإفراط يف احللويات� ،إذ يرتبط �شهر رم�ضان
ب�أ�صناف احللويات العربية ،التي تكون غنية بال�سمن
وال�سكر� ،إ�ضافة �إىل ت�أثرياتها ال�صحية ال�ضارة.
لذلك ينبغي احلد من ا�ستهالكها يف هذا ال�شهر
الف�ضيل ،وتناولها ب�شكل �صحي يف حال رغبنا يف
تناولها ،مثل تناول القطايف امل�شوية بالفرن ً
عو�ضا
عن املقلية ،وا�ستخدام القطر املخفف ،كوبان من املاء
وكوب من ال�سكر ،بد ًال من القطر العادي� ،إ�ضافة �إىل
حت�ضري احللويات يف املنزل ،ما يتيح فر�صة التحكم
يف املكونات ،وحتديد كمية احللويات امل�ستهلكة يف
�شهر رم�ضان ،وتناولها مرتني حتى ثالث مرات يف
الأ�سبوع .ويجب �أن نعلم �أن �أف�ضل �أنواع التحلية هي
الفواكه املجففة ،والتمر والقمح امل�سلوق مع القليل من
ال�سكر واملك�سرات� ،أو الأرز باحلليب.
سلوكيات غذائية صحية
• �شرب املاءُ :يعد املاء امل�شروب الأف�ضل يف �شهر
رم�ضان ،وال ميكن تعوي�ضه مب�شروب �آخر.
وين�صح بتناول ما ال يقل عن  2لرت �إىل  3لرتات
من املاء يوم ًيا.
• تناول التمر والفاكهة املجففة :ين�صح بتناول
التمر� ،أو حبتني من امل�شم�ش� ،أو التني� ،إذ
يحتوي التمر والفاكهة املجففة على ن�سبة عالية
من الألياف والبوتا�سيوم ،في�سهم يف مقاومة
اجلوع والعط�ش.
• تناول الزبادي قليل الد�سم واللنب :ينبغي
تناولها يف �شهر رم�ضان ،الحتوائها على
الربوتني الذي ي�ساعد على ال�شعور بال�شبع
لوقت �أطول.
• �شرب الع�صائر اخل�ضراء ،واخل�ضراوات
والفاكهة :حتتوي اخل�ضراوات والفاكهة على
كمية مرتفعة من املعادن والفيتامينات التي
يحتاج �إليها اجل�سم بعد وقت �صيام طويل
كفيتاميني «ج» و «ك» والبوتا�سيوم واحلديد.
• تناول البطيخ :يعد البطيخ من �أ�شهر الفاكهة
ال�صيفية التي تدفع ال�شعور بالعط�ش ،وت�ساعد
على تخفيف اال�ضطرابات الع�صبية.

سحور خفيف قبل النوم بساعتين
• ين�صح باالعتماد على الأطعمة الغنية بالن�شويات بطيئة االمت�صا�ص كخبز القمح الكامل� ،أو النخالة،
�أو رقائق الفطور الكاملة ،للمحافظة على م�ستوى ال�سكر يف الدم ،وال�شعور بال�شبع ملدة �أطول.
• احلر�ص على تناول اخل�ضراوات والفواكه الطازجة يف الليل ،لأنها حتتوي على كميات عالية من املاء
والألياف ،التي تبقى مدة طويلة يف الأمعاء ،ما يقلل من الإح�سا�س باجلوع والعط�ش يف �أثناء اليوم.
• الإكثار من الأغذية الغنية بالبوتا�سيوم ،لأنها ت�ساعد على تقليل العط�ش يف �أثناء ال�صيام ،ومن
ذلك املوز ،واحلليب ،والتمر ،والأفوكادو ،وامل�شم�ش ،والتني املجفف ،والف�ستق ،والقرع ،والفا�صوليا،
والربوكلي ،والربتقال ،والزبيب ،والعنب.
• جتنب و�ضع امللح ،مع االبتعاد عن تناول الأكالت والأغذية املاحلة.

ينبغي الحذر من اإلفراط في الحلويات التي يشتهر بها
شهر رمضان ،لكونها غنية بالسمن والسكر،
ما يسبب تأثيرات صحية ضارة على صحة اإلنسان
		
أطعمة ومشروبات غير صحية للصائم
• امل�صادر املخفية للملح :تزيد الأطعمة
والأغذية املاحلة من حاجة اجل�سم �إىل
املاء ،لذا ين�صح بتجنب و�ضع كثري من امللح
على الطعام ،واالبتعاد عن الأطعمة ذات
امل�صادر املخفية للملح .ويف�ضل ا�ستخدام
الليمون بد ًال من امللح على ال�سلطة.
• م�شروب التوت اجلاهز واحللويات العربية:
تُعد امل�شروبات من �أ�سا�سيات املوائد
الرم�ضانية لدى كثري من النا�س ،ولكن
تناول كميات كبرية من ال�سكريات ي�ؤدي �إىل
ال�شعور بالعط�ش ال�شديد بعد تناولها بقليل.
• الكافيني :ال بد لل�صائم من جتنب �شرب
ال�شاي والقهوة والكوال ،الحتوائها على
الكافيني الذي يزيد من ن�شاط الكلى،
ويعزز دورها يف التخل�ص من املاء ،ومن َثم
ال�شعور بالعط�ش يف اليوم الالحق.
• امل�شروبات الغازية :حتتوي امل�شروبات الغازية
على الكربون الذي ي�سبب االنتفاخ وال�شعور
باالمتالء ،ومينع اجل�سم من اال�ستفادة من
ال�سوائل ،لذا ال بد من جتنبها يف �أثناء الإفطار.
• املقايل واملعجنات :لأنها غنية بالدهون
والأمالح وال�سكريات ،وت�ؤدي �إىل زيادة
الوزن على نحو كبري.
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أطفالنا واإلنترنت

محركات بحث آمنة
تعتمد محركات البحث على تقنيات
متعددة لتصفية النتائج ،فتنجح
بعضها في حجب المحتوى غير
المناسب ،بينما تفشل ُأخرى في توفير
المحتوى المالئم.

فهد بن فيصل الحجي
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ال

ي�أمن كثري من الآباء والأمهات على �أطفالهم
من جوجل ،وذلك للعوامل غري املحدودة التي
ُيح�ضرها بكل ب�ساطة وي�ضعها بني يدي الأطفال،
�سواء كانت منا�سبة �أو غري منا�سبة .ومع �أن موقع
جوجل يوفر خا�صية البحث الآمن� ،إال �أن هذه
اخلا�صية ال توفر الأمان الكامل للطفل ،لأن حمتوى
الإنرتنت متجدد ب�شكل كبري ،وال ميكن لأي جهة �أن
تقوم بح�صر كل حمتوى الإنرتنت وفرزه وت�صنيفه.
لذلك تعتمد خا�صية البحث الآمن يف جوجل على
موا�صفات تقنية تعمل على ح�صر �أماكن اخلطر
ب�شكل �آيل ،ولكنها حتمل كث ًريا من الثغرات.
هناك حمركات بحث خم�ص�صة للأطفال ،وقد مت
ح�صر كل ما مت التو�صل �إليه منها .ومن �أف�ضل هذه
املحركات و�أبرزها املواقع الآتية:

تدعم بعض محركات
البحث اللغة العربية،
بينما ال تدعمها محركات
أخرى بهدف تشديد الرقابة على
محتوى النتائج
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 | www.kiddle.comيعد هذا املت�صفح من �أقوى حمركات البحث املخ�ص�صة للأطفال ،يعتمد يف �أ�سا�سه
جدا .ولذلك من ال�صعب �أن
التقني على حمرك البحث جوجل ،ولكنه يتحكم يف النتائج بطريقته ب�شكل دقيق ً
يت�سلل �أي حمتوى �سيئ لنتائج البحث بهذا املحرك.
حينما يقوم الطفل بالبحث عن كلمة يف هذا املحرك ،ف�إن �أول نتيجة �إىل ثالث نتائج عادة تكون مواد مكتوبة
من فريق هذا املوقع� ،أو مت اختيارها بعناية من قبلهم� .أما النتائج الثالث التالية ،فتكون من مواقع عامة،
خ�صي�صا للأطفال ،ولكن حمتواها مكتوب بلغة �سهلة و�سل�سة ،وموا�ضيعها
وموادها ال ي�شرتط �أن تكون مكتوبة
ً
أي�ضا بعناية من فريق املوقع� .أما النتائج التي تلي ذلك فهي
من املوا�ضيع �سهلة الفهم للأطفال ،وجرى اختيارها � ً
من مواقع م�شهورة ،وفيها حمتوى �أكرث احرتافية وعمقًا ،ولكن فهمها لي�س �صع ًبا بن�سبة كبرية على الأطفال.
يقدم املحرك �إمكانية البحث بال�صور والفيديو ،وبه ميزات �إ�ضافية نوعية ،مثل  Kimagesوالتي مت ّكن الطفل
من البحث يف ال�صور ال�شائعة عند الأطفال ،و ،Kpediaوهي �أ�شبه مبو�سوعة ويكبيديا ولكنها للأطفال .كما يتيح
املوقع للآباء طلب حجب مواقع معينة ظهرت لهم يف البحث ويريدون �إقفالها.

 | wackysafe.comيتميز هذا املوقع بواجهة ب�سيطة �أ�شبه
بواجهة حمرك البحث جوجل ،كما �أنه يعطي خا�صية البحث
أي�ضا يف الويكيبيديا.
بال�صور ومقاطع الفيديو والأخبار ،و� ً
معدل الأمان يف هذا املوقع لي�س عال ًيا ،ب�إمكان الطفل �أن ي�صل
�إىل حمتوى م�سيء بكلمات بحثية ب�سيطة ،ولكن ب�شكل حمدود
نظ ًرا لوجود الفالتر التقنية ،ونتائج البحث مفتوحة جزئ ًيا.
يتيح املوقع التعامل مع اللغة العربية ،كما يمُ ّكن الوالدين من
الرتا�سل معه والإبالغ عن املحتوى املُ�سيء.

 | www.kidrex.orgواجهة هذا املوقع جميلة وجذابة تتكون من ر�سم دينا�صور �أخ�ضر ب�سيط،
وا�سم املوقع مكتوب ب�شكل طفويل .ولكن امل�شكلة يف هذا املوقع �أن م�ستوى الأمان فيه لي�س مرتف ًعا.
�أي �أنه مماثل تقري ًبا مل�ستوى الأمان يف حمرك بحث  ،Wacky Safeوقد يكونان ي�ستخدمان التقنية
نف�سها ،لذلك تظهر تقري ًبا النتائج نف�سها .يدعم هذا املحرك اللغة العربية ب�شكل كامل ،ولكنه ال
يقدم خدمات بحث �أخرى بال�صور� ،أو الفيديو� ،أو الأخبار ،وغريها.

 | www.safesearchkids.comم�ستوى
الأمان يف هذا املوقع مرتفع للغاية ،ويتميز عن
موقع  Kiddleبقبوله للغة العربية .ولكن هذا املوقع
�أكرب من جمرد حمرك بحث ،لأنه حافل باملزايا
التي ميكن لبع�ضها �أن ت�شكل موق ًعا م�ستق ًال قو ًيا
بحد ذاتها ،ومن ذلك احتواء املوقع على حمرك
يوتيوب خا�ص بهم ا�سمه  ،KidsTubeخال من
م�ساوئ اليوتيوب .ولكن يوتيوب الأطفال هذا ال
يحتوي على مقاطع فيديو عربية ،كما �أنه ي�شمل،
ح�سب الت�صنيف الأجنبي ،مقاطع فيديو للمراهقني
ح�سب املعايري الغربية والتي قد ال تنا�سب �أطفالنا.
ي�ضم املوقع مكتبة كبرية من �ألعاب الفال�ش،
ودلي ًال م�صو ًرا ملواقع كثرية خم�ص�صة للأطفال،
ومو�سوعة خا�صة بالأطفال على منط ويكيبيديا،
بالإ�ضافة �إىل خا�صية بحث متقدم ب�أ�سلوب تركيب
الكلمات تُ�س ّهل على الطفل فهم معنى البحث
املتخ�ص�ص الدقيق يف الإنرتنت.
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 | www.factmonster.comيعد من املواقع
املميزة حقًا ،فهو مبنزلة قاعدة بيانات خا�صة
�ضخمة م�صممة لل�صغار ال ميكن ملحرك البحث
جتاوز قاعدة البيانات هذه ب�سهولة .املوا�ضيع
يف قاعدة البيانات مكتوبة بالكامل من القائمني
على املوقع ب�أ�سلوب ب�سيط منا�سب للأطفال،
كما �أن كمية املحتوى يف هذا املوقع كبرية.
يكفي مث ًال �أن تعرف �أنه حينما بحثنا عن كلمة
« »Saudiظهر لنا  305مو�ضوعات كلها لها عالقة
بال�سعودية ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،وكلها
من �إنتاج املوقع .وملعرفة حدود حجم املحتوى
ف�إنك حينما تكتب كلمة « »United Statesيظهر
لك قرابة � 18ألف مو�ضوع .كما يحوي املوقع
مكتبة فيديو ،وجمموعة من الألعاب التعليمية.
 | www.awesomelibrary.orgي�ستخدم هذا املوقع مكانني
للبحث يف ال�صفحة الرئي�سة .املكان العلوي خم�ص�ص للبحث يف
قاعدة بيانات خا�صة وحمكمة� .أما املكان الذي يف الأ�سفل فهو �شريط
بحث جوجل التقليدي .ي�ستخدم املوقع معايري عالية يف اعتماده
لنتائج البحث يف مكتبته اخلا�صة� ،إذ يقوم بانتقاء كل م�صدر بعناية،
وو�ضع �ضوابط عديدة لذلك منها �أن يكون الرابط ملادة �آمنة متا ًما
للأطفال ،و�أن تكون املادة مفيدة ،وبها معلومات قيمة وثمينة.

 | www.dibdabdoo.comحمرك البحث هذا قام ب�إن�شائه �أب لأربعة �أطفال مببادرة
�شخ�صية منه بعد �أن عانى بنف�سه ما ي�صادفه �أطفاله على حمركات البحث ،و�سمى املوقع على
�أربعة �شخ�صيات ترمز لأطفاله الأربعة .املحرك يعتمد على حمرك البحث جوجل ،مع زيادة
م�ستوى الأمان واالحتياطات فيه ،ولكنه يبدو ،حتى يحتاط �أكرث� ،أنه قام مبنع املوقع من قبول
�أي لغة �أخرى غري الإجنليزية ،مبا يف ذلك اللغة العربية.

الرقابة المستمرة مطلوبة

خم�ص�صا
�أن ي�ستخدم طفلك حمرك بحث
ً
للأطفال مينع عنه النتائج ال�سيئة �أخالق ًيا وفكر ًيا
ف�إن هذا ال يعني �أن ابنك �آمن متا ًما يف ت�صفحه
للإنرتنت ،بل البد من الرقابة امل�ستمرة ،بهدوء.
من �أف�ضل �أ�ساليب الرقابة الهادئة هي �أن يتم
ا�ستخدام الإنرتنت على جهاز حا�سب �آيل موجود
يف غرفة املعي�شة �أو يف غرفة الطعام ،وال�شا�شة
متاحة للجميع ،بحيث تكون ال�شا�شة حتت نظر
الأب �أو الأم يف �أي حلظة ،ليتمكنوا من التدخل
يف حال حدوث �شيء غري مرغوب� ،أو و�صول االبن
�إىل �صفحات ال تنا�سبه.
كما �أن احلديث امل�ستمر والرتبية املتدرجة،
مهمة للطفل يف �أثناء منوه ،حتى يتم بناء الوعي
الذاتي عنده �شي ًئا ف�شي ًئا ،ليعرف كيف ي�ستفيد
اال�ستفادة املثلى من بحثه وت�صفحه ،ولتت�شكل
عنده ح�صانة داخلية حتميه من خماطر
الإنرتنت املختلفة.
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حرفية متقنة
ال

ميكن للمت�أمل يف �أحدث �إبداعات �شركة هوبلو ،وحتديدً ا �ساعة Classic Fusion
 Berluti Chronographالتي ُك�شف عنها النقاب �أخ ًريا يف �سياق ن�شاطات
معر�ض بازل لعام � ،2018إال �أن ي�ستح�سن ما �أثمرت عنه ال�شراكة بني �صانع

ال�ساعات ال�سوي�سري ودار بريلوتي ال�شهرية بتف ّرد منتجاتها اجللدية بالغة الفخامة،
يف ال�ساعة التي �أ�سكنت علبة م�صنوعة من التيتانيوم املعروف مبقاومته ال�شديدة
لعوامل الت�آكل ،تد ّثر ميناء ال�ساعة الأزرق بجلد فينيتزيا �سكريتو Venezia Scritto
املمهور بتوقيع بريلوتي ،وامل�شغول من جلد العجل املزخرف بكتابات م�ستوحاة من
فن اخلط يف القرن الثامن ع�شر .اعتمدت يف �صياغة ك�سوة ميناء ال�ساعة خمتلف
اخلطوات املميزة لعملية الدباغة املعدنية والنباتية التي تُخ�ضع لها �أحذية بريلوتي
وحقائبها الع�صية على اال�ستن�ساخ ،وباملثل مراحل الق�ص والتجميع� .شمل م�سار
ت�صنيع امليناء معاجلة اجللد الطبيعي مبا ي�ضمن التخل�ص من الرطوبة ويبطل
قابلية اجللد للتلف .يحتجب امليناء املبتكر حتت طبقة من الزجاج ال�صفريي تك�شف
عن م�ؤ�شرات �آلية الكرونوغراف ذاتية التعبئة ،ويتناغم مع ال�سوار املطاطي املعزز
بجلد بريلوتي املعتق واملزخرف بالنقو�ش الكتابية.
www.hublot.com
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عالم المرأة

نبض رياضي
منذ

طرحت دار تاغ هوير جمموعة  Aquaracerللمرة
الأوىل ،حتولت ال�ساعات من هذا الطراز �إىل
عن�صر جذب للرجال والن�ساء الذين اجتذبهم طابعها
الريا�ضي والعملي �إمنا الأنيق يف �آن .و�إذ توا�صل الدار
�إثراء هذه املجموعة بابتكارات تك ّر�س ً
نب�ضا ع�صر ًيا
متجددًا ،تطرح اليوم �ساعة Aquaracer Lady Auto
ذات احلركة الآلية يف علبة من الفوالذ ال تتن ّكر تفا�صيلها
ل�سمات املجموعة الأ�صيلة .فال�ساعة تزهو بالقر�ص الد ّوار
�أحادي االجتاه املكون من اثني ع�شر �ضل ًعا و�ست عروات
م�صقولة كما يف �ساعات املجموعة ال�سابقة� .أما اجلديد
فينعك�س هذه املرة ،يف امليناء املزخرف املنحوت من عرق
الل�ؤل�ؤ يف ن�سخة باللون الأبي�ض ،و�أخرى باللون الأ�سود
يرثيها يف بع�ض النماذج بريق �أحد ع�شر حج ًرا �أملا�س ًيا.
و�ضاءة
كما ُ�صقلت عقارب ال�ساعة م�ؤ�شرات امليناء مبادة ّ
لت�سهيل الر�ؤية حتى عمق  300مرت حتت املاء ،ما يجعلها
مثالية لل�سيدات من هاويات ريا�ضة الغط�س.
www.tagheuer.com

حقيبة نفيسة
�إذ

تُ�سقط دار �شوبارد ال�سوي�سرية خربتها يف عامل
�صياغة اجلواهر على ابتكار منتجات جلدية متقنة
ال�صنع ،تطرح اليوم حقيبة  Happyباللون الكرزي
م�ستلهمة تفا�صيلها من جمموعة جواهر Happy
� .Diamondsصيغت احلقيبة يف حمرتف الدار يف �إيطاليا
من جلد العجول ذي احلبيبات ،وازدان ت�صميمها بخطوط
�شعاعية ت�ستح�ضر يف الأذهان �أ�شكال �صقل الأحجار
الكرمية وتبدو ك�أنها تدور يف فلك القفل املركزي املطلي
بالذهب الوردي .ا�ستُلهم ت�صميم القفل � ً
أي�ضا من ميناء
ف�صقلت خلفيته الوردية
�ساعات ُ ،Happy Diamonds
بنقو�ش لولبية متداخلة ك�شعاعات ال�شم�س ،وا�ستوطنته
خم�سة حجارة من الأوبال الوردي ترتاق�ص طليقة بني
طبقتني من ال�صفري البلوري.
www.chopard.com
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تقنية

لتنظيم العبادات في رمضان

تطبيقات إسالمية

تتوافق هذه التطبيقات مع األجهزة
الذكية العاملة بنظامي التشغيل آندرويد و ،iOSوتتعاظم
أهميتها ال سيما في شهر الصيام.

خلدون غسان سعيد

يحر�ص

امل�سلمون يف �شهر رم�ضان املبارك
على ا�ستخدام التطبيقات الإ�سالمية
على �أجهزتهم الذكية ،ما ي�ساعدهم على قراءة
القر�آن يف كل مكان ،واال�ستفادة من تطبيقات
مواقيت ال�صالة� ،إ�ضافة �إىل التطبيقات املفيدة
للأطفال �أنف�سهم .هذه التطبيقات املتنوعة
توافق �أغلب الأجهزة الذكية .ن�ستعر�ض فيما
ي�أتي جمموعة من التطبيقات املتميزة املفيدة
ال�ستخدامها يف �شهر رم�ضان.
تطبيقات «آي أو إس»
يعر�ض تطبيق «تهاين رم�ضان» املجاين كث ًريا من
العبارات والتهاين اخلا�صة بال�شهر الكرمي ،وهو
يدعم �أجهزة �آي باد و�آي فون .ويتابع تطبيق «قمر
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دين» املجاين عبادات امل�ستخدم على نحو كامل،
مثل :ال�صالة ،وقراءة القر�آن ،وال�صدقات� .أما
تطبيق « »iSubhaفيقدم للم�ستخدم طريقة جديدة
عو�ضا عن امل�سبحة التقليدية ،حيث ي�ستطيع
للت�سبيح ً
امل�ستخدم حتديد ت�سبيحة معينة على نحو متوا�صل،
وي�ستطيع كذلك التوقف ،ومعاينة املدة التي
ا�ستغرقها للت�سبيح ،والعدد الإجمايل للت�سبيحات.
ويبلغ �سعر التطبيق  1٫99دوالر.
�أما تطبيق «�إال �صالتي  ،»Ela-Salatyالذي يطوره
موقع �آي فون �إ�سالم ،فهو متخ�ص�ص يف تقدمي مزايا
مفيدة لل�صالة ،ويقدم واجهة ا�ستخدام ب�سيطة تزود
امل�ستخدم مبا يريد معرفته دون ت�شتت� ،إذ �سيجد
امل�ستخدم �شا�شة يظهر فيها الوقت املتبقي لل�صالة
القادمة ،مع تقدمي ر�سومات متحركة وخمتلفة تتغري

لكل �صالة .وي�سمح التطبيق ب�إ�ضافة �أكرث من مدينة
ليعر�ض مواقيت ال�صالة فيها ،وميكن التنقل بني
جدا
املدن بطريقة �سل�سة و�سريعة ،لذلك فهي مفيدة ً
للم�ستخدم الذي ي�سافر كث ًريا.
ي�ستطيع الأطفال اال�ستفادة من وقتهم يف �شهر
رم�ضان الكرمي بتعلم �أ�سا�سيات الإ�سالم عرب تطبيق
« »ABC of Islamاملجاين ،الذي �س ُيع ّلمهم التعاليم
الدينية ،مثل :ال�صيام ،والزكاة ،واحلج ،ب�أ�سلوب
تعليمي وترفيهي ،مع توافر �إر�شادات �صوتية ل�شرح كثري
من التفا�صيل .ويتوافر التطبيق باللغة الإجنليزية.
يقدم تطبيق «القر�آن املجيد »Quran Majeed
ن�ص القر�آن كام ًال ،مع توافر القدرة
املجاين َّ
على ت�شغيل ملفات �صوتية لأ�شهر ال ُق َّراء .ويعر�ض
التطبيق ترجمة الن�ص �إىل جانب الن�ص العربي،
مع القدرة على تغيري �أحجام اخلط ،والبحث عن
�أي كلمة مرغوبة� ،سواء يف ن�ص القر�آن الكرمي،
�أو يف التف�سري� ،أو يف الرتجمة ،مع توافر واجهة
ا�ستخدام بت�سع ع�شرة لغة خمتلفة ،وخم�س
و�أربعني ترجمة لل�سور ،و�أربع ترجمات خمتلفة
باللغة الإجنليزية.
تطبيقات آندرويد
�أما �إن كنت ت�ستخدم �أجهزة تعمل بنظام الت�شغيل
�آندرويد ،فيقدم تطبيق خلفية رم�ضان كرمي املجاين،
خلفيات �إ�سالمية ،تعر�ض �ألوان ال�سماء الزاهية ،مع
هالل رم�ضان يحمل عبارة رم�ضان كرمي ،بت�صميم
دائري جميل ،ويظهر يف اخللفية م�سج ٌد م�ضاء
ليعك�س النمط الإ�سالمي خللفية رم�ضان .كما تظهر

�آثار مغيب ال�شم�س يف �أ�سفل ال�شا�شة بلون ال�شفق
الأحمر مع مرور بع�ض ال�سحابات امللونة لت�ضفي على
اخللفية �ألوانًا جميلة .وتتميز اخللفية با�ستهالك
منخف�ض للبطارية.
�إن �أردت معرفة املزيد عن �سرية النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،وال�صحابة الكرام ،فيمكنك
ا�ستخدام تطبيق «برامج رم�ضان» املجاين
الذي ُيعد مكتبة متكاملة من عرو�ض الفيديو
الدينية .ي�ستطيع امل�ستخدم كذلك م�شاركة
املحا�ضرات الدينية مع الأ�صدقاء عرب ال�شبكات
االجتماعية املختلفة� ،أو عرب الربيد الإلكرتوين.
�سيقوم التطبيق بتحميل املحا�ضرات الدينية
من الإنرتنت لدى ت�شغيله لأول مرة ،مع �إمكانية
حتديث املحا�ضرات دور ًيا دون احلاجة �إىل حذف
التطبيق� ،أو حتديثه من متجر التطبيقات.
ميكن للأطفال اال�ستمتاع بتطبيق جماين ا�سمه
«زياد يف رم�ضان» ،الذي يقدم باقة تعليمية مرئية
لتعليم الأطفال �أهم الآداب العامة ،والتعاليم
الإ�سالمية يف �شهر رم�ضان الكرمي ،عرب ر�سوم
كارتونية ،يروي كل منها ق�صة تربوية عن �شهر
رم�ضان عرب �شخ�صية «زياد» الكارتونية.
ي�سمح تطبيق «قمر الدين  »QamarDeenبت�سجيل
ن�شاطاتك الدينية يف ال�شهر الكرمي ،مثل :ال�صالة،
وقراءة القر�آن الكرمي ،وال�صدقة ،وال�صوم ،وعر�ض
القيم على �شكل جداول لتحليلها وتطويرها .وميكن
للم�ستخدم ت�سجيل عدد ال�صلوات التي قام بها يف
كل يوم ،وعدد ال�سور التي قر�أها ،و�أين توقف يف
القراءة ،مع ت�سجيل ال�صدقات ،وتوقيتها وفئتها،
بالإ�ضافة �إىل توافر القدرة على ت�سجيل �أيام
ال�صيام الإ�ضافية ،مثل� :صيام ال�سنة والكفارة
والنذر يف �أثناء العام .وميكن حتميل هذه التطبيقات
من متجر «غوغل بالي» الإلكرتوين.

إطارات رقمية بمزايا متقدمة
مع انت�شار ال�صور الرقمية ،ف�إن ا�ستخدام
مدجما ،ونظام
بن�سبة  ،وهو يقدم منب ًها
ً
تذكري باملنا�سبات والأعياد ومواعيد الطبيب،
�إطار رقمي لل�صور �أ�صبح مف�ض ًال
4:3

ب�سبب قدرته على عر�ض كثري من ال�صور
من تلقاء نف�سه .وعلى الرغم من �أن هذه
التقنية لي�ست جديدة� ،إال �أنها تقدمت لتدعم
كث ًريا من التقنيات احلديثة التي ت�سهل عملية
عر�ض ال�صورة الرقمية للرحالت العائلية
و�صور الأهل والأ�صدقاء .ونذكر يف هذا املقال
جمموعة من الأطر الرقمية املميزة:

اإلطار األولFotoConnect XD Wi-Fi :
الذي ي�سمح للم�ستخدم بو�ضع �صورة يف وحدة
ذاكرة حممولة ،وو�صلها بالإطار مل�شاهدة
ال�صور� ،أو االت�صال بح�سابات امل�ستخدم
يف ال�شبكات االجتماعية وخدمات تخزين
امللفات حتى ع�شرين ح�سا ًبا ،لعر�ض ال�صور
منها ،مثل :دروب بوك�س ،وفي�سبوك ،وغوغل+
وفليكر ،وان�ستاغرام ،وغريها .كما ميكن
�إر�سال �أي �صورة يرغب امل�ستخدم يف عر�ضها
على ال�شا�شة ،عرب ر�سالة بريد �إلكرتوين �إىل
عنوان خا�ص� ،أي �أن امل�ستخدم لي�س م�ضط ًرا
�إىل ا�ستخدام احلا�سب لنقل ال�صور ،الأمر
املريح لكبار ال�سن �أو ملن لي�س لديهم �أي خربة
يف نقل ال�صورة من �آالت الت�صوير الرقمية
�أو الهواتف اجلوالة �إىل وحدات التخزين
املحمولة .ميكن بهذه الطريقة ا�ستخدام
الربيد الإلكرتوين املجاين لإر�سال ال�صور
�إىل �إطار الأهل البعيدين دون �أن يحتاجوا
�إىل بذل �أي جهد ،وم�شاهدة �صور الأحفاد
يف �أثناء الإجازات .يقدم الإطار �شا�شة يبلغ
قطرها خم�س ع�شرة بو�صة ،تعر�ض ال�صورة

بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الألعاب الرقمية
التي ت�ستثري التفكري ،التي يحبها كبار ال�سن.
كما ي�ستطيع الإطار ت�شغيل عرو�ض الفيديو
واملو�سيقا ،والت�سجيالت ال�صوتية ،وبث الراديو
من الإنرتنت ،وبث راديو �إف �إم ،وعر�ض حالة
الطق�س ،وغريها من املعلومات املهمة .ميكن
احل�صول على املزيد من املعلومات عنه بزيارة
موقع ال�شركة www.pix-star.com
اإلطار الثانيnixplay Edge 13 :
الذي يت�صل بال�شبكات االجتماعية وو�سائط
التخزين ال�سحابية ،مثل :في�سبوك،
وان�ستاغرام ،ودروب بوك�س ،وفليكر ،وبيكا�سا،
وغريها .وتوجد قائمة بال�صور التي يرغب
امل�ستخدم يف عر�ضها وم�شاهدتها بعد
ذلك .وميكن لأي م�ستخدم �إيجاد �أي قائمة
يرغب فيها ،و�إر�سالها �إىل �أي �إطار للأهل
والأ�صدقاء ،لتجري العملية �آل ًيا وفو ًرا عرب
الإنرتنت .كما ميكن �إر�سال ال�صور مبا�شرة
من هاتف امل�ستخدم �إىل �أي �إطار حول
العامل ،ويف �أي وقت ،واحل�صول على النتائج
فو ًرا ،وذلك عرب تطبيق خا�ص على الهواتف
التي تعمل بنظامي الت�شغيل �آندرويد و.iOS
يبلغ قطر �شا�شة الإطار ثالث ع�شرة بو�صة،
وهي تعر�ض ال�صورة بدقة  ،16:9مع توافر
م�ست�شعر يف الهواء لتدوير ال�صورة وفقًا لرغبة
امل�ستخدم .ميكن احل�صول على املزيد من
املعلومات عنه بزيارة موقع ال�شركة
www.nixplay.com
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

الس َج ْن َج ُل
َّ

قال عنرتة بن �شداد:

قال

ابن منظور يف معجم ل�سان العرب:
ال�س َج ْن َج ُل :املر�آة.
َّ
ُ
وال�س َج ْن َج ُل �أَ ً
ي�ضاِ :ق َطع َّ
و�سبائكها،
الف�ضة َ
َّ
ويقال هو الذهب ،ويقال الز َّْعفران.
قال امر�ؤ القي�س:

مُهَ ْفهَ َف ٌة َبيْضا ُء َغ ْي ُر م َ
ُفاض ٍة
كالسجَ ْنجَ ل
َترا ِئبُها مَصْ قول ٌة َّ

�����وف َب�� َع�� ْث�� ُت�� ُه��م
و���ص��ح��اب�� ٍة ُ���ش ِّ��م الأن ِ
الظالم �أ ُقودُهُ م
و�س َر ْيتُ يف َو َع ِ��ث
َ
ِ
�ير كتيب ًة
ول��ق��ي��تُ يف ُق��� ُب ِ���ل ال��ه��ج ِ
حتى ر�أي���تُ ا َ
خل�� ْي َ��ل َب�� ْع��دَ َ���س��وا ِده��ا
ف َر َج ْعتُ محَ��م��ودًا ب��ر�أ� ِ��س َعظيمِ ها
و� ُأغ ُّ
�����ض َط�� ْريف ما ب��دَ ْت يل جا َرتي
�إنيِّ ْام���� ُر�ؤٌ َ���س�� ْم ُ��ح ا َ
ماج ٌد
خل�� ِل��ي�� َق�� ِة ِ

ل��ي ً
�لا وق���د م َ
����ال ال��� َك��� َرى ِب ُ��ط�لاه��ا
ال�شم�س َ
زال ُ�ضحاها
حتي ر�أي���تُ
َ
ف��ط��ع��ن��تُ � َ
أول ف����ار� ٍ����س �أواله������ا
ُح ْم َر ا ُ
جللو ِد ُخ ِ�ضبنْ َ ِمنْ َجرحاها
وتَ��� َر ْك���تُ���ه���ا َج��������زَ ًرا مل����نْ ن���اواه���ا
ح���ت���ى ُي��������واري ج����ا َرت����ي م�����أواه����ا
��وج هَ ��واه��ا
ال �أُتْ��� ِب��� ُع ال�� َّن��فْ��� َ��س ال�� َّل��ج َ

معجم البلدان
لياقوت احلموي (ت626هـ)

وذهب مث ًال
ام
لو ُت ِر َك ال َق َطا لي ًال ل َن َ

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
نزل عمرو بن َم َامة على قوم من
ُم َراد ،فطرقوه لي ًال ،ف�أثاروا ال َق َطا من �أماكنها،
زوجها ،فقال:
فر�أتها امر�أته طائرة ،فن َّبهت املر�أ ُة َ
�إمنا هي ال َق َطا ،فقالت :لو ت ُِر َك ال َق َطا لي ًال لنام.
ُي�ضرب ملن ُحمِ َل على مكروه من غري �إرادته.
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�صاحب

هذه املو�سوعة هو الإمام �شهاب
الدين �أبو عبداهلل ياقوت بن
عبداهلل احلموي ،كان �أدي ًبا و�شاع ًرا و�صاحب نرث
ولغة ونحو ،وم� ً
ؤرخا و�إخبار ًيا متحر ًيا ،له عدد من
الت�صانيف امل�شهورة.
وق�سم
ق�سم امل�ؤلف هذا املعجم �إىل  28كتا ًباَّ ،
َّ
كل كتاب �إىل  28با ًبا ،ورتَّب املواد داخل كل باب
ترتي ًبا �ألفبائ ًيا ،و�صدّره مبقدمة عر�ض فيها
�آراء املتقدمني عن الأر�ض وهيئتها و�أقاليمها
وم�ساحتها .و�أورد بعد ذلك ثبتًا بامل�صطلحات التي
يتكرر ذكرها يف املعجم ،كامل�صطلحات اخلا�صة

بالتق�سيمات اجلغرافية والإدارية للبلدان ،وكذلك
امل�صطلحات اخلا�صة بامل�سافات كالفر�سخ
والربيد وامليل.
�أما منهجه يف املعجم ،فهو يقوم على �ضبط
�أ�سماء البلدان بالت�شكيل لبيان نطقها ال�صحيح.
كما �أنه يف�سر هذه الأ�سماء ويبني ا�شتقاقها
اللغوي ،ويو�ضح من�ش�أ الت�سمية و�أ�صلها .وزاد
على ذلك حتديد موقع البلد� ،إما بالإقليم� ،أو
مبا جاوره من الأماكن والأنهار والبحار املعروفة
وامل�شهورة ،وبيان طوله وعر�ضه ،وتقدمي ملحة
موجزة عنه ،وذكر �أبرز الأحداث والتطورات
التاريخية التي مر بها حتى ع�صره .وقد تف َّرد
ياقوت بذكر عدد من احلوادث التاريخية التي
وقعت يف ع�صره ومل تذكرها امل�صادر التاريخية
الأخرى .كما �أنه يذكر �أ�سماء املن�سوبني �إىل
البلد من العلماء والأدباء ،وتواريخ والدتهم،
ووفياتهم ،وم�ؤلفاتهم.
ونتيجة لهذا املنهج فقد ا�ستوعب املعجم كث ًريا
من العلوم واملعارف ال�سائدة �آنذاك ،حتى غدا
مو�سوعة �ضخمة ،لي�س يف اجلغرافية فح�سب ،بل
يف اللغة والأدب والنحو والتاريخ .ولقي هذا املعجم
�شهرة وا�سعة لتحلي م�ؤلفه بالإن�صاف واملو�ضوعية
يف حترير مادة املعجم ،وحتليه كذلك بروح النقد
العلمي ،ومقدرته على �ضبط الأخبار والروايات
املتعلقة مبادة معجمه .وعلى هذا ،يعد هذا ال�سفر
النفي�س من �أميز املعاجم اجلغرافية العربية
و�أ�شملها و�أكرثها دقة.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

مايو 2018
 2-1مايو

 3-1مايو

 3-2مايو

القمة السعودية الثانية للبالستيك– الرياض
تبحث هذه القمة في االتجاهات العالمية في الصناعة،
وتتناول التحديات المتمثلة في االستدامة ،وإمكانية
خلق ميزة تنافسية في هذا القطاع االقتصادي
متعاظم األهمية ،الذي ُتعد المملكة العربية
السعودية من الدول الرائدة في صناعاته .يحتضن
القمة فندق ماريوت بالرياض.

معرض إنترنت األشياء -دبي
يقدم المعرض التطورات األمنية الفاعلة على اإلنترنت،
إضافة إلى حلول إنترنت األشياء ،وذلك لصانعي القرار في
هذا المجال ،الذي حقق تقدمًا كبيرًا ،وغيّر وجه التجارة
والمعامالت والمدن الذكية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .يعود المعرض بمزيج من االبتكارات
واالتجاهات التقنية الحديثة في مجال إنترنت األشياء.
www.iotx.ae

المنتدى العالمي للطباعة ثالثية األبعاد -دبي
ينعقد المنتدى في فندق كراون بالزا ،بدعم من
حكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ،إذ سيجمع المنتدى
ما يزيد على  ٢٠٠مدير تنفيذي ،وعشرات الجهات
والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تقنيات
الطباعة ثالثية األبعاد لقطاعهم ،من القادرين على
شراء الحلول ،وأصحاب القرار في عقد الصفقات.
www.world3dprintingforum.com

 9-7مايو

 9-7مايو

 11-9مايو

معرض الكهرباء السعودي– الرياض
يستضيف مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات هذا المعرض الذي يجمع الشركات
العاملة في تقديم خدمات هذا القطاع ومنتجاته.
ويهدف إلى استعراض آفاق قطاع الطاقة المحلي
وتطوراته ،واالطالع على أحدث التقنيات المتخصصة،
ودراسة المشاريع في قطاعات الطاقة والمشاريع
االستراتيجية المستقبلية والحالية.
saudielenex.com

معرض عُمان بالست – مسقط
يُعد معرض عُمان بالست الخامس 2018
ً
معرضا دوليًا حصريًا للبالستيك ،والمطاط،
والبتروكيماويات ،والطباعة والتغليف .يهدف
المعرض إلى عرض المنتجات والخدمات المتعلقة
بهذه الصناعة لسوق سلطنة عمان ودول مجلس
التعاون الخليجي ،وذلك عبر عرض أحدث التقنيات
واآلالت الالزمة لتصنيع البالستيك والبتروكيماويات.

معرض انطالق وجذب االمتيازات التجارية
(الفرنشايز) -الخبر
ينعقد المعرض في مركز معارض الظهران
الدولي ،ويهدف إلى دراسة نظام الفرنشايز،
وتعزيز انتشاره بوصفه نظامًا ناجحً ا على
المستوى العالمي ،لنقل المشروعات اإلنتاجية،
ونقل المعرفة الفنية ،بين مختلف دول العالم،
عبر سهولة التوسع واالنتشار برأس مال أقل
للشركات المانحة لالمتياز.
www.gogetfranchiseksa.com

 17-15مايو

 23–21مايو

 24-22مايو

معرض إيميكس– فرانكفورت
يُعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة في
استقطاب االجتماعات والمؤتمرات والمعارض الدولية،
وتسويق خدمات الموردين ،وإبراز مقومات سياحة
األعمال في الوجهات الدولية .يشارك في المعرض
نحو  3500عارض من  150دولة ،من بينها المملكة
العربية السعودية ،ليتيح المعرض فرص التواصل بين
أطراف صناعة االجتماعات وعقد االتفاقيات حول العالم.
www.imex-frankfurt.com

معرض السيارات الكالسيكية – الدرعية
يضم المعرض نحو  200سيارة من السيارات
الكالسيكية ،يسافر عبرها الزائرون إلى األجواء
السعودية في ستينيات القرن الماضي ،ليشعروا
إحساس ذاك الزمن الجميل .يضم المعرض
ً
عروضا ثالثية
شاشات عرض كبرى تقدم
األبعاد تتحدث عن التاريخ السعودي في مجال
السيارات الكالسيكية.

مهرجان الدروازة – الخبر
يهدف المهرجان إلى التعريف بابتكارات الفتيات
وصاحبات المشاريع ،الالتي يتطلّعن إلى البحث عن
أساليب تسويق حديثة .تتميز المعروضات بتنوّعها،
مثل :العطور الشرقية ،والمشغوالت الذهبية ،إلى
جانب أحدث تصاميم األزياء الخليجية ،والفضيات
الشرقية ،وروائع األثاث .يُقام المهرجان في فندق
هوليداي إن الخبر.
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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

ﻓﻳﻳﻧﺎ )ﻓﺭﺟﻳﻧﻳﺎ(
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VIENNA (VIRGINIA)

CTO 83397101-5, Fax 83397109 , A/P Svcs 66073543 , SV Mgr. 88329923

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

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

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

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

وسائل النقل والترحال في المملكة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

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

Car Rental

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

Buses

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

Rail

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

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia
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help responsibly guide the development
of intelligent machines.
First, A.I. needs to reflect more of the
depth that characterizes our own intelligence. Consider the richness of human
visual perception. It’s complex and deeply
contextual, and naturally balances our
awareness of the obvious with a sensitivity to nuance. By comparison, machine
perception remains strikingly narrow.
Sometimes this difference is trivial. For
instance, in my lab, an image-captioning
algorithm once fairly summarized a photo
as “a man riding a horse” but failed to note
the fact that both were bronze sculptures. Other times, the difference is more
profound, as when the same algorithm
described an image of zebras grazing on
a savanna beneath a rainbow. While the
summary was technically correct, it was
entirely devoid of aesthetic awareness, failing to detect any of the vibrancy or depth
a human would naturally appreciate.
That may seem like a subjective or
inconsequential critique, but it points
to a major aspect of human perception
beyond the grasp of our algorithms. How
can we expect machines to anticipate
our needs — much less contribute to our
well-being — without insight into these
“fuzzier” dimensions of our experience?
Making A.I. more sensitive to the full
scope of human thought is no simple
task. The solutions are likely to require
insights derived from fields beyond computer science, which means programmers
will have to learn to collaborate more

often with experts in other domains.
Such collaboration would represent a
return to the roots of our field, not a departure from it. Younger A.I. enthusiasts
may be surprised to learn that the principles of today’s deep-learning algorithms
stretch back more than 60 years to the
neuroscientific researchers David Hubel
and Torsten Wiesel, who discovered how
the hierarchy of neurons in a cat’s visual
cortex responds to stimuli.
Likewise, ImageNet, a data set of millions of training photographs that helped
to advance computer vision, is based on
a project called WordNet, created in 1995
by the cognitive scientist and linguist
George Miller. WordNet was intended to
organize the semantic concepts of English.
Reconnecting A.I. with fields like cognitive science, psychology and even sociology
will give us a far richer foundation on which
to base the development of machine intelligence. And we can expect the resulting
technology to collaborate and communicate
more naturally, which will help us approach
the second goal of human-centered A.I.:
enhancing us, not replacing us.
Imagine the role that A.I. might play
during surgery. The goal need not be to
automate the process entirely. Instead,
a combination of smart software and
specialized hardware could help surgeons focus on their strengths — traits
like dexterity and adaptability — while
keeping tabs on more mundane tasks
and protecting against human error,
fatigue and distraction.

Or consider senior care. Robots may
never be the ideal custodians of the
elderly, but intelligent sensors are already
showing promise in helping human
caretakers focus more on their relationships with those they provide care for by
automatically monitoring drug dosages
and going through safety checklists.
These are examples of a trend toward automating those elements of jobs that are repetitive, error-prone and even dangerous. What’s
left are the creative, intellectual and emotional
roles for which humans are still best suited.
No amount of ingenuity, however, will
fully eliminate the threat of job displacement. Addressing this concern is the
third goal of human-centered A.I.: ensuring that the development of this technology is guided, at each step, by concern for
its effect on humans.
Today’s anxieties over labor are just
the start. Additional pitfalls include bias
against under-represented communities
in machine learning, the tension between
A.I.’s appetite for data and the privacy
rights of individuals and the geopolitical
implications of a global intelligence race.
Adequately facing these challenges
will require commitments from many of
our largest institutions. Universities are
uniquely positioned to foster connections
between computer science and traditionally unrelated departments like the social
sciences and even humanities, through
interdisciplinary projects, courses and
seminars. Governments can make a greater effort to encourage computer science
education, especially among young girls,
racial minorities and other groups whose
perspectives have been under-represented
in A.I. And corporations should combine
their aggressive investment in intelligent
algorithms with ethical A.I. policies that
temper ambition with responsibility.
No technology is more reflective of its
creators than A.I. It has been said that
there are no “machine” values at all, in
fact; machine values are human values.
A human-centered approach to A.I.
means these machines don’t have to be
our competitors, but partners in securing
our well-being. However autonomous
our technology becomes, its impact on
the world — for better or worse — will
always be our responsibility.

* Fei-Fei Li is a professor of computer science
at Stanford, where she directs the Stanford
Artificial Intelligence Lab, and the chief
scientist for A.I. research at Google Cloud.
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Technology
field that was not well known
For aoutside
of academia a decade

ago, artificial intelligence has grown dizzyingly fast. Tech companies from Silicon
Valley to Beijing are betting everything
on it, venture capitalists are pouring billions into research and development, and
start-ups are being created on what seems
like a daily basis. If our era is the next
Industrial Revolution, as many claim, A.I.
is surely one of its driving forces.
It is an especially exciting time for a researcher like me. When I was a graduate
student in computer science in the early
2000s, computers were barely able to detect sharp edges in photographs, let alone
recognize something as loosely defined as
a human face. But thanks to the growth
of big data, advances in algorithms like
neural networks and an abundance of
powerful computer hardware, something
momentous has occurred: A.I. has gone
from an academic niche to the leading differentiator in a wide range of industries,
including manufacturing, health care,
transportation and retail.
I worry, however, that enthusiasm for
A.I. is preventing us from reckoning with
its looming effects on society. Despite its
name, there is nothing “artificial” about
this technology — it is made by humans,
intended to behave like humans and
affects humans. So if we want it to play a
positive role in tomorrow’s world, it must
be guided by human concerns.
I call this approach “human-centered
A.I.” It consists of three goals that can

How to Make A.I.

Human-Friendly?
Nothing is “artificial”
about this technology. It is
made by us, for us.
Fei-Fei Li *
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At 50,000 feet – the maximum altitude for commercial aircraft –
leaders are able to see the big picture. They envisage possibility in
disruption, and connect the dynamic external world of customers,
markets and change to a holistic view of their organisation

themselves. From this personal level,
they can move to the tactical level of
50 feet and then soar to the big picture
altitude of 50,000 feet.
I argue that leaders using all the
altitudes are able to combine complex
and sometimes contradictory mindsets –
global, strategic, tactical, value-creating,
intellectual, creative, learning, emotional, pragmatic, process, customer, community and self – to become “insightfully aware” from multiple perspectives.

Leadership altitudes in the real
world | There are many leaders who

capably connect all three altitudes.
Notable examples are Warren Buffett at
Berkshire Hathaway; or Gail Kelly, former CEO of Westpac Bank in Australia.
Both easily link big strategy choices with
day-to-day execution, while maintaining
a healthy sense of self-awareness. It’s not
just modern leaders, either. Consider
Marie Curie, who imagined the possibilities of radiation, then led concrete experiments for years, displaying personal
resilience, persistence and courage.
There are also leaders who, though
they remain flexible, produce remarkable outcomes at particular altitudes.
Consider 50,000-foot thinkers like Elon
Musk, Jack Ma or Steve Jobs. At the
50-foot level, a leader like Larry Bossidy
(former CEO of Honeywell) brought
implementation into absolute focus. But
in his book Execution, co-authored with
Ram Charan, he also described how dayto-day agility and acumen connect to the
big picture and how to grow individuals
and teams. Similarly, Facebook COO
Sheryl Sandberg, a model of highly selfaware leadership, continually shows how
operations interlock with vision and why
diversity matters.
Other leaders can leave a strong mark
at 5 feet, too. For example, Chade-Meng
Tan, one of Google’s earliest engineers,
created the “Search Inside Yourself ”
course on emotional intelligence and
mindfulness in 2006/7. The course eventually grew into a leadership institute.

Through INSEAD’s Advanced Management Programme, I meet hundreds of
executives who deepen their self-awareness and commit to closing the gaps
holding them back from being the best
leader they can be.

Altitude Sickness |

However, in my
research work, I was startled to discover that around 70 percent of senior
executives display a phenomenon called
“altitude sickness”. They become disproportionally trapped at one of these three
altitudes. This lack of flexibility can be
dangerous for themselves, their teams
and their organisations.
The largest group are those who almost never leave the 50-foot sphere and
eventually become resistant to change.
Ram Charan describes them as stuck in
the “rear-view mirror”. They do not use
“outside-in” or “future-back” thinking.
I see them as “legacy hostages” as they
don’t open themselves to new ideas and
the outside world. Just think of the leaders of Kodak. Leaders caught in 50-foot
thinking see neither the opportunities
nor the threats of disruption. While
being effective at the tactical level of 50
feet is essential for business performance
– and is often richly rewarded, it can
become a dangerous comfort zone.
The second largest group with altitude
sickness are trapped at 50,000 feet.
Living “in the clouds”, such leaders announce a new vision every other week,
never executing effectively to deliver
results. As Nelson Mandela said, “Vision
without action is merely day dreaming.
But vision with action can change the
world.”
The third, yet much smaller group
with altitude sickness, comprises perhaps the most problematic leaders of all:
those trapped at 5 feet. These super egoists and narcissists spend an excessively
large amount of time thinking about
themselves. The archetypal micro-managers, they get in everybody’s way. This
group includes psychopathic leaders and
others suffering from mental disorders.

How to Fight Altitude Sickness |

Our leadership development work shows
vital benefits in using all three leadership
altitudes. The time spent at each is not
likely to be identical. However, leaders
who can consciously and flexibly think,
act and communicate at the three different altitudes are perceived as extremely
effective.
So, my advice is simple. Reflect upon
your leadership and your direction,
and then practise thinking, acting and
communicating at the different altitudes.
Even if you’re not responsible for setting
your organisation’s vision, spend some
time each week thinking and learning
about the outside world, its possibilities,
its changes, its trends and the resulting
opportunities or threats, now and in the
future (50,000 feet). Likewise, allot time
for executing, implementing and doing
(50 feet). Lastly, set aside time to reflect
on who you are, what you’re doing, why
you’re doing it and how you can challenge yourself to be the best leader that
you can be (5 feet).
In this leadership journey, support
your growth by getting coaching, mentoring, and feedback, and by making
time for reflection and learning. Consciously create a set of mindsets and habits that work effectively across all three
leadership altitudes: from the big picture,
to the tactical, to the self. Connect them
all. Just avoid altitude sickness.

* Ian C. Woodward is Professor of

Management Practice at INSEAD,
specialising in Leadership and
Communication. He is Director of the
Advanced Management Programme, an
INSEAD Executive Education Programme
held in Fontainebleau and Singapore.

* Ram Charan’s books incorporating the idea
of Leadership Altitudes include The Talent
Masters and The Attacker’s Advantage.
** The altitudes are expressed in feet rather
than metres, as the main global standard
for describing altitudes in flying is to use
feet as the measurement type.
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5ft, 50ft, 50,000ft

The
Three Altitudes
of
Leadership
Leaders must cultivate the seamless ability
to mix forward-vision thinking, tactical execution and
self-awareness – across the altitudes of leadership.
Ian C. Woodward *

altitudes hold a special place
in the history of human
achievement. We remember Sir Edmund
Hillary and Nepalese sherpa, Tenzing
Norgay as the first climbers to reach the
summit of Mount Everest. Other altitude
pioneers include Russian cosmonaut,
Yuri Gagarin, the first human to fly in
outer space, and Neil Armstrong, the
first person on the moon. More recently,
in 2012, Austrian Felix Baumgartner
skydived from a capsule at 127,000 feet.
In the world of leadership, altitudes are
significant, too. However, the concern
is much less about how high a leader
can go, than about how he or she can
seamlessly move between three distinct
altitudes of leadership thinking.
Ram Charan*, the distinguished author, advisor and scholar, first developed
the concept of leadership Altitudes based

High
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on many decades of observing CEOs and
leaders. Together, we extended it into a
framework that stresses the importance
of thinking flexibly for leadership success
in the disruptive, volatile, uncertain,
complex, ambiguous and diverse 21st
century world.
The three critical leadership altitudes
are: 50,000 feet, 50 feet and 5 feet**.
Effective leaders develop the capacity to
“fly” their thinking at all three altitudes,
not getting trapped at any one of them.
They travel up and down easily, making
the connections between all the altitudes.
Using this analogy can focus people in
a simple, yet profound way, to generate crucial leadership insights, as each
altitude is so clearly different.

Connecting the Three Altitudes |

At 50,000 feet – the maximum altitude

for commercial aircraft – leaders are
able to see the big picture. They envisage
possibility in disruption, and connect the
dynamic external world of customers,
markets and change to a holistic view
of their organisation. This is also where
they can encourage large-scale transformation and innovation linked to action,
using what I call “panorama vision”.
Concrete action happens at 50 feet, the
tactical level close to the ground. At this
altitude, thinking encompasses granular
short-term goals and the crucial steps of
planning, implementation and execution. This is also the space where leaders
interact with their networks, inside and
outside their organisation.
Last but not least is the ability to think
at 5 feet, the level of the self. Leaders
need to be profoundly self-aware and
grasp what they need to do to develop
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physical, digital, and biological worlds.
And yet much of Asia isn’t ready for
robots, for reasons that go beyond fears
of mass unemployment. In 2014, China
had just 11 robots per 10,000 employees
in non-automotive industries, and just 213
per 10,000 employees on automotive assembly lines. That is hundreds fewer than
in Japan, the United States, or Germany.
Although China is closing the gap by
increasing its spending on robots, poorer
countries face significant barriers to
adopting new technologies. Moreover,
the region’s lower wages give firms an
incentive to retain human workers. At the
factory in Bangladesh, human workers

can step in if power outages or equipment
failures knock the machines offline. At
the same time, having a fully automated
section allows production to continue if
workers go on strike.
Conventional wisdom decrees that this
dual-track approach isn’t sustainable,
and that low- to middle-skilled workers
will eventually make way for robots. A
landmark 2013 study by Carl Frey and
Michael Osborne of Oxford University
suggests that, in the coming decades, 47%
of total US employment will be at risk of
automation. Similarly, the International
Labour Organization (ILO) has warned
that 56% of total employment in Cambodia, Indonesia, the Philippines, Thailand,
and Vietnam is “at high risk of displacement due to technology over the next
decade or two.”
But these grim predictions ignore the
fact that most jobs comprise a bundle of
tasks, some of which cannot be automated. According to a 2016 OECD study that
breaks down occupations by task, only
9% of jobs on average across 21 OECD
countries are really at risk.
The same logic applies to Asia. In
Vietnam, for example, the share of jobs
at risk falls from the ILO’s predicted 70%
to just 15% when the country’s large
informal economy is taken into account.
Street sweepers in developing countries
are arguably less threatened by automation than their counterparts in developed
countries, because their jobs are less
mechanized and lower paid.
Still, robots are gaining a foothold in
the region, particularly in economies
such as China and South Korea. In 2015,
robot sales in Asia increased by 19% – the
fourth record-breaking year in a row.
When less-developed Asian countries
eventually join the technology bandwagon, layoffs will inevitably ensue.
To soften the blow, governments
urgently need to pursue labor-market
reforms and overhaul their education
systems, starting with technical and vocational education and training (TVET).
Although TVET is becoming increasingly
popular in Asia’s developing economies,
its quality is often poor. Governments
should ensure that TVET courses focus
on more relevant skills, while remaining
flexible so that students can study without
sacrificing income.
One option is to expand the availability of modular short courses, which
take less time, train for specific tasks
rather than entire jobs, and are more

manageable for entrants who need,
first and foremost, to earn money. In
Myanmar, for example, the government
has launched a pilot program to target
the country’s “missing million” students
who drop out of school each year. The
program offers short courses on welding
and other skills needed to repair rural
machinery.
Competency-based assessment systems could also be particularly useful,
given Asia’s large informal workforce.
Programs offering skilled workers a
chance to earn certifications based on
their work experience would allow for,
say, uncertified electricians to find formal employment in robotics.
The private sector can also help produce
more graduates with job-ready skills.
Asian countries should take a cue from
India’s National Skill Development Corporation, which works with private training firms to match skills curricula with
industry needs. So far, India’s program has
helped train more than 63,000 people.
Furthermore, governments should offer
subsidies or tax incentives to companies that
invest in the skills that humans master better
than machines, such as communication and
negotiation. They will also have to adopt
more flexible labor regulations, because
firms won’t hire skilled workers who cost too
much. At the end of the day, Asia’s developing countries need policies that support
workers, rather than jobs. All parties can
benefit from flexible contracts and lifelong
learning and retraining opportunities.
Retraining is particularly important,
because automation will create entirely
new industries and occupations. The
McKinsey Global Institute estimates that
automation could boost global productivity growth by 0.8-1.4% annually, generating large savings and performance gains
for businesses. Improving access to training and certification would help countries
capitalize on these advances and ensure
more equitable growth, by giving workers
the skills needed to handle the new jobs.
That outcome would be good for workers and for Asian economies. It would
mean that businesses like the factory in
Bangladesh could operate solely with
robots, while its former workers would be
gainfully employed elsewhere, most likely
in jobs that don’t even exist yet.

* Stephen Groff is the Asian Development
Bank’s vice-president for East Asia,
Southeast Asia, and the Pacific.
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Invest in People
To soften the blow, governments
urgently need to pursue
labor-market reforms and overhaul
their education systems.
Stephen Groff *
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A

knitting factory in Bangladesh
brings together the past, present,
and future. On one floor, workers knit by
hand. On another, people and machines
do the work together. And on a third
floor, there are only robots.
This building might seem like an
anachronism, given the accepted wisdom that robots will replace humans in
textiles and many other industries. But
it is actually a savvy response to how the
Fourth Industrial Revolution will likely
play out in Asia. As is the case elsewhere,
technological advances are rapidly
transforming industries and economies,
by blurring the boundaries between the

financial incentives, and favorable regulatory provisions. The city and its facilities,
which will be the first of their kind in the
world, will help to redirect Saudi spending abroad back indirectly into Neom.
This is an incredible opportunity for Saudi
citizens, as they spend significant amounts
annually on tourism (more than $15 billion), healthcare ($12.5 billion), education ($5 billion), and general investment
abroad ($5 billion).
It is important to mention that Neom
City will offer idyllic living environment
and rich quality of life with ample opportunities for business, employment and
personal growth. The city will be a destination at the top of the world’s most livable
cities index besides offering favorable
environment and regulations, as well as
incentives for attracting foreign companies
and investments. The city will also fully
utilize digital technologies to increase
government efficiency leveraging the latest
advancements in sustainability, connectivity, and mobility.
In fact, the NEOM project aims to develop nine key economic sectors for the future,
in addition to the establishment of highlyproductive industries. This will be achieved
through the establishment of development funds that will support these sectors,
which include energy and water projects
besides transport solutions, manufacturing and R&D. The city will also be funded
to promote media and cinema production
including the development of television,
film industry, video gaming industry, digital
content and many more.
Neom is positioned to become an inspirational society that denotes the future of
human civilization by offering to its inhabitants a lifestyle that surpasses that of any other
urban center or metropolis. The city will also
offer world-class education that will cater to
the needs of everyone at all stages of development. It will also have the provision of worldclass healthcare facilities, using advanced
capabilities to provide an all-round service.
No doubt, the futuristic vision of the
project comprises six main pillars that
will be adopted across the city. One of
the city project’s main advantages is the
redirection of the Kingdom’s spending
back to the country. The sectors outlined
for development will return billions of
dollars in revenue back into the Kingdom,
by way of commodities currently imported
from abroad, through the potential of local
production of vehicles, machinery and
communication equipment.
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well as water projects to recover fresh desalinated water from the Red Sea for that city’s
population. In terms of transport, Neom may
be the first city in the world ever designed
with three-dimensional electric commuting in
mind. It will also be easy for people to crisscross the city by autonomous flying taxis.
The city also has good news by road
users, who will be able to use the massive
King Salman Bridge, which is planned to
connect Asia with Africa. The planners of
the Neom city are working hard to design
its regulatory framework to attract hightech businesses, particularly in fields like
biotech, advanced and additive manufacturing, robotics, renewable energy and
futuristic transport solutions. Then there
are plenty to offer in the dreamland city
like free highest speed internet, automated,
interactive government services, media,
digital content and video game production,
huge sports and recreation facilities, with a
focus on global events.
Moreover, this city is being built to conform to the best practices of cities known
globally for healthy living. By 2030, the Neom
city project team expects the city to be contributing as much as $100 million per year
back to the Kingdom’s economy, and leading
the world in per-capita GDP. This is a realistic
goal because the city will provide a plethora
of unique development opportunities, as the
project’s strategic coastal Red Sea location is
notable for its proximity to international markets and trade routes.
To this end, it is important to note that
about 10 percent of the world’s trade flows
through the Red Sea, which will form the
coastal borders of the city. Moreover, the
unique geographical location of Neom ensures a temperate climate, roughly about 10°c
cooler than its surrounding areas, and the
rest of the Gulf region. The city’s untouched
beaches with more than 460 km of pristine
coastline and several spectacular islands will
add beauty and life to the settlements.
The area where this mega city project is being implemented is rich in natural resources.
Situated in an area rich in wind, and solar
energy resources, the location of Neom
provides an ideal environment to develop renewable energy projects. The area is also rich
in oil and gas as well as mineral resources.
On the top of all, the Neom project offers
potential investors direct access to the Saudi
and the global markets, given its unique
geographic location as a hub that links the
three continents.
The city offers comprehensive supply and innovation systems, funding and
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private business zone to span three countries
besides being a major attraction for tourists;
as it commands a unique location to bring together the best of Arabia, Asia, Africa, Europe
and America.
The city is developed to be independent of
the Kingdom’s existing governmental framework and regulatory provisions. Overlooking
the waterfront of the Red Sea to the south and
the west, and the Gulf of Aqaba, the mega city
enjoys a virgin coastline stretching over 468
km with an independent zone created specifically with an aim to attract the world’s top
talent. The global expertise will make Neom
a hub of high-technology, trade, innovation
and creativity.
The planners of Neom are focusing on
industries including energy and water, biotechnology, food, manufacturing and entertainment, which will be combined to make
the city a wonder land or a city unseen in
the past or found in fiction only until today.
“The focus on these sectors will stimulate
economic growth and diversification by
nurturing international innovation and
manufacturing, to drive local industry, job
creation, and GDP growth in the Kingdom,”
said Crown Prince Mohammed, who is also
the chairman of the Public Investment Fund
(PIF), while speaking at the ‘Future Investment Initiative’ (FII) conference in the Saudi
capital on October 24 last year.
Crown Prince Mohammed announced
plans to build the mega city at the FII conference, as part of an ambitious national plan
to diversify Saudi economy and cut reliance
on oil. In fact, Neom is to be the grandest
manifestation of that plan, which is cornerstone of the Saudi Vision 2020. A city of the
future, the likes of which the world has never
seen—except maybe in science fiction books
and movies—the city will be 33 times bigger
than the American city of New York.
The Saudi government has already
started to award contracts for the development of Neom city and its business
zone in the northwest of the country. In
terms of regional importance, Neom,
the transnational megacity, would be a
gateway to the proposed King Salman
Bridge that will link Egypt and Saudi
Arabia. It will change the economic
landscape of the Middle East region.
The first phase of the Neom city, the
world’s most ambitious project, will be
completed by the year 2025.
Clean energy is the top of the priority for
the city; where vast solar and wind harvesting
power plants are planned. Large-scale energy
storage solutions are also on the agenda, as
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Robots outnumber humans in a
and cybernetics may

new $500 billion mega city being promoted
by Saudi Arabia within the framework of
the ‘Saudi Vision 2030’, an ambitious plan
launched by Crown Prince Mohammed Bin
Salman, deputy premier and minister of
defense, to reduce dependence on oil and
diversify the Saudi economy. The city called
‘Neom’ will cover a strategic location of
26,500 square kilometers, stretching across
the borders of northwest Saudi Arabia into
Jordan and Egypt.
Literally, a new kind of tomorrow in the
making, Neom City lies on the most prominent economic arteries of the world, and it
is bound to emerge as a new blueprint for
sustainable life. This wonder high-tech city
will be designed to operate as an independent economic zone with its own laws and
legislation. The mega city will be the first
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City of Future
Saudi Arabia builds
$500 billion dream city spanning
three countries.
By Ghazanfar Ali Khan
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SKYPRIORITY.
THE ONLY WORD YOU NEED TO KNOW FOR SEAMLESS TRAVEL.
SkyTeam’s iconic red SkyPriority signs guide you through airports across the globe with speed
and ease. From priority check-in, boarding and baggage handling to priority lanes at ticket
offices, transfer desks, security and immigration – it’s all seamless. And it’s all automatic for
SkyTeam Elite Plus, First and Business Class travelers. Find out exactly what’s on offer for your
next trip with the SkyPriority Finder on our app or skyteam.com

SkyTeam

See More with SkyPriority

If you’re a SkyTeam Elite Plus, First or Business Class customer, you’re eligible for
priority services at over 1,000 airports worldwide.
Here’s how just a few of these benefits can improve your time at
three top destinations.
SkyPriority Baggage
Delivery in Taiwan

SkyPriority Boarding
in Paris

As a SkyPriority customer
at Taiwan Taoyuan International Airport, Priority Baggage
Delivery means your luggage
will arrive first at your destination, leaving you more time to
explore.

Experience a stress free
check-in at Madrid-Barajas
Airport, download your
boarding pass and then
use the SkyPriority lanes to
breeze through the airport.

With Priority Boarding
at Paris Charles de Gaulle
you’ll be among the first
to board, meaning some
extra time for those Paris
essentials.

Airport Extras:

Massages, spa baths,
even an oxygen bar await at
Elysium Travel Spa. If you
still fancy some Spanish
food, stock up on artisan
meats, cheeses and more at
Sibarium Delicatessen.

Airport Extras:

Airport Extras:

Free of your bags, indulge
in other heavy-lifting activities
at the “sports park” gym. Get a
’Kung fu massage’, explore the
30+ themed lounges and don’t
miss snapping a photo at the
Hello Kitty Gate.

City Sights:

Take the MRT to Qingpu
and spend the extra time at
Gloria Outlets, a mall boasting
over 160 stores. Or fish for your
dinner at one of Taipei’s quirky
shrimp-fishing restaurants.
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City Sights:

Squeeze in some
sightseeing in Cibeles, like
the Cibeles fountain and
the monument Puerta de
Alcalá. The Airport Express
bus runs every 30-35
minutes.

Shop for designer
brands and stock up on
scents at the largest French
airport fragrance and
cosmetics store, Beauty
Unlimited. Or watch
a movie in the various
entertainment lounges.

City Sights:

Shop and people-watch
on the Champs-Élysées.
Want more culture? Visit
Notre-Dame de Paris, just
45 minutes from the airport
on the RER-B line.

Other Benefits:

SkyPriority offers
many more
benefits at airports
around the world.
To find out more
about SkyPriority,
head to
skyteam.com
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Around the World

Summer Vibes
Climbers pose on a
cliff next to a jagged
pinnacle rising from the
Gulf of Oman. With its
predominantly mountainous territory, Oman
is rich in climbing and
trekking routes.
Photograph By Jimmy Chin

A view of the Hang
Son Doong Phong
Nha-Kẻ Bàng National
Park in Vietnam.
Believed to be between
2 and 5 million years
old, the cave hosts a
fast-flowing subterranean river.
Photograph By Carsten Peter
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© 2017 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Journey to the Center
of the Earth

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

Ice Kingdom
An aerial view of the settlement of Saattut in Greenland. Due to the absence of roads connecting the village with other
settlements, residents often rely on dog sleds and snowmobiles for transport.
Photograph By Ciril Jazbec
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