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تقع القرية على قمة جبلية تشتهر
بطبيعتها الخضراء وغابتها الشهيرة التي
موقعا سياحيًا متمي ًزا.
تُعد ً
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بيوت من السماء
من علو ت�أخذ املناظر �أبعادًا �أعمق للجمال ،في�ستدرج الر�ؤية والتخيل.
�صورة لبيوت من رجال �أملع ترتاءى فيها النوافذ امل�ؤطرة باملرمر الأبي�ض،
والأ�سطح التي ت�ستقبل ال�شم�س.
تصوير :أحمد آل عواض
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الرمل الذهبي
�صحراء تبوك زاهية بالرمل الذي حتركه الريح فينام بني الظل وال�شم�س
ذه ًبا داف ًئا كان �أو رم ًال باردًا ،ويغري الأقدام ب�أن تغو�ص يف حبه.
تصوير :صخر عبداهلل
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والنخل باسقات
يف هجرة الغويبة ،التابعة ملحافظة الأح�ساء� ،شرق اململكة العربية
ال�سعودية ،تتّبع بع�ض املزارع �أ�سلوب الري .القدمي يف �سقي النخل مباء
الينابيع اجلوفية العذبة
تصوير :فهد الحسين
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مسيرة البطريق
جمموعة من البطاريق تتهادى عرب بروز �صخري يف جزر فولكالند.
يبلغ عدد هذه اجلزر التي تقع يف اجلنوب الأطلنطي  800جزيرة ،وهي ت�ؤلف جز ًءا
من �أرخبيل يف اجلرف القاري ي�سمى جرف (باتاغونيا).
Charlie Hamilton James
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غداء سريع
يف جزيرة باليا الرغا يف كوبا وبني �أ�شجار �شط�آنها اجلميلة،
يظهر طائر الطنان الربي �أمام زهرة يحملها �أحدهم ليمت�ص رحيقها .الطنان يعد اليوم
من �أ�صغر الطيور على الإطالق.
Photograph by: Michael S. Nolan
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الفجر القطبي
مزيج من الألوان اخلالبة التي تت�شكل عادة بني القطبني ال�شمايل واجلنوبي� .أنوار هذا ال�شفق ظهرت فوق �شالالت هروان فو�سار يف �آي�سلندة،
وذلك ملوقعها يف حدود الدائرة القطبية ال�شمالية ،ولن�شوء هذه ال�شالالت من حقل للحمم الربكانية.
Photograph by: Babak Tafreshi
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برج ويليس

بني

برج ويلي�س ،الذي يقع يف
مدينة �شيكاغو الأمريكية،
يف عام  .1974يبلغ ارتفاعه نحو
 442مرتًا ،وكان يعرف قد ًميا با�سم
برج �سريز ،ولكن ا�سمه تغري يف عام
ً
حمتفظا
� 2009إىل برج ويلي�س .ظل
بلقبه ك�أعلى مبنى يف العامل منذ
بنائه حتى عام  ،1998حينما جرى
افتتاح �أبراج برتونا�س يف العا�صمة
املاليزية كواالملبور.
يت�ألف املبنى من � 9أبنية
منف�صلة ب�أطوال متباينة ،ولكنها
متال�صقة على �شكل حزمة،
يبلغ ارتفاع �أدنى الأبنية نحو 49
طاب ًقا ،بينما ت�ضم البناية الأطول
نحو  110طوابق .يحتوي الربج
على  103م�صاعد ،تنق�سم �إىل
جمموعات ت�صل كل منها �إىل
ارتفاعات حمددة يف طوابق الأبراج
املتجاورة ،بينما ُيكمل بع�ضها الآخر
ارتفاعا.
االرتقاء �إىل الأدوار الأكرث
ً
وقد جرى اختيار هذا الت�صميم
الفريد للربج ليكون قاد ًرا على
مقاومة الرياح ال�شديدة التي ت�شتهر
بها املنطقة يف والية �شيكاغو
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 24ساعة

 24ساعة
في

باليرمو

تقع مدينة باليرمو في جزيرة
صقلية جنوب غرب إيطاليا،
و ُتعد أكبر مدن الجزيرة
وعاصمتها ،وتزخر بكثير من
مناطق الجذب السياحي التي
تستمدها من جمال طبيعتها
ً
موروثا
وتاريخها الذي منحها
فنيًا ومعماريًا متمي ًزا.

أين تسكن؟
Grand Hotel Wagner
�أن�شئ الفندق يف �أوائل القرن الع�شرين ،و�شهد
ترميمات وحتديثات ع�صرية زادت من �ألقه .يتميز
الفندق ب�أثاثه العتيق والرثيات والرخام الفريد
الذي ُيز ّين �أر�ضياته� ،إ�ضافة �إىل ال�سجاد الفاخر
واللوحات الفنية التاريخية التي ي�ضمها يف ردهاته.
لهذا ال�سبب يعد الفندق واحدً ا من �أماكن الإقامة
الفاخرة يف بالريمو .يقع جراند فاغرن يف و�سط
املدينة على مقربة من �أبرز املعامل ال�سياحية ،و�إىل
جوار املراكز التجارية املعروفة.
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أين تذهب؟
تتعدد معامل اجلذب ال�سياحي يف بالريمو،
وي�أتي يف مقدمتها ق�صر دي نورماين الذي كان
مق ًرا مللوك �صقلية ،وي�ستخدم اليوم مق ًرا لربملان
�صقلية الإقليمي .يرجع تاريخ بناء الق�صر �إىل
القرن التا�سع ع�شر .ومن الوجهات املتميزة �ساحة
كواترو امل�صممة على الطراز الباروكي�ُ ،شيدت يف
بدايات القرن ال�سابع ع�شر� .أما حديقة بالريمو
النباتية فتُعد الأكرب من نوعها يف �إيطاليا .وهناك
حديقة �أخرى متميزة يف بالريمو هي حديقة رويال
بارك� .أما حممية ناتورايل ديللو زينغارو فهي �أول
حممية طبيعية يف جزيرة �صقلية ،وت�صل م�ساحتها
�إىل �سبعة كيلومرتات ،وت�ضم جمموعة من الطيور
النادرة .ومن املعامل الأخرى م�سرح ما�سيمو الذي
يعد �أحد �أكرب دور الأوبرا يف �إيطاليا ،وقد فتح �أبوابه
يف عام  1897بعد اكتمال �أعمال البناء.
يوفر جبل مونتي بيليغرينو لزواره فر�صة
لال�ستمتاع باملناظر اخلالبة للمدينة� ،إذ يرتقي
اجلبل الرتفاع يبلغ نحو  600مرت ليمنح الزوار
�إطاللة فريدة� .أما �شاطئ مونديلو فيتميز مبياهه
الفريوزية ورماله الناعمة ،وبذلك مينح املتنزهني
فر�صة مثالية لال�ستجمام بني �أح�ضان الطبيعة.

ماذا تتسوق؟
ُيعد �سوق الفوت�شرييا الأكرث �شهرة و�صخ ًبا
باملدينة ،حيث يتدفق املت�سوقون حول �ساحة �سان
دومينيكو ل�شراء الهدايا التذكارية ،واملنتجات
امل�صنوعة حمل ًيا وامل�شغولة يدو ًيا.
�أما �سوق باالرو ف ُيعد من �أقدم �أ�سواق املدينة،
بينما تعد ال�شوارع املحيطة ب�ساحة كارمني مركزً ا
جتار ًيا مه ًما يف بالريمو .يفتح �سوق بورغو في�شيو
�أبوابه حتى وقت مت�أخر من امل�ساء ،لذلك يف�ضله
املت�سوقون الذين يتطلعون �إىل تناول الع�شاء
باخلارج بعد �إنهاء جولة الت�سوق اخلا�صة بهم.
يف منطقة بيازا برياين يقع �سوق الرتاثيات التي
تتعلق بالتاريخ الإيطايل العريق ،حيث يمُ كن لل�سائح
اقتنا�ؤها ذكرى لزيارته للمدينة .ومتنح بالريمو
زوارها جتربة ت�سوق على النمط الإيطايل القتناء
�أرقى الأزياء من كربيات الدور ال�شهرية التي تعد
�إيطاليا موطنها.

تجول براحة بال
ّ
مع باقات التجوال الشهرية من اتصاالت،
ابتداء من  350درهمًا
ً
هل ستسافر ملدة طويلة؟ اختر إحدى باقاتنا الشهرية للتجوال*
والتي تناسب احتياجاتك:
باقة الدرجة األولى

باقة رجال األعمال

باقة الدرجة السياحية

 10GBو 1000دقيقة مرنة
بـ  1000درهم فقط

 5GBو 500دقيقة مرنة
بـ  600درهم فقط

 2GBو 60دقيقة مرنة
بـ  350درهماً فقط

اشترك عبر تطبيق  Etisalat UAEأو اطلب *177#
استمتع بما يناسبك
+971 8002300
etisalat.ae/roaming

*متوفّ رة للعمالء من األفراد والشركات

من هنا وهناك

السياحة في المكتبات
حتت�ضن

بلدة �صغرية تدعى
وينغتون تقع على ال�ساحل
اجلنوبي الغربي لأ�سكتلندا ع�شر مكتبات،
على الرغم من �أن تعداد �سكانها ال
يتجاوز  1000ن�سمة ،ما يعني �أن كل 100
مواطن لديهم مكتبة تخدمهم.
تقع وينغتون على بعد �ساعتني
بال�سيارة من العا�صمة غال�سكو ،وتعد
مدينة الكتاب الوطنية ،ويرجع ذلك �إىل
ما ت�ضمه من مكتبات ن�سبة �إىل تعداد
�سكانها .ت�ضم البلدة مكتبة �شهرية
تقدم جتربة �سياحية فريدة ،بد�أتها منذ
عامني ،وهي جتربة «الكتاب املفتوح»،
حيث يدفع الزوار من �أجل املكوث ملدة
�أ�سبوع ،يقومون خالله بت�شغيل املكتبة،
وا�ستقبال الزوار ،واال�ستمتاع مبحتواها.
تبلغ قيمة الإيجار التي يدفعها من
يرغب يف خو�ض هذه التجربة نحو 48
دوال ًرا يف الليلة ،ويتاح له ت�أجري  6ليال
على الأقل ،وهو �أمر قد يبدو يف منتهى

الغرابة �أن يدفع النا�س املال مقابل
قيامهم بالعمل ولي�س العك�س .وعلى
الرغم من ذلك ف�إن جتربة الكتاب املفتوح
ت�شهد �إقبا ًال كب ًريا من قبل الزبائن .حتى
�إن بع�ضهم قالوا �إنهم انتظروا لعامني
قبل �أن يتمكنوا من احل�صول على فر�صة
خلو�ض هذه التجربة ،وهو �أمر يت�أكد
مبراجعة جدول احلجز الذي بلغ من
االزدحام �إىل درجة �أن احلجز الالحق
املتاح يف املكتبة بلغ �أواخر عام .2020
يقول هاريف ليند�ساي� ،أحد
امل�ساعدين يف �إدارة عملية الت�أجري،
�إن جتربة «الكتاب املفتوح» متنح
امل�ست�أجرين جتربة من ال�صعب
احل�صول عليها .وال يتطلب العمل �سوى
�أن يت�أكد امل�ست�أجرون من ترتيب الكتب
على الأرفف على نحو �سليم ،وت�سعري
الكتب التي جرى التربع بها من قِبل
العامة ،كما ال تن�ص القواعد على �إلزام
امل�ست�أجرين بالعمل ل�ساعات حمددة.

وسائل التواصل األكثر استخدا ًما
يف

الواليات املتحدة الأمريكية ثمة
درا�سة جديدة تقول �إن «في�سبوك»
هو التطبيق الأول والأكرث و�صو ًال
مل�ستخدمي الهواتف الذكية� ،إذ يكون من
املرجح دائ ًما �أن يقوم امل�ستخدمون بالولوج
�إىل التطبيق حينما يهمون بفتح هواتفهم.
وتُرجع الدرا�سة ال�سبب وراء ذلك �إىل ما
�أتاحه التطبيق من �إمكانية يف التوا�صل مع
الأ�صدقاء ،و�إيجاد الأقارب �أو الأ�صدقاء
املفقودين منذ مدة طويلة� ،إ�ضافة �إىل
قراءة الأخبار ومتابعة الأحداث.
يُقدر تقرير �أوديان�س بروجيكت الذي
ن�شره موقع بيزن�س �إن�سايدر ،عدد من يقومون
بفح�ص تطبيق في�س بوك �أكرث من مرة
يوم ًيا على هواتفهم النقالة بنحو  %50من
امل�ستخدمني يف الواليات املتحدة الأمريكية.
التطبيقات االجتماعية الأخرى مثل
وات�ساب ،و�إن�ستاغرام يحتالن املركزين
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الثاين واخلام�س على التوايل يف عامل
امل�ستخدمني ،وهذان التطبيقان متلكهما
�شركة في�س بوك � ً
أي�ضا .ومن املثري
لالهتمام �أن �إن�ستاغرام الذي كان
ي�صارع ب�شكل كبري حلجز موقعه يف عامل
امل�ستخدمني يف مواجهة تطبيق �سناب
�شات خالل العام املا�ضي جنح يف �إ�ضافة
كثري من اخل�صائ�ص التي طاملا متيز بها
تطبيق �سناب �شات ،وهو الأمر الذي دفع
عددًا كب ًريا من امل�ستخدمني للإقبال على
ا�ستخدام تطبيق �إن�ستاغرام.
حل تطبيق يوتيوب يف املركز الثالث بني
�أكرث التطبيقات التي يجري ا�ستخدامها
لأكرث من مرة يوم ًيا على الهاتف النقال.
بينما حل �سناب �شات يف املركز الرابع.
�أما تويرت فحل يف املركز ال�ساد�س ،وتاله
متبلر ،ثم ريديت ،ثم بري�سكوب ،و�أخ ًريا
حل بي �إنرت�ست يف املركز العا�شر.

تراجع أعداد النحل
يحاول

العلماء جاهدين التو�صل
�إىل الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
تراجع �أعداد النحل عامل ًيا بعد �أن ر�صدت
هذه الظاهرة على نحو وا�ضح يف ال�سنوات
الأخرية .ويف درا�سة حديثة ُن�شرت يف
جملة العلوم �أجرى الباحثون درا�سة على
 198عينة نحل ،جمعت من خمتلف �أنحاء
العامل .وتو�صلوا �إىل نتائج مهمة قد تف�سر
�سر تراجع �أعداد النحل ،تفيد باحتواء
الع�سل على ن�سبة معينة من مبيدات ح�شرية
يجري ا�ستخدامها يف تخلي�ص املزارع من
الآفات ،وميت�صها النحل من الأزهار.
يقول العلماء �إن ن�سبة مادة
نيونكتينويد�س التي جرى ر�صدها يف
الع�سل كافية لإحداث تلف دماغي يف
النحل ،ومن ثم تقليل عمره ،وهو ما يربر
تراجع �أعداده ،وعلى الرغم من تلك

التهديدات التي تواجه النحل ف�إن العلماء
يقولون �إن وجود هذه الن�سبة لي�س خط ًرا
على النحو الذي يهدد �صحة الإن�سان.
كان االحتاد الأوروبي قد فر�ض حظ ًرا
على ا�ستخدام مبيدات الآفات التي حتتوي
على مادة نيونكتينويد�س� ،إال �أن ذلك مل
مينع من ر�صد هذه املادة مع غريها من
املواد التي تت�سبب يف امل�شكالت نف�سها
للنحل يف نحو  %75من العينات التي
ُجمعت من �أنحاء العامل ،وكانت  %34منها
برتكيزات تكفي لقتل النحل.
تويل الواليات املتحدة �أهمية خا�صة
بتكاثر تعداد النحل ،الذي ت�ستفيد الدولة
من ال�صناعة اخلا�صة به نحو  15مليار
دوالر �سنو ًيا ،وهو ما دعا �إىل درا�سة �أف�ضل
ال�سيا�سات وال�سبل التي تعزز من تعداد
النحل داخل البالد.

المعلم اآللي عام 2027
يعد

خبري التعليم الربيطاين �أنتوين
�سيلدون �أول من حدد موعدً ا يرى
فيه �إمكانية دخول الروبوتات �إىل جمال
التعليم بد ًال من املعلم الب�شري .وقد توقع
�سيلدون يف �أثناء م�شاركته يف مهرجان
العلوم الربيطاين �أن يجري ذلك يف
عام  ،2027حيث يرى �أنه يف هذا الوقت
ريا من التحديات
�ستتجاوز الروبوتات كث ً
التي رمبا تعوقها عن دخول هذا املجال يف
الوقت احلا�ضر.
متثل تقنيات الذكاء اال�صطناعي
امل�ستخدمة يف الربجميات والروبوتات
ريا للب�شر على �صعيد عدد ال
حتد ًيا كب ً
ب�أ�س به من الوظائف� ،إذ تهدد م�ستقبل
كثري ممن يعملون يف قطاعات حمددة،
ولكنها يف الوقت نف�سه متثل تطو ًرا مه ًما
�س ُيعفي الإن�سان من الوظائف اخلطرة،
ومن ذلك على �سبيل املثال العمل يف
مواقع الكوارث النووية.
تتطلب وظيفة املعلم �أن تكون
لديه م�ستويات حمددة من احلما�س،
والتعاطف ،والتفاعل مع الطالب ،وهو
ما قد ين�شئ حتد ًيا كب ًريا �أمام �صناعة
روبوتات حتل حمل املعلمني ،وتتمتع

بالقدرة على تلبية مثل هذه املتطلبات،
�إ�ضافة �إىل قدرتها على التعامل مع
امل�شكالت ال�سلوكية والنف�سية التي رمبا
تعقّد من العملية التعليمية.
ت�سعى منظمة اليون�سكو �إىل حتقيق
امل�ساواة يف احل�صول على تعليم جيد
حول العامل ،وهو �أمر يتطلب توفري كثري
من املعلمني امل�ؤهلني ،مبا يعادل نحو
 20.1مليون معلم يف املدار�س االبتدائية
والثانوية� ،إ�ضافة �إىل توفري بدائل لنحو
 48.6مليون معلم من املتوقع �أن يتقاعدوا
عاما من الآن ،وهنا
يف غ�ضون اثني ع�شر ً
يتعاظم دور املعلم الآيل (الروبوت) الذي
ميكنه ملء هذه الثغرات .فعلى الرغم
من �إنفاق كثري من املال لتطويره و�أمتتة
مهنة التعليم ،ف�إنه بعد �إدخاله �إىل هذا
املجال لن يكون هناك مزيد من الإنفاق
على املرتبات ،كما �أن الروبوتات لن
حت�صل على عطلة ،ولن تت�أخر عن العمل،
وميكنهم ا�ستيعاب �أي تغيريات تطر�أ على
املناهج الدرا�سية وحتميلها ،ف�ض ًال عن
عدم �إظهارهم لأي متييز جتاه الطالب
على �أ�سا�س اجلن�س� ،أو العرق� ،أو الو�ضعني
االجتماعي واالقت�صادي.

رغدان

رغدان

زهرة جبال السروات
تقع القرية على قمة جبلية تشتهر بطبيعتها الخضراء وغابتها الشهيرة
ً
متميزا.
موقعا سياحيً ا
التي ُتعد
ً

جمعان الكرت

تصوير :إسماعيل الزهراني
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رغدان

1

.2

باب خ�شبي قدمي يزيد عمره على مئة عام ما
زالت نقو�شه البديعة حتكي ق�صة ع�صامية الأجداد
يف رغدان.

.3

�أول ما تراه عيون زائري متنزه رغدان جم�سمات
�أواين الع�سل الذي ت�شتهر الباحة ب�أجود �أنواعه،
ف�أطلق على ال�ساحة باحة ع�سل.

.4

رغدان ترفل يف خميلة خ�ضراء حتتجب حتت الغيوم
م�ؤذنة بهطول املطر.

2
حدائق العامل احل�سان �أهدتها زنابقها
ويا�سمينها وجوريها ونفح كاديها ،فتبدت
الفت ًة تغري الأنظار ،ناب�ض ًة تروي عط�ش املكلومني
بحب الطبيعة الآ�سرة ،فيناظرها ع�شاق الطبيعة
بكل ودّ .وحني يرتقي قا�صدوها جنبات غابة
رغدان التي ترتفع عن م�ستوى �سطح البحر بنحو
 2400مرت ،تتبلل ذاكرتهم بر�شقات من ندى الغيم
العاطر ،ومن على �شاهق اجلبل ال�ساند لها جبل
بهول ،ميكن للزائر �أن يطلق ع�صافري م�شاهداته
�إىل الآفاق البعيدة ،عندها �ستتبدى له املنازل
من�ضودة وك�أنها باقة من الأزهار والأ�ضواء انبثقت
من ح�شا�شة اجلمال.
تلك هي وردة ال�سراة رغدان ،البلدة التي تنب�ض
بع�شق �أزيل ُّ
يرف بني �أ�ضلع قد احتواه اجلمال ،و�أبى
�أن يفارقها لتغدو قندي ًال �أخ�ضر م�ش ًعا مع َّل ًقا بحنو بني
ال�سماء والأر�ض .وعرب امل�سافات البعيدة ميكن للعني

ك�أن

3
22

.1

جم�سم جمايل مبني من احلجر ميثل البئر،
ُز ِّين به دوار يف رغدان.
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4

يقع سوق األحد التراثي في وسط رغدان،

في مكان وسط بين قبيلتي غامد وزهران،
مكتس ًبا أهمية جغرافية انعكست تاريخ ًيا على زيادة الحركة التجارية وتنوع
البضائع وكثرة مرتاديه
م�شاهدة جبل �شدا ال��ذي يد�س ر�أ�سه يف ال�سحاب،
ذلك اجلبل ال��ذي يعتمر عمامة من بيا�ض ،ولبعده
ال ميكن م�شاهدة تفا�صيل جماله� ،إمنا يرتك �سح ًرا
مغر ًيا للب�صر ال ينفك امل�شاهد املبهور من الت�شبث
بتلك اللوحة التي ت�ؤكد �أن للجبال كع ًبا عال ًيا يف متون
البهاء ودفاتر الع�شق.
يف رغدان يهطل ودق الكالم من �سحائب �شفتيها،
وحني يالم�س الأر�ض يتحول �إىل حلن عبقري ين�ساب
بني �أعطافها ،ويجري فوق قطيفة ج�سدها وي�سقي
حقولها ،ويتماهى فوق ورد وجنتيها لتغدو احلروف
بي�ضاء �شفافة يرتلها الأطفال كل �صباح ق�صائد ع�شق
لت�سافر عرب �صفحات التاريخ البعيد لت�صل �إىل �أ�سماع
الأزدي الذي يقف مزه ًّوا بقامته الفارعة ،وي�ضرب
بع�صاه ال�صخر لتتحول �إىل م�صاطب مناء وازدهار
تزدهي ب�سنابل القمح و�أكواز الذرة وعناقيد العنب.
حني يلتفت الزائر �إىل الوراء �سيكون على مرمى
غ�شقة م�ط��ر ،جبل ال���ص��ار بجماله ال�ف�ت��ان وثوبه
الأخ �� �ض��ر .ات �خ��ذت غ��اب��ة رغ ��دان اجل �م��ال م�ساكن
لأ�شجار عرعرها ،واغت�سلت مب��اء ِّ
ال�شعر ،فغدت
ق�صيدة تهفو لها القلوب� ،أبياتها تراتيل ع�شق كتبها
املولعون بال�ضياء ،ومهروها ب�أناملهم لتبقى حمفورة
يف جدران القلوب ذكرى تتجدد مع منعطفات الزمن،
و�أوزان �ه��ا مو�سيقا حانية لأغ��انٍ ت�سري مع �أ�سراب
الغزالن �إىل مراتع القمر .يف رغدان تخ�ضر احلروف

وتغدو �أباريق من ف�ضة ،و�أجنحة من ع�سجد ،وحني
يود الزائر �أن ميتع ناظريه من �شرفة اجلبل تهامة
ف�إنها ت�سكن جتاويف القلب.
حني ا�شتعلت ج��ذوة الق�صيد ق��ال ال�شاعر �سعد
عطية متغن ًيا يف جمال الباحة:
ال�ش ُ
ه َْل عَاد ََك َّ
وق ًّ
اح ِة
غ�ضا يف ُربَا ال َب َ
ْ
احه
وا�س َت َعا َد
�إىل ِّ
القلب �أف َر َ
ُ
ال�صبا ْ
و َه � ْ�ل َز َه ��ا ُل� َ�ك جَ ْ
ن� � ٌم وان�ت���ش��ى قم ٌر
واف �ت � َّ�ر ث �غ � ٌر ع ��ن الأزه � � � ��ا ِر ف� �ـ� � ّوا ُح
�أم��ا ال�شاعر الأدي��ب عبداهلل بن خمي�س ،يرحمه
اهلل ،فكانت الباحة واحدة من حمطات اجلمال لديه
حيث �أن�شد قائ ًال:
يــا �أخْ � ��تَ ل�ب�ن��ا َن َت � ْد ِب �ي� ً�ج��ا و َت� ْك��وي� ًن��ا
ي��ا ف َّ
م � ُل �وًّا و َم ْك ُنونـًا
ال�س ْح ِر جَ ْ
ِ�ض َة ِّ
ال ْب � � � �دَا ِع ن��اطِ � َق�ـ� ًة
ي��ا �آي � � ًة م��ن ُح �لَ��ى ْ إِ
َ
َ
ً
ي��ا � َ��ص � ْف� َ�ح �ة �� �ص� � ّو َرتْ ف � ًّن��ا �أف��ا ِن�ي�ن�ـ َ�ـ��ا
�أ َرادَكِ ُ
اهلل �إ ْب� � �دَا ًع � ��ا ع �ل��ى ق �ـ َ�ـ � َد ٍر
َم � َع ا َ
�ون َم��نْ َت ُكونِينـَـا
جل � َم��الِ َف � ُك� يِ
رو� � ٌ�ض �أري ��� ُ�ض ال��� َّ�ش��ذا َج � َّم َخ� َم��ا ِئ�ل� ُه
ال َت � ْن ��� ِ�س�ي َ�ن ُر َب� ��ا َه� ��ا وال� َب���س�ـ َ�ـ��ا ِت�ي� َن�ـ�ـ��ا

وق��د ج��اءت ت�سمية رغ��دان لرغد العي�ش يف هذه
القرية ،نظ ًرا جلريان وادي قوب من احلافة الغربية،
ما �أدى �إىل ن�شوء املدرجات الزراعية على �ضفاف
ال��وادي ويف ال�سفوح اجلبلية امل�ج��اورة .وم��ن يلحظ
املدرجات الزراعية يتيقن �أن حرفة الزراعة قامت
يف هذه القرية منذ �آالف ال�سنني ،فكانت هي احلرفة
الرئي�سة التي مار�سها �أبناء القرية مثلهم مثل �سكان
القرى التي تتناثر على قمم و�سفوح جبال ال�سراة،
فاملدرجات هي ال�شاهد للعمق التاريخي لهذه القرية.
السكان والعمران | يقدر عدد ال�سكان بنحو
ع�شرة �آالف ن�سمة .والزيادة ال�سكانية يف اطراد
م�ستمر بداللة النمو الكبري يف �أعداد الطالب .وتقع
رغدان على نتوء جبلي ،حتف بها اجلبال من جميع
اجلهات ،وقد ُبنيت منازلها من الأحجار التي ُقدّت
من ال�صخور و�أخ�شاب العرعر التي قطعت من
الغابات التي تك�سو اجلبال .وت�ضم القرية جمموعة
منازل مت�شابكة جدرانها و�أ�سقفها تتو�سطها باحة
�صغرية ك�سوق يتب�ضع فيها الأهايل �إىل جانب
امل�سجد ،وهو النواة احلقيقية يف ن�شوء تلك القرية.
ومع التنامي احل�ضاري ت�ضاءلت الوظيفة ال�سابقة
لأهل القرية وهي الزراعة .كما �أدت زيادة املد
العمراين � ً
أي�ضا �إىل ان�سالخ القرية من منطية البناء
التقليدي �إىل �أ�سلوب ع�صري حديث با�ستخدام

23

رغدان

تحيط برغدان المدرجات الزراعية الشهيرة
في منطقة الباحة ،حيث تنتشر حرفة الزراعة

بين سكان المنطقة منذ القدم
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جل�سات عائلية ُ�ص ِّممت من اخل�شب تتنا�سق وجماليات متنزه رغدان الذي يجتذب ال�سياح وع�شاق الطبيعة طوال ف�صل ال�صيف.

الإ�سمنت والطوب ،فانت�شر العمران ،حيث �أ�صبحت
القرية ع�شرة �أ�ضعاف م�ساحتها ال�سابقة ،بل
�أ�صبحت املباين ذات الطراز املعماري احلديث �سمةً
للقرية ،و�شاهدً ا على منوها وتطورها.
الحصون | ملا كان الأمن م�ضطر ًبا يف املا�ضي،
اجته �سكان ال�سراة �إىل بناء احل�صون احلجرية
املنيعة من �أجل احلماية والدفاع وقت ن�شوب
احلروب التي كانت �سائدة يف املا�ضي ،وبعد �أن
ق َّي�ض اهلل �سبحانه وتعاىل للجزيرة العربية امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ،ط ّيب اهلل ثراه� ،ساد
الأمن وعم الرخاء ،و�أ�صبحت تلك احل�صون مواقع
�أثرية ،و�شاهدَ عيان ملا كان عليه الأمن من قالقل
وحروب وفنت وخوف .ومن �أهم احل�صون يف القرية
ح�صن حرايا الذي يزيد ارتفاعه على  16مرتًا ،ويقع
على طريق الغابة ،وكذلك ح�صن الهدا الذي تهدمت
جدرانه مع مرور الزمن.
الموقع والمناخ | تقع رغدان على جبال
ال�سروات وبها كثري من اجلبال ،كجبل القابل،
واحلبناء ،وال�شرف� .أما الأودية فمنها وادي قوب
ال�شهري الذي يخرتق �أرا�ضيها �إىل جانب عدد
من اجلداول ال�صغرية مثل الهقيق ،ووادي عبل،
والراقدة ،وحبقة.
تندرج رغدان حتت مناخ املنطقة اجلنوبية الغربية،
حيث يعتدل املناخ يف ف�صل ال�صيف ،وتنخف�ض درجة
احلرارة يف ال�شتاء .وما يجعلها مزا ًرا متميزً ا وجود
غابة رغدان ال�شهرية ،وتوافر اخلدمات التي يحتاج
�إليها الزائر من فنادق ،و�شقق مفرو�شة.

شواهد حضرية | كانت الزراعة من العوامل
التي �أدت �إىل اال�ستيطان الب�شري يف رغدان ،وقد
�ساعد على ا�ستمراريتها املناخ والرتبة اخل�صبة
واملياه الوفرية� ،سواء من مياه الآبار �أو مياه وادي
قوب .ومن املحا�صيل الزراعية يف رغدان ،احلبوب
كالقمح وال�شعري والذرة ،والفواكه كالعنب والتفاح
واللوز وامل�شم�ش والتني ،واخل�ضراوات � ً
أي�ضا .ولكن
الزراعة تراجعت يف الآونة الأخرية ،وانح�سرت كث ًريا
وعزف ال�سكان عنها �إىل مهن �أخرى ،وعلى الرغم
ذلك قام بع�ضهم ب�إن�شاء البيوت املحمية التي حققت
جناحا كب ًريا يف جمال زراعة اخل�ضراوات.
ً
ُت�ع��د رغ ��دان م��ن �أوىل ال�ق��رى ال�ت��ي دخ�ل��ت �إليها
ال�سيارة وذل��ك يف ال�ستينيات .وق��د �ش ّيد الأه��ايل
الطريق من �أجل اال�ستفادة من معطيات احل�ضارة.
ومن الذكريات التي يحتفظ بها الأهايل و�صول موكب
امللك �سعود بن عبدالعزيز ،رحمه اهلل� ،إىل القرية،
حيث �أق��ام الأه��ايل حف ًال كب ًريا ع��ام 1374ه��ـ .وقد
ح�ضر امللك �سعود ب�سيارته اخل��ا��ص��ة ،وظلت تلك
الزيارة حد ًثا تاريخ ًيا مه ًما لدى الأه��ايل يتحدثون
عنها كاب ًرا عن كابر .والآن �أ�صبحت �شبكة الطرق
احلديثة واملع ّبدة تربط �أو��ص��ال القرية ،كالطريق
الدائري ،وطريق امللك عبدالعزيز الذي يعرب احلافة
ال�شرقية ،وقد �أ�سهم يف منو رغدان عمران ًيا وح�ضار ًيا.
السياحة | ما �أن تذكر ال�سياحة يف الباحة حتى
تُذكر رغدان ،نظ ًرا لوجود غابة رغدان �إحدى �أكرب
الغابات يف املنطقة اجلنوبية الغربية من اململكة.
حيث تكتظ الغابة ب�أ�شجار العرعر والطلح ،كما �أنها
تغطي م�ساحة وا�سعة .وتبعد هذه الغابة عن مدينة

الباحة بنحو خم�سة كيلو مرتات ،ويربطها طريق
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز .وقد �أولت �أمانة الباحة
اهتمامها بالغابة ،فقامت بتزويدها ب�ألعاب الأطفال،
واال�سرتاحات ،وخزانات املاء ،وحاويات النظافة،
ودورات املياه .كما جرى و�ضع �سياجات حديدية
يف املواقع التي يطل منها الزائر على املناطق
االنحدارية.
من اجلوانب التي تزيد �أهمية الغابة �إن�شاء قرية
�سياحية يف مدخلها ،ت�ضم قرابة ثالثني فيال متعددة
الأحجام ت�سمى منتجع رغدان ،وقرية �سياحية مماثلة
حماذية حلديقة الأمري حممد بن �سعود ،ف�ض ًال عن
وجود الفنادق وع�شرات ال�شقق املفرو�شة التي تخدم
ال�سياح على مدار العام.
ّ
سوق األحد | يعرف ال�سكان التجارة منذ
القدم ،وقد �ساعدهم على ذلك وجود �سوق الأحد
الرتاثي برغدان ،الواقع يف مكان و�سط بني قبيلتي
غامد وزهران .وقد اكت�سبت ال�سوق �أهمية املوقع
اجلغرايف ،وانعك�س ذلك على زيادة احلركة
التجارية ،وتنوع الب�ضائع املباعة ،وكرثة مرتاديها،
ولكنها تراجعت كغريها من الأ�سواق الأخرى بعد
توافر و�سائل املوا�صالت ،وو�سائل التخزين احلديثة،
وقدرة ال�سكان على ال�شراء يف �أي وقت يرغبون فيه.
وبالرغم من ذلك ف�إن �أهمية هذه ال�سوق ال ميكن
�أن تندثر� ،إذ يزيد عمرها على �أربع مئة عام بح�سب
الوثائق التاريخية التي ميتلكها �أحد �أفراد القرية.
وقد �شهدت ال�سوق كث ًريا من الأحداث التاريخية
واملنا�سبات االجتماعية كما ورد يف كثري من ق�صائد
العر�ضة ال�شعبية.
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الحي التراثي المدني

حاضر ينبض بالتاريخ
يعيش زائر الحي تجربة فريدة في تفاصيل الطابع
المعماري للمدينة المنورة وتراثها الفريد.

عبدالعزيز العنزي

ت�صوير :فايز املطريي
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الحي التراثي المدني

ت�صوير :عبدالعزيز العنزي
تنت�شر ال�سلع الرتاثية داخل احلي ،ومنها املجال�س امل�صنوعة يدو ًيا والفخاريات.

رمبا

هو حلم �أن جتد نف�سك ذات يوم ،تعي�ش
املا�ضي كما هو ،وت�سري بني �أفيائه ،وتتنف�س
عبقه ،وحتيا تفا�صيله .لكنه ميكن لهذا احللم �أن
ي�صبح واق ًعا جمي ًال ال تو ّد �أن ت�ستيقظ منه بزيارتك
للحي الرتاثي املدين .هذا املكان الأثري الذي ينقلك
�إىل املا�ضي اجلميل بكل تفا�صيله و�صوره الرائعة.
يقع احلي الرتاثي يف قلب املدينة املنورة يف
حديقة امللك فهد املركزية ،حيث يرتبع على م�ساحة
تزيد على � 12ألف مرت مربع قابلة للتمدد ح�سب
االحتياج .ويرتكز خمطط امل�شروع على عنا�صر
عدة �أهمها الق�صبة الأ�سا�سية ،وهي �شارع العينية،
بالإ�ضافة �إىل فراغات الأحوا�ش املختلفة واملمرات
ال�ضيقة املتعددة ،وامل�سطحات النخلية من الب�ساتني،
واحلدائق ،والربك ،و�سواقي املياه التي ت�شمل
ال�سواقي والآبار.
حتتوي تفا�صيل احلي عنا�صر خمتارة من الن�سيج
العمراين للمدينة� ،إذ يعرب عن االلتزام مب�ضمون
28
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املفهومات الرتاثية العمرانية العريقة للمدينة،
وي�شكل مرج ًعا للمخت�صني واملهتمني بالعمارة
الثقافية االجتماعية املدنية ،ليقدموا �إبداعات تنبثق
من �أ�صالة املا�ضي وعراقته.
يرى كثري من املهتمني بال�ش�أن التاريخي والرتاثي
�أن هذا احلي من الوجهات املهمة واملتميزة يف
املدينة املنورة ،ومن املعامل التي متثل ح�ضو ًرا كب ًريا
على خريطة املواقع ال�سياحية احليوية .كما يجمع
كثري منهم على �أن احلي الرتاثي املدين قد �ش ّكل
�إ�ضافة نوعية تاريخية رائعة ،تتواءم مع املكانة
التاريخية ملنطقة املدينة املنورة ،حيث ا�صطبغ ثراها
وبقاعها ب�أحداث كبرية وعظيمة ،فهي عا�صمة
الإ�سالم الأوىل ،يكاد كل جزء فيها من جبال و�أودية
وحرار� ،أن يختزن �صو ًرا من ذلك التاريخ
و�سهول ِ
احلافل بالعراقة.
تنوع تراثي | ا�شتمل التخطيط الفني لتفا�صيل

احلي املدين على نظام خا�ص ،ينظم نقاط بيع
رئي�سة للحرفيني والأ�سر املنتجة ،حيث ت�صطف
الدكاكني على جنبات الق�صبة الرئي�سة يف احلي،
وهي حمال تبيع الأدوات الرتاثية ،حيث يجد الزائر
كث ًريا من التنوع يف املعرو�ضات ،ومن ذلك الأواين
املنزلية الفخارية كالزير� ،أو الوعاء الطيني الذي
يعمل على تربيد املاء ،وال�صحون الفخارية� ،إىل
جانب امللبو�سات واملن�سوجات القدمية ،وبع�ض
امل�شغوالت اليدوية التي ي�ستخدم فيها �سعف
النخيل .هناك يقف الباعة يف الدكاكني اخلا�صة
بهم حري�صني على جذب الزبائن �إىل حمالهم لبيع
منتجات �أخرى تتجاوز ما يتعلق بالإرث الثقايف
التقليدي الذي يقدمه احلي لزواره ،بل متتد �إىل
امل�أكوالت ال�شعبية املدنية� ،إ�ضافة �إىل العطور
والهدايا .كما جند بع�ض حمال النجارة واحلدادة
التي تقدم منتجات تراثية بلم�سات معا�صرة ،لتج�سد
م�شاهد بانورامية حتاكي البيئة احلجازية املدنية

ت�صوير :عبدالعزيز العنزي
تعك�س تفا�صيل البناء املفهوم الرتاثي العمراين العريق للمدينة املنورة.

تتوزع محالت الباعة في سوق الحي التراثي المدني،
ومتواز.
بشكل متقابل
				
ٍ
ويشهد الحي كثافة في الزيارات في نهاية األسبوع،
حيث يعايش الزوار صو ًرا من حياة األجداد وتراثهم
القدمية ،وتعيد ملن يراها املا�ضي ب�أجوائه الرائعة
وذكرياته اجلميلة.
موقع جذب | يتحول احلي الرتاثي املدين
باملدينة املنورة �إىل نقطة جذب للعائالت وللزوار
خ�صو�صا يف الإجازات ،وعطلة نهاية الأ�سبوع،
ً

�إذ يجد ه�ؤالء يف �أروقته �أ�صالة ت�ستدعي روح
ع�صور خلت يفوح عبريها يف �أرجاء املكان فينت�شي
احلا�ضرون بتفا�صيل الإرث التليد.
�ساعد ُح�سن اختيار موقع احلي الرتاثي املدين،
وت�صميمه الذي يوفر ان�سياب الهواء و�أ�شعة
ال�شم�س يف تدفق الزوار �إىل احلي خلو�ض التجربة

االجتماعية املدنية الرتاثية ،التي ت�شكل �إحدى
�صور جت�سيد الهوية احل�ضارية الرتاثية ،والثقافية،
واالجتماعية ملدينة امل�صطفى� ،صلى اهلل عليه
و�سلم .فعنا�صره ومفرداته ملتزمه بال�سمات القدمية
واملالمح العمرانية التقليدية ،والتفا�صيل الرتاثية
بكل مفرداتها الدقيقة.
حظي احلي الرتاثي للمدينة املنورة مبكانة
مرموقة ،يف كونه م�صد ًرا ي�ستلهم منه الزائر
تفا�صيل الفن املعماري والتاريخ العمراين العريق
للمدينة املنورة ،عرب منوذج يلتزم بالن�سب اجلمالية
والبيئة العمرانية والتفا�صيل الدقيقة واملفردات
الفريدة وامل�شهورة يف �أذهان من عا�شوا يف هذه
املنظومة الرتاثية وتفاعلوا معها منذ �أكرث من ن�صف
قرن ،ل ُي�ش ّكل احلي مرج ًعا ثقاف ًيا يلهم املعا�صرين يف
تقدمي �أفكار تُنبئ عن �أ�صالة تنبثق عنه ،مبا يتواءم
مع املعطيات احل�ضارية والتنموية التي ت�شهدها
املدينة الطيبة.
29
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صهوة المغامرين
وشغف المكتشفين
الكتابة عن مسقط مثل السحر تأخذك
عنوة إلى المفردات الجميلة لوصف أماكن ال تخطر
على بال .فمسقط ال تتوقف عن كونها عاصمة
شاهدا على
سلطنة عمان ،بل تتجاوز ذلك لتكون
ً
التاريخ والتضاريس الجميلة.

عبير الفوزان

30

 -أبريل 2018

31

مسقط

1

.2

�أن�شئت �سوق مطرح عام  1925يف موقع ال�سوق
القدمية التي عرفت قبل نحو  200عام .وت�ضم ال�سوق
كث ًريا من ال�سلع الرتاثية ال ُعمانية.

.3

جتذب املدينة القدمية ال�سياح �إليها مل�شاهدة املنازل
الرتاثية التي بنيت من احلجارة يف موقع فريد بني
اجلبال والطبيعة ال�ساحرة.

.4

تعد قلعة بهالء من �أقدم القالع يف �سلطنة عُ مان.
وتقع على ُبعد نحو  200كلم من العا�صمة م�سقط.

2

هي

�أوىل العوا�صم العربية التي ت�ستقبل ال�شم�س،
�إذ ت�شرق ال�شم�س من جهة بحر ُعمان فتن�شر
�أ�شعتها على العا�صمة امل�ستيقظة من التاريخ �إىل
امل�ستقبل البهي .تكرث ثمة ال�شواهد على �أ�صالة
هذه املدينة التاريخية التي مر بها بحارة وغزاة
ومكت�شفون .بد�أت مدينة من القرن ال�سابع ع�شر مع
ت�أ�سي�س الدولة البو�سعيدية ،فكانت املرا�سي والقالع
والأ�سواق ال�شعبية ت�شي ب�أن ً
تاريخا تليدً ا ي�سكنها.
من أين نبدأ؟ | عندما ت�صل �إىل وجهتك عرب
مطار م�سقط الدويل ف�أنت موعود باكت�شاف عا�صمة
م َّر على �أر�ضها �سالطني ،ورحالة ،وجتار ،ومكت�شفون،
وق�ص�ص حقيقية مبهرة حماطة بالأ�ساطري .مع هذا
الوعد اجلميل �ستكون بني خيارين� :إما �أن مت�ضي
ح�سب ما تدلك عليه املواقع املخت�صة بال�سياحة،
و�إما �أن ترتك �أ�صدقاءك العمانيني يقودون �شغفك
32
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3

4

قلعة بهالء دخلت العالمية بعد أن
أدرجتها منظمة اليونيسكو ضمن مواقع التراث
العالمي منذ عام 1987
الكت�شاف مدينتهم الرائعة .غدت م�سقط عا�صمة
ع�صرية ت�ستقطب امل�ؤمترات العاملية ورجاالت
الأعمال ،كما تويل الثقافة واملهتمني بها م�ساحات
وا�سعة .لذا فهي وجهة مهي�أة لهذا القدوم ال�شائق.
ففيها قد حتتار يف مكان ال�سكن حيث اجلمال يحيط
بك :هل تختار ما يطل على البحر املمتد وال�شواطئ
املرتامية� ،أم ذلك الذي يطل على البحر واجلبل
لت�سرتجع منه ذكرى البحارة الأوائل ،والغوا�صني،
وجتار التوابل ،ومن �سلكوا طريق احلرير؟ فال�سكن
يف م�سقط جزء مهم من الرحلة ال�سياحية �إليها،
فهناك منتجعات جتعلك تعي�ش �أجواء ق َّلما تتكرر يف
مدينة �أخرى ،ال �سيما الأماكن التي ت�ست�شرف البحر
وتنتظر البحارة من رحالتهم املثرية.
القالع ذاكرة التاريخ | توجد يف �سلطنة عمان
قالع وح�صون من ال�صعب �إح�صا�ؤها ،فقد كان

�ساحل عمان معق ًال بحر ًيا مه ًما .من �أهمها مما هو
مفتوح للعامة وال�سياح قلعة بهالء التي دخلت �إىل
العاملية منذ عام  ،1987بعد �أن �أدرجتها اليوني�سكو
�ضمن مواقع الرتاث العاملي ،وهي من �أقدم القالع
يف ال�سلطنة ،وتبعد عن م�سقط نحو  200كلم .كما
ت�ضم م�سقط قلعتني متميزتني ال بد من املرور
عليهما ،هما قلعة املرياين التي تقع على خليج
عمان فوق �صخرة جبلية ،يف منطقة ت�سمى م�سقط
القدمية .وقد مر بهذه القلعة �سالطني ومكت�شفون.
وهجوما منذ
فقد كانت م�أم ًنا ومركزً ا دفاع ًيا
ً
ت�أ�سي�سها يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،مرو ًرا
بالربتغاليني الذين �أ�ضافوا عليها من�صات للمدافع
وخمازن ،و�صو ًال �إىل الدولة البو�سعيدية التي
و�سعت القلعة حتى غدت ملا هي عليه الآن ،وت�سمى
القلعة الغربية ،وتُعد عالمة فارقة للقادمني من
بحر عمان.

�أما قلعة اجلاليل فت�سمى القلعة ال�شرقية ،وذلك
لوقوعها يف اجلهة ال�شرقية .ت�شتمل هذه القلعة على
برجني ي�صل بينهما �سور .كما يكتنف كل برج فتحات
متاما،
كانت ت�ستخدم للمدافع .وتُعد القلعة معزولة ً
وال ميكن الو�صول �إليها �إال من الواجهة ال�صخرية.
وثمة ج�سر �صغري ودرج ينتهي عند �أحد املعاقل
للخروج .ويت�أتى لل�سياح ر�ؤيتها من اخلارج والتقاط
ال�صور لها� .أما ح�صن مطرح الذي يطل على ميناء
مطرح ،من فوق ه�ضبة �صخرية ،مثل جميع ح�صون
عمان التي تتطاول على ه�ضبات ونتوءات �صخرية
تواجه البحر ،فهو من املعامل ال�سياحية التي يرتادها
ال�سياح ،وي�ستطيعون التجول بداخلها.
سوق مطرح | تُعد �سوق مطرح من الأماكن
التي تعبق برائحة الزمن �أكرث من عبقها برائحة
الب�ضائع املوجودة فيها� .أن�شئت ال�سوق يف عام
33
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يعد كورنيش مطرح من أهم نقاط الجذب
العمانية مسقط ،و ُتشرف عليه قلعة
السياحي في العاصمة ُ
مطرح من قمة جبلية
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ميثل جامع ال�سلطان قابو�س الكبري �أيقونة يف فن العمارة الإ�سالمية ،بت�صميمه الذي يجمع بني اخل�شب والرخام والزجاج املع�شق.

 1925يف مكان كان يف الأ�صل �سو ًقا من �أكرث من
 200عام .وكانت ال�سوق حمطة لتجار التوابل،
والب�ضائع القادمة من ال�شرق� .سوق مطرح قريبة
من الكورني�ش يف منطقة مطرح ،ولها بوابة تطل
على البحر وك�أنها ما زالت ت�ستقبل التجار الأوائل
القادمني من الهند .وال عجب فقد كانت هذه ال�سوق
مليئة بهم وبب�ضائعهم التي حملوها معهم ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها كانت يف العقود املا�ضية القريبة �سو ًقا
ل�صائدي ال�سمك ،وبائعي احللوى العمانية.
�سوق مطرح� ،أو كما تُ�سمى «�سوق الظالم» تتميز
بالطراز العمراين العماين الفريد ،والتقليدي ال�سائد
يف معظم الأ�سواق الرتاثية .فاملحال ترتا�ص يف �أروقة
م�سقوفة مك�سوة بالأخ�شاب املزخرفة� .أما الأر�ضيات
فر�صفت باحلجارة امل�صفوفة بعناية ،ما يجعلها مكا ًنا

ي�شبه عوامل احلكايات والأ�ساطري .ي�شدك كل ما يف
ال�سوق من عبق وق�ص�ص وطراز عمراين ،حتى باعة
ال�شاي الذين يتنقلون بني الأروق��ة� .إن �سوق مطرح
وجهة �سياحية ال بد من املرور بها لي�س لالقتناء من
ب�ضائعها وتذكاراتها من احل��رف اليدوية العمانية
فح�سب ،بل لتتجول بني �أروقتها وحتفظ يف ذاكرتك
وجوه بع�ض امل�سنني الذين يبيعون اخلناجر العمانية،
�أو �صغار ال�سن ممن يبيعون احللوى العمانية ،كما
حتفظ عبق ال�سوق وط ��رازه ال�ف��ري��د .وب�ين �أج��واء
التاريخ والت�ضاري�س والبحر ال يفوت الزائر مل�سقط
جامع ال�سلطان قابو�س الكبري ،وال��ذي يعد �أيقونة
يف ف��ن العمارة الإ�سالمية� ،إذ يجمع ب�ين اخل�شب
وال��رخ��ام ،ويزهو بالزجاج املع�شق ،وهو يعد م��زا ًرا
�سياح ًيا بامتياز .ب�إمكان الزائر مل�سقط بعد التجول

بني �سوق تراثية وقالع تاريخية �أن يلتقط �أنفا�سه يف
حديقة ري��ام التي تعد م ً
�لاذا جمي ًال للعوائل .فهي
مكان خ�ص�ص للتنزه ولق�ضاء وقت ماتع.
الرحالت ال تنتهي | ال تتوقف الرحالت �إىل
م�سقط وال رغبات املكت�شفني يف املرور على �أماكن
وقف عليها البحارة واملغامرون ب�سفنهم ال�شراعية.
كما �أن الرحلة ال تنتهي عند القالع وال�سوق
القدمية والت�ضاري�س امل�شرفة على بحر عمان ،بل
تبد�أ مع جتلي م�سقط بهية كعرو�س تغ�سل وجهها
يف هذا احلا�ضر الزاهر من وعثاء �أطماع امل�ستعمر
القدمي ،لتكون قالعها القدمية �شاهدً ا على روعة
املكان الذي كان مطم ًعا ،وكان ال بد من حمايته
واحلفاظ عليه.
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أسلحة البشر في
الحرب العالمية الرابعة
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

املفكر الهندي فينوبا بيهايف« :ال ميكن �أن نخو�ض حرو ًبا ع�صرية ب�أ�سلحة
من املا�ضي!» .يف الأ�سطر الآتية نبحر يف احلديث عن �أ�سلحة من عامل
اخليال التي قد ي�صبح عدد منها حقيقة نراها ب�أم �أعيننا يف امل�ستقبل املنظور.
نبد�أ بواحد من �أهم �أ�سلحة امل�ستقبل وهو ما يطلق عليه «الرجال احلديديون».
فح�سب �صحيفة وول �سرتيت قرر اجلي�ش الأمريكي التعاقد مع عدد من امل�ؤ�س�سات
لتطوير بذالت قتالية متطورة جلنوده� ،شبيهة بتلك امل�ستخدمة يف �أفالم اخليال
العلمي ،بل و�صل الأمر �إىل التعاقد مع �شركة «ليجا�سي �إيفيكت» التي �صممت
بذلة ال�شخ�صية اخلارقة يف فيلم الرجل احلديدي « »Iron Manلت�ضع الت�صاميم
اخلا�صة بالبذالت احلديدية امل�ستقبلية للقوات الأمريكية .لكن كيف �ستبدو هذه
البذالت احلديدية؟
عند انتهاء امل�شروع من املتوقع �أن تكون خوذة البذلة مت�ضمنة نظارات زجاجية
واقية وذكية قادرة على البحث عن املعلومات وعر�ضها ،ومزودة ب�أجهزة ا�ست�شعار
لك�شف الأخطار اخلفية و�أنظمة ات�صاالت متقدمة .كما �ستكون البذلة مزودة ب�أنظمة
ل�ضبط حرارة اجل�سم ،وعالج اجلروح عرب �إفراز �سوائل طبية يف مكان الإ�صابة،
�إ�ضافة �إىل دروع للحماية� .أما الهيكل اخلارجي الآيل ف�سي�ساعد اجلندي عرب الأذرع
جدا والرك�ض مل�سافات طويلة دون �إجهاد لع�ضالت
الآلية الذكية على حمل �أثقال كبرية ً
الأرجل .ومن املخطط كذلك �أن تكون البذلة مزودة مبحركات طاقة ناهيك عن
الأ�سلحة .يبقى �أن �أ�شري �إىل �أن املوعد امل�ستهدف لإنتاج البذلة املبدئية هو منت�صف
عام  ،2018والبذلة النهائية يف .2026
ثم ننطلق �إىل �أملانيا ،ففي عام  1932كان العامل «غريمان �أوبريت» ي�ضع الت�صاميم
الأولية ملا ي�سمى «املدفع ال�شم�سي» ،الذي تقوم فكرته على ا�ستخدام �أ�شعة ال�شم�س
املركَّزة لإحراق مدن الأعداء .وتبنت القيادة النازية الفكرة الحقًا ،وا�ستهدف امل�شروع
تطوير مر�آة �ضخمة بقطر  1.5كلم ،وتركيبها يف الف�ضاء لتتمكن من �ضرب الأهداف
الأر�ضية .وكان من املخطط �أن ي�ستغرق التنفيذ �سنوات عدة ،بيد �أن امل�شروع انتهى بعد
انت�صار احللفاء ،وانتقل العامل الأملاين ب�أبحاثه �إىل �أمريكا ،وعمل بوكالة الف�ضاء نا�سا.
ما زلنا ب�أملانيا ولكن مع «املدفع الهوائي» الذي �صممه العامل «ن�سيرب ماير» والقائم
على �إطالق دوامات هوائية م�ضغوطة يف �شكل حلقات مركزة قادرة على �سحق
طائرات احللفاء يف اجلو .ويف النماذج الأولية ا�ستطاع املدفع بدواماته الهوائية �أن
يك�سر الألواح اخل�شبية من على بعد 150م .ومل يكتمل امل�شروع ،لأن القوات النازية
اكت�شفت �أن الدوامات الهوائية تفقد قوتها عند �إطالقها يف اجلو فت�صبح عدمية
الفاعلية يف وجه الطائرات.
�سالحا
وجهتنا الآتية هي االحتاد ال�سوفيتي �أيام احلرب الباردة .طور ال�سوفيت ً
ُي�سمى «اخللد احلديدي» ،الذي يقوم باحلفر ومباغتة الأعداء ،بالو�صول �إليهم من
حتت الأر�ض .جرى بناء مقر �سري لتطوير ال�سالح يف �شبه جزيرة القرم .ويف عام
� 1964أجري �أول اختبار على �أ�سطوانة م�صنوعة من التيتانيوم بطول 35م ،وقطر 3م،
وقادرة على نقل طن من الأ�سلحة ،وخم�سة ع�شر جند ًيا� ،إ�ضافة �إىل طاقم القيادة.
وا�ستطاعت املركبة املعتمدة على حمرك �شبيه باملحركات امل�ستخدمة يف ال�صواريخ
النووية �أن تتوغل م�سافة  15كلم حتت الأر�ض ،وت َُد ِّمر مق ًرا للأعداء .ولكن يف االختبار
الثاين انفجرت املركبة حتت الأر�ض ،ولقي جميع َم ْن باملركبة م�صرعهم ،ليجري
�إنهاء هذا امل�شروع ح�سب ما هو معلن!
ننتقل �إىل �أمريكا ،ففي عام  2011وقَّع البنتاغون و�شركة بوينغ اتفاقية لتطوير
�أ�سلحة الليزر عالية الطاقة .ولتب�سيط ال�صورة ميكن �إنتاج �أ�شعة ليزر ح�سب التقنيات
احلالية بقوة  10كيلو واط ،التي ت�ستطيع اعرتا�ض طائرات الدرونز دون طيار.
وجنحت �شركة بوينغ يف الآونة الأخرية يف تطوير �أ�شعة ليزر بقوة  30كيلو واط،
الذي ي�ستخدم يف قطع املعادن ،وميكن ا�ستخدامه ال�ستهداف الطائرات وال�صواريخ
وتقطيعها �إر ًبا �إر ًبا .ومن مزايا �سالح الليزر دقة ت�صويب الهدف ،و�سرعة الو�صول
والإ�صابة ،وعدم تطلبها ل�صيانة كبرية �إ�ضافة �إىل القدرة على قن�ص �أهداف على
م�سافات بعيدة ،قد ت�صل لعدة كيلو مرتات .ومن املخطط م�ستقب ًال تطوير �أ�شعة ليزر
بقوة  100كيلو واط.
بعيدا عن الرجال احلديديني و�أ�سلحة الليزر واملدفع ال�شم�سي� ،إىل عنوان
ونعودً ،
املقالة لنت�ساءل :ما الأ�سلحة التي �سي�ستخدمها الب�شر يف احلرب العاملية الرابعة؟
ونرتك اجلواب للعامل الفيزيائي ال�شهري �ألربت �آين�شتاين بقوله« :ال �أعلم ب�أي الأ�سلحة
�سيكون القتال يف احلرب العاملية الثالثة ،ولكني �أعلم �أن احلرب العاملية الرابعة
�ستكون باحلجارة والع�صي!».
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خرافتان
حول التشغيل اآللي
ي َِعد التعليم اآللي ،والذكاء االصطناعي،
والكائنات اآللية (الروبوتات) بتغيير طبيعة العمل
بشكل جذري .يعلم جميع الناس ذلك ،أو على
األقل يعتقدون أنهم يعلمون ذلك.
باري إيشنغرين •
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سيكون من المهم أكثر من أي وقت مضى
أن يعمل الناس من جميع األعمار على تحديث مهاراتهم وتجديد تدريبهم باستمرار،
بالنظر إلى كيفية استمرار التقنية في إعادة تشكيل مهنهم
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يعتقد كثري من النا�س �أن وترية التقدم
ت�سارعا
التقني وتدمري الوظائف تت�سارع
ً
الفتًا� ،إال �أنه لي�س هناك دليل على ذلك .يف الواقع،
ظلت الإنتاجية الكلية للعامل ،وهي �أف�ضل مقيا�س
موجز لوترية التغيري التقني ،يف حالة ركود منذ عام
 2005يف الواليات املتحدة ويف البلدان املتقدمة.
يعتقد النا�س �أنهم على علم ب�أمرين .الأمر الأول،
�أن هناك وظائف مهددة �أكرث من �أي وقت م�ضى.
فقد �أعلنت �شركة فور�سرت بريدكت�س �أن الت�شغيل
الآيل الذي يولده الذكاء اال�صطناعي �سيق�ضي على
 %9من وظائف الواليات املتحدة يف عام  .2018كما
�أعلنت �شركة ماكينزي �أنه من املحتمل �أن ي�صبح
ثلث العمال يف الواليات املتحدة عاطلني عن العمل
بحلول عام  2030ب�سبب الت�شغيل الآيل.
ترتك مثل هذه الأخبار االنطباع ب�أن وترية التقدم
ت�سارعا الفتًا .لكن
التقني وتدمري الوظائف تت�سارع
ً
ال يوجد دليل على ذلك .يف الواقع ،ظلت الإنتاجية
الكلية للعامل ،وهي �أف�ضل مقيا�س موجز لوترية
التغيري التقني ،يف حالة ركود منذ عام  2005يف
الواليات املتحدة ويف البلدان املتقدمة.
عالوة على ذلك ،ف�إن معدل التغري يف الهيكل
املهني ،الذي ُيع ّرف ب�أنه القيمة املطلقة للوظائف
امل�ضافة يف املهن املتنامية والوظائف التي ُفقدت
يف املهن املتدنية� ،آخذ يف التباط�ؤ ،ومل يعرف �أي
تقدم منذ الثمانينيات ،كما �أ�شار �إىل ذلك م�ؤخ ًرا
االقت�صادي تيموثي تايلور .وهذا ال ينفي �أن الهيكل
املهني �آخذ يف التغري ،لكنه ي�شكك يف الر�أي ال�سائد
على نطاق وا�سع ب�أن وترية التغيري تت�سارع.
الأمر الآخر� ،أن الوظائف الآمنة �ساب ًقا �أ�صبحت
الآن يف خطر .يف املا�ضي ،كان من املمكن القول ب�أن
الكائنات الآلية �ستحل حمل العمال الذين ي�شتغلون
يف مهام روتينية ،ال يق�صد بذلك ذوي املهارات
العالية واملتعلمني ،مثل الأطباء واملحامني و�أ�ساتذة
اجلامعات .وح�سب ما قيل ،ف�إن الآالت لي�ست
قادرة على الإملام باملهام التي يكون فيها التعاطف،
والرحمة ،واحلد�س ،والتفاعل بني الأ�شخا�ص،
واالت�صاالت �شي ًئا �أ�سا�س ًيا.

ومع ذلك ،ف�إن هذه االمتيازات �آخذة يف االنهيار.
فقد �أطلقت �أمازون م�ؤخ ًرا جها ًزا جديدً ا يدعى
«�أليك�سا» ميكنه التوا�صل بال�صوت .ذلك �أن جمع
امل�صادر ،جن ًبا �إىل جنب مع التاريخ الرقمي للمرء،
ي�ساعد على ا�ست�شعار عادات ال�شراء .وميكن
ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي لقراءة الأ�شعة
ال�سينية ،وت�شخي�ص احلاالت الطبية .ونتيجة لذلك،
يجري حال ًيا حتويل جميع الوظائف ،حتى وظائف
الأطباء واملحامني والأ�ساتذة.
لكن حتول الوظائف ال يعني �أن الوظائف مهددة.
�صحيح �أن الآالت هي ح ًقا �أكرث كفاءة من امل�ساعدين
القانونيني يف البحث عن ال�سوابق الق�ضائية .لكن
ان�سجام املحامية مع �شخ�صية موكلها ال يزال يلعب
دو ًرا ال غنى عنه يف تقدمي امل�شورة ل�شخ�ص يفكر
يف الطالق �سواء للتفاو�ض �أو لت�سوية اخلالف� ،أو
للذهاب �إىل املحكمة .وباملثل ،ميكن اجلمع بني
معرفة املحامي ل�شخ�صيات املتقا�ضني يف دعوى
مدنية �أو ق�ضية جنائية والبيانات والتحليالت املهمة
عندما يحني الوقت الختيار املحلفني .الوظيفة تتغري،
ال تختفي.
ت�شري هذه املالحظات �إىل ما يحدث حال ًيا يف
�سوق العمل .ال يتم ا�ستبدال م�ساعدي املمر�ضات من
قبل كائنات الرعاية ال�صحية الآلية ،بد ًال من ذلك،
يتم �إعادة تعريف عمل م�ساعدي املمر�ضات .و�سوف
جتري �إعادة تعريف مهامهم با�ستمرار بينما تتطور
قدرات الكائنات الآلية من م�ساعدة املر�ضى للنهو�ض
من ال�سرير �إىل �إعطاء جل�سات العالج الطبيعي،
وتوفري الدعم العاطفي للمكتئبني واملعاقني.
�إن هذا اخلرب �سار لأولئك املهتمني ب�آفاق العمال
احلاليني ،حيث �سيتوا�صل الطلب على العمال يف
املهن القائمة .لي�س من ال�ضروري �أن ي�صبح كل
م�ساعدي املمر�ضات مهند�سي برجمة .فاخلربة التي
يكت�سبونها يف العمل ،من حيث كيف يتفاعل املرء
مع املر�ضى ،وكيف يتعرف على حالتهم املزاجية،
وكيف يعرف احتياجاتهم� ،ستكون مفيدة وق ّيمة.
و�سوف ي�ستخدمون تلك املعرفة للتوجيه والتعاون مع
زمالئهم الآليني.

على هذا ،ف�إن التحول التقني القادم لن ي�ستتبع
حتوالت مهنية مب�ستوى الثورة ال�صناعية ،مع
�إعادة توزيع �شامل للعمل بني القطاعات الزراعية
وال�صناعية .وعلى كل حال ،ف�إن معظم الأمريكيني
يعملون ح ًقا يف قطاع اخلدمات .لكن �سيكون من
املهم �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن يعمل النا�س من
جميع الأعمار على حتديث مهاراتهم وجتديد
تدريبهم با�ستمرار ،بالنظر �إىل كيفية ا�ستمرار
التقنية يف �إعادة ت�شكيل مهنهم.
يف بلدان مثل �أملانيا ،يتلقى العمال يف قطاعات
متنوعة التدريب كمبتدئني ومن ثم على مدى
حياتهم العملية .فال�شركات ت�ستثمر يف عمالها
وتعيد تكوينهم ،لأن العمال ميكنهم الإ�صرار على
البقاء يف وظائفهم .وهم ي�شغلون بذلك مقاعد
يف جمل�س الإدارة نتيجة لقانون حتديد الأهلية
لعام  .1951وتن�ضم جمعيات �أرباب الأعمال �إىل
نقابات عمالية قوية لتنظيم خمططات تدريبية
على امل�ستوى القطاعي و�إدارتها .هذه اخلطط
فعالة ،جزئ ًيا ،لأن احلكومة االحتادية ت�ضع معايري
لربامج التدريب ،وت�صدر مناهج درا�سية موحدة
للمتدربني.
ويف الواليات املتحدة ،ال ت�شكل ع�ضوية جمل�س
الإدارة ملمثلي العمال والنقابات القوية والتنظيم
احلكومي لتدريب القطاع اخلا�ص جز ًءا من ال�صيغة
امل�ؤ�س�سية ال�سائدة .ونتيجة لذلك ،تعامل ال�شركات
عمالها ك�أجزاء ميكن التخل�ص منها ،بد ًال من
اال�ستثمار فيهم ،واحلكومة ال تفعل �شي ًئا حيال ذلك.
وهاكم فكرة جيدة :فبدال من «الإ�صالح ال�ضريبي»
الذي ي�سمح لل�شركات ب�إخراج نفقات ر�ؤو�س �أموالها
على الفور ،ملاذا ال تمُ نح لل�شركات امتيازات �ضريبية
لتغطية تكلفة التعلم مدى احلياة ملوظفيها؟
* باري �إي�شنغرين � :Barry Eichengreenأ�ستاذ
االقت�صاد يف جامعة كاليفورنيا ،بريكلي،
وم�ست�شار �سابق يف جمال ال�سيا�سات يف �صندوق
النقد الدويل.
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استراتيجية

نوكيا
استراتيجيات
الفشل
الخطوات التي أدت إلى تراجع نوكيا تصيغ رواية
تحذيرية للشركات الناجحة.
إيف دوز •

يف

�أقل من عقد� ،أطلت �شركة نوكيا من فنلندا
لتقود ثورة الهاتف اجلوال ،و�سرعان ما منت
حتى �أ�صبحت �أكرث العالمات التجارية متيزً ا وقيمة
يف العامل .ويف ذروة ن�شاطها ،ا�ستحوذت نوكيا على
ح�صة يف ال�سوق العاملية للهواتف اجلوالة بلغت �أكرث
من  .%40وبينما كانت رحلتها �إىل القمة �سريعة،
جاء تراجعها كذلك ،وبلغ �أوجه عندما باعت نوكيا
�أعمالها التجارية اخلا�صة بالهاتف اجلوال ل�شركة
مايكرو�سوفت يف عام  .2013ومن املثري �أن نلقي
باللوم يف �أفول نوكيا على �أبل ،وغوغل ،و�سام�سونغ،
لكن كما �أحاجج يف كتابي الأخري «رنة هاتف»:
�صعود هواتف نوكيا اجلوالة وهبوطها (Ringtone:
Exploring the Rise and Fall of Nokia in

 ،)Mobile Phonesف�إن ما �سبق ذكره يتجاهل
حقيقة مهمة جدً ا ،وهي �أن نوكيا بد�أت تتعر�ض
لالنهيار من داخلها قبل �أن تطرق �أي من هذه
ال�شركات �أبواب �سوق االت�صاالت اجلوالة .ويف هذه
الأوقات التي تت�سم باالزدهار التقني ،ف�إن التغيري
املت�سارع يف ال�سوق ،وتطور التعقيدات الت�صنيعية،
40
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درو�سا مفيدة لأي �شركة ت�سعى للمحافظة
يقدمان ً
على الو�ضع القيادي يف جمال �صناعتها.
نجاح مبكر | جاءت جناحات نوكيا املبكرة حتت
قيادة �شابة ومتحدة ون�شطة ،نتيجة خيارات �إدارية
ثاقبة و�شجاعة يف املقام الأول ا�ستفادت من تقنيات
ال�شركة الإبداعية ،كالتحول الرقمي و�إزالة ال�ضوابط
التنظيمية ل�شبكات االت�صاالت التي �سرعان ما
انت�شرت عرب �أوروبا .لكن يف منت�صف الت�سعينيات،
�أ�شارت حالة االنهيار الو�شيكة ل�سل�سلة �إمداداتها
�إىل �أن نوكيا على �شفا الوقوع �ضحية لنجاحاتها.
اتُخذت �إجراءات ،ا�ستجابة لذلك ،و ُو�ضعت �أنظمة
وعمليات فعالة ومن�ضبطة� ،أتاحت لنوكيا �أن تكون
فعالة للغاية ،و�أن تزيد من �إنتاجها ومبيعاتها على منو
�أ�سرع من مناف�سيها .وخالل الفرتة من عام 1996
�إىل عام  ،2000زادت مبيعات هواتف نوكيا اجلوالة
مبا ن�سبته  ،%150وارتفعت الإيرادات خالل الفرتة
نف�سها مبا ن�سبته  .%503غري �أن هذا النمو ال�سريع
كانت له كلفته .فقد وجد املديرون ،يف مراكز نوكيا

للتطوير� ،أنهم �أ�صبحوا حتت �ضغوط متزايدة فيما
يتعلق بتطوير الأداء على املدى الق�صري ،ومن ثم
كانوا غري قادرين على تخ�صي�ص الوقت واملوارد
لالبتكار .وبينما تركزت اجلهود الأ�سا�سية على
التح�سينات التدريجية ،تولت جمموعة �صغرية ن�سب ًيا
تعنى بالبيانات زمام املبادرة يف م�س�ألة االبتكار .ويف
عام � ،1996أطلقت �أول هاتف ذكي يف العامل ،هو
هاتف كوميونيكيتور  .Communicatorويف عام 2001
�أطلقت �أول هاتف نوكيا مزود بعد�سة ت�صوير ،وهاتفها
الذكي من عائلة اجليل الثاين ،هاتف نوكيا .7650
البحث عن مسار ثالث | �أدرك كبار م�س�ؤويل
نوكيا �أهمية العثور على ما �أ�سموه «امل�سار الثالث»،
وهو مرحلة منو جديدة لتكملة الأعمال فائقة النجاح
يف �أن�شطة الهواتف اجلوالة وال�شبكات .بد�أت
جهودهم يف عام  1995ب�إطالق جمل�س امل�شاريع
اجلديدة ،لكنه �أخفق يف �إحراز تقدم ،لأن ال�شركات
الأ�سا�سية امل�شاركة يف هذا املجل�س ان�شغلت ب�إدارة
�أن�شطتها التجارية اخلا�صة ،وانهمك املديرون �أكرث

القرارات اإلدارية والهياكل التنظيمية المختلة وتنامي
			
البيروقراطية والمشاحنات الداخلية العميقة،
جميعها لعبت دو ًرا في إعاقة نوكيا عن إدراك التحول من تنافس قائم على 		
المنتجات إلى تنافس قائم على المنصات
			
يف �إدارة النمو يف الأن�شطة القائمة عن الرتكيز على
�إيجاد جمال منو جديد.
جرى �إطالق برنامج «منظمة م�شاريع نوكيا»
حتت قيادة �أحد �أع�ضاء فريق الإدارة العليا ،وذلك
يف �سياق اال�ستمرار يف البحث عن امل�سار الثالث.
ا�ستوعب هذا الربنامج املتب�صر جميع امل�شاريع
القائمة ،و�سعى للح�صول على تقنيات جديدة .وكان
ناجحا من حيث �أنه رعى عددًا من امل�شاريع
الربنامج ً
املهمة التي جرى حتويلها �إىل الأعمال التجارية
الأ�سا�سية .ويف الواقع ،ف�إن كث ًريا من الفر�ص التي
حددها برنامج منظمة م�شاريع نوكيا كانت �سابقة
لع�صرها :فقد عرف برنامج منظمة م�شاريع نوكيا
مث ًال على نحو �صحيح معنى «�إنرتنت الأ�شياء» ووجد
فر�صا يف جمال �إدارة �سالمة الو�سائط املتعددة،
ً
وهي منطقة منو حال ًيا .لكن الربنامج �أخفق يف نهاية
املطاف ب�سبب وجود تناق�ض مت�أ�صل بني طبيعة
�أن�شطته طويلة املدى ومتطلبات الأداء املطلوب
�إجنازها على املدى الق�صري.
إعادة التنظيم من أجل سرعة التفكير
والتحرك | على الرغم من �أن نتائج نوكيا كانت
قوية ،وكانت �أ�سهمها مرتفعة ،وكان الزبائن يف جميع
�أنحاء العامل يف حالة من الر�ضا� ،إال �أن بواعث قلق
الرئي�س التنفيذي لل�شركة جورما �أوليال Jorma
 Ollilaكانت ال تنفك تتزايد من �أن هذا النمو ال�سريع
�أدى �إىل �ضياع �سرعة التفكري وفقدان الريادة .وجرى
اتخاذ عدد من القرارات خالل الفرتة من عام 2001
�إىل عام  2005من �أجل حماولة �إعادة تن�شيط طاقة
نوكيا وجهودها .لكن هذه القرارات �شكلت يف واقع
احلال بداية اخلطوات الأوىل يف �سقوط نوكيا.
كان من �أهم هذه القرارات �إعادة توزيع الأدوار
القيادية ،ودمج خطة «�إعادة التنظيم» التي مل
تنفذ على نحو جيد يف عام  ،2004يف هيكل من
امل�صفوفات الإدارية� .أدى ذلك �إىل رحيل �أع�ضاء
حيويني من الفريق التنفيذي ،ما قاد �إىل تدهور
التفكري اال�سرتاتيجي .ومن ال�شائع وجود توترات
داخل هياكل امل�صفوفات الإدارية ،حيث يكون
مطلو ًبا من الفرق املختلفة ذات الأولويات ومعايري
الأداء املتنوعة �أن تعمل م ًعا ب�صورة تعاونية .ويف
نوكيا ،التي كانت معتادة املبادرات الالمركزية،
�أثبتت هذه الطريقة اجلديدة من العمل عدم
جدواها ،و�أنها كانت نقمة على ال�شركة .فلم تكن
لدى امل�س�ؤولني التنفيذيني ،من امل�ستوى املتو�سط،
اخلربة �أو التدريبات الكافية يف جمال املناق�شات
التكاملية الدقيقة التي تُعد �أم ًرا �أ�سا�س ًيا لهيكل
م�صفوفة �إدارية ناجحة.

وعلى ما �أو�ضحت يف كتابي ،ف�إن الإجراءات
املتخذة تتفوق على هيكل امل�صفوفات الإدارية يف
عمليات �إعادة التنظيم .لذلك ،لن تكون عمليات
�إعادة التنظيم فعالة دون االهتمام بخطوات
�إعادة تخ�صي�ص املوارد ،و�سيا�سة املنتجات و�إدارة
املنتجات ،و�أولويات املبيعات ،وتوفري احلوافز
املنا�سبة للمديرين الذين مت �إعدادهم على نحو جيد
لدعم هذه العمليات .وما ي�ؤ�سف له �أن هذا مل يحدث
يف نوكيا .فقد �أ�صبحت هواتف نوكيا اجلوالة حبي�سة
هيكل من امل�صفوفات الإدارية يتجاذبه مديرو خطوط
الإنتاج ممن تقع على عاتقهم م�س�ؤولية الك�سب
واخل�سارة ،و«خطط املوارد املالية الأفقية» التي يكافح
مديروها من �أجل تخ�صي�ص موارد �شحيحة� .إذ
يتعني عليهم �أن يلبوا االحتياجات املختلفة واملتنامية
لعدد متزايد ومتنوع من برامج تطوير املنتجات دون
تطوير كاف لت�صميم الربجميات ،ومن غري مهارات
�إدارة م�شاريع الربجمة� .أدت هذه الطريقة املت�ضاربة
يف العمل �إىل �إبطاء عملية اتخاذ القرار واحلد من
املعنويات بدرجة كبرية .كما �أدى تراجع النمو املفزع،
�إىل جانب وجود �شخ�صية �سليطة الل�سان يف من�صب
الرئي�س التنفيذي� ،إىل الت�أثري �سل ًبا يف ال�شركة ،حيث
رحل كثري من املديرين.
مل يعد يتوافر لدى الإدارة العليا ،بعد عام
 ،2004الولع التقني الكايف� ،أو التكامل اال�سرتاتيجي
املطلوب من �أجل حتديد الأولويات وحل النزاعات
النا�شئة يف هيكل امل�صفوفات الإدارية اجلديد .كما
�أدت زيادة ال�ضغوط ،الرامية خلف�ض التكاليف� ،إىل
جعل ا�سرتاتيجية نوكيا اخلا�صة بتمايز املنتجات يف
ال�سوق غري فعالة ،و�أ�سفرت عن تراكم املنتجات ذات
اجلودة الرديئة.
التراجع السريع | �شهدت ال�سنوات التالية فرتة
من الت�شاحن الداخلي والركود اال�سرتاتيجي �أخفقت
الإجراءات املتعاقبة لإعادة تنظيم ال�شركة وهيكلتها
يف التخفيف من حدتها .وعند هذه املرحلة ،كانت
نوكيا مقيدة من خالل االعتماد على نظام ت�شغيل غري
عملي ُيطلق عليه ا�سم �سيمبيان  .Symbianوبينما
�أعطى نظام �سيمبيان لنوكيا تفو ًقا مبك ًرا� ،إال �أنه
نظاما مرتكزً ا على الأجهزة ،بينما كان االجتاه
كان ً
ال�سائد �آنذاك هو تبني �أنظمة الت�شغيل التي ترتكز
على الربجميات .وما زاد الأمور �سو ًءا� ،أن �سيمبيان
�أدى �إىل مزيد من الت�أخري يف �إطالق هواتف جديدة،
حيث كان يتعني تطوير جمموعة من ال�شفرات
اجلديدة لكل منوذج من مناذج الهواتف واختبارها.
بحلول عام  ،2009كانت نوكيا ت�ستخدم 57
�إ�صدا ًرا خمتلفًا غري متوافق من نظام الت�شغيل

�سيمبيان .وبينما ن�شرت نوكيا بع�ض �أف�ضل نتائجها
املالية يف �سنوات العقد الأول من الألفية ،كان الفريق
الإداري يكافح للعثور على حلول لبيئة متغرية تت�سم
ب�أن الربجميات تفوقت على الأجهزة ،من حيث
كونها ميزة تناف�سية حا�سمة يف ال�صناعة .ويف الوقت
نف�سه� ،أ�صبحت �أهمية تطبيق نظم البيئة املتكاملة
وا�ضحا .لكن نوكيا ،بو�صفها زعيمة مهيمنة على
�أم ًرا
ً
ال�صناعة ،كانت تفتقر �إىل املهارات ،ولي�س لديها
امليل لالنخراط يف هذه الطريقة اجلديدة من العمل.
وبحلول عام � ،2010أ�صبحت القيود التي يفر�ضها
نظام الت�شغيل �سيمبيان م�ؤملة ،وكان من الوا�ضح �أن
�شركة �أبل تفوقت على نوكيا يف جمال الربجميات.
مل تكن اخليارات اال�سرتاتيجية لنوكيا حمدودة
فح�سب ،بل مل يكن لدى �أي منها جاذبية خا�صة.
ويف �سوق الهاتف اجلوال� ،أ�صبحت نوكيا يف و�ضع
يائ�س يف مواجهة قوى تناف�سية متنامية وتغيريات
�سوقية مت�سارعة.
وهكذا خ�سرت نوكيا اللعبة ،وتُرك الأمر لرئي�س
تنفيذي جديد هو �ستيفن �إلوب ولرئي�س جمل�س �إدارة
جديد هو ري�ستو �سيال�سما ،لال�ستفادة من الدرو�س
وجنحا يف ف�صل نوكيا عن الهواتف اجلوالة ،من �أجل
�إتاحة الفر�صة لل�شركة حتى تعيد الرتكيز على �أعمالها
الأ�سا�سية الأخرى ومعدات البنية التحتية لل�شبكة.
ما الذي يمكن أن نتعلمه؟ | ال ميكن تف�سري
تراجع نوكيا يف جمال الهواتف اجلوالة من خالل
�إجابة ب�سيطة واحدة ،ذلك �أن القرارات الإدارية،
والهياكل التنظيمية املختلة ،وتنامي البريوقراطية
وامل�شاحنات الداخلية العميقة ،جميعها لعبت دو ًرا يف
�إعاقة نوكيا عن �إدراك التحول من تناف�س قائم على
املنتجات �إىل تناف�س قائم على املن�صات .وجت�سد
ق�صة هواتف نوكيا اجلوالة �سمة م�شرتكة نراها بادية
يف ال�شركات النا�ضجة والناجحة ،وهي �أن النجاح
يولد التحجر والتكرب اللذين ي�ؤديان ،مب�ضي الوقت،
�إىل تدهور يف العمليات اال�سرتاتيجية امل�ؤدية �إىل
اتخاذ قرارات ا�سرتاتيجية �سيئة .وعندما تتبنى
ال�شركات �أفكا ًرا وجتارب جديدة لتحفيز النمو ،ف�إنها
تغدو بعد النجاح غري ميالة للمجازفة و�أقل ابتكا ًرا.
و�ستكون مثل هذه الأمور حا�سمة لل�شركات التي تريد
�أن تنمو وتتجنب واحدً ا من �أكرب املخاطر التخريبية
التي تهدد م�ستقبلها ،وهو جناحها نف�سه.
* �إيف دوز� :أ�ستاذ فخري يف الإدارة اال�سرتاتيجية يف
�إن�سياد ،ومدير برنامج ال�شراكات الإدارية والتحالفات
اال�سرتاتيجية.
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إسالميات

حقوق المرأة
في اإلسالم
أناط اإلسالم بالمرأة كثيرًا من المهام،
ً
حقوقا وألزم الزوج أن يقوم بها ،ويعمل
وجعل لها
على تحقيقها.

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

لقد

كانت املر�أة يف كثري من املجتمعات القدمية ال
اعتبار لها وال قيمة ،بحيث ينظر �إليها الرجل
نظرة ازدراء ،ال يعتد بها ،ولي�ست لها �أي منزلة يف
املجتمع ،بل كانت تقوم ب�أدوار �ضيقة ال قيمة لها.
وملا جاء الإ�سالم �أبرز مكانة املر�أة ،وب ّو�أها
منزل ًة مرموقة ،وقرر لها من احلقوق والواجبات
ما مل يكن من قبل ،فقرر لها �أهلية التملك،
كالتملك بالإرث ،قال تعاىل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ{ (الن�ساء ،)7 :وق َّرر
�صالحيتها للعبادة والتكاليف ال�شرعية ،و�ألزمها
بذلك ،و�ساوى بينها وبني الرجل يف ح�صول الأجر
والثواب ،قال تعاىل} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜ{ (النحل.)97 :

و�أناط الإ�سالم باملر�أة كث ًريا من املهام ،وكان
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،يخ�ص الن�ساء
بتوجيهات ،ويحث الرجال على الإح�سان �إليهن،
وعدم الإ�ضرار بهن ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
«ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ًريا» متفق عليه.
وجعل الإ�سالم للمر�أة حقو ًقا ،و�ألزم الزوج �أن
يقوم بها ،ويعمل على حتقيقها ،قال تعاىل} :ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮥ{ (البقرة :من الآية )228
فلهن من حقوق الزوجية على الرجال ،مثل ما

للرجال عليهن .ويجدر بنا �أن نقف على �أهم تلك
احلقوق الواجبة للزوجة ،فمنها:
�أو ًال :ينبغي على الزوج �أن يعامل زوجته
معاملة ح�سنة ،بلطف ولني ،و�أال يغلظ عليها يف
الكالم ،ويبتعد عن �أ�سلوب الزجر والتوبيخ يف
كل �أمر من الأمور ،بل ي�صرب على ما قد يبدر
منها مما ال ينبغي ،ك�أن تتنكر له� ،أو جتحد
�سمحا ،لي ًنا يف غري �ضعف وقت
معروفه ،فليكن ً
تعامله معها ،ف�إنه لو قابل ال�شدة مبثلها ،والعنف
بالعنف رمبا �أدى ذلك �إىل ف�صم العالقة بينهما،
وت�شتيت �شمل الأ�سرة .وقد ن َّبه الر�سول� ،صلى
اهلل عليه و�سلم� ،إىل ذلك ،فعن �أبي هريرة ،ر�ضي
اهلل عنه ،قال :قال ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
و�سلم�« :إن املر�أة خُ لقت من ِ�ضلع ،لن ت�ستقيم لك
ا�ستمتعت بها
ا�ستمتعت بها،
على طريقة ،ف�إن
َ
َ
ذهبت تقيمها ك�سرتَها ،وك�س ُرها
وبها عِ و ٌج ،و�إن
َ
طال ُقها» رواه م�سلم.
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال َي ْف َر ْك م�ؤمنٌ
م�ؤمن ًة� ،إن كره منها ُخل ًقا ر�ضي منها �آخر» رواه م�سلم.
ثان ًيا� :أن ينفق عليها ،ويك�سوها على قدر حاله
من ِغ َن ًى �أو فقر وما بينهما ،وال يتك َّلف ما ال يطيق،
قال تعاىل} :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{

(الطالق.)7 :

ينبغي للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج إذا
احتاجت إليه لزيارة والديها وأقربائها وجيرانها،
إن لم يكن ثمة ضررٌ يترتب على خروجها.
		
ومن السنة أن يأذن لها بالصالة في المسجد بحيث
خروجا شرع ًيا
يكون خروجها إليه ً
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وقال تعاىل}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭵ{

(الطالق :من الآية .)6
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة غريها ،وهي حق
ثابت لها مبقت�ضى عقد النكاح� .سواء كانت الزوجة
غنية �أم فقرية ،موظفة �أم ربة بيت �أم طالبة ،لأن
�سبب وجوب النفقة هو الزواج ال�صحيح ،وذلك �أمر
متحقق يف �سائر الزوجات.
وقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ولهن عليكم
رزقهن وك�سوتهن باملعروف» رواه م�سلم.
ومع �أن النفقة حق للزوجة ،ف�إن الزوج ي�ؤجر
عليها ،وينال الثواب من اهلل تعاىل ب�إنفاقه على
زوجته ،فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :دينا ٌر
�أنفقتَه يف �سبيل اهلل ،ودينا ٌر �أنفقتَه يف رقبة،
ت�صدقت به على م�سكني ،ودينا ٌر �أنفقتَه
ودينا ٌر
َ
على �أهلك� ،أعظمها �أج ًرا الذي �أنفقتَه على
�أهلك» رواه م�سلم.
�شحيحا ،وال يعطيها ما يكفيها
ف�إن كان الزوج
ً
و�أوالدها من النفقة والك�سوة ،وا�ستطاعت �أخذ �شيء
من ماله دون علمه ،فلها ذلك ،ب�شرط �أن يكون ما
ت�أخذه على قدر حاجتها ،دون �إ�سراف وال تبذير،
قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :خذي ما يكفيك وولدك
باملعروف» متفق عليه.
ثال ًثا� :أن يع ِّلمها �أمور دينها التي ال غنى لها
عنها ،كالطهارة ب�أنواعها ،و�أركان الإ�سالم اخلم�سة،
قال تعاىل} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯱ{ (التحرمي :من الآية  ،)6ووقاية الأهل
من النار حت�صل بتعليمهم ما يجب عليهم وما يحرم،
و�أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر ،كما يجب �أن
يب�ص َرها بحقوقه عليها ،حتى تقوم ب�أدائها ،فال
ِّ
يح�صل بينهما نزاع بجهلها تلك احلقوق.
راب ًعا :ال�سماح لها باخلروج �إذا احتاجت
�إليه ،كزيارة والديها و�أقربائها وجريانها� ،إن مل
يكن ثمة �ضر ٌر يرتتب على خروجها ،وي�سمح لها
خروجا
بال�صالة يف امل�سجد وكان خروجها �إليه
ً
�شرع ًيا بحيث ال مت�س طي ًبا ،وال تظهر زينة تفنت
بها الرجال ،فمن ال�سنة �أن ي�أذن لها ،قال �صلى
م�ساجد اهلل،
اهلل عليه و�سلم« :ال متنعوا �إما َء اهلل
َ

ري لهن» رواه �أحمد و�أبو داود.
وبيوتهن خ ٌ
خام�سا� :أن يحفظ زوجته ،ويحر�ص على عفتها
ً
وكرامتها واحت�شامها بالبقاء يف بيتها ،وعدم اخلروج
منه لغري حاجة ،و�إذا خرجت يجب �أن تكون حمتجب ًة
غري �سافرة ،لئال يطمع فيها الآخرون.
�ساد�سا� :أن يعدل بينها وبني �ضرائرها ،ف�إن اهلل
ً
عز وجل حني �أباح للرجل التعددَ ،ق َّيدَ ذلك بالعدل
بينهن ،قال تعاىل} :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

فاطمة بنت محمد الفِهريّ

ُم َؤ ِّس َسة ُ جامعة القرويين

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{

(الن�ساء :من الآية .)3
وقد َح َّذ َر الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من ترك
العدل ،وتف�ضيل �إحدى الزوجات ،فقال �صلى اهلل عليه
و�سلم«َ :من كانت عنده امر�أتان فلم يعدل بينهما ،جاء
و�ش ُّق ُه مائل» رواه الرتمذي ،وكان �صلى اهلل
يوم القيامة ِ
عليه و�سلم يق�سم فيعدل ،ويقول« :اللهم هذا ق�سمي
فيما �أملك ،فال تلمني فيما متلك وال �أملك» رواه �أبو
داود .يعني :ميل القلب وحمبته للزوجة الأخرى.
والعدل بني الزوجات يكون يف �أمور كثرية منها:
املبيت ،فيجب عليه �أن ي�ساوي بني الزوجات يف مبيته،
ف�إذا بات عند هذه ليلة ،بات عند الأخرى مثلها ،وقد
كان �صلى اهلل عليه و�سلم يق�سم بني زوجاته.
وكذلك �إذا �أراد �أن ي�سافر ،وب�صحبته �إحداهن،
ف�إن ر�ضني ب�سفر من يريد منهن ،و�إال �أقرع بينهن،
ويجب عليه �أن ي�ساوي بني زوجاته يف النفقة والك�سوة
والعطية ،وال يف�ضل �إحداهن على الأخرى.
�إن احرتام ٍّ
كل من الزوجني ل�صاحبه ،وتقديره
له ،والب�شا�شة يف وجهه ،مما يقوي العالقة بينهما،
ويغر�س روح املودة والأن�س يف نف�سيهما ،و�إن ح�سن
املعا�شرة بني الزوجني تتمثل يف مراعاة كل واحد
منهما حقَّ �صاحبه.
فليحافظ كل منهما على الأدب يف خماطبة
الآخر ،ولي�ستجلب مودته وحمبته ،وليتنازل عما
يراه من الآخر من زلة يف القول� ،أو خط�أ يف
املعاملة ،وليقابل ذلك بال�صرب ،والكلمات الرقيقة،
والعبارات اللطيفة ،ويحفظ حقَّ �صاحبه .فاملر�أة
عر�ضها،
زوجها ،وت�صون َ
العاقلة هي التي تك�سب ُو َّد ِ
وال تثقل َ
كاهل الزوج بكرثة الطلبات ،وزيادة
التنقالت ،وتبعرث �أمواله ب�شراء الكماليات ،بل تعمل
جاهدة وحتر�ص على حفظ ماله ،فال ت�صرفه �إال
فيما يعود بالنفع عليها وعلى �أوالدها.
والزوج العاقل الويف هو الذي يلتزم بحقوق
زوجته عليه ،فيوفر لها ما حتتاج �إليه ،ويهتم ب�أوالده،
فيجل�س معهم ،ويرعى �ش�ؤونهم وحاجاتهم ،فال يكرث
الغياب عن �أ�سرته ،ف�إن ذلك يقلق الزوجة ،ويكدر
�صفو احلياة العائلية ،ورمبا �أدى ا�ستمراره �إىل
انف�صال الزوجني ،وانف�صام العالقة بينهما ،وهدم
كيان الأ�سرة ،و�شتات الأوالد.
�إن ح�سن الع�شرة بني الأزواج يجلب اخلري
وال�سعادة ،ويبعد ال�ش َّر وال�شقاوة ،وفيه الرحمة
وال�سرور ،ويجلب ال�صحة يف الأج�سام ،والراحة
يف العقول والأبدان ،واالقت�صاد يف الأموال،
و ُي ْن ِب ُت يف الأ�سرة املتفاهمة الذري َة ال�صاحلة،
التي ي�سعى اجلميع �إىل م�صاهرتها ،واالقرتاب
منها .قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أكمل امل�ؤمنني
�إميا ًنا �أح�سنهم خلقًا ،وخياركم خياركم
لن�سائهم» رواه الرتمذي وابن حبان.

للوقف

دو ٌر مه ٌم يف �إثراء احلركة
العلمية ،وتفعيل الأن�شطة الثقافية
يف املجتمع ،ويمُ َ ِّثل و�سيل ًة من �أبرز الو�سائل
العملية الفاعلة للبذل الوا�سع امل�ستمر واملتتابع،
حيث تنتفع الأجيال املتالحقة من نتاجه
املفيد ،وثمراته اليانعة.
يف التاريخ الإ�سالمي مناذج متعددة
ل�شخ�صيات �شهرية� ،آثرت �أن ت�ستثمر ما وهبها
اهلل تعاىل من �أموال ا�ستثما ًرا بار ًزا وم�ؤ ِّث ًرا،
يعود بالنفع والفائدة على الأمة ك ِّلها قرو ًنا
عديدة ،و�أزمنة مديدة ،ما ُي َع ِّز ُز فاعلية املجتمع
وحيويته ،وي�ؤدي �إىل ُر ِق ِّي ِه ونه�ضته ،ومنوه
وازدهاره.
و ُتعد �أُ ُّم ال َبنني فاطمة بنت حممد بن
عبداهلل الفِهريّ ممن َّ
وظفت ثروتها يف معايل
الأمور َوعليائها ،و�آ َث َرتْ �أن تكون امر�أة لي�ست
كبقية الن�ساء ،فعزمت �أن ت�ستغل �أموالها
لتحقيق مقا�صد نبيلة ،و�أهداف جليلة ،ف�ش ّيدَ ت
�أول جامعة عربية �إ�سالمية يف مدينة فا�س
املغربية ،عُ ِرفت فيما بعد بجامعة القرويني.
بد�أت فاطمة بتو�سعة امل�سجد ال�صغري،
و�ضاعفت بنا َءه ،وا�شرتت ما حوله من
الأرا�ضي والدور والب�ساتني ،حتى �أ�صبح جام ًعا
كب ًريا ،وا�سع النواحي والأرجاء ،جميل البناء،
زاهي ال�شكل والرونق واملنظر� ،أ�شرفت بنف�سها
على مراحل ت�شييده ،وكان متام بنائه يف �أول
�شهر رم�ضان �سنة (245هـ859 /م).
يذكر امل�ؤرخون �أن فاطمة الفهرية التزمت
ب�أال ت�أخذ الرتاب وغريه من مادة البناء� ،إال
من الأر�ض نف�سها التي ا�شرتتها دون غريها،
فحفرت كهو ًفا يف �أعماقها ،وجعلت ت�ستخرج
الرمل الأ�صفر اجليد ،وا ُ
جل َّ�ص واحلجر لتبني
به امل�سجد ،تحَ َ ِّر ًيا منها �أال تدخل يف بناء
امل�سجد �أي �شبهة.
بعد اكتمال العمل ،بد�أ العلماء وامل�شايخ
ب�إقامة احللقات العلمية والدرو�س املتنوعة
يف خمتلف الفنون واملعارف .وتوافد الطلبة
من كل مكان ،ينهلون من مناهل العلم ال َّرثة
وج َن َبا ِته،
ال َعذبة ،التي ُتل َقى يف َردَهَ ِات اجلامع َ
الذي حت ّولت ب�سببه مدين ُة فا�س �إىل مركز

علمي ،ذاع ِ�صي ُته يف خمتلف الأنحاء .و�أ�صبح
ٍّ
جامع القرويني فيما بعد جامعة عريقة� ،أُ ِن�شئت
فيه الكرا�سي العلمية املتنوعة يف �شتى العلوم.
ُيعد م�ؤ�س�س علم االجتماع ابنُ خلدون
واحدً ا من �أملع ال�شخ�صيات العلمية ممن
د َر َ�س يف جامع القرويني ،وقد �أثنى على هذا
العمل الرائع الذي قامت به فاطمة الفهرية،
وكيف قادها توفيق اهلل تعاىل ومن ثم
عزميتها ال�صادقة �إىل زهدها يف الدنيا ،وما
حازته من �أموال �أنفقتها يف �سبيل اهلل ،يقول
ابن خلدون عنها:
«فك�أمنا نبهت عزائم امللوك بعدها،
وهذا ف�ضل ي�ؤتيه اهلل ملن ي�شاء من عباده
ال�صاحلني .ف�سبحانه وتعاىل �إذا �أراد ِ أل َّمة
ال ُّر ِق َّي وال ِّرف َعة ،و�أَ ِذن لها بال�سعاد ِة الغامرة،
�أيقظ من بني �أفرادها رجا ًال ون�ساء� ،شبا ًبا
ً
و�شيوخا� ،أيقظ فيهم وجدا ًنا �شري ًفا ،و�شعو ًرا
عال ًيا ،يدفعهم للقيام ب�صالح الأعمال
و�أ�شرفها وما كان من �أجل الدنيا والآخرة».
وفاطمة بنت حممد الفهرية امر�أة من
ذرية عقبة بن نافع الفهري القائد ال�شهري،
الذي فتح تون�س ،ثم �أ�س�س فيها مدينة
العرب من هذه املدينة
القريوان ،وحني نزح ُ
�إىل املغرب ،كانت ممن نزح مع والدها
و�أهلها .و�أ�صاب والدُها ما ًال وف ًريا ،وثرا ًء
وا�س ًعاَ ،و ِر َثته هي و�أختها عنه بعد موته،
ف�أنفقت ن�صيبها منه يف هذا العمل اخلريي
العظيم ،و�أنفقت كث ًريا يف م�شروعات خريية
�أخرى عديدة ،كحفر الآبار ،و�سقاية املاء،
ورعاية الفقراء والأيتام وامل�ساكني ،وبناء
الأربطة ل�سكن الأرامل واملعوزين ،ونحو ذلك
من �صنائع املعروف ،وتفريج ال ُكربات ،وبذل
الأموال يف رفع احلرج وامل�شقة عن املحتاجني،
فكانت عن�ص ًرا فاع ًال يف جمتمعها ،ينبع من
وجدانها ال�شفقة والرحمة ،والعطف واملودة،
تحُ ِ ُّ�س ب�إح�سا�س الآخرين ،وت�شاركهم يف
�آمالهم و�آالمهم.
وا�ستمرت يف حياتها تبذل وتنفق وتوا�سي،
حتى وافتها املن َّي ُة يف عام (265هـ 878/م)،
رحمها اهلل رحمة وا�سعة.
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صحة

اعتالل الكلى
المرض الصامت
من الضروري إجراء فحوصات وظائف الكلى
على نحو دوري ،ألن أعراض االعتالل ربما ال تظهر إال بعد فقدان
نحو  %90من قدرة الكلى.

د .أحمد رائد طراقجي
أستاذ مساعد ،كلية الطب ،جامعة الملك سعود
استشاري الطب الباطني وطب الكلى،
مستشفى الملك خالد الجامعي
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تقوم الكلى في اليوم الواحد
		
بتصفية نحو  200لتر من الدم ،لتطرح نحو لترين
فقط من البول يوم ًيا ،وهو ما
		
يعني أن الكلى تصفي الدم الكامل في الجسم بما
يعادل  40مرة في اليوم تقري ًبا

ميلك

كل �إن�سان كليتني على جانبي الظهر حتت
�آخر الأ�ضالع من اخللف بحجم قب�ضة
اليد تقري ًبا .يف كل كلية نحو مليون م�صفاة دقيقة،
تعمل على مدى � 24ساعة يف اليوم ،للحفاظ على
اجل�سم يف وئام وان�سجام .وتقوم الكلى بتنظيم حجم
ال�سوائل يف اجل�سم واملعادن ،مبا يف ذلك ال�صوديوم
�أو ما يعرف مبلح الطعام ،والبوتا�سيوم ،والكال�سيوم،
واملغني�سيوم ،و�ضبط �ضغط الدم ال�شرياين� ،إ�ضافة
�إىل �ضبط حمو�ضة الدم املهمة لن�شاط ج�سمي
متوازن ،وتكوين كريات الدم احلمراء من نخاع
العظم احلاملة للأك�سجني من الرئتني �إىل خاليا
اجل�سم ،وتن�شيط فيتامني (د) ،وهو فيتامني مهم
ل�صحة العظام ،وت�صفية الدم من نفايات اجل�سم
املختلفة ،مثل :اليوريا ،والكرياتينني� ،إ�ضافة �إىل
ت�صفيته من معظم الأدوية � ً
أي�ضا.
تقوم الكلى يف اليوم الواحد بت�صفية نحو  200لرت
من الدم ،لتطرح فقط نحو لرتين من البول يوم ًيا،
وهو ما يعني �أن الكلى ت�صفي الدم الكامل يف اجل�سم
مبا يعادل  40مرة يف اليوم.
أمراض الكلى | ميكن �أن تت�أثر الكلى بكثري
من الأمرا�ض والأدوية .فقد متر�ض على نحو حاد،
و ُي�س ّمى ذلك الأذية الكلوية احلادة� ،أو �أن تعتل الكلى
على نحو مزمن ينجم عنه نق�ص م�ستمر يف عملها،
و ُي�س ّمى ذلك املر�ض الكلوي املزمن� .إال �أنها ت�شفى
ب�إذن اهلل يف معظم احلاالت.
من �أكرث م�سببات اعتالل الكلى :وجود
الداء ال�سكري ،وارتفاع �ضغط الدم ،وال�سمنة،
والتدخني ،وا�ستخدام امل�سكنات من �أنواع امل�شتقات
غري الكورتيزونية.

نصائح طبية للمسافرين
المصابين بأمراض الكلى
يتوجب على مر�ضى الكلى امل�سافرين
االلتفات �إىل بع�ض النقاط املهمة من �أجل
تاليف التعر�ض للم�شكالت ال�صحية:
• �أخذ ما يكفي من الأدوية ال�ضرورية يف
حقائب اليد ملواجهة �أي حاالت طارئة.
• جتنب امل�سكنات من امل�شتقات غري
الكورتيزونية( .ميكن ا�ستعمال
البارا�سيتامول بكميات معتدلة عند
احلاجة).
• جتنب اجلفاف ،عن طريق �شرب كمية
كافية من املاء.
• جتنب الوجبات املاحلة والغنية
بالبوتا�سيوم.
• االنتباه �إىل �ضغط الدم ،ال�سيما لدى
امل�صابني مبر�ض ارتفاع �ضغط الدم.
• احلفاظ على �سكر الدم يف احلدود
الآمنة ،للم�صابني بالداء ال�سكري.
• من الأف�ضل �إجراء فحو�صات الدم بعد
الرحالت الطويلة.
ين�صح على نحو عام با�ست�شارة الطبيب
املعالج واخت�صا�صي التغذية العالجية� ،إذا
كان من املخطط القيام برحلة طويلة لأكرث
من ب�ضعة �أيام.

عند انخفاض وظائف الكلى المستمر والمتقدم
		
يصاب المرضى بأعراض مختلفة ،مثل:
الغثيان ،والتعب ،وصعوبة التركيز ،وانخفاض
		
الشهية ،وضيق التنفس ،وتورم القدمين

تشخيص االعتالل | ميكن تقدير حالة وظائف
الكلى عن طريق القيام ببع�ض اختبارات الدم ،مثل:
اختبار اليوريا والكرياتينني ،واختبار البول الب�سيط.
�شيوعا الدالة على املر�ض الكلوي
ومن ال�سمات الأكرث ً
املزمن ،هو وجود الربوتني امل�ستمر يف البول ،وهو ما
يعرف عند العامة بالزالل.
عند انخفا�ض وظائف الكلى امل�ستمر واملتقدم
ي�صاب املر�ضى ب�أعرا�ض خمتلفة ،مثل :الغثيان،
والتقي�ؤ ،والتعب ،و�صعوبة الرتكيز ،وانخفا�ض
ال�شهية ،و�ضيق التنف�س ،وتورم القدمني .ومن املمكن
�أن يخ�سر الإن�سان نحو  %90من وظائف الكلى قبل
�أن ي�شعر ب�أي �أعرا�ض ،لذلك ُيعد املر�ض الكلوي
املزمن من الأمرا�ض القاتلة ال�صامتة .وي�صيب
�شخ�صا واحدً ا من بني
املر�ض الكلوي املزمن عامل ًيا
ً
كل ع�شرة �أ�شخا�ص.
مراحل المرض | مير مر�ض الكلى املزمن عرب
خم�س مراحل ،بنا ًء على ن�سبة وظيفة الكلى املعروفة
با�سم :معدل الرت�شيح ال ُكب ْيبي ،الذي يح�سب من
قيا�س م�ستوى الكرياتينني يف الدم:
• املرحلة  :1عندما تعمل الكلى �أكرث من  %90من
الطبيعي ،مع وجود عالمات تلف الكلى.
• املرحلة  :2عندما تعمل الكلى بني  %60و %89من
الطبيعي ،مع وجود عالمات تلف الكلى.
• املرحلة  :3عندما تعمل الكلى بني  %30و%59
من الطبيعي.
• املرحلة  :4عندما تعمل الكلى بني  %15و%29
من الطبيعي.
• املرحلة  :5عندما تعمل الكلى �أقل من  %15من
الطبيعي ،وعادة ما ُت�س ّمى هذه احلالة الف�شل الكلوي.
من امل�ألوف عند معظم املر�ضى الذين تعمل الكلى
لديهم بن�سبة �أقل من  %10من الطبيعي ،احل�صول
على الدعم عن طريق الت�صفية ال�صناعية� ،أو ما
ُي�س ّمى غ�سيل الكلى� ،أو التنقية بنوعيها الدموية
والبطنية� ،أو زرع الكلى.
بد�أ يف عام  2016فقط نحو  4000مري�ض عملية
غ�سل الكلى يف اململكة ،وذلك ح�سب تقرير املركز
ال�سعودي لزراعة الأع�ضاء %40 ،منهم ب�سبب
م�ضاعفات الداء ال�سكري ،و %38ب�سبب م�ضاعفات
ارتفاع �ضغط الدم.
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 7أطعمة

تساعد على التخفيف
من التوتر واالكتئاب

بسبب الفيتامينات

البرتقال والتوت األزرق
ُيعد الربتقال غن ًيا بفيتامني �سي الذي
ي�ساعد على حت�سني املزاج وال�سيطرة
على االنفعاالت .كما يحمي اجل�سم من
الآثار الرتاكمية للإجهاد.
يحتوي التوت الأزرق على كثري من
املواد امل�ضادة للأك�سدة وفيتامني �سي،
وي�ساعد � ً
أي�ضا على تخفيف الإجهاد
والتوتر و�إ�صالح اخلاليا.

أطعمة تكافح التوتر
يتعامل بعض الناس مع الطعام على أنه وسيلة لقمع
التوتر وتهدئته ،لذلك ينبغي عليهم االعتماد على األطعمة الصحية
التي تساعدهم على تحسين المزاج.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

قد

ي�شعر الإن�سان �أحيا ًنا برغبة كبرية يف تناول
الطعام عندما مير بو�ضع نف�سي �صعب ،ال
�سيما يف �أوقات مواجهة ال�ضغوط ،كت�سليم الطالب
مل�شروع يف اجلامعة� ،أو االلتزام ب�إجناز عمل حمدد
يف وقت �ضيق� ،أو مواجهة م�شكلة تت�سبب يف ال�شعور
بال�ضيق والتوتر .حينها يتحول الغذاء �إىل و�سيلة
للراحة ،يلج�أ �إليها ال�شخ�ص بوعي �أو دون وعي حتى
لو مل يكن جائ ًعا.
هذه احلالة تُ�س ّمى الأكل العاطفي .ومن املمكن �أن
تق�ضي على جهد الأ�شخا�ص الذين ي�سعون �إىل �إنقا�ص
وزنهم� ،أو احلفاظ على نظام تغذية �صحي .فالأكل
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العاطفي هو التعامل مع تناول الطعام على �أنه و�سيلة
لقمع التوتر واالكتئاب� ،أو تهدئتهما .وهي حاالت
ت�صاحبها م�شاعر �سلبية ،مثل الإجهاد ،والغ�ضب،
واخلوف ،وامللل ،واحلزن ،وال�شعور بالوحدة ،وغال ًبا
ما ت�ؤدي هذه احلالة �إىل تناول كثري من الأطعمة،
ال �سيما الأطعمة عالية ال�سعرات احلرارية ،والغنية
بالدهون والكربوهيدرات .وال�شيء اجليد هو �أنه
لي�س من ال�صعب ا�ستعادة ال�سيطرة على عادات
تناول الطعام اخلا�صة بال�شخ�ص �إذا كان يعاين هذه
احلالة ،وذلك عرب اللجوء �إىل بع�ض الأطعمة التي
تخفف التوتر واالكتئاب.

المكسرات
الكاجو :غني بالزنك .وقد �أثبت
الدرا�سات �أن انخفا�ض الزنك يزيد من
حدة التوتر واالكتئاب.
اللوزُ :يعد من م�سكنات الإجهاد،
�إذ يحتوي على الزنك ،وفيتامني ب،
وفيتامني هـ ،واملغن�سيوم.

لماذا تشعرنا بعض األطعمة بالتحسن؟ | يف كثري من الأحيان ي�شعر الإن�سان باحلاجة
�إىل تناول الكوكيز� ،أو احللوى� ،أو ال�شوكوالته� ،أو الدجاج املقلي� ،أو الآي�س كرمي� ،أو املعكرونة� ،أو
اجلبنة� .صحيح �أن هذه الأطعمة قد جتعل ال�شخ�ص ي�شعر على نحو �أف�ضل لب�ضع دقائق ،ولكن هذه
الراحة ال تدوم طوي ًال� .إذ حتتوي هذه الأطعمة على كميات عالية من الدهون وال�سكريات ،فرتفع
ال�سكر على نحو �سريع ،الأمر الذي يت�سبب يف رفع هرمونات ال�سعادة ،ولكنها تنخف�ض على نحو
�سريع � ً
أي�ضا ،لذا تكون لها �آثار ق�صرية الأجل على حت�سني املزاج.

السبانخ والبروكلي
ال�سبانخ :حتتوي على املغني�سيوم الذي
ي�ساعد على حت�سني املزاج والطاقة عرب
تعزيز هرمون ال�سريوتونني ،كما ت�ساعد على
جتنب ال�صداع الن�صفي ،والإح�سا�س بالتعب.
الربوكلي :يحتوي على كثري من
الفيتامينات التي ت�ساعد على جتديد خاليا
اجل�سم عند التوتر ،ويعمل على تخفيف
الإجهاد ،وهو غني بفيتامني ب ،وحم�ض
الفوليك الذي ي�ساعد على تخفيف القلق،
والذعر ،واالكتئاب.

الموز
غني بعن�صر البوتا�سيوم ،وهو معدن
�أ�سا�سي لتنظيم �ضغط الدم .واملوز يعمل
على تهدئة العقل لأنه غني بالرتبتوفان،
وهو احلم�ض الأميني الذي يعزز هرمون
ال�سريوتونني امل�ساعد على حت�سني املزاج،
�إ�ضافة �إىل هرمون امليالتونني الذي ي�ساعد
على تنظيم النوم.

األفوكادو
يحتوي على الدهون الأحادية غري
امل�شبعة والبوتا�سيوم ،التي ت�ساعد على
خف�ض �ضغط الدم .و ُين�صح بتناول كميات
كافية من البوتا�سيوم وهو ما يتوافر يف
الأفوكادو ،الذي يحتوي � ً
أي�ضا على مادة
اجللوتاثيون امل�ضادة للأك�سدة ،وفيتاميني
ب ،وهـ ،التي ت�سهم يف تخفيف التوتر.

المشروبات الساخنة
م�شروب البابوجن� :أظهرت درا�سة
يف جامعة والية بن�سلفانيا� ،أجريت على
ع�شرات الأ�شخا�ص الذين يعانون التوتر
ملدة � 8أ�سابيع� ،أن تناول �شاي البابوجن
يقل�ص �أعرا�ض القلق لديهم.
ال�شاي الأخ�ضر :يحتوي على مادة
البوليفينول ،التي حتفز الدوبامني ،وت�سهم
يف �إيجاد حالة مزاجية �إيجابية.
م�شروب الزجنبيل :ي�ساعد على حت�سني
املزاج واال�سرتخاء ،الحتوائه على م�ضادات
الأك�سدة التي تخفف من التوتر.

أطعمة تزيد التوتر واالكتئاب
• امللح :ي�ؤدي تناول كمية كبرية من امللح والأطعمة املاحلة �إىل خلل يف توازن املعادن باجل�سم
ال �سيما البوتا�سيوم ،وهو معدن �أ�سا�سي لتح�سني عمل اجلهاز الع�صبي.
• ال�سكر الأبي�ض :يرفع معدل ال�سكر يف الدم ب�سرعة ،ويخف�ضه ب�سرعة ،ما يعطي �شعو ًرا
بالراحة �أو ًال ،والحقًا ال�شعور بالتعب.
• الكافيني :على عك�س ما هو �شائع ،ف�إن الكافيني املوجود يف القهوة� ،أو يف امل�شروبات الغازية،
يرفع معدل هرمون الكورتيزول ،الذي يزيد من التوتر والقلق ،وي�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل الأرق.
• احللويات :الحتوائها على ال�سكر والدهون امل�شبعة � ً
أي�ضا.

الزبادي والتونة
حتتوي جميعها على فيتاميني ب،٦
وب ،12اللذين ي�ساعدان على تقليل الإجهاد
والتوتر .وهي � ً
أي�ضا غنية بالربوتني ال �سيما
الرتيبتوفان احلم�ض الأميني الذي ي�ساعد
على فرز ال�سريوتونني الذي يح�سن املزاج.
تتميز التونة � ً
أي�ضا باحتوائها على
املدعم).
فيتامني د (كذلك الأمر الزبادي ّ
وقد �أظهرت الدرا�سات �أن الأ�شخا�ص
الذين يعانون االكتئاب لديهم معدالت
منخف�ضة من فيتامني د.
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أسرة

انطواء األبناء
األخطاء التربوية
تجاهل األبناء وتهميش آرائهم يسهم في انطوائهم
وعزلتهم ،رغبة في الهروب من هذا الواقع.

محمود الديب

عزوف

الأبناء عن احلديث مع �آبائهم
وزمالئهم ،وجنوحهم �إىل االنطواء �أمو ٌر
لها دالالت خمتلفة ،من بينها �أن تكون م�ؤ�ش ًرا �إىل
أمرا�ضا نف�سية و�سلوكية .تتعاظم امل�شكلة
معاناتهم � ً
�إن مل تتوافر لدى الوالدين القدرة على ت�شخي�ص
معاناة �أبنائهم ال �سيما هذه العوار�ض .بل رمبا
ير�صد بع�ض الآباء امل�شكلة ولكنهم ينكرون وجودها،
ويرف�ضون البحث عن و�سائل عالجها� ،أم ًال منهم يف
تب ّدل الأحوال م�ستقب ًال دون تدخل.
حب العزلة والصمت | تختلف االنطوائية عن
اخلجل الذي نعرفه جمي ًعا مع �أبنائنا ،وعا�شه �أغلب
النا�س يف مراحل عمرهم الأوىل .بل رمبا ما زال
هذا ال�شعور يرافق بع�ض النا�س حتى يف �أعمار
متقدمة .االنطوائية تعني العزلة وال�صمت وعدم
امل�شاركة يف احلياة اليومية داخل الأ�سرة واالنخراط
فيها ،وقد ال ي�ستمر هذا ال�سلوك خارجها .فتجد
�أحد الأبناء انطوائ ًيا مع �أ�سرته ،بينما تت�سم حياته
خارج نطاق الأ�سرة باالنطالق والعالقات املت�شعبة.

ٍّ
ولكل من هذه العوار�ض �أ�سبابها .والأ�سرة هي
الأجدر لر�صد هذه الأ�سباب وال�سعي �إىل عالجها.
مسببات العزلة | ير�صد ا�ست�شاري الطب
النف�سي للأطفال واليافعني د .تركي بن حمود
البطي ،م�سببات العزلة عند الأبناء يف عدد من
�شيوعا �شعور الطفل
النقاط� ،إذ ُيعد من �أكرثها ً
بالنق�ص� ،إما ب�سبب �إعاقة ع�ضوية كوجود عاهة
ج�سدية� ،أو ل�سبب نف�سي كالتعر�ض للإيذاء يف
حديثه مع والديه� ،أو جتاهله من ِقبلهما .ومن
الأ�سباب الأخرى لالنطواء ،فقدان الطفل �أو املراهق
ال�شعو َر بالأمان ،وعدم ثقته فيمن حوله .كما �أن
�شعوره ب�أنه مراقب �أو حتت �سيطرة �شديدة من
الكبار �سواء يف املنزل �أو خارجه ،يزيد من �أعباء
ال�ضغوط النف�سية عليه ،فيلج�أ �إىل العزلة هر ًبا من
هذا الواقع القا�سي.
كما قد يلج�أ الطفل �أو املراهق �إىل العزلة �إن مل
ي�شعر باحلب من ِقبل والديه ،كردة فعل لعدم �إ�شباع
هذه امل�شاعر .ت�شيع هذه احلالة على نحو خا�ص مع

ُينصح باإلنصات إلى األبناء والرد عليهم بطريقة الئقة،
خالية من االستهزاء والسخرية ،وتعزيز ثقتهم بأنفسهم
عبر التجاوب مع ما يطرحونه من أفكار

48

 -أبريل 2018

49

أسرة

انف�صال الوالدين� ،سواء كان االنف�صال بالطالق� ،أو
كان ذلك داخل املنزل حني ال تكون هناك مواءمة يف
العالقة بني الزوجني.
العزلة واالكتئاب | ينظر �إىل عالقة االن�سحاب
االجتماعي باالكتئاب من جانبني :اجلانب الأول �أن
العزلة قد تكون �أحد الأ�سباب امل�ؤدية �إىل الإ�صابة
باالكتئاب� .أما اجلانب الآخر فهو �أن االكتئاب قد
يكون ال�سبب وراء العزلة واالنطواء .فعلى �سبيل
املثال �إن الحظ الوالدان انطواء �أحد الأبناء دون
ظهور �أعرا�ض م�صاحبة �أخرى مثل ا�ضطراب
النوم ،وا�ضطراب الأكل ،وتغري املزاج ،وتغري الوزن،
واخلمول والك�سل ،وفقدان املتعة ،ف�إن الطفل يف
هذه احلالة يعاين العزلة فقط� .أما �إذا اجتمعت
هذه الأعرا�ض مع العزلة ،ف�إن الطفل يف هذه احلالة
أي�ضا ،وهنا يتوجب البحث يف �أ�سباب
يعاين االكتئاب � ً
االكتئاب� ،إن كان حالة رئي�سة قادت �إىل العزلة� ،أم
�أن العزلة هي ال�سبب يف حدوث االكتئاب.

عالج االنطواء | ير�صد د .تركي البطي عد ًدا
من احللول لعالج االنطواء ،والوقاية من حدوثه عند
الأبناء� ،إذ ين ّبه �إىل �أن وجود كثري من املغريات داخل
غرف الأبناء قد يكون من العوامل امل�سببة للعزلة
واالنطواء .ومن هذه املغريات التلفاز ،واحلا�سب
ال�شخ�صي ،والألعاب ،والأجهزة الذكية .هذا النوع
من العزلة يطلق عليه عزلة �سلوكية ،وال يد ُّل على
حالة مر�ضية ،ولكن من الأف�ضل �أن يقوم الوالدان
ب�إخراج هذه الأدوات من غرف �أبنائهم �إىل �صالة
املنزل يف مكان التقاء اجلميع.
�أما الأطفال الذين يعانون بع�ض امل�شكالت
الب�سيطة مثل الت�أت�أة �أو اخلجل ،فهنا ينبغي على
الوالدين �أن ي�شعروهم باحلب والقبول ،و�أن حالتهم
هذه لن تكون �سب ًبا يف عدم احلب� ،أو عدم التقدير
من جانب الوالدين ،مع �ضرورة البحث عن العالج
املنا�سب حلالة الطفل.
أي�ضا عن توفري اجلو احلميمي
تغفل بع�ض الأ�سر � ً
دوما حتديد
بني �أبنائها ،وهو خط�أ �شائع� .إذ ينبغي ً

دراسة :بعض أنواع االنطواء ترتبط باإلبداع

�أفادت درا�سة حديثة �صادرة عن جامعة بافالو الأمريكية ب�أنه ينبغي فهم الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل عزلة
الأ�شخا�ص للوقوف على املخاطر والفوائد التي رمبا حتدث نتيجة لهذه احلالة .وقالت �أ�ستاذة علم
النف�س وقائدة فريق البحث د .جويل بوكر� ،إنه قد جرى جمع  295م�شار ًكا يف الدرا�سة ،طرحوا �أ�سبا ًبا
خمتلفة لأ�سباب عزلتهم االجتماعية ،وبنا ًء على ذلك ق ّيمت الدرا�سة عددًا من الأعرا�ض والنتائج
اخلا�صة بهم ،ومنها قدرتهم الإبداعية ،وم�ستوى التوتر ،والأعرا�ض االكتئابية والعدوانية.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن بع�ض املراهقني ّ
يف�ضلون االن�سحاب واالبتعاد عن �أقرانهم ب�سبب اخلوف
والقلق املرتبط باخلجل .لكن بع�ضهم الآخر ي�ستمتعون بالبقاء وحدهم من �أجل القراءة� ،أو العمل على
احلا�سبات اخلا�صة بهم ،ولذلك ال ترتبط �أعرا�ض االنطواء والعزلة بالنتائج ال�سلبية دائ ًما.
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وقت منتظم للوجبة الرئي�سة ،التي يلتقي فيها �أفراد
نوعا من �أنواع التهيئة
الأ�سرة جمي ًعا ،لأن فيها ً
للأبناء لك�سر حالة االنطواء والعزلة .كما ينبغي
على الآباء عدم حتميل �أبنائهم م�س�ؤوليات �أكرب من
قدرتهم على التحمل ،حتى ال يلج�ؤوا �إىل االنطواء
هر ًبا من امل�س�ؤولية.
وسائل التواصل االجتماعي والعزلة | حول
عالقة و�سائل التوا�صل االجتماعي باالن�سحاب
االجتماعي والعزلة ،فقد تو�صلت درا�سة ن�شرت يف
املجلة الأمريكية للطب الوقائي� ،إىل �أن ال�شباب
البالغني الذي يق�ضون وقتًا طوي ًال على و�سائل
التوا�صل االجتماعي غال ًبا ما ي�شعرون بالعزلة،
و�أن هذه الو�سائل ال تع ّو�ض النق�ص يف العالقات
االجتماعية احلقيقية.
وقال رئي�س فريق الباحثني يف الدرا�سة التي �أجرتها
كلية الطب يف جامعة بيت�سبريغ الأمريكية ،د .بريان
�شخ�صا
برمياك� :إنه قد جرت درا�سة حالة 1787
ً
عاما،
عاما وً 32
من البالغني ،يف عمر يراوح بني ً 19
للتعرف �إىل وقت ا�ستخدامهم لو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،عرب  11من�صة توا�صل اجتماعي.
تو�صلت النتائج �إىل �أن امل�شاركني الذين ا�ستخدموا
و�سائل التوا�صل االجتماعي �أكرث من �ساعتني يف
اليوم لديهم �ضعف احتماالت التعر�ض للعزلة
االجتماعية ،عن �أقرانهم الذين �أم�ضوا �أقل من
ن�صف �ساعة يوم ًيا فقط� .أما النتائج الأخطر
فكانت مع الذين زاروا من�صات التوا�صل االجتماعي
املختلفة  58مرة �أو �أكرث يف �أثناء الأ�سبوع ،فقد كان
لديهم ثالثة �أ�ضعاف احتماالت العزلة تقري ًبا ،من
�أولئك الذين زاروا �صفحاتهم االجتماعية �أقل من
ت�سع مرات يف الأ�سبوع.

المخدرات ُتزيد االكتئاب واالنسحاب االجتماعي
قامت جامعة كولومبيا الأمريكية
بدرا�سة حاالت املراهقني الذين يتناولون
عقارات طبية تت�ضمن الأفيون يف مكوناتها،
ور�صدت اجلامعة تزايد حاالت الإدمان
بني املراهقني ممن �أفرط يف تناول هذه
العقاقري ،الأمر الذي �أف�ضى �إىل قيامهم
بتعاطي جرعات زائدة من الدواء.
وعلى الرغم من �أن الإدمان على
هذه العقاقري الطبية جاء يف الأ�سا�س
عند عالج بع�ض الأمرا�ض العقلية ،مثل

اال�ضطراب ثنائي القطب ،واال�ضطرابات
املزاجية ،والقلق ،واالكتئاب� ،إال �أن املعهد
الوطني الأمريكي املخت�ص ب�أبحاث تعاطي
املخدرات �أكد يف �إح�صائياته يف الآونة
الأخرية ارتفاع ن�سبة ال�شباب الذين
يتعاطون املخدرات عن طريق التدخني
�أو غري ذلك ،حمذ ًرا من الآثار ال�سلبية
التي يخلفها الإدمان ،واملتمثلة يف الإ�صابة
بالأمرا�ض النف�سية ،ومنها االكتئاب،
واالن�سحاب االجتماعي.

يف درا�سة �أخرى �أجرتها اجلامعة
نف�سها ،ن�شرت يف جملة الطب النف�سي
الأمريكية ،قال الباحثون� :إن ن�سبة
االكتئاب ارتفعت يف الواليات املتحدة
الأمريكية بني عامي  2005و 2015لدى من
عاما ف�أكرث ،ال�سيما من هم
يبلغون �سن ً 12
يف مرحلة ال�شباب ،وهو ما يف�سر �أ�سباب
ارتفاع معدالت االنتحار بينهم ،م�شك ًال
ال�سبب الثالث للوفاة بني اليافعني يف
الواليات املتحدة يف ال�سنوات الأخرية.
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نبض المستقبل
يف

ظل �إعالن دار بريتلينغ م�ؤخ ًرا عن تغيريات جذرية يف مقاربتها ل�صنعتها كما للم�ستقبل ،تك�شف الدار عن
جمموعة  Navitimer 8اجلديدة ،جم�سدة من خاللها �أوىل ب�شائر الر�ؤية التي اختارت اعتمادها حتت عنوان
«امل�ستقبل الأ�سطوري» .وقد حر�صت بريتلينغ على �أن تناغم يف �ساعات هذه املجموعة بني االحتفاء ب�إرثها العريق يف
قدما نحو �آفاق م�ستقبلية �أو�سع .يربز هذا التناغم على �سبيل
جمال �صناعة �آليات الكرونوغراف والتعبري عن م�ضيها ً
املثال يف �ساعة  Navitimer 8 Chronographerالتي ت�ستلهم ال�سمات الت�صميمية املميزة للعالمة ،كما اخل�صائ�ص
التقنية التي تفردت بها ال�ساعات الأوىل يف لوحات قيادة الطائرات و�أوىل �ساعات الطيارين .يف �ساعة الكرونوغراف
التي ت�ستوطن علبة من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ بقطر  43ملليمرتًا ،يعود القر�ص الدوار ،ب�شكله املحزز وامل�ؤ�شر ذو
ال�شكل املثلث الذي يزينه ليذكرا ب�ساعة الطيارين ذات الرقم املرجعي  768التي ا�شتهرت بها بريتلينغ تاريخ ًيا.
كما تظهر الإيحاءات �إىل ابتكارات بريتلينغ القدمية من ال�ساعات املرتبطة بعامل الطريان عرب امليناء الأزرق �أحادي
اللون الذي ترثيه مثلثات �صغرية وعالمات دقائق طويلة يف م�سار الدقائق الأ�شبه ب�سكة احلديد،
و�أرقام عربية كبرية م�ضيئة.
www.breitling.com
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عالم المرأة

نبل األنوثة
يف

�أحدث �إ�ضافة �إىل جمموعة Possession

التي ت�ستلهم بقر�صها الدوار الأ�شكال
الدائرية املتحركة لقطع جواهر حتمل اال�سم
نف�سه ،تُعيد دار بياجيه �صياغة الوقت ً
نب�ضا
يزاوج بني عذب الأنوثة ورقيها وطابع مرح
�إمنا بعيد عن البهرجة .هو هذا التمازج يتجلى
يف مناذج متفردة من �ساعات �صيغت يف علبة
من الذهب الأبي�ض �أو الوردي ،حتى الفوالذ
املقاوم لل�صد�أ ،وازدان كل منها بقر�ص ذي
حلقة دوارة ُر�صعت يف بع�ض الأحيان ،كما �إطار
القر�ص ،بحبيبات �أملا�سية ت�سللت انعكا�ساتها
�إىل امليناء الف�ضي حيث حلت �أملا�سات دائرية
حمل الأرقام� .أما ما يزيد يف متايز �ساعات
املجموعة ،فيختزله �صخب الألوان املميزة
للأحزمة امل�شغولة من جلد التما�سيح والقابلة
للتبديل ،ال �سيما تلك التي تتوهج ب�ألوان
احلجارة النفي�سة من �أخ�ضر امللكيت �إىل �أحمر
العقيق و�أزرق الفريوز وغريه.
www.piaget.com

تعابير فنية
ت�صوغ

الدار الإيطالية ،على قيا�س روح بولغري التي تتمايز مبيل فطري �إىل
�إبداع يتجاوز حدود املتوقع وامل�ألوف ،جمموعتها من كماليات الأناقة
ملو�سم ربيع  2018و�صيفه حاالت فنية تعبريية ت�ستلهم نب�ض الفن يف �شوارع املدن
الع�صرية .فكما املدينة ت�شرع ذراعيها لكل تعبري �إبداعي لتت�شكل معاملها لوحات
عمالقة ،حتول بولغري ابتكاراتها من املنتجات اجللدية �إىل خلفية لت�صاميم
ور�سومات �صارخة حتتفي بحرية التعبري .تتج�سد هذه املقاربة يف حقائب
 Serpenti Halo Pythonامل�شغولة من جلد الأفاعي ،يف �إ�شراقة �ألوان و�أمناط
ت�ستلهم الفن املعا�صر .وقد ا�ستعانت الدار لتحقيق هذه الر�سومات اليدوية بعدد
من الفنانني الإيطاليني املبدعني الذين ت�أنوا يف ت�شكيل الظالل املميزة للر�سوم
عرب حرا�شف جلد الثعبان الذي طعمته الدار ب�ألوان جواهرها النفي�سة ،كالياقوت
القرمزي ،والعقيق البنف�سجي ،والتورمالني الذي يزهو بزرقة الكوبالت.
www.bulgari.com
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نقاء الكاميليا
ال

تنفك دار �شانيل تكرم الإرث الإبداعي
للم�صممة غابريال �شانيل بابتكارات
ت�ستلهم رمو ًزا مل تغب عن عامل الآن�سة كوكو
ويومياتها .ولعل �أبرز تلك الرموز زهرة
الكاميليا التي �آثرتها امل�صممة على الورد
مذ ُفتنت بنقائها ،و�شكلها الهند�سي �شبه
الدائري ،وبتالتها التي تنتظم يف ترتيب
متاثلي بديع .و�إن كانت زهرة الكاميليا قد
حتولت منذ عام � 1913إىل عن�صر مميز
لأ�سلوب غابريال �شانيل ،وهي التي اتخذت
منها �شعا ًرا �أنثو ًيا وقطعة حلي تزين بها
�إطاللتها ،ف�إن هذه الزهرة نف�سها قد
تر�سخت الحقًا كجزء ال يتجز�أ من اخلارطة
اجلينية للدار الفرن�سية .و�إذ حتتفي الدار
اليوم بهذا الرمز وثيق ال�صلة مب�ؤ�س�ستها
الأوىل ،تعيد ت�شكيله يف جمموعة من روائع
اجلواهر تطلقها حتت ا�سم Bouton de
 .Caméliaويربز �ضمن املجموعة عقد
 Impression Caméliaامل�شغول من الذهب
الأ�صفر يف هيئة �صفوف متعاقبة يتالحم
بع�ضها خلفية لزهرات كاميليا ُر ِّ�صعت
بتالتها مبا جمموعه � 54أملا�سة ،فبدت ك�أنها
تلتقط �شعاع ال�ضوء لتبعثه حلظة �ألق يف
ريا�ض الأنوثة الأحلى .ويكمل العقد �سوار من
الذهب يتزين بربيق � 81أملا�سة.
www.chanel.com
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تقنية

السماعات الذكية

ّ
تحكم في منزلك صوت ًيا
يمكن التحدث إلى السماعات لتنفيذ كثير من المهام بصورة آلية
عبر ربطها بمختلف األجهزة المنزلية.

خلدون غسان سعيد

انت�شرت

ال�سماعات املنزلية الذكية على نحو
وا�سع يف الآونة الأخرية ،الأمر الذي
خ ّلف كث ًريا من الت�سا�ؤالت عن هذه ال�سماعات ،وما
ت�ستطيع القيام به ،وامللحقات اخلا�صة بها ،التي
ميكن ربطها بهذه ال�سماعات للتحكم يف املنزل
لي�صبح ذك ًيا.
مدجما
ت�ضم هذه ال�سماعات ميكروفونًا
ً
وبرجميات لفهم ما الذي يقوله امل�ستخدم ،والبحث
يف الإنرتنت عن �إجابة �س�ؤاله� ،أو تنفيذ �أمر ما يف
منزله عرب نظام متكامل للأجهزة الأخرى .فيمكن
التحدث �إىل هذه ال�سماعات و�س�ؤالها عن جدول
مواعيد امل�ستخدم ،وحالة الطق�س ،وطلب معلومة
ما ،لتجيبه ال�سماعة �صوت ًيا يف ثوان معدودة بعد
االت�صال بالإنرتنت .كما ميكن تقدمي �أمر �صوتي لها
بتغيري لون م�صباح الغرفة� ،أو ت�شغيل عر�ض فيديو
ما على تلفاز يف غرفة الأطفال� ،أو ت�شغيل �أغنية يف
�صالة اجللو�س� ،أو فتح باب املر�آب� ،أو �شراء منتج
ما من املتاجر الإلكرتونية ،حتى م�شاهدة عرو�ض
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الفيديو على �شا�شاتها ،والتحدث مع الآخرين
بال�صوت وال�صورة ،وعر�ض و�صفات الطهي (يف
ال�سماعات الذكية التي تقدم �شا�شة مدجمة ،مثل
�سماعة  .)Amazon Echo Showكما ت�ستطيع بع�ض
ال�سماعات ت�شغيل بث الراديو عرب الإنرتنت ،وت�شغيل
املو�سيقا من كثري من اخلدمات املدفوعة مثل يوتيوب
ميوزيك ،وغوغل بالي ميوزيك .يذكر �أن هذه
ال�سماعات حتتاج �إىل االت�صال بالإنرتنت لتحليل
�صوت امل�ستخدم والبحث عن املعلومة املطلوبة.
تقود غوغل و�أمازون و�أبل هذا القطاع عرب
جمموعة �سماعاتها :غوغل هوم ،و�أمازون �إيكو،
و�أبل هومبود ،مع تقدمي كثري من ال�شركات الأخرى
ل�سماعات خمتلفة الت�صاميم والأحجام �إال �أنها
ت�ستخدم تقنيات ال�شركات املذكورة ،مثل JBL
التي ت�ستخدم تقنية �سماعات غوغل ،وSonos
التي ت�ستخدم تقنية �سماعات �أمازون ،وHarman
 Kardonالتي ت�ستخدم تقنية �سماعات �أمازون ،وUE
التي ت�ستخدم تقنية �سماعات �أمازون.

�أما �إن كنت تبحث عن �أمتتة وظائف منزلك،
فيمكن �أن تقدم هذه ال�سماعات قدرات عالية على
تنفيذ الأوامر املختلفة ،وذلك عرب ترابطها مع
امللحقات الأخرى ال�سلك ًيا عرب �شبكات واي فاي.
ويكفي �شراء ملحق ما يدعم تقنية املنازل الذكية
وتثبيته وربطه ب�شبكة واي فاي املنزلية للبدء بتنفيذ
الأوامر املختلفة .وتدعم كثري من التلفازانات الذكية
هذه ال�سماعات ،مع القدرة على �شراء ملحقات
�صغرية تت�صل بها لتنفيذ الأوامر �إن مل يدعم
تلفازك هذه التقنية ،مثل ملحق غوغل كرومكا�ست.
كما �أن هناك ملحق  iHome ISP100لإيقاف
امل�صابيح الذكية وت�شغيلها عرب هذه ال�سماعات �أو
تطبيق الهاتف اجلوال اخلا�ص بها ،وقفل August
 Smart Lock Proالذكي لقفل باب منزلك �أو فتحه
للآخرين� ،إن كنت خارج املنزل ،وكذلك تغيري
درجة حرارة طهي الأطعمة ،ومراقبة الوقت املتبقي
لالنتهاء من الطهي ،عرب ملحق Anova Precision
� Cookerإذا ما كانت يدك م�شغولة ب�أمر �آخر،
وم�صابيح  Philips Hueالتي ميكن تغيري �شدة
�إ�ضاءتها ولونها �صوت ًيا ،ومقب�س TP-Link HS105
 Smart Plugالذي ميكن و�صله باملكيف املنزيل� ،أو
املروحة� ،أو �آلة �صنع القهوة لت�شغيل تلك الأجهزة،
�أو �إيقافها عن العمل �صوت ًيا ،ومن �أي غرفة يف
املنزل .كذلك ملحق Nest Learning Thermostat
الذي ي�سمح بالتحكم يف درجة حرارة كل غرفة عرب
ال�سماعات املنزلية الذكية ،وجر�س Ring Video
 Doorbell 2ملراقبة من يقرتب من باب منزلك
وعر�ض �صورته والتحدث معه عن ُبعد� ،إ�ضافة
�إىل ملحق Chamberlain MyQ Garage Door
 Openerالذي مي ِّكنك من فتح باب مر�آب ال�سيارة
وقفله عن ُبعد.

تطبيقات منوعة
يهتم كثري من امل�ستخدمني بتحرير الت�سجيالت ال�صوتية .وهنا
جمموعة من هذه التطبيقات التي تتميز ب�أنها ال تتطلب �أي خربة
يف عامل ال�صوتيات وتنا�سب املبتدئني ،وميكن حتميلها من متجر
�آيتونز الإلكرتوين.

نظارات ذكية لتتبع النشاط البدني
تُعد النظارات الذكية �إحدى الو�سائل احلديثة ملتابعة الن�شاط
البدين .وقد �صدر عدد من النظارات الذكية التي �أثبتت كفاءتها
بقدرات متباينة� .إذ تقدم نظارات  Levelالذكية القدرة على
تتبع الن�شاط البدين على نحو مريح ،دون احلاجة �إىل النظر �إىل
الهاتف �أو ال�ساعة الذكية ،ذلك �أن املعلومات �ستظهر �أمامك على
عد�سة النظارة .التقنية مدجمة داخل الإطار ووزنها خفيف ومريح
لالرتداء اليومي ،وت�صميمها كال�سيكي ،ما ال يجعل امل�ستخدم
يبدو غري ًبا بني الآخرين .كما ترتبط النظارة ال�سلك ًيا مع تطبيق
يف هاتف امل�ستخدم ملراقبة ن�شاطه الريا�ضي ،وعدد خطواته،
ومراقبة تقدمه يف �أهدافه اليومية والأ�سبوعية وال�شهرية ،بنظرة
خاطفة يف �أثناء التمرين دون �أي �إعاقة .النظارة متوافرة ب�أربعة
�ألوان خمتلفة.
�أما نظارة  Recon Jet Smart Eyewearالذكية ،فتُعد من �أقوى
النظارات الذكية التي ت�ستهدف الريا�ضيني واملهتمني باللياقة
البدنية ،وهي تقدم بيانات �صحية مبا�شرة على عد�ستها ،لرتيح
امل�ستخدم من النظر �إىل �أجهزة تتبع الن�شاط البدين .وت�ستخدم
النظارة جمموعة من امل�ست�شعرات لقراءة العالمات احليوية
للم�ستخدم ،مع �إمكانية م�شاركة هذه البيانات مع الآخرين عرب
ال�شبكات االجتماعية من خالل خدمات حتليل الن�شاط البدين،
مع القدرة على ت�صوير ما يقوم به امل�ستخدم حال ًيا من منظوره،
والتحكم يف املو�سيقا التي ي�ستمع �إليها من هاتفه اجلوال بكل
�سهولة .وت�ستطيع النظارة مراقبة معدل نب�ضات القلب ،وامل�سافة
املقطوعة ،واالرتفاع عن �سطح البحر ،وحتديد ال�سرعة ،وغري ذلك
من بيانات .وتنا�سب النظارة من ميار�س الريا�ضة على الدراجات
الهوائية� ،أو يف ال�صاالت الريا�ضية وال ي�ستطيع ا�ستخدام يديه
للتفاعل مع الهاتف اجلوال.

Hokusai Audio Editor

تطبيق جماين متخ�ص�ص يف توحيد م�ستويات الأ�صوات يف
الت�سجيالت ،وحترير املو�سيقا ب�سهولة ،و�إ�ضافة املر�شحات وامل�ؤثرات
ال�صوتية الإ�ضافية ،وغريها من الأدوات الأخرى.

Hindenburg Field Recorder

يوفر التطبيق �سهولة كبرية يف اال�ستخدام ،ويف حترير ال�صوتيات عرب
 3خطوات ب�سيطة ،هي ت�سجيل �أي مقطع مو�سيقي ،وحتديد املناطق
ال�صوتية التي يرغب امل�ستخدم يف حتريرها ،ومن ثم تفعيل �أدوات
التحرير املختلفة ،وم�شاركة امللف ال�صوتي النهائي مع الآخرين عرب
ال�شبكات االجتماعية املختلفة .ويبلغ �سعر التطبيق  30دوال ًرا.

TwistedWave

يعد من �أف�ضل تطبيقات حترير الت�سجيالت ال�صوتية للمبتدئني
واملحرتفني ،وذلك ب�سبب تقدميه لكثري من امل�ؤثرات ال�صوتية املفيدة،
مثل الت�أخري ،والإعادة ،واحلذف ،وزيادة الوقت ،والت�سريع ،وغريها.
ويدعم التطبيق التعامل مع كثري من امللفات ال�صوتية بامتدادات
خمتلفة ،ومنها ،MP3 :و ،AACو ،WAVو،FLAC
و ،AIFFو .CAFويبلغ �سعر التطبيق  10دوالرات.

Medly

يتميز التطبيق املجاين عن غريه بتقدمي واجهة ا�ستخدام مميزة
و�سهلة للغاية ،مع تقدمي مكتبة مو�سيقية �ضخمة حتتوي على �أكرث من
 700ملف �صوتي ،ميكن تعديله ،و�إ�ضافته �إىل ت�سجيالت امل�ستخدم،
بالإ�ضافة �إىل تقدميه مل�ؤثرات �صوتية �إ�ضافية ،والقدرة على ت�سجيل
�صوت امل�ستخدم ،وحتميل الت�سجيل النهائي �إىل �شبكة �ساوند كالود،
وم�شاركته مع الآخرين.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

ُ
شقائق ال ُّن ْع َمان

قال �أبو متام يف و�صف فتح عمورية ومدح املعت�صم باهلل:

قال

ابن منظور يف ل�سان العرب:
َ�شقائقُ ال ُّن ْع َمان :نبتٌ  ،واحدتها
َ�ش ِقي َق ٌة�ُ .س ِّميت بذلك حلمرتها على الت�شبيه
ب�شقيقة الربق .وقيل واحده وجمعه �سواء،
و�إمنا �أُ�ضيف �إىل النعمان لأنه َح َمى � ً
أر�ضا
فكرث فيها ذلك .وقيلَ :ن ْو ٌر �أحمر ي�سمى
�شقائقُ ال ُّن ْع َمان ،و�إمنا �سمي بذلك و�أُ�ضيف
�إىل النعمان لأنَّ ال ُّن ْع َمان بن املنذر نزل
على �شقائق رمل قد �أنبتت َّ
ال�ش ِق َر الأحم َر،
َّ
فا�ستح�سنها و�أمر �أن تحُ ْ َمى ،فقيل لل�ش ِق ِر:
ا�سم الدم،
�شقائقُ النعمان .وقيل ال ُّن ْع َمان ُ
و�شقائ ُق ُه ِق َط ُعهُُ ،
ف�ش ِّب َهت حمرتها بحمرة
و�س ِّميت هذه الزهرة �شقائق ال ُّن ْع َمان
الدمُ ،
ا�سم ال�شقائق عليها.
وغلب ُ

�شحب
وظلم ٌة من دخ� ٍ
�ضحى ِ
�ان يف ً
وال�شم�س واجب ٌة م��نْ َذا و ْمل تجَ ُ � ِ�ب
ُ
هلل ُم��رت��غ� ِ�ب
هلل ُم ��رت� �ق � ٍ�ب يف ا ِ
ِ
�ضاب ا ُ
خل ّر ِد ال ُع ُر ِب
ك� َأ�س الك َرى و ُر َ
ُجلودُهُ م َ
قبل ُن ْ�ض ِج الت ِني وال ِع َن ِب
نق�ضب
ير ُم ِ
�ام غ� ِ
مو�صول ٍة �أو ِذم � ٍ
�ام َب� � ْ�د ٍر �أ ْق� � � َر ُب ال� َّن���َ�س� ِ�ب
و َب �ْي�نْ َ �أي� � ِ

��ض��و ٌء م��ن ال�ن��ا ِر ُّ
والظلما ُء عاكف ٌة
فال�شم�س طالع ٌة ِمنْ َذا وقد �أ َف َل ْت
ُ
هلل ُم � ْن � َت � ِق� ٍ�م
َت � ْ�دب�ي ُ�ر ُم � ْع � َت �� �ص� ٍ�م ب� ��ا ِ
ل� َّب� ْي� َ�ت ��ص��و ًت��ا ِز َب� ْ�ط��ر ًي��ا هَ � َر ْق� َ�ت له
ت�سعون �أل ًفا ك�آ�سا ِد ال�ش َرى َن ِ�ض َج ْت
رحم
�إن كان ب َني
ِ
�صروف ال َّد ِ
هر من ٍ
�ام� َ�ك ال�لات��ي ُن� ِ���ص� ْرتَ بها
ف� َب�ْي�نْ َ �أي� ِ

تاريخ الطبري
لأبي جعفر الطربي (ت310هـ)

م�ؤ ِّلف

وذهب مث ًال
جاء َعلَى ُغ َب ْيرا ِء َّ
الظ ْه ِر

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
ال ُغبَيرْ اء :ت�صغري ال َغبرْ اء وهي
الأر�ض� .أي جاء وال ي�صاحبه غري �أر�ضه التي
يجيء ويذهب فيهاُ .يك َّنى بها عن اخليبة.
قال الأزهري :هذا كقولهم :رجع َد ْر َجه الأول،
ورجع َع ْو َد ُه على بدئه ،ورجع على �أ ْد َر ِاج ِه .كل
هذا �إذا رجع ومل ُي ِ�ص ْب �شي ًئا.
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هذا الكتاب هو �أبو جعفر حممد بن
جرير الطربي� ،إما ٌم حمدّث وفقيه،
�سار ذكره مع الزمان .قال عنه اخلطيب البغدادي:
«كان �أحد �أئمة العلماءُ ،يحكم بقوله و ُيرجع �إىل
ر�أيه ملعرفته وف�ضله .وكان قد جمع من العلوم ما
مل ي�شاركه فيه �أحد من �أهل ع�صره ،وكان ً
حافظا
لكتاب اهلل ،عار ًفا بالقراءات ،ب�ص ًريا باملعاين،
فقيهًا يف �أحكام القر�آن ،عاملًا بال�سنن وطرقها،
و�صحيحها و�سقيمها ،ونا�سخها ومن�سوخها ،عار ًفا
ب�أقوال ال�صحابة والتابعني ،عار ًفا ب�أيام النا�س
و�أخبارهم ،وله الكتاب امل�شهور يف تاريخ الأمم
وامللوك ،وكتاب يف التف�سري مل ُي�ص ِّنف �أحد مثله».
ُيعد هذا الكتاب �أ�شمل عمل تاريخي بني
م�ص َّنفات العرب� ،أقامه الطربي على منهج
مر�سوم ،و�ساقه يف طريق ا�ستقرائي �شامل ،بلغت
فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان� .أكمل
فيه الطربي ما قام به امل�ؤرخون قبله ،وم َّهد ال�سبيل
ملن جاء بعده.
�أما م�صادر الطربي يف هذا ال�سفر النفي�س،
فهي كل ما �سبقه من املواد التي عرفها العرب من
قبله ،ف�أخذ التف�سري عن جماهد وعكرمة وغريهما
ممن نقل عن ابن عبا�س ،ر�ضي اهلل عنهما .ونقل
ال�سرية عن �أبان بن عثمان ،وعروة بن الزبري،
و�شرحبيل بن �سعد ،ومو�سى بن عقبة ،وابن �إ�سحاق.
�أما املنهج الذي �سار عليه الطربي يف كتابه،
فقد اتبع طريقة املحدِّ ثني ،فهو يذكر احلوادث
ال�سند حتى
مبقدار ما عنده من الطرق ،ويذكر َّ

يت�صل ب�صاحبه .وفيما عدا ذلك ينقل من الكتب،
في�صرح با�سم الكتاب �أحيا ًنا� ،أو ينقل عن امل�ؤلفني
من غري تعيني الكتاب الذي نقل عنه .ويف هذا
يقول الطربي يف مقدمة كتابه« :وليعلم الناظر يف
كتابنا �أن اعتمادي يف كل ما �أح�ضرتُ ذكره فيه،
مما �شرطتُ �أين را�سمه فيه� ،إمنا هو على ما رويت
من الأخبار التي �أنا ذاكرها فيه ،والآثار التي �أنا
م�سندها �إىل رواتها ...فما يكن يف كتابي هذا
من خرب ذكرناه عن بع�ض املا�ضني مما ي�ستنكره
قارئه� ،أو ي�ست�شنعه �سامعه ،فليعلم �أنه مل ي�ؤت يف
ذلك من ق َبلنا ،و�إمنا �أتى من ِق َبل بع�ض ناقليه
�إلينا ،و�أ ّنا �إمنا �أَدَّينا ذلك على نحو ما �أُدِّيَ �إلينا».
بد�أ الطربي كتابه بذكر الداللة على حدوث
الزمان ،ثم ذكر �آدم ،وما كان بعده من �أخبار
ً
متعر�ضا للحوادث التي وقعت يف
الأنبياء والر�سل،
مف�س ًرا ما ورد يف القر�آن الكرمي ب�ش�أنهم.
زمانهمِّ ،
ثم ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث
الر�سول ،عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم� .أما
الق�سم الإ�سالمي فقد رتَّبه على احلوادث من عام
الهجرة حتى �سنة 302هـ ،وذكر يف كل �سنة ما وقع
فيها من الأحداث املذكورة والأيام امل�شهورة.
ترجع قيمة هذا الكتاب �إىل �أنَّ م�ؤلفه ا�ستطاع
�أن يجمع بني دفتيه جميع املواد املودعة يف كتب
احلديث والتف�سري واللغة والأدب وال�سري واملغازي
ن�سق الطربي بينها تن�سي ًقا
والأ�شعار واخلطب .وقد َّ
منا�س ًبا وعر�ضها ً
عر�ضا رائ ًعا ،نا�س ًبا كل رواية �إىل
�صاحبها وكل ر�أي �إىل قائله.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

أبريل 2018
 2–1أبريل

 4–1أبريل

 15–5أبريل

المؤتمر الدولي الخامس لإلعاقة
والتأهيل – الرياض
ي ّ
ُنظم المؤتمر مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة،
بفندق اإلنتركونتيننتال .ويهدف إلى التركيز في طرق
البحث العلمي ،عبر األبحاث الحديثة وآخر المستجدات
في مجال اإلعاقة .ويتضمّ ن المؤتمر ورش عمل،
ً
ومعرضا للكتب المتخصصة
ومحاضرات علمية،
واألجهزة والتقنيات الحديثة.
www.icdr.org.sa

ملتقى السفر واالستثمار السياحي
السعودي -الرياض
ّ
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
هذا الملتقى في مركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات ،وذلك لالطالع على المشروعات المرتبطة
بالسياحة والشركات السياحية .يشارك في الملتقى
الجهات ذات العالقة ،والوجهات السياحية الداخلية
العارضة من مناطق المملكة ،والفنادق العالمية.
www.sttim.com.sa

مهرجان الورد الطائفي  -الطائف
يقام المهرجان سنويًا بالطائف ،حيث تنتشر مزارع
الورد في منطقتي الهدا والشفا .يشهد المهرجان
إقامة مسابقات وأنشطة متعددة تتعلق بالورود،
باإلضافة إلى إنشاء سجادة زهور كبيرة.
يتزامن موعد انعقاد المهرجان مع موسم حصاد
الورد ،ليُعرف الزوار بمراحل القطف والتقطير،
ويسهم في تنشيط السياحة الداخلية.

 10–9أبريل

 13–10أبريل

 12-11أبريل

المؤتمر السعودي السنوي الخامس للنقل
والبنية التحتية  -الرياض
يقام هذا المؤتمر في فندق ماريوت ،ويعرض أهم
مشروعات البنية التحتية والنقل وفرص االستثمار
في المملكة وفي منطقة الشرق األوسط ،وعلى
رأسها مشروعات السكك الحديدية .يمثل المؤتمر
منصة لمتخذي القرارات الرئيسين لاللتقاء ،والتعرف
إلى فرص تطوير البنى التحتية في دول المنطقة.
www.bricsaconsulting.com

معرض الرياض للسفر  - 2018الرياض
حدث سنوي مهم تشهده العاصمة السعودية
الرياض ،يجمع شركات السفر والسياحة الرائدة،
والالعبين الرئيسين في القطاع من داخل المملكة
والمنطقة مع ممثلي هيئات الترويج السياحي،
والضيافة وشركات الطيران ،في فندق فور
سيزونز بالرياض.
www.riyadhtravel.net

معرض الذكاء االصطناعي العالمي  -دبي
يهدف المعرض إلى جلب المختصين والعلماء
والمستثمرين والباحثين والمخترعين من جميع أنحاء
العالم .وسيتمكن الحضور من االستفادة من نقاشات
يلقيها المختصون تسلط الضوء على التعقيدات األخالقية
التي تترافق مع االعتماد على الروبوتات الذكية ،إضافة
إلى تأثيرها في القطاعات التجارية.
dubai.worldaishow.com

 16-15أبريل

 25-22أبريل

 29أبريل–  1مايو

منتدى جدة االقتصادي السادس عشر  -جدة
ينعقد المنتدى في فندق الريتز كارلتون ،ويُعد
منصة دولية لتبادل اآلراء واألفكار بين صُ ّناع
القرار االقتصادي في أكثر من  60دولة من أنحاء
العالم .ويحظى المنتدى بمشاركة السياسيين
والشخصيات العامة التي تؤثر على نحو مباشر أو
غير مباشر في السياسات االقتصادية.

سوق السفر العربي – دبي
يقام ملتقى سوق السفر العربي ً
حدثا عالميًا رائدًا في
قطاع السفر في منطقة الشرق األوسط .تشهد
هذه األنشطة صفقات أعمال وتعاو ًنا تبلغ قيمتها أكثر
من  2.5مليار دوالر بين مستثمرين وأصحاب أعمال
ومورّدين.
www.arabiantravelmarket.wtm.com

المعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني
للجودة  -الرياض
ينعقد الحدث في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
ُجسد منصة استثنائية رائدة
والمعارض ،وي ّ
مخصصة للجودة وممارسات اختبارها .يجمع
الملتقى إلى جمع النخب من والمهتمين بالجودة
لنقل أفضل الممارسات وتقنيات اإلنتاج العالمية.
www.saudiqualex.com
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الكلمة الضائعة

تسالي

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

رب  -لب.

 ٣أحرف:

لثة  -قدر  -مير  -سار  -دان  -يرس.

 ٤أحرف:

ا

مساء  -مدين  -جعفر  -مائل  -رشيق -
دعاء  -نعمل.

ل

ا

ح ز

ا

ب

 ٥أحرف:

اركان  -عشائر  -شاهده  -متقدم -
مليون  -مشكاة  -هرمون -
ازدهار  -نهاري.

 6أحرف:

اناهيد  -امتنان.

 7أحرف:

االحزاب  -االسنان  -االحقاف.

 8أحرف:

الجاهلية.

أشكال مسلية

لألذكياء فقط

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

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

الرقم المفقود
هل تستطيع إيجاد قيمة الرقم المفقود؟

51
63
70
60

 -أبريل 2018

4
12
18

؟
60
90

2
6
9
إعداد :نور الرشدان

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

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

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

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

تمارينك الرياضية في أثناء السفر
�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(

83397101 5

83397109

66073543

88329923

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

A renewed effort to find the third
leg was launched with the Nokia
Ventures Organisation (NVO) under
the leadership of one of Nokia’s top
management team. This visionary
programme absorbed all existing
ventures and sought out new
technologies. It was successful in
the sense that it nurtured a number
of critical projects which were
transferred to the core businesses.
In fact, many opportunities NVO
identified were too far ahead of their
time; for instance, NVO correctly
identified “the internet of things” and
found opportunities in multimedia
health management – a current growth
area. But it ultimately failed due to
an inherent contradiction between
the long-term nature of its activities
and the short-term performance
requirements imposed on it.

Reorganising for agility |

Although
Nokia’s results were strong, the share price
high and customers around the world
satisfied and loyal, Nokia’s CEO Jorma
Ollila was increasingly concerned that
rapid growth had brought about a loss of
agility and entrepreneurialism. Between
2001 and 2005, a number of decisions
were made to attempt to rekindle Nokia’s
earlier drive and energy but, far from
reinvigorating Nokia, they actually set up
the beginning of the decline.
Key amongst these decisions
was the reallocation of important
leadership roles and the poorly
implemented 2004 reorganisation
into a matrix structure. This led to
the departure of vital members of
the executive team, which led to the
deterioration of strategic thinking.
Tensions within matrix organisations
are common as different groups with
different priorities and performance
criteria are required to work
collaboratively. At Nokia,which had
been acccustomed to decentralised
initiatives, this new way of working
proved an anathema. Mid-level
executives had neither the experience
nor training in the subtle integrative
negotiations fundamental in a
successful matrix.
As I explain in my book, process
trumps structure in reorganisations. And
so reorganisations will be ineffective
without paying attention to resource
allocation processes, product policy and

product management, sales priorities
and providing the right incentives for
well-prepared managers to support these
processes. Unfortunately, this did not
happen at Nokia.
NMP became locked into an
increasingly conflicted product
development matrix between product
line executives with P&L responsibility
and common “horizontal resource
platforms” whose managers were
struggling to allocate scarce resources.
They had to meet the various and
growing demands of increasingly
numerous and disparate product
development programmes without
sufficient software architecture
development and software project
management skills. This conflictual
way of working slowed decisionmaking and seriously dented
morale, while the wear and tear of
extraordinary growth combined
with an abrasive CEO personality
also began to take their toll. Many
managers left.
Beyond 2004, top management
was no longer sufficiently
technologically savvy or strategically
integrative to set priorities and
resolve conflicts arising in the new
matrix. Increased cost reduction
pressures rendered Nokia’s strategy
of product differentiation through
market segmentation ineffective and
resulted in a proliferation of poorer
quality products.

The swift decline | The following
years marked a period of infighting
and strategic stasis that successive
reorganisations did nothing to
alleviate. By this stage, Nokia was
trapped by a reliance on its unwieldy
operating system called Symbian.
While Symbian had given Nokia
an early advantage, it was a devicecentric system in what was becoming
a platform- and application-centric
world. To make matters worse,
Symbian exacerbated delays in new
phone launches as whole new sets
of code had to be developed and
tested for each phone model. By
2009, Nokia was using 57 different
and incompatible versions of its
operating system.
While Nokia posted some of
its best financial results in the late
2000s, the management team was

struggling to find a response to a
changing environment: Software was
taking precedence over hardware
as the critical competitive feature in
the industry. At the same time, the
importance of application ecosystems
was becoming apparent, but as
dominant industry leader Nokia lacked
the skills, and inclination to engage
with this new way of working.
By 2010, the limitations of Symbian
had become painfully obvious and it
was clear Nokia had missed the shift
toward apps pioneered by Apple. Not
only did Nokia’s strategic options seem
limited, but none were particularly
attractive. In the mobile phone market,
Nokia had become a sitting duck
to growing competitive forces and
accelerating market changes. The game
was lost, and it was left to a new CEO
Stephen Elop and new Chairman Risto
Siilasmaa to draw from the lessons
and successfully disengage Nokia from
mobile phones to refocus the company
on its other core business, network
infrastructure equipment.

What can we learn from Nokia |

Nokia’s decline in mobile phones cannot
be explained by a single, simple answer:
Management decisions, dysfunctional
organisational structures, growing
bureaucracy and deep internal rivalries
all played a part in preventing Nokia
from recognising the shift from
product-based competition to one
based on platforms.
Nokia’s mobile phone story
exemplifies a common trait we see in
mature, successful companies: Success
breeds conservatism and hubris
which, over time, results in a decline
of the strategy processes leading to
poor strategic decisions. Where once
companies embraced new ideas and
experimentation to spur growth, with
success they become risk averse and
less innovative. Such considerations
will be crucial for companies that want
to grow and avoid one of the biggest
disruptive threats to their future – their
own success.

*

Yves Doz is an Emeritus Professor of
Strategic Management at INSEAD.
He is the programme director for the
Managing Partnerships and Strategic
Alliances programme.
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Nokia’s
Failure
The Strategic Reasons
The moves that led to Nokia’s
decline paint a cautionary tale for
successful firms.
Yves Doz *

In

less than a decade, Nokia
emerged from Finland to lead the
mobile phone revolution. It rapidly grew
to have one of the most recognisable
and valuable brands in the world. At
its height Nokia commanded a global
market share in mobile phones of over
40 percent. While its journey to the
top was swift, its decline was equally
so, culminating in the sale of its mobile
phone business to Microsoft in 2013.
It is tempting to lay the blame for
Nokia’s demise at the doors of Apple,
Google and Samsung. But as I argue in my
latest book, “Ringtone: Exploring the Rise
and Fall of Nokia in Mobile Phones”, this
ignores one very important fact: Nokia
had begun to collapse from within well
before any of these companies entered the
mobile communications market. In these
times of technological advancement, rapid
market change and growing complexity,
analysing the story of Nokia provides
salutary lessons for any company wanting
to either forge or maintain a leading
position in their industry.
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Early success |

With a young,
united and energetic leadership team
at the helm, Nokia’s early success was
primarily the result of visionary and
courageous management choices
that leveraged the firm’s innovative
technologies as digitalisation and
deregulation of telecom networks
quickly spread across Europe. But
in the mid-1990s, the near collapse
of its supply chain meant Nokia was
on the precipice of being a victim of
its success. In response, disciplined
systems and processes were put in
place, which enabled Nokia to become
extremely efficient and further scale up
production and sales much faster than
its competitors.
Between 1996 and 2000, the
headcount at Nokia Mobile Phones
(NMP) increased 150 percent to 27,353,
while revenues over the period were up
503 percent. This rapid growth came at
a cost. And that cost was that managers
at Nokia’s main development centres
found themselves under ever increasing

short-term performance pressure
and were unable to dedicate time and
resources to innovation.
While the core business focused on
incremental improvements, Nokia’s
relatively small data group took up the
innovation mantle. In 1996, it launched
the world’s first smartphone, the
Communicator, and was also responsible
for Nokia’s first camera phone in 2001
and its second-generation smartphone,
the innovative 7650.

The search for an elusive third
leg | Nokia’s leaders were aware of

the importance of finding what they
called a “third leg” – a new growth area
to complement the hugely successful
mobile phone and network businesses.
Their efforts began in 1995 with the New
Venture Board but this failed to gain
traction as the core businesses ran their
own venturing activities and executives
were too absorbed with managing
growth in existing areas to focus on
finding new growth.

It will be more important than ever for people
of all ages to update their skills and renew
their training continuously,
given how their occupations will continue

to be reshaped by technology

since 2005 in the United States and
across the advanced-country world.
Moreover, as the economist Timothy
Taylor recently pointed out, the rate of
change of the occupational structure,
defined as the absolute value of jobs
added in growing occupations and
jobs lost in declining occupations, has
been slowing, not accelerating, since
the 1980s. This is not to deny that the
occupational structure is changing. But
it calls into question the widely held view
that the pace of change is quickening.
The second thing everyone thinks
they know is that previously safe jobs
are now at risk. Once upon a time, it
was possible to argue that robots would
displace workers engaged in routine
tasks, but not the highly skilled and
educated – not the doctors, lawyers and,
dare one say, professors. In particular,
machines, it was said, are not capable
of tasks in which empathy, compassion,
intuition, interpersonal interaction, and

communication are central.
Now, however, these distinctions are
breaking down. Amazon’s Alexa can
communicate. Crowd-sourcing, together
with one’s digital history, can intuit
buying habits. Artificial intelligence can
be used to read x-rays and diagnose
medical conditions. As a result, all jobs,
even those of doctors, lawyers, and
professors, are being transformed.
But transformed is not the same
as threatened. Machines, it is true,
are already more efficient than legal
associates at searching for precedents.
But an attorney attuned to the
personality of her client still plays an
indispensable role in advising someone
contemplating a messy divorce whether
to negotiate, mediate, or go to court.
Likewise, an attorney’s knowledge of the
personalities of the principals in a civil
suit or a criminal case can be combined
with big data and analytics when the
time comes for jury selection. The job is
changing, not disappearing.
These observations point to what is
really happening in the labor market.
It’s not that nurses’ aides are being
replaced by health-care robots; rather,
what nurses’ aides do is being redefined.
And what they do will continue to be
redefined as those robots’ capabilities
evolve from getting patients out of
bed to giving physical therapy sessions
and providing emotional succor to the
depressed and disabled.
At one level, this is good news for
those concerned about the prospects of
incumbent workers: there will continue
to be demand for workers in existing
occupations. Not all nurses’ aides will
have to become software engineers. The
knowledge they acquire on the job – of
how one interacts with patients, how one
recognizes their moods, and how one
acknowledges their needs – will remain
pertinent and valued. They will use that
knowledge to guide and cooperate with
their robotic colleagues.
Thus, the coming technological

transformation won’t entail occupational
shifts on the scale of the Industrial
Revolution, with its wholesale
redistribution of labor between the
agricultural and industrial sectors.
After all, the vast majority of Americans
already work in the service sector. But
it will be more important than ever for
people of all ages to update their skills
and renew their training continuously,
given how their occupations will
continue to be reshaped by technology.
In countries like Germany, workers
in a variety of sectors receive training as
apprentices and then over the course of
their working lives. Companies invest
and reinvest in their workers, because
the latter can insist on it, possessing
as they do a seat in the boardroom as
a result of the 1951 Codetermination
Law. Employers’ associations join with
strong trade unions to organize and
run training schemes at the sectoral
level. The schemes are effective, in part,
because the federal government sets
standards for training programs and
issues uniform curricula for trainees.
In the US, board membership for
workers’ representatives, strong unions,
and government regulation of privatesector training are not part of the
prevailing institutional formula. As a result
firms treat their workers as disposable
parts, rather than investing in them. And
government does nothing about it.
So here’s an idea. Instead of a “tax
reform” that allows firms to expense
their capital outlays immediately, why
not give companies tax credits for the
cost of providing lifelong learning to
their employees?

*

Barry Eichengreen, is Professor of
Economics at the University of California,
Berkeley, and a former senior policy adviser at the International Monetary Fund.
His latest book is Hall of Mirrors:The
Great Depression, the Great Recession,
and the Uses – and Misuses – of History.
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Robots, machine learning,
and artificial intelligence promise to change
fundamentally the nature of work.
Everyone knows this,
or at least they think they do.
Barry Eichengreen *
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Two Myths
about
Automation

many people believe that
technological progress
and job destruction are accelerating
dramatically, there is no evidence of
either trend. In reality, total factor
productivity, the best summary measure
of the pace of technical change, has been
stagnating since 2005 in the US and
across the advanced-country world.
Specifically, they think they know
two things. First, more jobs than ever
are threatened. “Forrester Predicts that
AI-enabled Automation will Eliminate
9% of US Jobs in 2018,” declares one
headline. “McKinsey: One-third of US
workers could be jobless by 2030 due to
automation,” seconds another.
Reports like these leave the impression
that technological progress and job
destruction are accelerating dramatically.
But there is no evidence of either trend.
In reality, total factor productivity, the
best summary measure of the pace of
technical change, has been stagnating

While
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CTRL-Labs is working on physical sensors that can decode your brain’s commands and send them to a computer.
Here, an engineer runs a demo of one of their products at their offices in New York City.

Picking up a glass of water in front of you and

raising it to your lips is an incredibly, incredibly skillful task.
It’s not for free. Your brain dedicates a ton of effort
and a ton of computing, if you will, to that task
perspective, in 2007, the iPhone came out, and as an evolved
species, we regressed. We did not learn how to communicate
better. We just constrained our communication, because typing
and doing text on the phone is such a nightmare. I want it to
feel better than it does when you’re at a keyboard, even if you’re
a really good typist — on a phone. I want to reimagine those
experiences so the kinds of regressions, steps backwards, that
we took in the last 10 years, we can start to move forward a bit.
I want to see computing break through to a different level of
facility and value for people. That might sound abstract, but I
really imagine things like, why do you use a keyboard to enter
text into a machine? Why can’t I write a message to my wife
from my pocket, with my hand still in my pocket?
Think of the way you try to select text today when you’re trying to edit. Think about the way you use a mouse and how slow
that task is. What if you were typing and selecting text simultaneously, without having to move your hand over to the mouse?
All these things become much richer and much more natural
once you move away from devices and decode the actual
nerves. There literally is no interaction with a machine today
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— computer, robot, et cetera — that this technology doesn’t
ultimately completely turn upside down.

Some would say we are already too intertwined with
machines. Does anything give you pause about the
direction we’re going?

We made a massive couple of steps backwards with the mobile
Internet. [Given] always-available information in our faces
with a painfully restricted ability to go interact with all of those
things, I think humanity steps backwards. We’ve lost control. It’s
like the machines started programming us more and more.
The reason we called the company CTRL-Labs is because
we’re trying to give people control in terms of moving it
forward, changing the promise of interactions between people
and machines. Let’s turn the machine back into a tool. I want us
programming machines in the deepest possible sense.

*

Christina Nunez, is a writer and frequent contributor
to National Geographic.

that runs out of battery life. The trackpad that
The mouse
gets stuck, unresponsive to a swiping finger. The “sent

The concept of a brain-machine interface involves
decoding messages from motor neurons. Explain what
that means?

The neurons that represent your intentions — your volition in
the world — are your motor neurons.
When your brain wants to go and do something in the
world, it turns muscles on and off. This is almost a depressing
statement, but there’s nothing else your brain can actually do.
There’s lots of things that you perceive and understand in the
world. But in terms of action, all that your brain can do is turn
muscles on and off. That’s done via motor neurons, and those
are the neurons that we interface with in our work.

How does it actually work? Where do you put the
sensors?

We don’t go into a lot of detail, because there’s some very active
intellectual property work on our part right now. [But] our
company doesn’t care where the sensors are on your body. One
place happens to be on your wrist. It could be around your
neck, inside your ear, your ankle. None of that really matters to
us. What we care about is having access to the electrical signals
that motor neurons generate as they connect to muscle.
When you think about all of the different ways that you
move in the world, all the different ways that motor neurons
turn things on and off, the most densely innovative part of your
body is your hands. We experience all the things we do with
our hands as skillful, and in particular, adaptive. Something as
simple as picking up a glass of water in front of you and raising
it to your lips is an incredibly, incredibly skillful task. It’s not for
free. Your brain dedicates a ton of effort and a ton of computing, if you will, to that task — something that you just take
totally for granted.

And then how does that translate to improving how we
interact with computers today?

Today you do all of that interaction with a device in between
you, whether it’s a mouse or a keyboard or a joystick. It’s only
by removing the device and directly decoding the nerve that

Alex Welsh

from my iPhone, please forgive typos” disclaimer.
You might consider these annoyances as inevitable byproducts
of an otherwise evolved digital age. Thomas Reardon sees them
as proof that our relationship with computers is fundamentally
broken.
Reardon, a neuroscientist who created one of the earliest
portals to the internet — Microsoft’s Internet Explorer —
envisions a world where machines take direct orders from our
brains.
His New York City-based startup, CTRL-Labs, is working on
an external body sensor that can operate a computer by decoding thoughts. Reardon talked to National Geographic about his
work on a brain-machine interface and its role in the future of
computing.

“We’re trying to give people control,”
Thomas Reardon says of the brain-machine interface
his company is building.

we can break through to a new kind of interaction between
humans and machines.
You can input tons and tons of information into your brain,
and you can analyze it in real time. You are a phenomenal
processing machine. Where you are restricted is when you
actually want to output something. That’s because you have to
do it through muscles, which are biomechanical. That’s where
everything gets gummed up, and that’s what we’re trying to
solve through.
I want to see computing break through to a different level of
facility and value for people.

When you started this in 2015, what did you see in this
space that wasn’t being done already?

All of the brain-machine interface work to date has really focused on clinical populations: people who have nerve pathologies, things like ALS or any number of muscular dystrophies.
Our big idea was, well, wait a second, most of the work that’s
been done to date has been addressed to people who lack functioning motor systems. So what would happen if you actually
have a functioning motor system? How would you approach
the brain-machine interface problem then? That was the kind of
founding animus of the company: Rather than trying to work
around the motor neuron system, let’s actually work with it.

There are so many potential applications for this. Are
there one or two that are particularly compelling to you?
The first thing we want to fix is text on phones. From my
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How Your Brain
May One Day Control
Your Computer
If the founders of ctrl-labs have their way,
you won’t type commands to a machine.
You’ll think them.
Christina Nunez*
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Richly illuminated manuscript of the Qur’an featuring a combination of naskh and muhaqqaq scripts, typical of
Ottoman copies of the 16th and 17th centuries.

today. Thus, it becomes very important
to introduce to the countries across the
globe the Kingdom’s great heritage and
its leading role in the human as well as
Islamic civilization.
Pursuant to this policy, the exhibition’s
Asian tour was flagged off by Prince
Sultan Ibn Salman, President of the
Riyadh-based Saudi Commission for
Tourism & National Heritage (SCTH)
with an aim to bolster ties and enhance
cultural communication with the Far
East. The exhibition is currently being
hosted by the National Museum in
Tokyo, Japan, which is the third Asian
stop of the ‘Roads of Arabia’ and the
13th stop internationally, after being
held in Seoul, Beijing, four European
countries, and five cities in the US.

To this end, it is important to mention
that the expo has received official, media
and cultural attention in Japan, where
it was considered as an important event
and the largest exhibition of its kind.
The exhibition, which includes 466 rare
archaeological pieces, introduce the
civilizational dimension of Saudi Arabia
and its cultural legacy. The artifacts
cover the period extending from the
Paleolithic Period (one million years
BC) to the pre-Islamic periods, passing
through the Islamic period, until the
establishment of the modern Saudi State
in its three phases, from 1744 to the
reign of late King Abdulaziz.
On the top of all, the exhibition
offers a journey through the heart of
Arabia, orchestrated by photographs

of the region’s sumptuous landscapes
and pastoral charm. The 466 items
chosen, most of which have never left
the country of origin before, provide
an original panorama of the different
cultures that succeeded each other
within the Kingdom of Saudi Arabia
from prehistoric times through the
dawn of the modern world. It is
like feast for the eyes of tourists and
travelers, who get the opportunity to
visit the expo.
After Japan, Roads of Arabia will be
staged in Istanbul during summer this
year before moving on to the Louvre
Abu Dhabi in the latter part of the year.
The exhibition is a joint initiative of
Saudi Aramco’s King Abdulaziz Center
for World Culture and the SCTH.
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Roads of Arabia

The exhibition,
which includes 466 rare archaeological pieces,
introduce the civilizational
dimension of Saudi Arabia
and its cultural legacy

A funereal
mask from first
century CE.
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The importance of “Roads of Arabia”
expo lies in its exposure of the
Kingdom’s great heritage and antiquities,
which date back to ancient successive
civilizations and cultures
4
84

Roads of Arabia
1. Pre-Islamic anthropomorphic stele found in
northwestern of Saudi Arabia.
2. A piece of sacred cloth (Kiswa).
3. A mural painting from Qaryat Al-Faw dated
1st to 3rd century C.E.
4. Installed in year 1630, this massive silver-gilt
door was used until 1947.

2

1

3
foundations of “Roads of Arabia”, the
exhibition that traces ancient incense
trade routes and early Islamic pilgrimage
roads that once traversed the peninsula
and the neighborhood regions.
The “Roads of Arabia”, which serves
as a major initiative of the cultural
diplomacy, has already visited several
European countries, as well as the
United States. It represents an important
opportunity to display Saudi Arabia’s
national heritage to the world. The
objects selected for this mobile exhibition
symbolize and demonstrate with all
authenticity that the Arabian Peninsula
was not isolated in ancient times. Arabia,
as a region, acted as the conduit for the
spices and incense from its southern coast
and the Horn of Africa as well as Asia.
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No doubt, the lucrative trade
encouraged the development of a
network of oases linked by caravan trails
that traversed the peninsula, which was
thus connected to the great metropolitan
centers of the ancient Near East—Syria,
Egypt, Iran and Mesopotamia—and
the Greco-Roman world. Many of
the excavated sites reveal a cultural
efflorescence, and the archaeological
treasures discovered on these sites
witness the strength of local and regional
ideologies and aesthetics.
The site of Tayma in the northwest
region of Saudi Arabia, for example, was
not only a major stop on the caravan
route but the refuge for some 10 years
of the last king of Babylon, Nabonidus
(who reigned 556–39 BCE). Within a

couple of centuries, some 110 kilometers
away, at the site of Dedan (modern AlUla), the Lihyanite rulers constructed a
worship center preceded by an avenue
of awe-inspiring, monumental standing
figures. Like the sculptors of Archaic
Greece, whose styles were initially
influenced by the statuary of Egypt, the
Lihyanite sculptors created their own
response to foreign models and icons.
That is why, the importance of “Roads
of Arabia” expo lies in its exposure of the
Kingdom’s great heritage and antiquities,
which date back to ancient successive
civilizations and cultures that had
taken place in Arabia through the ages.
However, these invaluable archaeological
treasures are not widely known to a large
number of countries in the world even

‘Roads of Arabia’
Rare
Archaeological
Treasures of
History
Ghazanfar Ali Khan
Photographs By George Pontino Jr.

discoveries
in recent
years have radically changed people’s
perception and understanding of
Saudi culture and heritage, which can
be better understood by looking at
the archaeological treasures currently
displayed at the “Roads of Arabia”
exhibition. A large number of objects,
many of them found locally during
excavations and many brought back
to the Kingdom of Saudi Arabia from
different countries, illustrate the impact
of both trade and pilgrimage on the
material and economic culture of
the Arabian Peninsula for millennia,
reaching back to 1200 B.C.
Officially titled as “Saudi
Archaeological Masterpieces through the
Ages”, and popularly known as “Roads
of Arabia Expo”, mirrors the glorious

Archaeological

A tombstone of
Makkah from early
years of Islam.

history and heritage of the Kingdom in
particular, and of the Arabian Peninsula
in general. The rare pieces discovered
during the last few years shed light
on the rise of Islam in the 7th century
Arabia, and the pilgrimage roads from
Damascus, Cairo, and Baghdad; which
together converged on the holy city of
Makkah, and created a new network
for the exchange of objects and ideas at
those times.
The striking collection of the
exhibition contains rare archaeological
treasures and reveals diverse aspects of
the history and heritage of the Kingdom
in transition. In fact, over the last 40
years, archaeologists working in Saudi
Arabia have been able to discover
astonishing artifacts, which have
radically transformed the understanding
of the region. These findings are the
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SKYTEAM’S ROUND THE WORLD PLANNER IS YOUR GATEWAY
TO THE GLOBE.
The new SkyTeam Round the World Planner provides you with a seamless travelling experience.
Choose from over 1,070 worldwide gateways and 20 SkyTeam member airlines and plan your tailor-made
trip yourself. Our Travel Passes to Africa, Asia, Europe, Greater China, Mexico, Russia and USA & Canada
also enhance your travelling experiences within one region, and you can combine them with your
trip around the globe. Get started with the SkyTeam Round the World Planner on skyteam.com

SkyTeam

Travel Like a Digital Nomad
with SkyTeam
The

term digital nomad has been
inescapable over the last couple
of years. The whole world is just a click
away, making it easier than ever to
combine business and pleasure. But as
any self-respecting digital nomad knows
it’s only possible thanks to technical
innovations - and we’re not just talking
about laptops and great Wi-Fi.
Digital nomads take an average
of 50 flights a year, so it’s imperative
that airport time is as connected and
comfortable as possible. SkyTeam’s
lounges have moved towards including
wooden nests within inbuilt charging
points for single travelers and digital
nomads to be able to work privately and
comfortably before boarding.
Smart airports are also on the rise.
Terminal 2 at Incheon Airport is a
great example. T2 opened in January
2018 (and will be home to all SkyTeam
members that fly into Incheon in
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South Korea by 2019); it uses location
based services that provide real time
information to your phone based on
where you are, so it flags up gate times
and shopping info as you move around.
It’s not only airport info that you
can get on the go, though. SkyTeam has
recently launched interactive airport
maps for some of the world’s busiest hubs.
The maps will make it easier for you to
navigate terminals, find your gate and
your favorite restaurants and shops.
But it doesn’t end when the airplane
takes off. Many digital nomads see
flying as no more inconvenient than a
bus and expect to be able to work and
stay connected in the air. SAUDIA has
introduced WiFi access in flights on
more than 45 destinations on its network,
meaning you can keep on top of the
emails even 30,000 feet in the air, and
Business and First Class passengers are
provided with complimentary access.

And what about when you land? Digital
nomads use a variety of apps and services
to power their lives away from home and
are often the first to try out cutting edge
smart phone apps. Follow their lead when
you’re away and try DuoLingo to learn
new languages, use Google Translate to
get around immediately if you don’t know
the language, while Work Hard Anywhere
tells you what co-working spaces, cafes
with free Wi-fi, outside seating spots and
so on are nearby. Toggl tracks your time
management (which you’ll need if you’re
ever going to get to the beach), while Toshl
tracks income and expenses, in different
currencies - essential if you’re going to
ensure you’ve got enough money to never
go home.
Travelling the world with SkyTeam
is easier than ever thanks to new
technology, constant innovations and
the extensive network provided by its 20
members.

Black and White
An ice block from the
Jokulsarlon glacial lagoon in
Iceland washes up on its beach.
The frequent appearance of ice
cubes on the black sand has
gained the site the name of
“diamond beach.”
Photograph By Ben Horton
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Lazy, Hazy Days
A female tiger rests with
her 2-month-old cub in
Bandhavgarh National
Park in India. This powerful
predator normally gives
birth to a litter of three
or four cubs; she will care
for them until they are a
year-and-a-half old.
Photograph By Steve Winter

Ruins of Civilization
A group of llamas watches over the ruins of Machu Picchu in
Peru. The Incas built the estate around 1450 but abandoned it a
century later, at the time of the Spanish Conquest.

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

Photograph By Raul Touzon
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Flights of Whimsy
The Alto Madre de Dios river flows
along the southern boundary of
Peru’s Manu Park, a huge swath
of protected rain forest and one
of the most biodiverse parks in
the world.

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

Photograph Charlie Hamilton James
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