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َفَرَسان
تاريخ وشواطئ من فيروز

تحيط بجزيرة فرسان مجموعة من الجزر 

تربو على مئتي جزيرة مشكلة أرخبيالً 

ساحًرا جنوب غرب المملكة.

ربيع الشمال
لوحة من الجمال

أطل الربيع على المناطق الشمالية في 

المملكة العربية السعودية مبكًرا، فنثر 

زهوره وبساطه البديع على البراري، جاذبًا 

المتنزهين للتخييم.
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الطفل القارئ
سبل تعزيز الهواية

على الوالدين العمل على تعميق ثقافة 

القراءة عند أطفالهم، لما لها من فوائد 

تنعكس على قدرتهم على التركيز، 

والتفكير، والنمو العقلي.

التعليم في عصر 
التشغيل اآللي

السباق قائم بين التقنية والتعليم، 

ستحدد النتيجة ما إن كان جرى 

استغالل الفرص التي وفرتها إبداعات 

هائلة، أو جرى مشاركة فوائد التقدم 

على نحو واسع.

الناشر

المدير العام
محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

فاكس: 4401466 11 00966
advertising@sspc.com.sa

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

SPECIALIZED MEDIA

احتشاء عضلة القلب 
الوقاية في حياة صحية

تحدث جلطة القلب عندما يُسد أحد 
الشرايين التاجية بخثرة دموية ال 

تسمح للدم بالمرور عبرها، فيموت 
جزء من عضلة القلب كان يُروى بذلك 

الشريان المسدود.
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فيروز الرمل

يتدفق ماء الفيروز من البحر األحمر إلى رمل شاطئ 

الرأس األبيض التابع لمنطقة المدينة المنورة تارًكا 

منظًرا خالًبا لصورة تفوق االحتماالت واالتجاهات أيًضا.

تصوير: ثامر الثميري
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حول السعودية

ماء يعانق السماء

يندفع الماء عالًيا من نافورة الملك فهد في 

البحر األحمر، في مدينة جدة، بقوة ضخ ال 

تضاهى، إذ سجلت هذه النافورة أعلى نافورة 

في العالم من هذا النوع.

تصوير: صخر عبداهلل
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ترف الطبيعة 

تجتمع التضاريس الغرائبية مع غروب 

الشمس في منطقة تدعى قاع الصنيع في 

منطقة برية من محافظة العال، لتشكل ترًفا 

مبهًرا من الصعب تجاوز منظره.  

تصوير: صخر عبداهلل
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أسراب الفالمنغو

تحلق أسراب طيور الفالمنغو، أو ما تعرف بطيور 

النحام، فوق مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. 

تصنف طيور الفالمنغو من الطيور أحادية الزواج، إال 

أنها تتخذ في كل عام شريًكا جديًدا.

Photograph by: Bobby Haas
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حول العالم

كهف جليدي

تكوينات جليدية دقيقة غريبة الشكل تقع 

داخل كهف إيزريسنفيلت في بلدة ويرفن 

النمساوية. يعد هذا الكهف أكبر كهف جليدي 

على مستوى العالم.

Photograph by: Robbie Shone
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وردة الصحراء

تنمو هذه األشجار المعروفة بوردة الصحراء على 

جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة على بعد نحو 350 كيلو 

متًرا من السواحل اليمنية في المحيط الهندي. تحتفظ 

نها  جذوع هذه األشجار بكميات وفيرة من المياه ُتمكِّ

من الحياة في أقسى الظروف البيئية.

Photograph by: Michael Medford
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معالم

دار الأوبرا ال�سلطانية يف العا�سمة م�سقط تعد 

اأول دار اأوبرا و�سع حجر اأ�سا�سها يف 

اجلزيرة العربية. وهي معلم فريد، بدوؤوا يف بنائه 

عام 2007 باأمر من ال�سلطان قابو�س بن �سعيد 

البو�سعيدي. جرى افتتاحه عام 2011 بتكلفة بلغت 

240 مليون دولر. بنيت دار الأوبرا على �ساطئ القرم 
يف م�سقط بنمط  العمارة الإ�سالمية مع روح العمارة 

العمانية التقليدية، وذلك على م�ساحة مقدارها 80 

األف مرت مربع. تتكون الدار من ثمانية طوابق، ثالثة 

منها حتت الأر�س، والباقية على �سطح الأر�س. 

توظف هذه الطوابق للمعار�س الفنية، واملوؤمترات، 

وامللتقيات الفنية والثقافية. اأما املبنى املخ�س�س 

لالأوبرا، والذي ي�ستوعب 1100 �سخ�س، فيمتد من 

�سمال املبنى الرئي�س حتى جنوبه. كما اأن هناك اأروقة  

تقطعه من ال�سرق اإىل الغرب متنح املكان روًحا عربية 

اأ�سيلة. تتكون هذه الدار ال�سلطانية من امل�سرح الكبري 

الذي تقام فيه العرو�س الأوبرالية، وقاعة للموؤمترات 

والندوات واملحا�سرات، بالإ�سافة اإىل مركز لالإنتاج 

الفني واملو�سيقي وامل�سرحي لعرو�س الأوبرا العاملية 

والعربية والدولية. كما اأن الروح ال�سلطانية قد عمت 

املكان متجلية يف احلدائق املحيطة ذات الطراز 

ا اأوبرا غالرييا وهي �سوق  الأندل�سي. ي�سم املكان اأي�سً

ذات منط عمراين تقليدي جاءت على هيئة اأروقة، 

فجمعت بني التقليدي يف العمران واحلداثي من حيث 

ال�سلع الفاخرة واملطاعم العاملية. كما خ�س�س رواق 

منها لالأ�سر املنتجة العمانية واملطاعم املحلية.

دار الأوبرا العمانية ال�سلطانية مق�سد 

�سياحي بامتياز، ومعلم ثقايف وفني بارز. فهي 

موئل ل�سدح الأورك�سرتا العمانية ال�سهرية. اإنها 

عالمة فارقة يف م�سقط. 

دار األوبرا الُعَمانية السلطانية
مسقط



15

24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
املنامة �سوق مفتوحة على جميع الب�سائع العاملية، 

لكن متيزها امل�سغولت الذهبية، حيث عيار الذهب 

العايل وجودة ال�سبك وال�سياغة تعد عالمة فارقة 

يف اجلواهر البحرينية. اأما املذاقات يف املنامة 

فمختلفة وغنية بدًءا من احللوى البحرينية بنكهاتها 

املختلفة، ومروًرا باملخلالت، وتوابل الطهي الزكية، 

و�سوًل اإىل الأزياء الن�سائية التقليدية »اجلالبيات« 

ذات الطابع الع�سري، والتي يقوم بت�سميمها 

م�سممون وم�سممات من البحرين. العطور 

ال�سرقية من الأ�سياء التي يعد �سراوؤها من املنامة 

فر�سة ثمينة ل تفوت. 

أين تذهب؟
للمنامة وجه ع�سري تكفله مراكز الت�سوق 

احلديثة مثل جممع ال�سيف، و�سيتي �سنرت البحرين، 

ودراغون مول، والعايل مول اأو اأفنيو مول. كما ميكن 

اأن تلمح وجًها اآخر عند زيارتك، وهو املرور على 

مقهى �سعبي لتناول امل�سروبات ال�ساخنة، وزيارة 

متحف البحرين الوطني الذي يحتوي على قطع 

تغطي فرتة زمنية تزيد على 6 اآلف عام. كما ي�ستمل 

املتحف على مقتنيات منقولة من �سمنها القبور 

الأثرية احلقيقية.

وللرتفيه بنكهة تاريخية ميكن لل�سيف زيارة 

�سوق باب البحرين ذي املبني التاريخي، حيث كان 

فيما م�سى املدخل الرئي�س لأ�سواق املنامة، ويعد 

اليوم مكانا رائًقا للت�سوق يحتوي على مطاعم ذات 

مذاقات متعددة، ومقاه بطابع �سرقي و�سعبي.

أين تسكن؟
داون تاون روتانا

يقع هذا الفندق ذو فئة اخلم�سة جنوم يف قلب 

احلي املايل على مقربة من املواقع التاريخية 

ومواقع الأعمال، ومن مركز �سوق املنامة للت�سوق. 

كما اأن مركز البحرين التجاري العاملي ومرفاأ 

البحرين املايل يقعان على م�سافة ب�سع دقائق 

�سرًيا على الأقدام منه.

ي�ستمل الفندق على 243 غرفة وجناًحا موزعة 

على 26 طابًقا، وتتميز باإطاللت زجاجية خالبة 

على املدينة. املكان �ساحر يف روعة ت�سميمه 

وتاأثيثه، ما يتيح الدفء العائلي وفخامة امل�ستوى 

الراقي.

24 ساعة
في

المنامة

مدينة ساحلية ذات مالمح عالمية، 
يسكنها التاريخ حيث بيوتها 

العتيقة، ويشرق وجهها العصري 
ببهاء مع شوارعها وناطحات 

السحاب فيها. تستحق التمهل، 
ت الزيارة الخاطفة إليها. كما ال تفوِّ
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مكتبة المنزل واألطفال

من هنا وهناك

الذي ن�ساأ يف منزل به 80 كتاًبا على الأقل يكون لديه قدرة الطفل 

اأكرب على القراءة والكتابة واحل�ساب يف مرحلة البلوغ، 

اإذ ميكن للمكتبة املنزلية اأن تعزز هذه املهارات اأكرث مما ت�ستطيعه 

املدار�س والكليات. وفًقا لدرا�سة بعنوان »الثقافة العلمية« فاإن متو�سط 

عدد الكتب يف الأ�سرة الأمريكية يبلغ 114 كتاًبا. وقد بحثت الدرا�سة يف 

كيفية تعزيز الكتب يف مرحلة املراهقة من حمو الأمية لدى البالغني، 

وتعزيز مهارات احل�ساب، واملهارات التقنية يف خمتلف املجتمعات. 

الدرا�سة التي جرى ن�سرها على موقع بيج ثنك، ر�سدت نحو 160 األف 

بالغ يف خم�س �سنوات، وتو�سلت اإىل اأن وجود 80 كتاًبا اأو اأكرث يف املنزل 

اأظهر اأن لديهم م�ستويات اأعلى يف مهارات القراءة والكتابة واحل�ساب 

وتقنية املعلومات. ووجدت الدرا�سة اأن النمو مع املكتبات املنزلية يعزز 

من مهارات الأطفال حتى �سن البلوغ يف هذه املجالت، ويتجاوز ذلك 

فوائد تعليم الوالدين اأو التح�سيل املدر�سي.

ا مدى تاأثري املكتبات املنزلية القوي على الأطفال الذين  تبني اأي�سً

انتهى بهم املطاف اإىل حتقيق اأعلى م�ستويات من التميز يف التعليم. 

وجدت الدرا�سة التي قادتها الدكتورة جوانا �سيكورا من اجلامعة 

الوطنية الأ�سرتالية، اأن اأكرب املكا�سب يف تعلم القراءة والكتابة 

واحل�ساب ومهارات تقنية املعلومات والت�سالت، ظهرت عندما كان 

املنزل يحتوي ما بني 80 كتاًبا و350 كتاًبا.

وحول تاأثري ارتفاع عدد الكتب الرقمية يف املنزل، تو�سلت الدرا�سة 

اإىل التاأثري املحدود يف هذا الجتاه على النتائج التي ر�سدتها، مع تاأكيد 

اأن حجم املكتبات املنزلية التقليدية، يرتبط ارتباًطا اإيجابًيا مب�ستويات 

اأعلى من املعرفة عن القراءة والكتابة الرقمية.

باريس والدراجات الكهربائية

مدينة باري�س اإطالق اأ�سطول كبري من الدراجات الكهربائية تعتزم 

الإلكرتونية يف خطة متولها الدولة، تهدف اإىل جعل النا�س 

ينطلقون اإىل اأعمالهم بعيًدا عن ازدحام ال�سيارات وتلوث البيئة.

فح�سب ما جاء على موقع وكالة رويرتز �ستقوم وكالة النقل الفرن�سية 

بتاأمني ما ي�سل اإىل ع�سرة اآلف دراجة كهربائية للتاأجري طويل الأجل 

بدًءا من �سهر �سبتمرب 2019، قابلة للتو�سع اإىل ما يربو على 20 األف 

دراجة، ما يجعلها اأكرب خدمة دراجات كهربائية يف العامل.

على عك�س دراجات Velib التقليدية، التي يجري ا�ستئجارها يف 

باري�س على مدار ال�ساعة، والتي يجب اأن ي�سعها امل�ستخدم يف حمطات 

 Veligo حمددة على جانب الطريق بعد ال�ستخدام. �ستظل دراجات

الكهربائية اجلديدة بحوزة امل�ستخدمني ملدة طويلة، اإذ ميكنهم 

ا�ستئجارها مقابل 40 يورو �سهرًيا. وهي دراجات متلك حمرًكا كهربائًيا 

�سغرًيا ميكن ا�ستخدامه يف عملية الدفع يف اأثناء التنقل.

هذه املبادرة هي خطوة يف الجتاه ال�سحيح نحو مع�سلة البيئة 

والنقل، لأن الدراجات الكهربائية لديها اإمكانات هائلة ميكن ا�ستغاللها 

ا فيما يتعلق بالتنقالت الق�سرية داخل املدينة، والتي ميكن اأن  خ�سو�سً

حتل مكان ال�سيارة. �سيتيح برنامج فيليجو للمواطنني جتربة الدراجات 

الكهربائية، الأمر الذي قد ي�ساهم يف اإقناعهم ب�سراء دراجاتهم 

اخلا�سة التي تبلغ تكلفتها من 1500 يورو اإىل 2000 يورو.

Subscribe via My Etisalat UAE App or dial *177#
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من هنا وهناك

أكثر المدن زيارة

أوسلو عاصمة السيارات الكهربائية

تقرير يورومونيتور اإنرتنا�سيونال، ال�سركة املتخ�س�سة يف ر�سد 

اأبحاث الأ�سواق ال�سرتاتيجية، حول اأكرث 100 وجهة زيارة 

على م�ستوى العامل التفوق الآ�سيوي يف املراكز املتقدمة من القائمة. اإذ 

ل تزال هونغ كونغ هي الوجهة الأبرز عاملًيا من حيث ا�ستقبال الزوار من 

كل اأنحاء العامل، بنحو 30 مليون زائر خالل عام 2018، بنمو قدره %7 

عن العام الذي ي�سبقه.

يف املرتبة الثانية حلت بانكوك بنحو 23 مليون زائر خالل 2018، 

وذلك بارتفاع قدره 5.5% عن العام ال�سابق. بينما حلت كل من 

�سنغافورة وماكاو يف املركزين الرابع واخلام�س، اإذ تعد ماكو منطقة 

جذب �سياحي اآ�سيوي كبرية. وقد ا�ستفادت من كثري من م�ساريع البنى 

التحتية التي جعلت احلياة فيها اأكرث �سهولة.

اأما العا�سمة املاليزية كوالملبور فقد حلت يف املركز التا�سع عاملًيا 

بنحو 13.4 مليون زائر، وبنمو بلغ 4.6% عن عام 2017، وتبعتها يف 

املركز العا�سر مدينة �سينزين الواقعة جنوب ال�سني بنحو 12.4 مليون 

زائر، ومنو قدره 3% عن العام ال�سابق.

و�سعت لندن اأوروبا يف قلب ال�سباق العاملي بح�سولها على املركز 

الثالث عاملًيا بنحو 20.7 مليون زائر يف العام املا�سي، وبنمو بلغ %4.5 

عن العام الذي ي�سبقه. اأما باري�س فحلت يف املركز ال�ساد�س، باأكرث من 

16.8 مليون زائر بنمو بلغ 6.5%، وجاءت دبي يف املركز ال�سابع بنحو 
16.6 مليون زائر، وبنمو قدره 5.5% عن عام 2017، وتبعتها نيويورك 

بنحو 13.5 مليون م�سافر وبن�سبة منو بلغت 3.1% عن عام 2017، لت�سبح 

نيويورك املدينة الوحيدة املمثلة لالأمريكيتني يف القائمة، بينما كانت اأول 

مدينة اأفريقية يف قائمة الرتتيب هي جوهان�سربغ التي حلت يف املركز 

38 بنحو 5.9 مليون زائر.

ل 
ت�سكل ال�سيارات الكهربائية، حتى الآن، �سوى ن�سبة �سغرية من 

اأ�سطول ال�سيارات العاملي. لكن هذا الو�سع قد ل يدوم لفرتة طويلة، 

اإذ ترتفع مبيعات ال�سيارات الكهربائية يف بع�س البلدان ب�سورة ملحوظة 

يف مقابل تراجع مبيعات ال�سيارات التقليدية.

ت�سري تقديرات موؤ�س�سة »بلومربغ لتمويل الطاقة اجلديدة 

Bloomberg NEF« اإىل اأن دول ال�سمال يف اأوروبا تتقدم يف جمال 
التحول نحو ال�سيارات الكهربائية. اإذ اإن ن�سف ال�سيارات التي جرى 

بيعها يف الرنويج العام املا�سي تقريًبا، كانت من ال�سيارات الكهربائية.

منذ ت�سعينيات القرن املا�سي، كان لدى الرنويج نظام حوافز �سخي 

جًدا لت�سجيع انت�سار ال�سيارات الكهربائية، اإذ ي�ستفيد ال�سائقون 

باملواقف املجانية ل�سياراتهم وال�سحن املجاين يف الأماكن العامة، 

والإعفاء من دفع �سريبة �سنوية على ا�ستخدام الطرق.

ُتعرف اأو�سلو باأنها عا�سمة املركبات الكهربائية يف العامل، ومتتلك 

الرنويج اأكرب حمطة �سحن �سريعة يف العامل، بقدرة ت�سل اإىل �سحن 

28 مركبة يف الوقت نف�سه خالل ن�سف �ساعة فقط. وحتظر املدينة 
ا�ستخدام �سيارات الديزل يف اأيام معينة حالًيا، ولكنها تعمل على منعها 

متاًما بحلول عام 2025.





  -  أبريل 202019

مهرجانات

مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل

موروث ثقافي
من أصالة الموروث الثقافي المتجذر في أعماق التكوين اإلنساني ألبناء الجزيرة العربية، جاء مهرجان 

الملك عبدالعزيز لإلبل في نسخته األخيرة، مستدعًيا شطًرا مهًما من تاريخ األجداد في أسفارهم وترحالهم عبر القفار، 
جعلت ارتباطهم باإلبل ارتباًطا وشيًجا راسًخا، وإرًثا وطنًيا تبرز أهمية غرسه في نفوس النشء.

الصور: وكالة األنباء السعودية )واس(
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املهرجان رائًدا يف تعزيز اجلوانب جاء 

احل�سارية والوطنية، و�سهد رعاية خادم 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 

�سعود، وويل العهد، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

حممد بن �سلمان، حفظهما اهلل، لختتام هذا الُعر�س 

الثقايف. اإذ جرى تكرمي الفائزين يف مناف�سات 

املهرجان الذي جذب اإليه الزوار خلو�س جتربة 

فريدة مزجت بني الثقافة، والريا�سة، وال�سياحة، 

والقت�ساد، عرب مزيج من الأن�سطة التي اأْثَرت جتربة 

احل�سور، وعززت م�سمون هذا احلدث الفريد.

احت�سنت قرية الإبل يف منطقة ال�سياهد 

اجلنوبية للدهناء �سمال �سرق العا�سمة الريا�س 

املهرجان. هذه القرية التي تقع على م�ساحة �سا�سعة 

ت�سم عدًدا من الأق�سام، منها ميدان املزايني، 

ومنطقة املزاد، وم�سار الإبل، ومدرجات الزوار، 

اإ�سافة اإىل املخيمات واملجمعات، وال�سارع التجاري 

امل�سمى ب�سارع الدهناء، وزيادة على ذلك منطقة 

مركز القرية واملتنزه ال�سحراوي، حيث تقام 

الأن�سطة الرتفيهية والثقافية. وقد جنح املهرجان 

هذا العام يف حتقيق اإقبال لفت من الزوار يومًيا، 

وجذبت مناف�ساته للمزايني وال�سباقات متابعة غري 

م�سبوقة من اجلمهور.

اإىل جانب اجلوائز ال�سخمة التي ير�سدها 

املهرجان يف �سباقات الإبل، فاإن الأدب ال�سعبي كان 

له ن�سيب من احلفاوة عرب جائزة امللك عبدالعزيز 

لالأدب ال�سعبي. تهدف هذه اجلائزة اإىل تعزيز 

الهوية الفريدة املتميزة للمملكة وتراثها الثقايف، 

واحلفاظ على القيم والف�سائل. وقد امتدت اجلوائز 

لت�سمل جوانب اأخرى ترتبط بالإبل تتعلق بالفنون 

والإبداع من امل�ساركني يف امل�سابقات. كما تعززت 

التجربة الثقافية لرواد القرية عرب جمموعة من 

الأن�سطة التي ا�ستهدفت الأ�سرة والطفل، ومن 

ذلك العرو�س امل�سرحية، والألعاب الرتفيهية، 

وامل�سابقات، ل�سيما العرو�س الفنية والرتاثية التي 

قدمها وفد جمهورية قريغيز�ستان التي كانت �سيف 

�سرف املهرجان هذا العام.
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مهرجانات

      جرى اإلعالن عن تأسيس المنظمة الدولية لإلبل 
ومقرها الرياض، بعد اجتماع الجمعية التأسيسية 

األولى للمنظمة بحضور ممثلي  
96 دولة على مستوى العالم        

     تجتمع أسراب طيور الفالمنغو على 
سواحل جزر فرسان، لتضفي تنوًعا بيئًيا على األحياء الطبيعية 

التي تكتظ بها فرسان         
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جرى الإعالن يف ن�سخة هذا العام عن تاأ�سي�س 

املنظمة الدولية لالإبل ومقرها الريا�س، بعد اجتماع 

اجلمعية التاأ�سي�سية الأوىل للمنظمة بح�سور ممثلي 

96 دولة على م�ستوى العامل. وقد متت تزكية رئي�س 
جمل�س اإدارة نادي الإبل ال�سعودي، فهد بن فالح بن 

حثلني، رئي�ًسا للمنظمة ملدة خم�سة اأعوام. �ستن�سب 

جهود املنظمة على حتقيق اأهداف عدة، منها جعل 

الإبل واأن�سطتها و�سيلة للتفاهم املتبادل، وال�سداقة 

والإ�سهام يف بناء املجتمعات ورعاية اأفرادها، 

وت�سجيع البحث العلمي والتاأليف يف جمال الإبل، 

وتو�سيع قاعدة ممار�سة اأن�سطة الإبل يف جميع اأنحاء 

العامل، وت�سهيل ال�سبل اأمام ذلك، مع املحافظة 

على املبادئ الدولية ملمار�سة اأن�سطة الإبل، واإقرار 

القواعد والنظم الالزمة لذلك.

ي�سعى املهرجان عرب اأن�سطته املتجددة يف كل 

عام اإىل توفري منظومة اقت�سادية متكاملة، حيث 

املزاد وامل�ستلزمات املتعلقة بالإبل و�سناعة هذه 

امل�ستلزمات، وتنمية العوائد التي تعود بالنفع على 

املجتمع. اإذ ي�سع املنظمون يف روؤيتهم حتقيق الريادة 

اإقليمًيا وعاملًيا لي�سبح املهرجان امللتقى الدويل 

الأبرز عن الإبل، دون اإغفال اجلوانب الرتفيهية 

التي يتيحها املهرجان لزواره يف اأرجاء القرية التي 

حتت�سن احلدث �سنوًيا. 



  -  أبريل 242019

َفَرَسان

تحيط بجزيرة فرسان مجموعة 
من الجزر تربو على مئتي جزيرة مشكلة أرخبياًل 

ساحًرا جنوب غرب المملكة.

َفَرَسان
تاريخ وشواطئ من فيروز

فيصل عقيلي

تصوير: خالد زاروق

  -  أبريل 242019
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�������ٌة ُح�������وِريَّ َج������ِزي������َرِت������ي  َق������َل������ُت  ����ْئ����ت  �����سِ اإِْن 

هي اجلزيرة التي تتنف�س ال�سعر، بل هي يف الواقع ق�سيدة ُح�سن واأغنية جمال، امتالأت اأبياتها �سياًء وبهاًء. اإنها اجلزيرة احلاملة التي تنعم مبحيطها َفَر�َسان 

الفريوزي على �سفحة مياه البحر الأحمر الذي تقع اإىل اجلنوب ال�سرقي منه، وتعد اإحدى حمافظات منطقة جازان.
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َفَرَسان

  -  أبريل 262019

ل شواطئ َعْبَرة والُقرى في جنوب        ُتشكِّ
فرسان فرصة لممارسة صيد األسماك 

على الطريقة المحلية، حيث توضع الشباك في   
عرض البحر للظفر بأسماكه   
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الوصول إلى فرسان   |   يف اخلام�سة فجًرا، 
اأو يف الثانية بعد الظهر، ي�سطف امل�سافرون يف 

مر�سى ميناء جازان لالنتقال عرب اإحدى العبارات 

املخ�س�سة لنقل امل�سافرين اإىل هذه اجلزيرة يف 

رحلة ت�سحبها م�ساهد مده�سة ابتداًء مبياه البحر 

الفريوزية، وانتهاًء بجزر �سغرية تتناثر كحبات اللوؤلوؤ 

ل بذلك اأرخبياًل من  حول اجلزيرة الأم َفَر�َسان، لُت�سكِّ

اجلزر يربو على مئتي جزيرة.

يف الطريق من ميناء فر�سان اإىل البلدة، وبعد 

�سار  قطع ن�سف امل�سافة تقريًبا، ُتَلّوح قرية القِّ

الرتاثية بيدها للزائرين مل�ساهدة اأقتاب النخيل 

املُتدلية التي تزهو بها ممرات الّدوِر القدمية يف تلك 

القرية، والتي كانت اإىل وقت قريب م�سْيًفا لأهايل 

فر�سان ينتقلون اإليه يف ال�سيف َعرب الإبل، وم�سًيا 

على الأقدام يف رحلة ُي�سمونها »ال�َسّده«، ُمعلنني بذلك 

بدء مو�سم جني الُرطب. هناك ي�ستمتع الزائرون 

بتغاريد الطيور وزقزقاتها، تلك الطيور التي تعرف 

حملًيا بطيور »اأبو ُمُرح« و»قماري البان«.

ل  شواطئ ُمرجانية   |   يف جنوب اجلزيرة، ُت�سكِّ
ة والُقرى فر�سة ملمار�سة �سيد الأ�سماك  �سواطئ َعرْبَ

على طريقة اأهل فر�سان، حيث تو�سع �سباك ال�سيد 

يف عر�س البحر ل�سيد ما جتود به تلك ال�سواطئ من 

ا الذهاب اإىل  اأ�سماك. كما اأن باإمكان الزائرين اأي�سً

�ساحل ِتْبَتا، والنطالق من ذلك ال�ساحل عرب القارب 

اإىل جزيرة الِهندية، اأو جزيرة ذو الُكُنْب، اأو اإحدى 

اجلزر الأخرى القريبة وممار�سة الغو�س، اأو البحث 

عن اللوؤلوؤ يف �ِسعاب تلك اجلزر.
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َفَرَسان

  -  أبريل 282019

     تجتمع أسراب طيور الفالمنغو على 
سواحل جزر فرسان، لتضفي تنوًعا بيئًيا على األحياء الطبيعية 

التي تكتظ بها فرسان         
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محمية طبيعية وغزالن نادرة   |   يف منطقة 
جبال الأ�سباح الواقعة بني قريتي احِل�َسنّي و�سرّي 

التابعتني جلزيرة فر�سان، ويف مناطق متفرقة من 

فر�سان يكرث وجود الغزال الأدمي الفر�ساين الذي 

تعد ف�سيلته اإحدى اأندر الف�سائل يف �سبه اجلزيرة 

العربية. يوجد الغزال داخل حممية بيئية بعدد قد 

يزيد على األفي غزال. وتقول الدرا�سات اإنه نظًرا 

لنعزال الغزال الفر�ساين داخل اجلزيرة منذ اآلف 

ال�سنني فاإنه قد اكت�سب مظاهر ج�سمية خا�سة به، اإذ 

يعد اأكرب الغزلن العربية اجلبلية حجًما، فيما يتميز 

بوجود بقعة �سوداء تت�سح على الأنف، هذا اإ�سافة اإىل 

قرونه امل�ستقيمة.

غابة القندل وأشجار المانجروف   |   يف 
اجلانب ال�سمايل الغربي من فر�سان ت�سبح غابة 

القندل، وهي تتاألف من خليج يحتوي على عدد كبري 

من اأ�سجار املاجنروف التي تتخللها املمرات املائية، 

فت�سفي تلك املنطقة مزيًدا من ال�سحر واجلمال 

على طبيعة املكان، وتوفر بيئة غنية وجماًل حيوًيا 

لعي�س الكائنات البحرية والربية والطيور وتكاثرها. 

كما ُت�سهم اأ�سجار تلك الغابة يف احلد من اجنراف 

الأتربة وامل�ساعدة يف تثبيت رمال ال�ساطئ.
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َفَرَسان

  -  أبريل 302019

أسماك وطيور مهاجرة   |   يحتفل الفر�سانيون 
يف �سهر اأبريل من كل عام، مبهرجان �سيد اأ�سماك 

احلريد، حيث ت�سل اإىل �ساطئ ح�سي�س اأ�سراب كبرية 

من اأ�سماك احلريد. وتنظم هيئة ال�سياحة مبنطقة 

جازان مهرجاًنا ر�سمًيا بتلك املنا�سبة يرعاه اأمري 

منطقة جازان.

وعلى ُبعد ثالثة اأميال بحرية من جزيرة فر�سان، 

تقبع جزيرة ُقّماح التي ين�سد اأهاليها الأهازيج الرتاثية 

احتفاًء بو�سول اأ�سراب طيور مهاجرة ُت�سمى حملًيا 

باجلراجيح، والتي يتزامن و�سولها مع و�سول اأ�سراب 

�سمك احلريد، اإذ ت�سل تلك الطيور اإىل قماح، واإىل 

اجلزر القريبة منها قادمًة من اأوروبا.

معالم وإرث تاريخي   |   متلك جزيرة فر�سان اإرًثا 
تاريخًيا فريًدا، حيُث يربز عدد من املواقع والبيوت 

وامل�ساجد الأثرية التي يعود تاريخ بع�سها اإىل اأزمنة 

قدمية. بداية اجلولة مع القلعة العثمانية، وهي مبنى 

اأثري يقع �سمال فر�سان فوق مرتفع جبلي بالقرب 

من قرية امل�سيلة، وحتتل موقًعا ا�سرتاتيجًيا، اإذ كانت 

ت�ستخدم قدمًيا يف الدفاع والتح�سني. وقد ُبنيت 

جدرانها من احلجارة غري املهذبة واملغطاة باجل�س، 

نع �سقفها من جريد النخل. بينما �سُ

اأما بيت اجلرمن فيعد اأحد املباين العريقة يف 

جزيرة فر�سان، وحتديًدا على �ساحل جزيرة قماح. 

وترجع �سبب الت�سمية بهذا ال�سم اإىل اأن الأملان هم 

من اأقاموا ذلك البناء قدمًيا، وجعلوه م�ستودًعا للفحم 

تتزود منه ال�سفن. اأما م�سجد النجدي في�سنف اأحد 

املواقع الأثرية بجزيرة فر�سان، وميتاز بت�سميمه 

ونقو�سه والزخارف الإ�سالمية بداخله. بينما ي�ساف 

بيت الرفاعي اإىل قائمة املواقع البارزة يف جزيرة 

      في منطقة جبال األصباح يكثر وجود الغزال 
األدمي الفرساني الذي تعد فصيلته إحدى أندر الفصائل

   في شبه الجزيرة العربية   
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ا. وترجع ملكيته اإىل تاجر اللوؤلوؤ ال�سهري  فر�سان اأي�سً

اأحمد الرفاعي. يعد املبنى من املنازل الفخمة 

واجلميلة، ويتميز بت�سميمه ونقو�سه التي جعلت منه 

حتفة معمارية حقيقية جت�سد جمال الفن املعماري 

يف القدم. كما يقف زائر املنزل على حقبة الرثاء 

املعي�سي والرتف التي اأ�سهمت فيها جتارة اللوؤلوؤ ملن 

امتهنوها يف ذلك الزمان من جزيرة فر�سان.

ألعاب شعبية وتراثية   |   هناك عدد كبري من 
الألعاب ال�سعبية والرتاثية يف جزيرة فر�سان منها 

رق�سة الزامل وال�سيف والزيفة والعر�سة، لكن يظل 

اللون الذي تتميز به جزيرة فر�سان هو لون الدانة، 

وهي رق�سة باإيقاعات لكنها �سهلة الأداء حلًنا 

ا، وت�سل اأحلانها اإىل ثمانية اأحلان تقريًبا.  ورق�سً

توؤَدى الرق�سة مبجموعة من الراق�سني ي�سكلون 

�سًفا متنا�سًقا على اإيقاع الطبول، ويرددون مقاطع 

�سعرية خا�سة ت�سفي بهجة على احل�سور يف اأثناء 

ممار�ستها، م�ستمدة جمالها من جمال الطبيعة 

ال�ساحرة التي متنحها فر�سان لكل زوارها، فيختلط 

هذا الإرث اجلميل الذي حتتفظ به فر�سان يف ذاكرة 

اأبنائها مع بهاء طبيعتها، مقدمة ل�سيوفها مزيًجا من 

جمال خا�س يكتنزه هذا الأرخبيل ال�ساحر الذي يقع 

جنوب غرب اململكة. 

َفَرَسان

    يحتفل الفرسانيون كل عام بمهرجان 
الحريد، حيث تصل إلى شاطئ حصيص  صيد أسماك  

أسراب كبيرة من هذه األسماك       

  -  أبريل 322019
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�سهر اأبريل من كل عام، يتاأهب يف 

الفر�سانيون لعادة �سنوية فريدة تتمثل 

يف ا�ستقبال اأ�سماك احلريد، اأو ما تعرف 

علمًيا بببغاء البحر. اإذ ت�سل اإىل �ساطئ 

ح�سي�س بفر�سان اأ�سراب كبرية من اأ�سماك 

احلريد، تظهر عادة على هيئة جمموعات، 

ت�سم كل جمموعة منها ما يقرب من األفي 

�سمكة اإىل خم�سة اآلف �سمكة، يبداأ ظهورها 

من بعد �سروق ال�سم�س اإىل وقت الغروب 

على مدى �سبعة اأيام تقريًبا.

على الرغم من تعدد �سواطئ اجلزيرة 

اإل اأن �ساطئ ح�سي�س فقط هو املكان 

الذي تظهر فيه تلك املجموعات من اأ�سماك 

احلريد. وُترجع الدرا�سات ذلك اإىل وجود 

نوع من ال�سعاب املرجانية يف تلك املنطقة 

من �ساطئ ح�سي�س جتذب اأ�سماك احلريد 

اإىل هناك لتتغذى عليها.

منذ القدم كان اأهايل اجلزيرة يذهبون 

يومًيا يف مو�سم احلريد ل�سطياد ما ميكن 

ا�سطياده من تلك الأ�سماك عرب جمموعة من 

�سباك ال�سيد ُت�سمى حملًيا بالأدوال، بحيث 

تقوم جمموعة من اأ�سحاب اخلربة يف ال�سيد 

بو�سعها ب�سكل دائري على اأ�سماك احلريد، 

ثم ينادي �سيخ ال�سيادين اأو من ينوب 

ويني«،  ويني.. ال�سّ عنه برتديد عبارة »ال�سّ

التي تكون مبنزلة اإ�سارة بدء لبقية الأهايل 

امل�سطفني على ال�ساطئ لبدء عملية ال�سيد.

على مدى نحو خم�س ع�سرة �سنة م�ست 

حولت اإمارة جازان هذا احلدث ال�سنوي 

اإىل مهرجان �سنوي عاملي ت�سحبه اأم�سيات 

ثقافية، واأن�سطة تراثية، واأوبريت غنائي. 

ويرعاه �سمو اأمري منطقة جازان على مدى 

اأ�سبوع كامل، وباإ�سراف مبا�سر من الهيئة 

العامة لل�سياحة والرتاث الوطني مبنطقة 

جازان. اإذ يرتاد املهرجان اآلف الزوار من 

داخل اململكة وخارجها مل�ساهدة اأن�سطة 

املهرجان املتنوعة، وال�ستمتاع بتجربة 

فريدة من اإرث هذه اجلزر اجلميلة الواقعة 

جنوب غرب اململكة. 

الحريد
أسماك مهاجرة ومهرجان سنوي
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أطل الربيع على المناطق الشمالية 
في المملكة العربية السعودية مبكًرا، 

فنثر زهوره وبساطه البديع على 
البراري، جاذًبا المتنزهين للتخييم.

ربيع الشمال
لوحة من الجمال

تيسير العيد

تصوير: زايد الالحم
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براري اململكة العربية ال�سعودية اكت�ست 

ال�سمالية يف مناطق حائل واجلوف 

واحلدود ال�سمالية، بثوب الربيع باألوانه الزاهية، اإذ 

نرثت الطبيعة زهورها على قمم اجلبال والأودية، 

وَغلَّف الأخ�سر م�سطحات �سا�سعة من الأرا�سي التي 

حتولت اإىل متنزه جذب �سكان املنطقة للتخييم يف 

ة النار يتجاذبون  الليايل الباردة جمتمعني حول �سبَّ

اأطراف احلديث حيث يحلو ال�سمر وال�سهر.

�ستاء هذا العام الذي كان غزيًرا يف غيثه، كان 

له اأكرب الأثر يف ا�ستدعاء مظاهر الربيع مبكًرا. يف 

اجلبال حيث يكرث نبات ال�سفار بلونه املميز، اكت�ست 

الأر�س بالأ�سفر على مداد النظر م�ستاأن�سة بنبات 

اجلهق ذي اللون البنف�سجي الفاحت، اإ�سافة اإىل 

ت�سكيلة جميلة من الزهور والنباتات والأع�ساب التي 

نرثتها الطبيعة يف اأرجائها، لتتزين الرمال باخلزامى 

البنف�سجية، واأزهار الأقحوان البي�ساء ال�ساطعة.

حتولت الرباري اإىل مدن �سغرية ممتلئة باملنازل 

ال�سوداء والبي�ساء. اإنها املخيمات التي ن�سبها 
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املتنزهون لق�ساء اأوقات ماتعة يف هدوء الرب بعيًدا 

عن �سخب املدينة. اأجواء يطالع فيها املتنزهون 

قطعان الإبل واملا�سية التي ترعى يف هذه الرباري 

التي يع�سقها اأهل البادية. بينما ت�سدو الطيور يف 

ال�سماء، املحلية منها واملهاجرة، والتي جذبتها 

مظاهر اجلمال، فكاأمنا ح�سرت لالحتفاء بهذه 

اللوحة البديعة، وعلى راأ�س هذه الطيور ال�سقور التي 

ت�سيَّدت امل�سهد.

الرحالت متنوعة ولكل عا�سق مذهبه. ولكن اإحدى 

النزهات ال�سهرية تكون رحلة البحث عن الكماأة اأو 

»الفقع« كما تعرف حملًيا. تلك الرحلة التي ي�ستمتع 

فيها اأهايل ال�سمال رغم م�سقتها. فهي حتتاج اإىل 

ال�سري مل�سافات طويلة، كما تتطلب تركيًزا �سديًدا يف 

م�سح الأرا�سي بالنظر بحًثا عن نباتها الفريد. لكن 

الرحلة تنتهي فرًحا و�سعادة عند جمع الكماأة التي 

ُتن�سي اجلميع عناء الرحلة وم�سقتها. هنا تبداأ مرحلة 

اأخرى يف جولة املتنزهني، هي طهي الكماأة. ولكل 

�سخ�س هواه اخلا�س يف طريقة اإعدادها، فبع�سهم 

يف�سلها مع اللحم والأرز، وبع�سهم الآخر يحم�سها 

على النار، واآخرون لهم طرق اأخرى يف الطهي.

  -  أبريل 362019
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            تحولت البراري إلى مدن صغيرة ممتلئة بالمخيمات التي نصبها   
المتنزهون لقضاء أوقات ماتعة في هدوء البر   

بعيًدا عن صخب المدينة         
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          يفضل بعض المتنزهين الخروج في رحلة 
البحث عن الكمأة لالستمتاع بالتجربة على الرغم من مشقتها، وبعد   

جمعها يجري طهيها وتناولها في البر       

  -  أبريل 382019

ربيع الشمال
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اإن ع�سق الرب وال�سحراء هوًى متاأ�سل 

يف نفو�س اأبناء اجلزيرة العربية، م�ستمد من 

ثقافتهم وتاريخهم وثيق ال�سلة بهذا التكوين 

اجلغرايف. ويعزز هذا الع�سق قدوم الربيع 

بلوحاته الطبيعية البديعة التي ير�سمها يف 

ر  الرباري، فيتدافع كل متنزه ي�سبُّ ناره وُيح�سّ

دلله واأباريقه اإيذاًنا بالنطالق اإىل الرب، لُيعد 

القهوة العربية املعطرة بالهيل فتختلط بعبري 

الزهور الذي يفوح من املكان، في�سبح اجللو�س 

يف بيوت ال�سعر اإىل جانب احلطب امل�ستعل متعة 

ي�ستاأن�س بها النا�س يف ف�سلي ال�ستاء والربيع، 

حيث الطق�س البارد والأمطار الغزيرة، والطبيعة 

التي تكت�سي بثوبها اجلميل.

تزدهر يف هذه الأوقات ما يعرف باقت�ساديات 

البادية، حيث ُيقبل املتنزهون على اقتناء اأدوات التنزه 

يف الرب، مع حتول بو�سلة املتنزهني اإىل املك�سات 

والتخييم يف مواقع الأجواء الربيعية، التي متنحهم 

فر�سة التقاط اأجمل ال�سور للطبيعة يف حلتها اجلديدة. 

كما يجذب هذا املزيج الرائع امل�سورين املحرتفني 

لإبراز جماليات لوحة الطبيعة الفريدة. 
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  منذ  وال�سيا�سة  الدين  بني 
حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا حزبًيا، واأن 
ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

فرانك المربت هو اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريدو الأمريكية. من بني 
يف  الدين  ومكانة  املوؤ�س�سون  والآباء  الرببر،  حروب  الأخرى:  موؤلفاته 

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة 
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ 
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا 

حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050
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حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق

+966 11 212 8050

شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

�سون ما�سايو�سي، موؤ�س�س �سركة �سوفت بانك اليابانية، روؤيته ل�سركته ملا بعد 300 و�سع 

عام، واحتفل بنجاح الثالثني �سنة الأوىل من عمر �سركته مفتخًرا باأن %0.02 

فقط من اإجمايل ال�سركات ت�ستطيع البقاء وال�ستمرار ثالثني عاًما، موؤكًدا عزمه على حتقيق 

روؤيته وتلقينها جلميع من�سوبي �سركته الذين �سيحملون على عاتقهم تنفيذ هذا املخطط 

لثالثة قرون قادمة. وعلى الرغم من اأن جتاوز حاجز الثالثني عاًما يعد اإجناًزا مهًما، اإل 

اأن ال�سركات الكبرية تواجه خماطر وم�ساكل من نوع خمتلف عن تلك التي ت�سيب ال�سركات 

ال�سغرية والنا�سئة. وهنالك جمموعة من الأعرا�س التي يطلق عليها اخلرباء ا�سم »مر�س 

ال�سركات الكبرية«.

ح�سٌن، كيف نعرف اأن ال�سركة م�سابة مبر�س ال�سركات الكبرية Big Company Disease؟ اأو 

ما هي اأعرا�س مر�س ال�سركات الكبرية؟ يجيب اخلبري يف البتكارات الرقمية، جيف فودج، باأن 

هنالك عدًدا من الأعرا�س لهذا املر�س ومنها:

• 80% من وقت املوظف مهدر يف اجتماعات لي�س لها هدف حمدد.
• م�سلحة الأق�سام وحتقيق النجاحات با�سمها مقدم على م�سلحة ال�سركة.

• البتكار والتحولت ال�سرتاتيجية والتطوير يحل حملها الأمناط البريوقراطية والرتدد حيال 
ال�سيا�سات اجلديدة.

• ين�سرف الهتمام من الرتكيز على حاجات امل�ستهلكني اإىل ال�سراعات الداخلية وكيفية 
احلفاظ على الأ�ساليب القدمية القائمة.

• التوظيف اجلديد وال�ستقطاب يقت�سران على كفاءات من القطاع نف�سه، واختيار اأ�سحاب 
الأفكار واخلربات التقليدية.

• الأولوية للموظفني القدامى بغ�س النظر عن درجة اإ�سهامهم احلايل لل�سركة.
• املوظفون مييلون ليكونوا تابعني فح�سب، واحلر�س على البعد عن املنا�سب القيادية اخلطرية.

• عماد ا�سرتاتيجيات ال�سركة هو جتنب الإخفاق!
تتفاوت طبًعا درجة الإ�سابة بهذا املر�س بني �سركة واأخرى. ولكي اأخت�سر الأمر عليكم فاإنه 

ميكن و�سف مر�س ال�سركات الكبرية باأنه تف�سي البريوقراطية والبطء يف القرارات والتحزبات 

وال�سراعات الداخلية و�سعف الإنتاجية. وغني عن القول اأن ما ينطبق على ال�سركات الكبرية 

ينطبق على املوؤ�س�سات الكبرية يف القطاعات احلكومية والأكادميية وغريها.

ولكن ننتقل لل�سوؤال الأهم: ما النتائج التي ترتتب على الإ�سابة مبر�س ال�سركات الكبرية؟ 

تراوح النتائج ما بني عجز ال�سركة عن زيادة املبيعات و انكما�س الأرباح، وقد ت�سل يف اأ�سواأ 

الأحوال اإىل النهيار التام لل�سركة. وما ح�سل ل�سركة �سارب اليابانية من و�سع مايل قريب من 

النهيار منوذج ملا ميكن اأن يفعله مر�س ال�سركات الكبرية. من اأخطر النتائج ا�ستخفاف موظفي 

ا ال�سركات ال�سغرية وال�ساعدة، وهذا ما ح�سل ل�سركات  ال�سركة باملناف�سني الآخرين وخ�سو�سً

�سوين وبانا�سونيك وغريهما من �سركات اليابان الكربى يف جمال الإلكرتونيات عندما مل تكن 

تلقي باًل لتحركات �سركة �سام�سونغ يف الت�سعينيات وهواوي اأخرًيا، وما نتج عن ذلك من �سحب 

الب�ساط منها ل�سالح ال�سركتني الكورية وال�سينية يف كثري من املنتجات الإلكرتونية.

ومن اأهم الأ�سباب التي توؤدي لإ�سابة ال�سركة مبر�س ال�سركات الكبرية هو اعتماد املوظفني، 

مبن فيهم املعينون حديًثا، على �سمعة ال�سركة الكبرية وقوتها املالية والإدارية وخ�سوع ال�سركات 

ال�سغرية املتعاملة معها لطلباتها والعالقات الوثيقة مع الزبائن القدامى. ينتج عن ذلك عدم 

حر�س املوظف على تطوير قدراته وتن�سيطها على نحو كاف. ويف املقابل جتد اأن ال�سركات 

ال�سغرية والنا�سئة تتميز باملرونة والإنتاجية العالية وال�سرعة يف اتخاذ القرار والتنفيذ، ما 

يعطيها ميزة نوعية يف ال�سوق.

ح�سٌن، كيف ميكن عالج مر�س ال�سركات الكبرية؟ يف تويوتا حتر�س الإدارة عند نقل املوظفني، 

وعلى نحو دوري، على نقل اأف�سل موظف يف كل ق�سم لكي ل يتكل عليه بقية املوظفني، ولإعطاء 

الفر�سة لالآخرين ليطوروا اأنف�سهم ويتفوقوا على من قبلهم. ومن املبادئ املهمة ا�ستقطاب 

املبدعني وتوظيفهم. ون�سر ثقافة احرتام املناف�سني وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وروح فريق 

العمل. ومن ناحية اأخرى ال�ستثمار يف البحث والتطوير ودعم الأفكار الإبداعية وغري املاألوفة.

لعل من اأف�سل الأ�ساليب يف مواجهة مر�س ال�سركات الكبرية هو متكني املدير لل�سباب 

والإبداع، كما كان يفعل موؤ�س�س �سركة اآبل �ستيف جوبز الذي كان يق�سي وقته يف اجللو�س اإىل 

املوظفني ونقا�س اأفكار املنتجات اجلديدة واخلدمات املبتكرة. وعندما �ساأله املذيع يف برنامج 

تلفازي: »هل تفر�س اآراءك على املوظفني؟ هل ميلك اأي منهم اجلراأة على اأن يقول لك اإنك 

خمطئ؟« فما كان من �ستيف اإل اأن تب�سم واأجاب: »بالطبع! يح�سل ذلك كثرًيا. على املدير يف 

مثل هذه النقا�سات الإبداعية اخلالقة اأن ين�سى الكر�سي، يجب اأن تكون الغلبة والقوة لالأفكار 

ولي�س الكرا�سي.«  

مرض
الشركات الكبيرة
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تعليم

لي جونغ وا  •

السباق قائم بين التقنية والتعليم، ستحدد 
النتيجة ما إن كان جرى استغالل الفرص 

التي وفرتها إبداعات هائلة، أو جرى مشاركة 
فوائد التقدم على نحو واسع.

التعليم في عصر 
التشغيل اآللي
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تقدمت التقنيات الرقمية والت�سغيل الآيل، بينما 

تزايدت املخاوف ب�ساأن م�ستقبل العاملني. 

لكن ل يلزم اأن تكون النتيجة النهائية �سلبية، 

فاملدخل حلل امل�سكلة يدور حول التعليم.

 ت�سطلع الكائنات الآلية، حًقا، بعدد متزايد من 

املهام العادية واملتكررة، ما ي�سع العاملني يف بع�س 

القطاعات حتت �سغوط هائلة. يف كوريا اجلنوبية، 

ذات الكثافة الأعلى يف الكائنات الآلية ال�سناعية، 

يوجد 631 كائًنا اآلًيا مقابل كل 10 اآلف عامل. 

تنخف�س العمالة يف جمال الت�سنيع، وترتفع البطالة 

بني ال�سباب. يف الوليات املتحدة، اأ�سر ال�ستخدام 

املتزايد للكائنات الآلية، بح�سب درا�سة �سادرة عام 

2017، بالتوظيف والأجور.
لكن بينما يدمر التقدم التقني الوظائف بال 

ا. اإن اخرتاع املركبات  �سك، فاإنه ي�ستحدثها اأي�سً

الآلية ق�سى على الوظائف املعنية ببناء العربات التي 

جترها اخليول اأو ت�سغيلها، لكنه وّلد ماليني اأكرث 

من الوظائف، لي�س فقط يف م�سانع ال�سيارات، لكن 

ا يف قطاعات ذات �سلة مثل تعبيد الطرق. ت�سري  اأي�سً

درا�سات حديثة اإىل اأن الآثار النهائية للت�سغيل الآيل 

على العمالة، التي نتجت من خالل الروابط بني 

القطاعات يف مراحل ما قبل الإنتاج والأثر اجلانبي 

على الطلب، كانت اإيجابية.

يدور التحدي اليوم حول حقيقة اأن اإنتاج تقنيات 

متقدمة على نحو متزايد وا�ستخدامها يتطلب 

مهارات جديدة، غالًبا ما تكون اأعلى م�ستوى، ول 

ميكن اكت�سابها ب�سهولة من خالل الوظيفة. نظًرا 

ملا تقدم، حتتاج الدول اإىل �سمان و�سول جميع 

مواطنيها اإىل برامج تعليم وتدريب عالية اجلودة 

تلبي احتياجات �سوق العمل. �ستحدد النتيجة ما اإن 

كان جرى ا�ستغالل الفر�س التي وفرتها اإبداعات 

هائلة، اأو جرى م�ساركة فوائد التقدم على نحو وا�سع.

 يف كثري من الدول، اأخذت التقنية زمام املبادرة. 

على �سبيل املثال، يعك�س الرتفاع الأخري يف تفاوت 

الدخل يف ال�سني وغريها من اقت�سادات �سرق اآ�سيا 

الفجوة الآخذة يف الت�ساع بني اأولئك القادرين على 

تبني تقنيات متقدمة وغري القادرين. لكن اأوجه عدم 

الت�ساق بني التعليم والوظائف جتتاح اقت�سادات 

العامل باأ�سره. يعزى ذلك جزئًيا اإىل اأن التعليم 

النظامي يخفق يف الدفع بخريجني ذوي مهارات 

وكفاءات فنية لها �سلة ب�سوق العمل.

اأ�سار تقرير �سادر عن وحدة معلومات 

الإيكونومي�ست، وهي وحدة اأبحاث اقت�سادية تابعة 

ملجلة اإيكونومي�ست، اإىل اأن ما ن�سبته 66% من 

التنفيذيني الذين �سملهم ال�ستطالع كانوا غري 

را�سني عن م�ستوى مهارات املوظفني ال�سباب، واأن 

ما ن�سبته 52% قالوا اإن فجوة يف املهارات كانت عقبة 

اأمام اأداء �سركتهم. من ناحية اأخرى، وفًقا ل�ستطالع 

اأجرته منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، فاإن 

ما ن�سبته 21% من العاملني ي�سعرون باأن م�ستوى 

تعليمهم يفوق وظائفهم. 

هذا ي�سري اإىل اأن التعليم الر�سمي يدر�س العاملني 

الأ�سياء اخلاطئة، واأن اإ�سالًحا عميًقا �سروري 

لت�سهيل تطوير املعرفة الرقمية واملهارات الفنية، 

بالإ�سافة اإىل املهارات املعرفية غري العادية واملهارات 

غري املعرفية )اأو الناعمة(. هذا ي�سمل جمالت اأربعة 

مهمة للتعلم يف القرن احلادي والع�سرين )التفكري 

النقدي، والإبداع، والتعاون، والتوا�سل(. اإنها 

املجالت التي يتفوق فيها النا�س مبيزة كبرية على 

اآلت الذكاء ال�سطناعي.

ينبغي اأن تبداأ العملية يف اأثناء التعليم البتدائي، 

لأن النا�س ل ميكنهم ال�ستفادة على نحو كامل من 

التعليم والتدريب يف مراحل لحقة اإل اإذا كان لديهم 

اأ�سا�س قوي. ويف اقت�ساد امل�ستقبل، لن ينتهي هذا 

التدريب يف الواقع اأبًدا. بالنظر اإىل التقدم التقني 

ال�سريع، �ستكون هناك حاجة اإىل فر�س حم�سنة 

للتعلم املوؤثر مدى احلياة لتمكني العاملني من ترقية 

مهاراتهم على نحو م�ستمر اأو تعلم مهارات جديدة. 

اإنه لينبغي، يف جميع م�ستويات التعليم، جعل املناهج 

الدرا�سية اأكرث مرونة وا�ستجابة للتقنيات املتغرية 

ومتطلبات ال�سوق.

اإن اأحد العوائق املحتملة اأمام هذا النهج هو ندرة 

املعلمني املدربني تدريًبا جيًدا. يف الدول الأفريقية 

جنوب ال�سحراء، على �سبيل املثال، يوجد معلم 

موؤهل واحد لكل 44 تلميًذا يف املدار�س الثانوية، اأما 

يف املدار�س البتدائية فاإن الن�سبة اأ�سواأ، اإذ يوجد 

معلم واحد لكل 58 تلميًذا. اإن بناء قوة تدري�س عالية 

اجلودة �سيتطلب كاًل من حوافز مالية وغري مالية 

للمعلمني وا�ستثمارات اأعلى يف تطويرهم املهني. 

ي�سمل ذلك �سمان ح�سول املعلمني على الأدوات 

التي يحتاجون اإليها لال�ستفادة على نحو كامل من 

تقنية املعلومات والت�سالت، التي ل ُت�ستخدم على 

نطاق وا�سع، على الرغم من قدرتها على �سمان 

و�سول وا�سع للتعلم امل�ستمر مدى احلياة من خالل 

قنوات ر�سمية وغري ر�سمية. بح�سب تقرير وحدة 

معلومات الإيكونومي�ست، قال ما ن�سبته %28 

فقط من تالميذ املدار�س الثانوية، ممن �سملهم 

ال�ستطالع، اإن مدر�ستهم كانت ت�ستخدم تقنية 

املعلومات والت�سالت على نحو ن�سط يف الدرو�س.

ميكن اأن ت�ساعد تقنية املعلومات والت�سالت 

ا يف معاجلة النق�س يف املعلمني املوؤهلني واملوارد  اأي�سً

التعليمية الأخرى، وذلك من خالل توفري من�سات 

للتعلم عن بعد، ومن�سات التعلم عن طريق الإنرتنت. 

 Open Course ن برنامج على �سبيل املثال، ميكِّ

Ware، الذي يوفره معهد ما�سات�سو�ست�س للتقنية، 
الطالب حول العام من الو�سول اإىل بع�س املعلمني 

الأوائل يف العامل.

هذا ي�سري اإىل القيمة الأو�سع للتعاون الدويل. 

توؤثر حتديات التعليم التي تثريها التقنيات املتقدمة 

يف جميع النا�س. لذا ينبغي على الدول اأن تعمل مًعا 

ملعاجلتها، مبا ي�سمل تبادل الطالب واملعلمني وت�سييد 

البنية التحتية لتقنية املعلومات والت�سالت وتطويرها.

ينبغي جلميع اجلهود الرامية اإىل تعزيز التعليم 

اأن توؤكد اإمكانية الو�سول اإىل من�سات التعلم، 

بحيث ميكن ملن لديهم خلفيات تعليمية اأ�سعف 

اأو م�ستويات مهارة اأقل اأن يناف�سوا يف �سوق العمل 

ا اإىل  الآخذة يف التغري. �ستكون هناك حاجة اأي�سً

�سبكات اأمان اجتماعي جيدة الت�سميم و�ساملة، 

على �سبيل املثال، لتاأمني �سد البطالة وتاأمني �سحي 

عام، حلماية الفئات ال�سعيفة من العمال يف خ�سم 

التغيري ال�سريع. 

�ستكون ثورة الذكاء ال�سطناعي مزعزة على نحو 

هائل، لكنها لن جتعل النا�س يف عداد من عفا عليهم 

الزمن. اإنه ليمكننا، بتبني اأنظمة تعليمية منقحة، 

�سمان اأن يجعل التقدم التقني كل حياتنا اأكرث اأماًل 

ورغًدا وازدهاًرا. 

يل جونغ وا Lee Jong-Wha: اأ�ستاذ القت�ساد   *

ومدير معهد البحوث الآ�سيوية يف جامعة 

كوريا. كبري القت�ساديني ورئي�س مكتب 

التكامل القت�سادي الإقليمي يف بنك التنمية 

الآ�سيوي �سابًقا.

     بالنظر إلى التقدم التقني السريع، 
ستكون هناك حاجة إلى فرص محسنة للتعلم المؤثر مدى الحياة    

لتمكين العاملين من ترقية مهاراتهم على نحو       
مستمر أو تعلم مهارات جديدة       
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األسباب ثالثة

لماذا تنهار 
الشركات الناجحة؟

إيف دوز •، كيلي ويلسون •
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آليات انهيار الشركات تنشأ عن ثالث 
ظواهر   |   متتلئ �سجالت تاريخ الأعمال باأ�سماء 

�سركات كربى هيمنت على �سناعة ما حيًنا من 

الدهر، ومع ذلك فقدت تفوقها لت�سبح ظالًل ملا 

كانت عليه بل اإنها تختفي. اإن اإدراك �سبب اإخفاق 

ال�سركات القوية، وكيفية جتنب مثل هذا الإخفاق، 

من اأعظم مطالب اأبحاث الأعمال والإدارة، ف�ساًل 

عما ين�ساأ عن ذلك من �سناعة �سخمة ومربحة يف 

جمال ال�ست�سارات.

مع ذلك، فاإن حقيقة ا�ستمرار اإخفاق ال�سركات 

الناجحة دليل على الفهم القا�سر لعوامل انهيارها 

املوؤ�س�سي. يحاجج بع�سهم اأن النتائج ال�سرتاتيجية 

وم�ستقبل �سركة اإمنا حتددها يف النهاية اختيارات 

الإدارة العليا والتزاماتها وت�سرفاتها. وفًقا 

لهذا املنطق، فاإن الأداء املمتاز يرتبط بالروؤ�ساء 

التنفيذيني الكبار )مثل جاك ويل�س يف جرنال 

اإلكرتيك، ولو جري�سترن يف اآي بي اإم ، واآلن موليل 

يف فورد اأو اآندي غروف يف اإنتل( والأمر كذلك 

يف حال الأداء ال�سعيف، حتى لو مكث القائد يف 

من�سبه مدة ق�سرية فقط )مثل اإلني كوملان يف 

دوبونت، وفريتز هندر�سون يف جرنال موتورز، 

وكري�ستوفر غالفني يف موتورول اأو يورغن �سنرتمان 

يف اأيه بي بي.(

توؤكد مدر�سة فكرية اأخرى اأن زوال ال�سركات 

ُيعزى اإىل هياكلها وعملياتها ومناذج اأعمالها التي 

تعزز اجلمود و جتعل من ال�سعوبة مبكان، بل من 

امل�ستحيل، اإحداث اأي تكيف اأو تغيري. واأخرًيا، 

يعزو موؤيدو مفهوم التدمري الإبداعي ل�سومبيرت 

النهيار املوؤ�س�سي اإىل عدم قدرة ال�سركة على 

التكيف مع بيئة خارجية متغرية جذرًيا، وهو ما 

اأ�سبح وا�سًحا متاًما يف جمموعة من القطاعات 

بدًءا من متاجر التجزئة التقليدية اإىل الن�سر 

والت�سالت، يف مواجهة التغيري التقني.

على الرغم من وجاهة هذه الآراء الثالثة، 

لكّن اأًيا منها لي�س كافًيا وحده لتف�سري علة اإخفاق 

ال�سركات وكيفيته، وهذا ي�ستدعي روؤية اأكرث �سموًل 

لدورة حياة �سركة ما. لقد كنا حمظوظني ومكرمني 

للغاية بحيازة مثل هذه الروؤية على مدى اأكرث من 

20 عاًما من الأبحاث على �سركة نوكيا للهواتف 
املحمولة، ال�سركة التي �ساغت �سناعة هيمنت 

فيها بو�سفها واحدة من اأقوى العالمات التجارية 

يف العامل، لينتهي بها احلال وقد بيعت بثمن بخ�س 

ل�سركة مايكرو�سوفت.

يو�سح رحلَة نوكيا ويحللها كتاُبنا الأخري 

 Ringtone: Exploring the Rise and Fall of“
Nokia in Mobile Phones” الذي فاز بجائزة 

تريي بوك املرموقة لعام 2018 التي متنحها 

اأكادميية الإدارة. لكن ما تو�سلنا اإليه من نتائج 

استراتيجية

ما يقود شركة إلى نهاية مسدودة في سياق 
تنافسي هو مزيج من اختيارات إدارية محضة، 

وتكيف مؤسسي، وتطور في الصناعة.
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ونحن نحاول �سرح �سبب اإخفاق ال�سركات الناجحة 

اأبعد من جتربة نوكيا. لقد وجدنا اأن ما يقود �سركة 

اإىل نهاية م�سدودة يف �سياق تناف�سي هو مزيج من 

اختيارات اإدارية حم�سة، وتكيف موؤ�س�سي، وتطور يف 

ال�سناعة، حيث يوؤدي كل من ذلك دوًرا اأكرث اأهمية 

اأو اأقل مبرور الوقت، اإىل اأن ت�سري اأوجه الرتابط 

بينها قاتلة.

اختيارات اإلدارة    |   ت�سهم اختيارات الإدارة 
على نحو وا�سح يف انهيار �سركة ما، ولكن ل يقت�سر 

الأمر فقط على القرارات التي يتخذها الفريق 

الإداري القائم. فبذور الركود ال�سرتاتيجي من�سوؤها 

عادًة اختيارات اإدارة اتخذتها قبل عقد اأو نحوه من 

الزمان. اإنها تلك القرارات التي توؤدي اإىل طرائق 

حلل امل�سكالت واللتزامات املت�سللة والغطر�سة التي 

تخلق �سياًقا يوؤخذ فيه اإجراء م�ستقبلي.

ت�سبح الطرائق القوية حلل امل�سكالت ��� 

ا تلك املكت�سبة من التعلم غري الواعي اأو  خ�سو�سً

غري املق�سود الذي تختربه ال�سركة يف اأثناء منوها 

وجتاوزها حلالت الأزمات ��� من املبادئ ال�سمنية 

يف �سنع القرار. لذا وجدت بولرويد، على �سبيل 

املثال، يف مرحلة مبكرة عقب ا�ستثمارها مبالغ 

�سخمة يف التطوير التقني اأن �سوق اآلت الت�سوير 

الفورية باهظة الثمن حمدودة، وقطًعا غري كافية 

ل�ستمرار ال�سركة. ملواجهة هذه الأزمة، تبنت 

بولرويد منوذج »الفيلم اأوًل« على غرار منوذج 

�سفرات احلالقة، حيث باعت اآلت الت�سوير ب�سعر 

التكلفة، غري اأنها حققت هام�س ربح كبرًيا )يبلغ 

نحو 70%( من بيع الأفالم املخ�س�سة لآلت 

الت�سوير. هذه الطريقة الب�سيطة حلل امل�سكلة، 

التي تعتمد على الربح من مبيعات الأفالم فقط، 

تر�سخت ور�سمت م�ستقبل قرارات الإدارة للثالثني 

ا الالحقة. وعلى الرغم من اأن بولرويد  عاًمَ

اأدركت احلاجة اإىل ال�ستثمار يف التقنيات الرقمية 

مبكًرا منذ عام 1985، فاإن فرق الإدارة املتعاقبة 

يف ال�سركة ح�سرت التحدي يف نطاق �سيق للغاية 

هو طباعة ال�سور الرقمية، بدًل من اإنتاج اآلت 

ت�سوير باأ�سعار معقولة للتقاط ال�سور )كما 

كانت تفعل مناف�ستاها اليابانيتان �سوين وكانون(. 

عقب توايل عدد من الروؤ�ساء التنفيذيني، واإعادة 

الهيكلة مرات عديدة و»توجهات ا�سرتاتيجية 

جديدة« اأعلنت بولرويد اإفال�سها.

قد تتاأتى الروؤية الإدراكية ال�سيقة غري املالئمة 

ا ب�سبب »اللتزامات املت�سللة«، وهي  والبائ�سة اأي�سً

قرارات �سابقة اأ�سبحت ال�سركة رهينة لها و�سارت 

تدور يف فلكها. هنا، فاإن نظام ت�سغيل هواتف نوكيا، 

�سيمبيان، خري مثال على ذلك. يف البداية تبناه تكتل 

من منتجي الهواتف املحمولة يف عام 1998، يف حماولة 

منه للت�سدي خلطر دخول مايكرو�سوف هذا القطاع. 

مع مرور الوقت، ترتب على التزام �سركة نوكيا موا�سلة 

ال�ستثمار يف نظام الت�سغيل القائم على الأجهزة هذا 

اآثار �سلبية عميقة يف قدرتها على التكيف مع من�سة 

ما، ومع مقاربة بيئة اأعمال متكاملة.

مييل النجاح اإىل توليد نوع من الغطر�سة التي 

قد تدفع املديرين، مع الرغبات اجلاحمة لفئات 

معينة من امل�ساهمني، اإىل اأن يركزوا على الق�سايا 

الت�سغيلية التي توؤدي اإىل زيادة كفاءة النتائج على 

املدى الق�سري، ولي�س ل�سالح ال�ستدامة والنمو على 

املدى الطويل. هذا ما حدث يف �سركة اآي بي اإم يف 

ظل قيادة �سام باملي�سانو، الذي �سب جل تركيزه على 

م�ساعفة عوائد امل�ساهمني كل خم�س �سنوات، واأخفق 

يف روؤية تغري البيئة التناف�سية اأو الإقرار بذلك. دون 

ال�ستجابة لذلك التغري، وقعت اآي بي اإم يف ماأزق 

خطري، ومع ذلك مل يظهر هذا للعامل اخلارجي اإل 

بعد ب�سع �سنني.

قدرة المؤسسة على التكيف   |   توؤدي 
اختيارات الإدارة اإىل تنفيذ هياكل وعمليات ومناذج 

اأعمال، اإذا تركت دون حتٍد ميكن اأن تقود اإىل جمود 

وظيفي، وت�سبح عائًقا هائاًل للتكيف الذي ت�ستد 

احلاجة اإليه على طول اخلط.

مل مي�ِس وقت طويل  يف اآي بي اإم عقب  تويل 

جيني رومتي  من�سب الرئي�س التنفيذي خلًفا 

لباملي�سانو ليبداأ عمق امل�سكالت يف الظهور. فقد قّل 

مبتاعو اأجهزة ال�سركة ب�سبب التوجه اإىل احللول 

  ،)SaaS( ال�سحابية ومنوذج الربجميات اخلدمية

الأمر الذي كان له تاأثري كبري يف اأداء ال�سركة. 

لكن اآي بي اإم كانت عالقة يف  منوذج عمل تكاملي 

تكافلي، بحيث كانت مبيعات الأجهزة مرتبطة بكل 

من هام�س عال ملبيعات الربجميات، وزيادة عدد 

م�ست�ساري ال�سركة الذين يتولون تركيبها و�سيانتها. 

خنق منوذج العمل هذا، على مدار �سنوات، مبادرات 

النمو وجعل التغيري �سعًبا للغاية. بعد اتخاذ 

اختيارات جريئة وعملية اإعادة هيكلة طويلة و�ساقة 

وموؤملة، بدت اآي بي اإم اأخرًيا قادرة على ال�سراع يف 

بيئة تناف�سية جديدة.

ميكن للهياكل التنظيمية اأن تكون مبنزلة عائق 

كبري اأمام احلاجة امللحة لتغيري مناذج الأعمال 

القدمية. وجدت كل من �سركة نوكيا و اأيه بي بي 

نف�سيهما عالقتني يف نزاعات ومناف�سات داخلية 

ب�سبب م�سفوفة هياكل ثبت �سعوبة )ويف النهاية 

ا�ستحالة( اإدارتها جمموعات خمتلفة ذات م�سالح 

را�سخة ت�سعى حلماية اأركانها. يف ظل هذا الت�سور، 

وحتت �سغط الأداء، متيل املعلومات اخلاطئة 

ال�ساعدة من جمموعات الأعمال اإىل اأن ُت�سّفى، ما 

يعطي انطباًعا خاطًئا لالإدارة العليا عن اأداء �سركة 

ما. فاإذا اأ�سيف اإىل ذلك نق�س التعاون الداخلي 

الذي مينع الأ�سخا�س من ر�سم ال�سورة املكتملة التي 

ت�سري اإىل التغيريات يف البيئة اخلارجية، ي�سبح 

وا�سًحا الدور الهائل لهيكل ال�سركة يف دفعها نحو 

الإخفاق.

البيئة المتغيرة   |   عندما تتغري الطبيعة املح�سة 
ل�سناعة ما، ل بد اأن يرتتب على ذلك خ�سائر، 

ورمبا تكون ال�سركات الكبرية الناجحة اأكرث عر�سة 

للخطر لأنها من املرجح اأن تكون رهن تطور م�سرتك 

مع �سركاء حاليني وموردين وزبائن رئي�سني، عندما 

يتعلق الأمر بروؤية م�ستقبلية. بالإ�سافة اإىل ذلك، 

فاإن اختيارات الإدارة ومدى تكيفها مع التغيري 

�سيحدد �سعوبة الأمر اأو �سهولته اأمام ال�سركة 

لترتاجع عن منوذج عملها احلايل، وتدرك اأن البيئة 

املحيطة بها تتغري ب�سكل جذري.

مل ي�ستوعب جمل�س اإدارة كوداك ول الإدارة معدل 

�سرعة التغري يف  البيئة من الت�سوير ال�سوئي اإىل 

الت�سوير الرقمي، لذا عززت اختيارات الإدارة، على 

نحو مهلك، من اأهمية جتارة الأفالم.  بدعم من 

جمل�س الإدارة يف اآي بي اإم ، �سب باملي�سانو تركيزه 

على رفع عوائد امل�ساهمني، ما اأدى اإىل اإخفاقه يف 

روؤية حتول جمال املناف�سة اإىل اخلدمات ال�سحابية 

وخدمات بح�سب الطلب. وكانت نوكيا رهينة روؤيتها 

التي تركز على املنتج يف ال�سناعة، ومل ت�ستطع 

اإدارتها ت�سور م�ستقبل يعتمد على من�سات كانت 

تبتكرها كل من اآبل وغوغل.

االنحناء للعاصفة   |   بينما ت�سطلع التحولت 
اخلارجية يف �سناعة ما بدور كبري يف املرحلة 

الأخرية لنهيار �سركة، اإل اأن الرتابط بني تلك 

التغريات، واخليارات ال�سابقة واحلالية لالإدارة، 

والهياكل ومناذج الأعمال التي تبنتها ال�سركة هو ما 

يحدد يف النهاية قدرة �سركة ما على مواكبة التغيري 

اأو ال�سقوط. اإنه ل يذعن لقوى التغيري اخلارجية 

�سوى ال�سركات التي اتخذت اإدارتها قرارات �سيئة 

ولديها هياكل تنظيمية ومناذج اأعمال �سعيفة. 

اإيف دوز: اأ�ستاذ فخري يف الإدارة ال�سرتاتيجية   *

يف معهد اإن�سياد، واأ�ستاذ كر�سي �سولفاي 

لالبتكار التقني، ومدير برنامج اإدارة ال�سراكات 

والتحالفات ال�سرتاتيجية.

كيلي ويل�سون: كبرية باحثني يف معهد اإن�سياد.  *



إسالميات

الإ�سالم احلياة الجتماعية، ور�سم نّظم 

اأ�س�سها على نحو يحفظ ا�ستقرارها، 

ويقوي رابطتها، ويزيد متا�سكها. ولذلك عني باأفراد 

املجتمع كافة، وكّرم الرجل واملراأة على حدٍّ �سواء، 

وقرر لكلٍّ منهما حقوًقا، ومل مييز اأحدهما عن 

الآخر. وبنّي النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، اأن الن�ساء 

�سقائق الرجال، واأو�سح احلقوق املتعددة لهن، 

واأنهن �سواء يف الثواب والعقاب، ويف اأ�سل اخللقة، 

والقيمة الإن�سانية، بحيث ل يوجد بينهما تفاوت، قال 

تعاىل: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک} 

)�سورة الن�ساء: الآية 124(.

واأكد الإ�سالم حماية كرامة املراأة، ووجوب 

�سيانة اأمنها، وح�سن التعامل معها، وتقدير 

خ�سائ�سها وطبائعها، وتفهم م�ساعرها، 

ومراعاة اأحا�سي�سها.فاملراأة ت�سرتك مع الرجل يف 

حفظ كرامتها، وكونها عن�سًرا مهًما يف احلياة 

الجتماعية.

لقد ر�ّسخ الت�سريع الإ�سالمي الأ�س�س الكربى، 

والقواعد املثلى لتكرمي املراأة، وجعلها يف مكانة 

�سامية، ومنزلة عالية، ورد لها اعتبارها، واأحلها يف 

املرتبة الالئقة بها يف املجتمع الإن�ساين، واأن�سفها 

من القوانني اجلائرة، والأنظمة الظاملة. واإن نظرًة 

وتاأماًل يف الن�سو�س ال�سرعية، تكفي لإدراك الفرق 

ال�سا�سع، والبون الوا�سع، بني التقييم اجلاهلي 

للمراأة، والتكرمي الإ�سالمي لها. و�سحق الإ�سالم 

كل دعوة موجهة اإىل املراأة تهدر كرامتها، اأو توؤدي 

اإىل خد�س حيائها، اأو النيل من عفافها وح�سمتها 

ومكانتها، اأو ا�ستغالل اأنوثتها وعاطفتها، اأو اتخاذها 

و�سيلة للعبث بكرامتها.

اإن عناية الإ�سالم باملراأة تربز يف جمالت 

متعددة، وجوانب متنوعة، منها: الأخذ براأيها، 

وال�ستب�سار مب�سورتها، وال�ستئنا�س بفكرها. 

وظهر ذلك وا�سًحا جلًيا منذ بزوغ فجر الإ�سالم، 

واإ�سراقته البهية على املعمورة، حيث كان النبي، 

عليه ال�سالة وال�سالم، يرجع اإىل زوجته اأم 

املوؤمنني خديجة، ر�سي اهلل عنها، يف الوحي الذي 

بداأ يتنزل عليه. فكان ي�سمع منها كلمات تبعث 

الطمئنان القلبي، والهدوء والرتياح يف نف�سه، 

وتزرع الثقة واليقني يف فوؤاده. فاأّمنا خديجة، ر�سي 

اهلل عنها، هي التي هّداأت روعه، وطماأنته، حني 

عاد اإليها من الغار.

ويف موقف اآخر ي�ست�سري الر�سول امل�سطفى، 

�سلى اهلل عليه و�سلم، امراأًة را�سدًة، راجحة العقل، 

اإحدى زوجاته، يف اأمر اأحجم فيه الرجال من 

ال�سحابة الكرام، ر�سي اهلل عنهم، عن تنفيذ اأمر 

النبي، عليه ال�سالة وال�سالم، حني اأمرهم بحلق 

روؤو�سهم يوم احلديبية. وملا مل يقم منهم رجل 

واحد باحللق، دخل عليه ال�سالة وال�سالم، على 

زوجته اأم املوؤمنني اأم �سلمة، ر�سي اهلل عنها، وذكر 

لها ما جرى مع اأ�سحابه. فقالت اأّم �سلمة، ر�سي 

اهلل عنها: يا نبي اهلل اأحتّب ذلك؟، اخرْج، ثّم ل 

تكّلْم اأحًدا منهم كلمًة، حتى تْنحر ُبْدنك، وتْدعو 

حالقك فيْحلقك، فاأخذ مب�سورتها. فخرج فلم يكّلْم 

اأحًدا منهم حتى فعل ذلك: فنحر ُبْدنه ودعا حالقه 

فحلقه. فلما راأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بع�سهم 

ا. ا، حتى كاد بع�سهم يقتل بع�سً يحلق بع�سً

األي�ست تلك ا�ست�سارة وا�سحة للمراأة من النبي، 

�سلى اهلل عليه و�سلم؟ ولذلك قال التابعي اجلليل، 

احل�سن الب�سري، رحمه اهلل: »اإن كان ر�سول اهلل، 

�سلى اهلل عليه و�سلم، لفي غنًى عن م�سورة اأم �سلمة، 

ولكنه اأحب اأن يقتدي النا�س به يف ذلك، واأل ي�سعر 

الرجل باأي معرة يف م�ساورة الن�ساء.«

اإن الأخذ براأي املراأة وا�ست�سارتها، حدث 

يف اأف�سل الع�سور واأزهاها، واأ�سرفها واأميزها 

واأكرمها، ويتفق مع منهج الإ�سالم الداعي اإىل 

حفظ حقوق املراأة و�سيانتها، واعتبار راأيها، وعدم 

حتييدها اأو تهمي�سها.

فاملراأة ت�ستطيع بفكرها ومتيزها، اأن ت�سيف 

جديًدا باإبداعها يف جمالتٍ كثرية، وبالأخ�س 

منها الق�سايا التي تتعلق باملجتمع الن�سائي. فاملراأة 

جزء من املجتمع العام، وت�سكل اأعداد الن�ساء ما 

يقارب ن�سف عدد ال�سكان. ومن الطبيعي اأن يكون 

لها تاأثري كبري يف اأحداثه، وتاأّثر وا�سح مبجرياته، 

واإدراك وا�سع لأحواله ومتطلباته. بل اإنها م�ستهدفة 

عن طريق كثري من القنوات الف�سائية، و�سبكات 

التوا�سل الجتماعي بو�سائلها املتعددة، التي توجه 

اإليها زخًما كبرًيا من املواد الإعالمية املتنوعة، 

التي تق�سد التاأثري يف القيم والأخالق، ون�سر 

الف�ساد ب�ستى �سوره. فال ينبغي اأن تكون متفرجة 

فقط، بل عليها اأن ت�سارك براأيها فيما يدور حولها، 

ويف الق�سايا امل�ستجدة املعا�سرة، وتبدي وجهة 

نظرها، وحتمل ت�ساوؤلت بنات جن�سها، وتو�سل 

مطالبهن اإىل امل�سوؤولني.

لقد اأبرز الإ�سالم مكانة املراأة، وبّواأها منزلة 

مرموقة رفيعة، وقرر لها من احلقوق والواجبات ما 

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة
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َجال َشقائُق الرِّ
نالت المرأة في اإلسالم تكريًما رفيًعا، وقرر لها من االمتيازات 

ما لم تنله في الجاهلية، أو في أي من الملل والديانات األخرى، 
وما ليس مقرًرا في األنظمة الوضعية المعاصرة.

    إن عناية اإلسالم بالمرأة تبرز في مجاالت متعددة، منها:
    األخذ برأيها، واالستبصار بمشورتها، واالستئناس بفكرها. 

   وظهر ذلك واضًحا جلًيا منذ بزوغ فجر اإلسالم،     
         حيث كان النبي،  صلى اهلل عليه وسلم، يستشير زوجاته،

           رضي اهلل عنهن  

ّ



مل يكن من قبل، فقرر لها اأهلية التملك، كالتملك 

بالإرث {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ٿ ٿ ٿ })�سورة الن�ساء: الآية 5(.

واأباح الإ�سالم للمراأة حق العمل والتك�سب، 

مبا يتنا�سب مع اأنوثتها وقدراتها. فلها اأن متار�س 

التعامالت املالية، من البيع وال�سراء، والإهداء 

والإجارة، والرهن والكفالة، والوقف والو�سية، 

والإنفاق والدخار، واإجراء العقود املالية، وال�سهادة 

عليها، واإثبات الديون ونحو ذلك، ما دامت ر�سيدة 

مدركة واعية. فلها احلق يف متلك الأموال وتنميتها، 

وتوظيفها فيما يعود عليها بالربح والفائدة، ولي�س 

لأحد اأن يعرت�س عليها، اأو مينعها من تلك املمار�سات 

املالية، اأو ياأخذ �سيًئا من مالها دون ر�ساها، ولو 

كان اأقرب النا�س اإليها، قال تعاىل: {ہ ھ 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ } 

)�سورة الن�ساء : من الآية 32(.

واأناط الإ�سالم باملراأة كثرًيا من املهام. وكان 

النبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، يخ�س الن�ساء 

بتوجيهات، ويحث الرجال على الإح�سان اإليهن، 

وعدم الإ�سرار بهن، واإعطائهن حقوقهن كاملًة 

دون نق�س، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »ا�ستو�سوا 

بالن�ساء خرًيا« متفق عليه.

وحني نقّلب �سفحات التاريخ، جند مناذج 

م�سرقة مل�ساركة املراأة امل�سلمة يف كثري من املجالت 

يف احلياة الجتماعية العامة. فخديجة اأّم املوؤمنني، 

ر�سي اهلل عنها، كانت متار�س التجارة وتعمل فيها، 

واكت�سبت ثروة كبرية من عملها.

ويف اجلانب التعليمي برز الن�ساط العلمي وظهر 

تاأثريه حتى يومنا هذا لكثريات من ال�سحابيات، 

ر�سي اهلل عنهن، يف ن�سر العلوم الإ�سالمية من خالل 

رواية الأحاديث، و�سرحها وبيان مقا�سدها. قال 

، ول فقٍه،  عروة بن الزبري: ما راأيت امراأًة اأعلم بطبٍّ

ول �سعر من عائ�سة. وقال اأبو مو�سى الأ�سعري، ر�سي 

اهلل عنه: ما اأ�سكل علينا اأ�سحاب ر�سول اهلل، �سلى 

اهلل عليه و�سلم، حديًثا قّط، ف�ساألنا عائ�سة اإل وجدنا 

عندها منه علًما. 

عائشة بنت طلحة

المرأُة النَّاِدرة
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للرتبية الإميانية اأثر بالغ يف ا�ستقامة الأ�سرة امل�سلمة، التي تعد 

املوؤ�س�سة الأخالقية الأوىل التي يتعامل معها الفرد منذ �سغره، حيث يتلقى 

ا  فيها القيم والآداب الفا�سلة، ويت�سّربها يف مراحل منوه املختلفة خ�سو�سً

يف مرحلة الن�ساأة. فالأ�سرة ب�سفة اأ�سا�سية هي امل�سوؤولة عن تلقني الأخالق 

والآداب الفا�سلة، ونقل القيم الأخالقية اإىل اأبنائها منذ �سغرهم. فكيف 

اإذا كانت الن�ساأة يف جمتمع ال�سحابة، ذلكم املجتمع الذي اأ�ّس�سه وبناه 

ر�سول اهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، بتوجيهاته واإر�ساداته؟!

ن�ساأت التابعية اجلليلة، �سيدة ن�ساء التابعني يف زمانها ومكانها، اأّم 

عمران عائ�سة بنت طلحة بن عبيداهلل القر�سية التيمية، يف كنف اأبيها 

املب�ّسر باجلنة، ال�سحابي اجلليل، عظيم القدر، عايل املقام، واأّمها اأم 

كلثوم بنت اأبي بكر ال�سديق، وخالتها اأّم املوؤمنني عائ�سة بنت اأبي بكر 

ديق، ر�سي اهلل عنهم جميًعا. ال�سّ

وعا�ست يف هذه املحا�سن الإميانية، التي اأّثرت يف �سخ�سيتها، حيث 

كانت تروي الأحاديث النبوية، وتتمثل الأخالق الإ�سالمية، والقيم النبيلة 

ال�سامية. فكانت امراًة حمافظة على ح�سمتها وعفافها، ت�ستنري بنور 

القراآن، وت�ست�سيء بالأحاديث التي روتها عن خالتها.

تزوجت عائ�سة من ابن خالها عبداهلل بن عبدالرحمن بن اأبي بكر 

ال�سديق، فرزقت منه بابنة واحدة اأ�سمتها نفي�سة، واأربعة اأبناء هم: 

عمران، وعبد الرحمن، واأبوبكر، وطلحة، الذي عرف باجلود والكرم. 

وبعد وفاة زوجها عبداهلل، تزوجها م�سعب بن الزبري وكان وقتها اأمرًيا 

للعراق. ثم تزوجها بعده عمر بن عبيداهلل التيمي، وبقيت معه ثماين 

�سنوات حتى مات.

انتقلت عائ�سة، بعد ذلك، اإىل مكة املكرمة واأقامت بجوار بيت اهلل 

احلرام، وكانت تتنقل بينها وبني املدينة املنورة، متكث يف كلٍّ منهما �سنة، 

تتعّبد اهلل، تعاىل، يف رحاب احلرمني ال�سريفني. فقد ا�ستهرت بالعبادة 

والن�سك، وبذل املال والإنفاق، وم�ساعدة املحتاجني، واإعانة املعوزين.

كان لالأ�سرة التي ن�ساأت فيها عائ�سة بنت طلحة، اهتمام بالغ، ودور 

كبري يف رواية الأحاديث، ما جعلها تتاأثر بذلك، فكانت لها عناية كربى 

ا من خالتها عائ�سة، ثم  باحلديث النبوي، حيث تلقتها منهم، خ�سو�سً

بّلغتها. فقد روى عنها جمع من كبار التابعني، واأ�سبحت مق�سًدا للرواة 

وطالب العلم، ومرجعهم يف تلقي الأحاديث، وكثري من اأمور دينهم، 

وتبّواأت منزلة عالية، ومكانة �سامية يف الرواية، ووّثق رواياتها احلّفاظ 

واملخت�سون بعلم احلديث، ومعرفة اأ�سانيده، واأحاديثها خمّرجة يف �سحاح 

كتب احلديث النبوي. 

توفيت عائ�سة بنت طلحة، ر�سي اهلل عنها، باملدينة املنورة، �سنة 

)110ه� / 728م(، ودفنت يف البقيع، رحمها اهلل رحمة وا�سعة. 
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صحة

احتشاء عضلة القلب 
الوقاية في حياة صحية

تحدث جلطة القلب عندما ُيسد أحد 
الشرايين التاجية بخثرة دموية ال تسمح للدم بالمرور 

عبرها، فيموت جزء من عضلة القلب كان ُيروى 
بذلك الشريان المسدود.

د. أسامة أحمد البشير

استشاري أمراض القلب 
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   بعض عوامل اإلصابة بجلطة القلب ال يمكن التحكم فيها،
مثل العمر والجنس والوراثة. وبعضها عوامل يمكن السيطرة عليها،   

مثل التدخين، وارتفاع الكوليسترول في الدم،    
ومرض السكري، والبدانة، وارتفاع ضغط الدم          

تعد 
اأمرا�س �سرايني القلب التاجية على 

راأ�س قائمة الأمرا�س املهددة للحياة يف 

اأوروبا واأمريكا، كما اأنها �سهدت تزايًدا كبرًيا 

يف العقدين الأخريين يف الدول النامية ومنطقة 

ال�سرق الأو�سط. وتتزايد معدلت حدوث 

هذا املر�س بني ال�سباب ومتو�سطي العمر، يف 

مرحلة الثالثينيات والأربعينيات من العمر، 

ب�سبب �سلوكيات حياتية خاطئة، منها التدخني، 

والإفراط يف الطعام، وقلة احلركة اأو انعدامها، 

والتعر�س لل�سغوط النف�سية ال�سديدة. وكلها 

عوامل تهيئ املناخ لالإ�سابة باأمرا�س �سرايني 

القلب التاجية.

�سرايني القلب التاجية هي ال�سرايني التي تغذي 

ع�سلة القلب ذاتها، فهناك �سريانان تاجيان 

اأ�سا�سيان يخرجان من ال�سريان الأبهر »الأورطي«، 

ثم يتفرع ال�سريان التاجي الأي�سر اإىل فرعني 

رئي�سني، اأي اأن هناك ثالثة �سرايني رئي�سة، اثنان 

من جهة الي�سار، وواحد من جهة اليمني.

مرض شرايين القلب التاجية   |   يحدث 
هذا املر�س نتيجة �سيق اأو ان�سداد يف ال�سرايني 

التاجية، ويحدث �سيق ال�سريان ب�سبب ت�سلبه، 

اأي اأن ال�سريان يفقد مرونته وترت�سب فيه 

الدهون والألياف ما يعيق جمرى الدم، ويظهر 

املر�س على �سورتني، الذبحة ال�سدرية وجلطة 

القلب اأو ما يعرف باحت�ساء ع�سلة القلب. 

حتدث جلطة القلب عندما ُي�سد اأحد ال�سرايني 

التاجية بجلطة، اأي خرثة، فال ت�سمح للدم 

باملرور عربه، فيموت جزء من ع�سلة القلب كان 

ُيروى بذلك ال�سريان امل�سدود.

عوامل اإلصابة   |   هناك جمموعة من 
ئة لالإ�سابة بهذا املر�س، ويطلق  العوامل املُهيِّ

على هذه العوامل ا�سم عوامل اخلطر. وتق�سم 

هذه العوامل اإىل:

العمر،  مثل  فيها،  التحكم  ميكن  ل  عوامل   •
واجلن�س، والوراثة.

وال�سيطرة  فيها  التحكم  ميكن  عوامل   •
عليها، مثل التدخني، وارتفاع الكولي�سرتول 

يف الدم، وارتفاع �سغط الدم، ومر�س 

ال�سكري، وعدم املحافظة على ممار�سة 

الريا�سة البدنية، والبدانة وغريها.

التشخيص   |   ي�سكو امل�ساب بجلطة 
احت�ساء القلب من اأمل �سديد جًدا عرب ال�سدر. 

وينت�سر الأمل عادة اإىل الذراع الأي�سر، وقد 

يرتافق بغثيان اأو �سيق تنف�س اأو اإغماء. وقد 

يبدو املري�س �ساحًبا ومتعرًقا. ويحتاج ت�سخي�س 

هذه احلالة اإىل توثيق بو�ساطة تخطيط القلب 

الكهربائي. واإجراء معايرة اإنزميات القلب يف 

الدم. وبع�س املر�سى من كبار ال�سن ومر�سى 

ال�سكر قد ل ي�سعرون بالأمل عند حدوث اجللطة.

ينبغي تاأكيد �سرورة نقل املري�س اإىل 

امل�ست�سفى باأ�سرع وقت ممكن، اإذ يزيد ذلك 

من اإمكانية الت�سخي�س املبكر، واحل�سول على 

العالج املنا�سب الذي يعيد فتح ال�سريان امل�ساب 

ليتدفق الدم من جديد، ما يقلل من احتمالية اأن 

ت�ساب ع�سلة القلب بالحت�ساء الكامل وبالتايل 

حدوث �سعف فيها.

يف امل�ست�سفى يجري ت�سخي�س احلالة ب�سرعة، 

اإذ اإن املر�سى الذين ي�سكون من اأمل بال�سدر، 

ل ينتظرون يف اأق�سام الطوارئ، ويتم اإدخالهم 

للطبيب مبا�سرة، حيث يجري عمل تخطيط 

كهربائي للقلب والبدء يف اأخذ العالج باإعطاء 

الأ�سربين مع عقاقري اأخرى ت�ساعد على زيادة 

�سيولة الدم. كذلك قد يعطى املري�س م�سكًنا 

قوًيا لالأمل، اإذ اإن الأمل الناجت عن احت�ساء ع�سلة 

القلب من اأ�سد الآلم التي ت�سيب الإن�سان.

بعد عمل الت�سخي�س واإعطاء العالجات 

الإ�سعافية وعلى ح�سب وجود موؤ�سرات معينة 

يف تخطيط القلب، يتم نقل بع�س املر�سى اإىل  

ق�سم ق�سطرة القلب، لعمل ق�سطرة القلب لفتح 

ال�سريان امل�سدود باخلرثة عن طريق الق�سطرة. 

ويف حال عدم توافر ق�سطرة بامل�ست�سفى، ُينقل 

بع�س املر�سى لق�سم العناية القلبية وجتري 

عملية العالج عرب الأدوية الوريدية والفم، 

ويجري عمل الق�سطرة لهم بعد عدة اأيام. يبقى 

مري�س اجللطة يف املتو�سط من ثالثة اأيام 

اإىل �سبعة اأيام بامل�ست�سفى، منها يومان بغرفة 

العناية الفائقة، ثم يجري نقله لغرفة عادية 

لثالثة اأيام اأخرى قبل خروجه.

معظم املر�سى يحتاجون اإىل ا�ستخدام 

الأ�سربين مع اأدوية اأخرى، للوقاية من حدوث 

جلطة اأخرى، مع �سرورة تغيري اأ�سلوب احلياة، 

وزيادة احلركة، واأخذ اأدوية خف�س الكولي�سرتول 

مع �سبط ال�سكر وال�سغط. وكلها اأمور يف غاية 

الأهمية لتقليل احتمالت الإ�سابة باجللطة مرة 

اأخرى.

الوقاية من أمراض الشرايين التاجية   
|   هناك عدة ن�سائح لتفادي الإ�سابة باأمرا�س 

�سرايني القلب التاجية، ياأتي يف مقدمتها 

التوقف عن التدخني. فاإذا كان ال�سخ�س 

من املدخنني فاإن اأي�سر الو�سائل واأكرثها 

فاعلية يف حماية القلب من حدوث جلطة هو 

التوقف عن التدخني. ي�سمل التدخني كاًل من 

ال�سي�سة، وال�سيجار، والبايب. فكلها حتتوي على 

مواد �سارة بال�سحة بن�سب خمتلفة. وتوؤكد 

الإح�سائيات اأن تدخني ال�سجائر ذات القطران 

اأو النيكوتني القليل ل تقلل من خماطر الإ�سابة 

باأمرا�س القلب.

والن�سيحة الثانية تتعلق بالغذاء ال�سحي، 

فكلما زادت كمية الدهون امل�سبعة يف الطعام 

زادت احتمالت مر�س �سرايني القلب، ويف 

املقابل فاإن الغذاء قليل الدهون امل�سبعة يقلل 

الكولي�سرتول، ويوقف عملية ت�سلب ال�سرايني، 

ويقلل من احتمال حدوث جلطة القلب.

اأما الن�سيحة الثالثة فهي اأهمية ممار�سة 

الريا�سة البدنية، اإذ اأكدت درا�سات بحثية 

متعددة اأن ممار�سة التمارين الريا�سية مثل 

امل�سي ال�سريع، اأو اجلري، اأو ركوب الدراجة، 

اأو ال�سباحة ملدة ثالثني دقيقة على الأقل عدة 

مرات يف الأ�سبوع، ي�ساعد على الوقاية من 

اأمرا�س �سرايني القلب.

تتعلق الن�سيحة الرابعة بتجنب البدانة، 

ب�سبب دورها يف رفع �سغط الدم، والإ�سابة 

مبر�س ال�سكري. ول �سك يف اأن اتباع نظام 

غذائي �سحي، وممار�سة الريا�سة بانتظام 

ي�ساعدان على املحافظة على احلفاظ على 

الوزن املثايل.

واآخر الن�سائح تركز على اأهمية املحافظة على 

تناول عالج ارتفاع �سغط الدم ومر�س ال�سكري. 

فمن اأجل حماية القلب من مر�س ال�سرايني لبد 

من ال�سيطرة على �سغط الدم اإذا كان مرتفًعا، 

وعدم التهاون يف معاجلة مر�س ال�سكري. كما 

ا جتنب النفعالت النف�سية ال�سديدة  ينبغي اأي�سً

قدر الإمكان.
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

يؤدي إلى انخفاض الوزن بشكل سريع، 

ولكن االستمرار عليه لفترة طويلة غير 

صحي بسبب فقدان الجسم عناصر 

غذائية رئيسة.

نظام الكيتو الغذائي

الفوائد واآلثار الجانبية

الأ�سئلة التي جرى تداولها خالل العام املا�سي حول اأكرث 

الأنظمة الغذائية، كانت حول نظام »الكيتو جينيك 

دايت«، اأو ما ي�سمى بنظام الكيتو الغذائي، الذي يعد من اأكرث 

الأنظمة جدًل ملا يتطلبه من تغيري م�سار عملية الأي�س، ومن 

حيث الآثار اجلانبية التي يوؤدي اإليها. يلجاأ النا�س اإىل اتباع 

هذا النظام ب�سبب �سرعة نزول الوزن والتي يراها بع�سهم 

نتائج �سحرية، وهي حقيقة، ولكن ما يجهله بع�س النا�س اإمنا 

هو اآلية هذا النخفا�س ال�سريع يف الوزن، واإذا كان ال�سبب 

وراءه انخفا�س الدهون املرتاكمة اأم الع�سالت واملياه.
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         في أثناء تطبيق نظام الكيتو يجب انتقاء البروتينات
ذات القيمة البيولوجية العالية،    

كتلك الموجودة في البيض والسمك،   
والدهون الصحية غير المشبعة        

ما هو نظام الكيتو؟  |  نظام غذائي منخف�س 
الكربوهيدرات، 5% من ال�سعرات احلرارية 

اليومية، اأو ما ل يتعدى 50 غراًما يومًيا، ومعتدل 

الربوتني، ومرتفع الدهون، 75% من ال�سعرات 

احلرارية اليومية. بالرغم من اأنه حديث النا�س 

موؤخًرا اإل اأنه لي�س بالنظام الغذائي اجلديد. 

الهدف من نظام الكيتو هو اإجبار اجل�سم على 

ل لديه،  التوقُّف عن اإحراق خمزون الطاقة املف�سَّ

واملتمثل يف اجللوكوز من الكربوهيدرات التي 

توؤكل، والبدء باملقابل يف اإحراق الدهون للح�سول 

على الطاقة. يقوم اجل�سم بذلك عن طريق 

ى  حتويل الدهون اإىل »كيتونات«، يف حالة ت�سمَّ

»الكيتوزي�س«، وهو وقود بديل للج�سم، وي�ستخدم 

عندما يكون هناك نق�س يف اجللوكوز.

ال توازن لالستمرار  |  امل�سكلة يف هذا النظام 
هي عدم التوازن باملجموعات الغذائية، فالطبيعي 

تناول 50% من ال�سعرات احلرارية يف �سورة 

كربوهيدرات، و20% من الربوتني، و30% من 

الدهون. وهذا التفاوت هو العامل الأكرب الذي يجعل 

هذا النظام الغذائي نظاًما موؤقًتا، ولي�س نظام حياة 

ي�ستطيع ال�سخ�س تطبيقه دائًما ل�سعوبة التخلي عن 

الكربوهيدرات الأ�سا�سية للج�سم. يعتمد هذا النظام 

ب�سكل اأ�سا�سي على الدهون، فهو يبيح اأي كمية اأو 

نوعية، اإ�سافة اإىل الربوتني، فرنى يف هذا النظام 

الزبدة، وال�سمن، والأجبان، واللحوم احلمراء، 

والنقانق، واملك�سرات، والزيوت، والبذور، اإ�سافة اإىل 

بع�س اخل�سراوات الورقية.

فوائده أكثر أم أضراره؟
•  انخفاض الوزن: ل ميكن اإنكار اأن اتباع هذا 

النظام ُيفقد ال�سخ�س الوزن ب�سرعة قيا�سية. 

ولكن يف اأبحاث عدة تبني اأن انخفا�س الوزن لي�س 

فقط من الدهون، بل يخ�سر ال�سخ�س كثرًيا من 

املياه والع�سالت، ما يوؤدي اإىل حدوث اجلفاف 

لدى بع�سهم اإذا مل يتناولوا كمية منا�سبة من 

املياه، كما تتقل�س الكتلة الع�سلية اإذا مل ميار�س 

ال�سخ�س الريا�سة ب�سكل �سحيح.

ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثالثية:   •
الدرا�سات املتاحة التي اأجريت على النظام عند 

اتباعه لعدة اأ�سابيع، اأظهرت ارتفاًعا يف ن�سبة 

الكولي�سرتول ال�سار وال�سحوم الثالثية بالدم، 

ا عند الأ�سخا�س الذين يتناولون كميات  خ�سو�سً

عالية من الأطعمة املُ�سّنعة الغنية بالدهون 

امل�سبعة واملهدرجة وال�سوديوم. لذلك ل ُين�سح 

الأ�سخا�س الذين يعانون اأمرا�س القلب وال�سرايني 

باتباع هذا النظام تفادًيا لأي جلطات، اأو ارتفاع 

يف �سغط الدم.

مشاكل بالكلى: مبا اأن هذا النظام يعتمد على   •
الدهون والربوتني، فاإن تناول الربوتني ب�سكل 

زائد عن احلد الطبيعي ي�سكل �سغًطا اإ�سافًيا على 

الكلى، لذلك ل ُين�سح الأ�سخا�س الذين يعانون 

الق�سور الكلوي باعتماده لأنه �سيزيد من تدهور 

حالة الكلى. كما �سيخف�س من م�ستوى احلمو�سة 

يف الدم، ويزيد على هذا من احتمال ت�سكل 

احل�سوات يف الكلى.

مشاكل العظام: يوؤدي تقليل ا�ستهالك الكال�سيوم   •
نتيجة جتنب احلليب والزبادي، واإزالة الألياف، 

وكثري من م�سادر املواد الكيميائية النباتية املهمة 

مثل التانينات، وحم�س الفايتك، والأوك�سالت، 

اإىل عدم توافر املواد الأ�سا�سية للعظام، مما ينتج 

عظاًما �سعيفة واأكرث عر�سة للك�سر.

اإلمساك: يوؤدي عدم تناول كمية كافية من   •
الألياف ب�سبب جتنب احلبوب الكاملة، والفاكهة 

واخل�سراوات، اإىل الإم�ساك، اإ�سافة اإىل اأن عملية 

تكوين الكيتونات توؤدي اإىل خ�سارة كمية كبرية من 

املياه بالبول والتعرق، ما يزيد الإم�ساك ويت�سبب 

يف رائحة ج�سم اأو نَف�س كريهة.

كيف نتجنب أضرار نظام الكيتو؟
لوقت  الكيتو  نظام  باتباع  ال�ستمرار  يجب  ل   •

طويل، تفادًيا للعوار�س اجلانبية املذكورة �سابًقا، 

اإ�سافة اإىل عدم توافر الدرا�سات الكافية التي 

توؤكد فائدته باإنزال الوزن على املدى الطويل.

البيولوجية  القيمة  ذات  الربوتينات  انتقاء  يجب   •
العالية كاملوجودة يف البي�س وال�سمك.

امل�سبعة،  غري  كالدهون  ال�سحية  الدهون  انتقاء   •
وجتنب الدهون امل�سبعة واملهدرجة.

أنواع الدهون ومصادرها  |  مبا اأن نظام 
الكيتو مبني على الدهون، فهذه هي اأنواع الدهون 

وم�سادرها بالتف�سيل، جتنًبا لأي م�ساكل �سحية يف 

اأثناء اتباعه:

الدهون المشبعة: ترفع الدهون امل�سبعة ن�سبة   •
الكولي�سرتول ال�سار يف اجل�سم الذي يوؤدي اإىل 

تر�سيب فائ�س ال�سحوم يف ال�سرايني، وزيادة 

خماطر الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

الدهون المهدرجة: ترفع هذه الدهون ن�سبة   •
الكولي�سرتول ال�سار يف الدم، وخطر الإ�سابة باأمرا�س 

القلب وال�سرايني، وتخف�س ن�سبة الكولي�سرتول اجليد.

الدهون غير المشبعة: تنق�سم الدهون غري امل�سبعة   •
اإىل الدهون الأحادية غري امل�سبعة، وهي اأف�سل اأنواع 

الدهون، لأنها ت�ساعد على تقليل الكولي�سرتول الكلي 

وال�سار يف اجل�سم دون التاأثري يف الكولي�سرتول 

اجليد. والنوع الآخر هو الدهون املتعددة غري 

امل�سّبعة، وهي دهون جيدة ن�سبًيا، ومنها اأوميغا 3، 

التي ت�ساعد على خف�س معدل الكولي�سرتول الُكلي 

وال�سحوم الثالثية يف الدم، واأوميغا 6، التي تخف�س 

الكولي�سرتول الُكلي، ال�سار واجليد.

مصادرها أنواع الدهون

الدهون المشبعة

الدهون المهدرجة

األحماض الدهنية أوميغا 3

األحماض الدهنية أوميغا 6

األحماض الدهنية األحادية غير المشبعة

اللحوم والدواجن، والزبدة، واحلليب كامل الد�سم والأجبان، وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، 

وزبدة الكاكاو، والزبد وال�سمن، والنقانق والربغر.

رقائق البطاط�س، والب�سكويت، والدونات�س، واملقرم�سات، والبطاط�س املقلية، والربغر املقلي، واملارغرين، 

ر عن طريق امليكرويف، وجميع املقليات. والف�سار الذي يح�سّ

الزيوت النباتية، وفول ال�سويا، والذرة، وزيت القرطم.

ا، مثل: �سمك املاكريل، والتونة، وال�سلمون.  املاأكولت البحرية، والأ�سماك الدهنية خ�سو�سً

اإ�سافة اإىل اجلوز، وفول ال�سويا، وزيت الكانول، وزيت بذور الكتان.

زيت الكانول، وزيت الزيتون، واجلوز، والبندق واللوز، والأفوكادو، والبذور كاليقطني وال�سم�سم.
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تقنية

موؤخًرا جمموعة من �سركات �سناعة ك�سفت 

الهواتف اجلوالة عن جيل جديد من 

الهواتف التي تنثني، لتتحول من هاتف ذكي اإىل 

جهاز لوحي بكل �سهولة.

ت�ستخدم هذه الهواتف اجلديدة �سا�سة تنثني 

عملت عليها منذ �سنوات لتطوير قطاع التلفازات 

املنحنية، وال�ساعات الذكية، و�سا�سات الإعالنات 

املبتكرة، مع تطوير مفا�سل خا�سة تتحمل ثني 

الهاتف وطيه اآلف املرات دون اأي تاأثري يف جودتها. 

ُيتوقع اأن ت�سكل هذه الهواتف نقطة حتول كبرية 

يف قطاع الأجهزة ال�سخ�سية ب�سبب البتكار الذي 

تقدمه. وميكن للم�ستخدمني ال�ستفادة منها يف 

م�ساهدة عرو�س الفيديو على ال�سا�سة الكبرية، 

واللعب بالألعاب الإلكرتونية وقراءة الوثائق ور�سائل 

الربيد الإلكرتوين وكتابتها، وقراءة الكتب الرقمية، 

وغريها. من الالفت عدم وجود اأي انثناء وا�سح يف 

املنت�سف لدى فتح اجلهاز، الأمر الذي يرفع من 

جودة امل�ساهدة ب�سكل كبري.

توجد حالًيا عدة ت�سميمات لآليات حتويل 

الهاتف من منط الهاتف الذكي اإىل اجلهاز اللوحي، 

من بينها ا�ستخدام �سا�سة خلفية يف منط الهاتف 

الذكي، ومن ثم ا�ستخدام �سا�ستني داخليتني لتحويله 

اإىل منط اجلهاز اللوحي بعد فتحه، وهي ميزة من 

�ساأنها حماية ال�سا�سة الداخلية الكبرية من اخلدو�س 

وال�سدمات يف اأثناء احلمل. الت�سميم الثاين يعتمد 

على �سا�سة يف اجلهة اخلارجية للجهاز، بحيث 

خلدون غسان سعيد

الهواتف القابلة للثني
استخدامات
أكثر فاعلية

تتنافس الشركات المصنعة لألجهزة 
الذكية في طرح إصدارات مرنة قابلة 

للثني لتتيح للمستخدم الشاشات 
الكبيرة التي يفضلها، مع سهولة 

التنقل بها في أثناء عدم االستخدام.

ميكن فتح اجلهة الأخرى منه لتظهر ال�سا�سة الثانية 

وليتحول الهاتف اجلوال اإىل جهاز لوحي كبري. 

وت�ستخدم هذه الت�ساميم بطارية مدجمة اأ�سفل كل 

�سا�سة لرفع املدة التي ميكن ا�ستخدام اجلهاز فيها.

تتطلب هذه الهواتف تطوير نظام ت�سغيل خا�س 

ي�ستطيع التعامل مع نقل عر�س ال�سورة من �سا�سة 

واحدة اإىل ال�سا�سة الكبرية، بحيث ميكنه التعرف 

اإىل التطبيقات التي ميكن تغيري حجم قوائمها 

وحمتواها دون التاأثري �سلًبا يف جودتها، وعر�سها 

ا لدى العمل على تطبيقات  اإىل جانب بع�سها بع�سً

متعددة، اأو حتويل التطبيق من ال�سا�سة ال�سغرية 

اإىل ال�سا�ستني ب�سرعة ل�ستخدام تطبيق، اأو لعبة 

اإلكرتونية على ال�سا�سة باأكملها وبجودة عالية.

وب�سبب وجود م�ساحة اإ�سافية لل�سا�ستني، ميكن 

العمل على 3 تطبيقات يف اآن واحد، مثل الدرد�سة 

مع الأهل والأ�سدقاء يف اأثناء ت�سفح الإنرتنت 

ومراقبة البث التلفازي ملحطة ما عرب الإنرتنت، مع 

اإمكانية تغيري حجم النوافذ امل�ستخدم وفًقا للرغبة، 

وجعل النافذة الأهم ت�سبح اأكرب من غريها. كما 

ميكن معاينة موقع ما على خرائط جوجل، ومن 

ثم حتويل الهاتف اإىل و�سع اجلهاز اللوحي للعثور 

على الوجهة ولكن على ال�سا�سة الكبرية. كما ميكن 

نقل م�ساهدة عرو�س الفيديو، واللعب بالألعاب 

الإلكرتونية من ال�سا�سة ال�سغرية اإىل ال�سا�ستني 

دون انقطاع ب�سبب ا�ستخدام اآلية تقوم مب�ساعفة 

�سرعة قراءة البيانات داخل اجلهاز.

تطور حالًيا �سركات �سام�سونغ، وهواوي، 

واأوبو، ورويوليه، جمموعة من الهواتف التي ميكن 

طيها، والتي �سُيطلق بع�سها بدًءا من نهاية �سهر 

اأبريل اجلاري. ويرتاوح قطر ال�سا�سة ال�سغرية 

يف بع�سها بني 4٫3 و6٫6 بو�سة، بينما يرتاوح قطر 

ال�سا�ستني بني 7٫3 و8 بو�سات. ولكن اأ�سعار هذه 

الأجهزة ترتاوح بني 2000 دولر و2600 دولر، الأمر 

الذي يعني اأنها ت�ستهدف حالًيا �سريحة حمبي 

هذه التقنية ولي�س اأغلب اجلمهور. لكن املناف�سة 

املتزايدة وانخفا�س تكاليف الدارات الإلكرتونية 

�سي�سرعان من خف�س اأ�سعار هذه الفئة من الهواتف 

لت�سبح يف متناول اجلميع.
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تطبيقات
مفيدة

ُملحق AICorrect Translator يف الرتجمة ال�سوتية املبا�سرة عرب يتخ�س�س 

39 لغة و51 لكنة خمتلفة، وهو ملحق مفيد يف اأثناء ال�سفر حول 
العامل، ذلك اأنه ي�ستطيع اأن يتعامل مع عدد كبري من اللغات واللكنات املختلفة، ويقوم 

برتجمتها �سوتًيا ب�سورة فورية. ت�سمل هذه اللغات الإجنليزية، والفرن�سية، واليابانية، 

وال�سينية، والرو�سية، والتايلندية، والكورية، والإ�سبانية، والإندوني�سية بدقة ت�سل اإىل 

96%، وهو يعمل ب�سا�سة تتفاعل مع امل�ستخدم باللم�س. وميكن ت�سوير اأي ن�س من خالل 
الكامريا املدجمة يف اجلهاز، ليتعرف على الن�س ويرتجمه اإىل اللغة املرغوبة ب�سرعة 

كبرية، مع عر�سه لن�س املحادثات على ال�سا�سة بعد ترجمتها لت�سهيل التوا�سل.

ميكن �سحن اجلهاز ب�سهولة، مع القدرة على الرتجمة دون الت�سال بالإنرتنت، اإل اأن 

دقة الرتجمة �سرتتفع لدى الت�سال بالإنرتنت عرب �سبكات »واي فاي« الال�سلكية. وتبلغ 

�سحنة البطارية 700 مللي اأمبري، اأي اأن �سحنها ملدة �ساعة يكفي لال�ستخدام لنحو يوم كامل 

من الرتجمة العادية، اأو 96 �ساعة يف و�سعية النتظار، اأو �ساعتني ون�سف من ال�ستخدام 

املتوا�سل دون توقف. ويبلغ قطر ال�سا�سة 1٫54 بو�سة، وتبلغ �سماكة اجلهاز 40 ملليمرًتا. 

كما ميكن حتميل تطبيق جماين مرتبط باجلهاز على الهواتف اجلوالة لرتجمة املحادثات 

والكلمات وال�سور، ومعرفة التواقيت العاملية، والتحويل بني قيم العمالت املختلفة.

ترجمة صوتية فورية

Talking SMS 
ت�ستطيع قيادة �سيارتك باأمان، وال�ستماع 

اإىل الر�سائل الواردة اإليك من خالل تطبيق 

Talking SMS املجاين على الأجهزة التي 
تعمل بنظامي الت�سغيل اأندرويد وiOS الذي 

�سيقراأ ن�س الر�سائل وينطقها �سوتًيا، 

لتقوم بالرتكيز على القيادة، والنظر 

ا عن النظر اإىل �سا�سة  اأمام ال�سيارة عو�سً

الهاتف اجلوال. وي�ستخدم التطبيق ميزة 

الإمالء ال�سوتي للتعرف على �سوتك 

وحتويله اإىل ن�س واإر�سال رد الر�سالة اإىل 

الآخرين. ويدعم التطبيق اللغة العربية.

 Cloud Print 
تطبيق جماين على الأجهزة التي تعمل 

بنظام الت�سغيل اأندرويد، ي�سمح با�ستخدام 

الإنرتنت لطباعة الوثائق وال�سور، بحيث 

ميكن اختيار امللف املرغوب فيه على 

الهاتف اجلوال، واختيار الطابعة املوجودة 

يف مكان اآخر، وطباعة امللفات املرغوبة. 

ميكن ا�ستخدام التطبيق للطباعة على 

طابعة املكتب، اأو املنزل، اأو يف موقع الأهل 

والأ�سدقاء. وميكن حتميل التطبيق من 

متجر جوجل بالي الإلكرتوين.

 PIP Camera 
تطبيق جماين على الأجهزة التي 

 ،iOSتعمل بنظامي الت�سغيل اأندرويد و

متخ�س�س يف حترير ال�سور، واإ�سافة 

املوؤثرات، والإطارات، والت�سميمات 

اجلميلة اإليها. يقدم التطبيق موؤثرات 

واألواًنا ميكن التحكم يف مكانها يف خلفية 

ال�سورة اأو على ال�سورة الأ�سا�سية، 

مع اإمكانية حتميل املزيد من املوؤثرات 

والإطارات املجانية من داخل التطبيق بعد 

تثبيته على الهاتف اجلوال.
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الطفل القارئ
سبل تعزيز الهواية

على الوالدين العمل على تعميق 
ثقافة القراءة عند أطفالهم، 

لما لها من فوائد تنعكس على 
قدرتهم على التركيز، والتفكير، 

والنمو العقلي.

فهد بن فيصل الحجي

اإحدى الدول الأوروبية، كنت يف امل�ستو�سف مع يف 

زوجتي لإجراء الك�سف املعتاد على الأطفال، 

وقيا�س مدى منوهم وتطور اإدراكهم، ولالنتباه مبكًرا 

لأي م�ساكل قد تكون لدى الأطفال يف النمو، اأو 

النظر، اأو ال�سمع، اأو غريها.

اأخذت املمر�سة تفح�س ابني ذي الثمانية اأ�سهر 

جيًدا. �ساألتنا عديًدا من الأ�سئلة، واأعطتنا بع�س 

التو�سيات والتوجيهات، وهي ت�سجل كل ذلك يف 

�سجله الوطني عرب احلا�سب الآيل. وعندما انتهت 

اأعطتنا و�سفة طبية، اعتقدنا اأنها دواء احرتازي، اأو 

فيتامينات قد يحتاج اإليها ابني يف اأثناء منوه. ولكننا 

تفاجاأنا عندما قالت لنا اإن هذه الو�سفة ن�سرفها من 

املكتبة العامة املجاورة للم�ستو�سف.

ذهبنا اإىل املكتبة العامة، وعند ال�ستقبال 

اأعطيتهم الو�سفة. اأخرجت موظفة ال�ستقبال على 

الفور ثالثة كتب لالأطفال، وطلبت مني اأن اأختار 

لبني اأحدها. لقد كانت الو�سفة الطبية هي اأول كتاب 

�سخ�سي يقتنيه ابني الذي مل يتجاوز عامه الأول.

هذا املوقف ك�سف تعّمق ثقافة القراءة يف 

املجتمعات الأوروبية. املكتبات العامة موجودة يف 

كل مكان حتى يف مراكز الت�سوق، واملدار�س تذهب 

يف رحالت دورية للمكتبات العامة، ويح�سل الطفل 

على بطاقة خا�سة به متّكنه من ا�ستعارة الكتب 

وا�سطحابها للمنزل، واإرجاعها بطريقة �سهلة للغاية.

حينها ت�ساءلت، ملاذا ل نعمل على تعميق ثقافة 

ا؟ ملاذا نهتم باأن  القراءة عند اأطفالنا نحن اأي�سً

يذهب اأبناوؤنا اإىل اأف�سل املدار�س، واأن نح�سر لهم 

اأحدث الأجهزة والتقنيات، واأن ناأخذهم اإىل الأماكن 

التي يحبونها، ول نعمل على منحهم مهارة القراءة 

الذاتية بالدرجة نف�سها من الهتمام؟
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لماذا القراءة مهمة لألطفال؟
للقراءة دور مهم يف منو الطفل العقلي والإدراكي. 

فمن اأهم فوائدها اأنها تزيد من القدرة على الرتكيز 

لدى الأطفال، حيث اإن ممار�سة ن�ساط القراءة 

يت�سمن فعلًيا الرتكيز على ق�سة واحدة ملدة معينة 

من الزمن، ويغو�س املخ يف بيئة هذه الق�سة. 

د الطفل الرتكيز.  وممار�سة ذلك با�ستمرار �سيعوِّ

والأجمل من ذلك اأن للرتكيز والغو�س يف اأمر حمدد 

جماًل ولّذة ل يعرفها اإل من جّربها. على هذا حني 

ميار�س الطفل القراءة وي�ست�سعر جمال الرتكيز، 

�سيجعله ذلك يعلم اأهمية الرتكيز يف عموم اأمور 

حياته عندما يكرب، اإذ اإنه ين�ّسط الذاكرة، ويحّفز 

اأن�سطة العقل اأكرث واأكرث، كما ي�ساعد على ال�سرتخاء 

الفكري والنف�سي.

ت�ساعد القراءة على التطور العاطفي للطفل، حيث 

يقوم الطفل عادة بالتعاطف مع ال�سخ�سيات املختلفة 

يف الق�س�س، ويتفاعل معها. واجلميل يف هذا الرتابط 

العاطفي اأنه مقرون بالرتكيز، ما يجعل العاطفة 

هنا اأدق واأعمق، واأكرث تاأثرًيا. هذا التطور العاطفي 

�سي�ساعد الطفل على فهم احلياة اأكرث، وعلى التفاعل 

اجليد مع اأقرانه والأ�سخا�س املحيطني به.

ا من اأبرز فوائد القراءة،  التطور اللغوي اأي�سً

اإذ تزيد القراءة من خمزون الطفل من الكلمات، 

ومعرفة معانيها الأدق، ما يجعله اأكرث قدرة على 

التعبري عن نف�سه وم�ساعره واأفكاره. وهذا بالطبع له 

انعكا�س قوي على مهارات التوا�سل مع الآخرين يف 

�سغره وعندما يكرب.

كيف أجعل القراءة جزًءا من حياة ابني؟

لتكن الكتب جزًءا من المنزل:
ين�ساأ الطفل يف بيئته يف املنزل ول يعرف غريها، 

بالتايل ترت�سخ يف نف�سه مكونات البيئة التي حتيط 

به، فيتاآلف مثاًل مع التلفاز واجلوالت التي يراها 

حوله، ولكن اإن مل ي�سم البيت مكتبة ف�ستكون الكتب 

مثل العامل املجهول للطفل حينما يكرب، ولن ي�سعر 

لفة معها. اأما وجود مكتبة يف البيت فيعمل على 
ُ
بالأ

بناء األفة بني الطفل والكتب.

لنقرأ له الحكايات من بدايات إدراكه:
ميكن لالأم اأو الأب اأن يبدوؤوا بقراءة الق�س�س 

لأطفالهم من عمر مبكر جًدا. هناك كتب تنا�سب 

�سع.  جميع املراحل العمرية بدًءا من الأطفال الرُّ

اجللو�س مع الطفل وقراءة الق�سة له يتقبلها عادة 

اأغلب الأطفال ال�سغار، وحينما ي�ست�سعرون مبتعتها 

�سيطلبونها هم باأنف�سهم. و�سيًئا ف�سيًئا �سيع�سقون 

احلكايات اجلميلة التي حتملها �سفحات الكتب، 

ويبدوؤون يف طلب الكتب املختلفة اأينما راأوها 

ل�ستك�ساف ما فيها من روعة وجمال.

لنتحدث معه عن القصص:
علينا األ نكتفي بقراءة الق�س�س فقط لأطفالنا، 

حيث ميكننا اأن نتحدث عنها بعد ذلك معهم. 

ذلك �سيجعلهم يفهمون الق�سة اأكرث، كما ميكن اأن 

ن�ستذكر معهم دائًما املواقف اجلميلة والرائعة التي 

راأينا اأنهم �سعروا باحلما�س عندها، ليكون يف ذلك 

            تساعد القراءة على تحقيق التطور 
العاطفي للطفل عبر التعاطف مع الشخصيات المختلفة 

في القصص، والتفاعل معها.   
وهذا الترابط العاطفي يكون مقروًنا بالتركيز، 

ما يجعل العاطفة هنا أعمق وأكثر تأثيًرا     

تذكري لهم بالروعة التي عا�سوها يف اأثناء قراءة 

احلكاية، وحتم�سهم لطلب املزيد.

لنقرأ أمامه:
ا ال�سغار  الوالدان هما القدوة لالأطفال، خ�سو�سً

منهم. حينما ين�ساأ الطفل وهو يرى والديه يجل�سان وقًتا 

طوياًل على هواتفهما الذكية، ف�سيتطلع اإىل اأن يفعل 

ا ن�ساط القراءة، فاإن كان الأب اأو  مثلهما. وهكذا اأي�سً

الأم يقراآن با�ستمرار، ويجل�سان على كتاب، اأو جريدة، 

ا لكت�ساف  اأو جملة، فاإن ف�سول الطفل �سيدفعه اأي�سً

هذا العامل، ويرى اأن ممار�سة هذا الن�ساط هو جزء من 

الن�ساط الب�سري الطبيعي، ويتحم�س اأكرث ملمار�سته.

لتكن بعض هداياهم ُكتًبا:
كثرية هي املنا�سبات التي نقدم فيها هدايا لالأطفال، 

كحفالت النجاح، والأعياد، وغريها. وعادة ما نقدم 

فيها لأطفالنا األعاًبا، اأو حلوى، اأو نقوًدا. لكن ملاذا 

ل نقدم لهم كتًبا جميلة يف بع�س هذه املنا�سبات؟ 

تقدمي الكتب هدايا يجعل الطفل يدرك اأنه من 

املمكن اأن تكون الكتب �سيًئا ماتًعا وجمياًل.

لنأخذهم في زيارات للمكتبات:
اعتادت العائالت اأن تخرج مع اأطفالها يف 

نزهات ترفيهية اإىل املالهي، اأو احلدائق، اأو 

املراكز التجارية. لكن ملاذا ل ن�سطحبهم يف 

زيارة ترفيهية للمكتبة؟ هناك ميكن لالأطفال 

اأن يت�سفحوا الكتب. وميكن لهم اأن يجل�سوا مع 

والدهم اأو والدتهم لقراءة بع�س ال�سفحات مًعا. 

كما ميكن تخ�سي�س ميزانية لهم لختيار ما 

يريدونه من كتب وق�س�س و�سرائه. هذا الن�ساط 

�سيجعل الطفل يدرك �سيًئا من املتعة والرتفيه يف 

قراءة الكتب واقتنائها.

لنجعله يسمع كتب األطفال الصوتية 
على الطريق:

انت�سرت موؤخًرا ثقافة الكتب ال�سوتية التي اأتاحت 

لكثري منا قراءة الكتب يف اأثناء القيادة، اأو امل�سي، اأو 

اأداء الأعمال املنزلية. وهذه الكتب ال�سوتية اأتاحت 

ن�ساًطا جمياًل لالأطفال يف اأثناء ركوبهم يف ال�سيارة، 

حيث ميكن للوالدين ت�سغيل كتاب �سوتي لالأطفال، 

لي�ستمعوا اإليه على الطريق. كثري من الأطفال 

يجل�سون يف ال�سيارة يف اأثناء ذهابهم مع والديهم 

دون اأداء اأي ن�ساط يذكر، فقط جلو�س وانتظار. وهم 

على هذا �سيقبلون على �سماع اأي �سيء. واإن كانت 

الق�سة جميلة ومروية باأ�سلوب لطيف ف�سنجدهم 

يهتمون بها ويرغبون يف ال�ستماع للمزيد. 
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إعداد: د. عماد ريحاوي

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعرلغتنا

جاء يف مقامات بديع الزمان الهمذاين اأن ب�سر بن َعوانة خرج يطلب مهًرا لبنة عم له 

ُتدعى فاطمة، فحال دون مبتغاه اأ�سٌد، يف فالة يقال لها َخْبت، فغار عليه ب�سٌر وخطَّ لها 

بدم الأ�سد هذه الق�سيدة:

َمع الأمثال«: هما الداهية  قال امليداين يف: »جَمْ

الكبرية وال�سغرية. وكنَّى عن الكبرية بلفظ 

ها  الت�سغري، ت�سبيًها باحلية، فاإنها اإذا َكرُث �سمُّ

ُغرت. وقيل الأ�سل فيه: اأن رجاًل من بني جدي�س  �سَ

ج امراأًة ق�سرية، فقا�سى منها ال�سدائد، وكان  تزوَّ

ُيعربِّ عنها بالت�سغري، فتزوج امراأًة طويلة، فقا�سى 

منها �سعف ما قا�سى من ال�سغرية، فطلَّقها. 

ا والتي ل اأتزوج اأبًدا. فجرى ذلك  وقال: بعد اللََّتيَّ

منهم رمًزا. ا. ه�. 

اللَّتيا: ت�سغري الَِّتي على خالف القيا�س؛ لأن 

ر، وهذا اأبقى  غَّ قيا�َس الت�سغري اأن ُي�سم اأوُل امل�سَ

على فتحته الأ�سلية، لكنهم عو�سوا عن �سم 

ه بزيادة الألف يف اآخره، كما فعلوا ذلك يف  اأولِّ

ها »اللُّتيا« والأ�سح  َنَظاِئره من اللَّذيا. والعامُة ت�سمُّ

فتحها. وقال ابن خالويه: اأجمع النحويون على 

فتح لم »اللَّتيا« اإل الأخف�س فاإنه اأجاز �سمها. ويف 

»الت�سهيل«: �سمُّ لم اللُّتيا لغٌة. 

عا�س ابن قتيبة يف كنف الدولة العبا�سية بعهدي 

القوة وال�سعف فيها. وعاي�س ح�سارات تباينت فيها 

الأعراق والطوائف. وانق�سم املجتمع فيها اإىل طبقات 

متباينة. وع�سفت فيها تيارات خمتلفة. وبلغت العلوم 

فيها �ساأًوا رفيًعا و�ساأًنا، حتى انتهت اإىل غايتها 

يف اأكمل �سورة، ما اأبدع تنوًعا عجيًبا يف اأمناط 

احلياة، وتبايًنا فريًدا يف اأ�ساليب التفكري والتوجهات 

والعادات. فانعك�س ذلك كلُّه يف مراآة ثقافة الع�سر 

ط منها ابن قتيبة عيون  غنًى، ما �سّكل مادًة ثريًة تلقَّ

�س فيها نب�َس هواج�س النا�س، واآمالهم  اأخباره، تلمَّ

واآلمهم، وجدهم وهزلهم، وانفعالهم ونزقهم، على 

اختالف م�ستوياتهم وفئاتهم. فجاءت اأحاديث كتابه 

من بني احلداثة والكتهال. فلم ي�ستنكف اأن ياأخذ 

ن  ن واملعرفة، ول عَمن هو فوقه يف ال�سِّ عن حديث ال�سِّ

واملعرفة، ف�ساًل عن جل�سائه واإخوانه واأقرانه؛ متمثاًل 

قول ابن عبا�س: »خذوا احلكمَة ممن �سمعتموها منه، 

ُة من  فاإنه قد يقوُل احلكمَة غرُي احلكيم، وتكون الّرميَّ

ن فيه  غري الرامي«. فكتب ابن قتيبة عَمن حوَلُه، فدوَّ

فكًرا و�سعوًرا، وهاج�ًسا وحلًما، ونزًقا وطي�ًسا، وفهًما 

وثاقب روؤًى، ومدن اأحالم واأوهام، 

ي�سرح فيها القارئ على اختالف 

ثقافته لينهل من كنوز ح�سارة بلغت 

الغاية والأوج يف كل �سيء اأو كادت.

ُيعدُّ كتاب »عيون الأخبار« اأو�سع 

كتب ابن قتيبة، واأكرثها دوراًنا 

يف املراجع العربية. وكان ي�سعى 

فيه ملدينته الفا�سلة املتخّيلة، 

مدينة العدل والأمان والتنوع 

ا عن  ً والوئام. فكان الكتاب معربِّ

عيون األخبار

ٍة عن ف�سيف�ساء الدولة العبا�سية وتنوعها  �سورِة حيِّ

وغناها. وقد جاء الكتاب يف ع�سرة اأبواب: بداأها 

ابن قتيبة بكتاب ال�سلطان متحدًثا عن �سفاته 

و�سريته و�سيا�سته و�سحبته واختياراته. ثم اأتبعه 

بكتاب احلرب متحدًثا فيه عن جي�س الدولة ما له 

وما عليه واأهم ما مييزه من قوة وعتاد و�سفات. ثم 

انتقل اإىل تكوين النف�س بعن�سريها امل�سرق واملظلم 

وؤدد وعربَّ فيه عن  فتحدث يف الكتاب الثالث عن ال�سُّ

ال�سرف والأخالق الرفيعة، داعًيا اإىل التو�سط يف 

ين واحللم والعقل والغنى والإنفاق. ثم اأردف  الدِّ

ذلك عرب الغو�س يف طبائع النف�س املذمومة بكتاب 

الطبائع والأخالق. ثم عر�س لطريق اخلال�س 

بكتاب العلم فتحدث عن اآدابه واأنواعه واأ�سكاله. 

ثم عر�س ملاآلت العلم واملعرفة يف كتاب الزهد. ثم 

حتدث عن ف�سل ال�سحبة يف بلوغ الغاية مع الأن�س 

والإعانة يف كتاب الإخوان. ثم كان كتابه الثامن 

يف احلوائج وا�ستنجاحها واملواعيد وتنجيزها. ثم 

عر�س يف الكتاب التا�سع للطعام واآدابه واأ�سنافه 

واحلمية والدواء واأخبار العرب يف ماأكلهم 

وم�سربهم. ثم ختم بكتاب الن�ساء 

فتكلم فيه عن اأخالقهن وما يجمل 

منهن وما ُيقَبل وما ُيكره. مل يكن 

ابن قتيبة يف ذلك مكتفًيا بالنقل 

والرتتيب والتبويب، بل كان متكلًما 

من وراء غاللة عيون اأخباره وعيون 

اختياراته، متكًئا فيها على التمايز 

بال�سد؛ لري�سَم الإن�ساَن النبيل 

املتَخيَّل الذي اأراده نبياًل يف �سفاته 

واأخالقه وجوهره و�سلوكه وطبائعه.

لبن قتيبة، اأبي حممد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري )213-276ه�(

»بعَد اللََّتيَّا والَّتي«

ين خليل بن اأيبك ال�سفدي  قال �سالح الدِّ

)ت: 764ه�( يف كتابه »ت�سحيح الت�سحيف 

وحترير التحريف«:

يقولون: ما اآلْيُت جهًدا يف حاجتك. ومعنى ما 

اآلْيُت: ما حَلْفُت، وت�سحيُح الكالم اأن يقال: 

رُت. ما اأَلْوُت جهًدا يف حاجتك. اأي: ما ق�سّ

آليُت وألوُت

���ه���دِت ب���ب���ط���ِن َخ���ْب���ٍت َف������اِط������ُم ل����و ����سَ
َ
اأ

َل���ي���ًث���ا زاَر  َل����ي����ًث����ا  ل�������راأي�������ِت  اإًِذا 

وق������ل������ُت ل������ه وق�������د اأب�����������دى ِن���������س����اًل

َن�����س��ح��ُت��َك ف��ال��ت��م�����ْس ي���ا ل���ي���ُث َغ���ريي

واأط������ل������ق������ُت امل�����ه�����ن�����َد م������ن مي��ي��ن��ي

 ك�������اأين
ٍ
ًل ِب����������������َدم �������������������دَّ ف������خ������رَّ جُمَ

اأين ع�����ل�����يَّ  َي�������ِع�������زُّ  ل����������ُه:  وق������ل������ُت 

ا ��������������َزْع؛ ف����ق����د لق�����ي�����َت ُح�������رًّ ف�����ال جَتْ

���َرا وق�����د لق�����ى ال����ِه����َزْب����ُر اأخ��������اِك ِب�������سْ

ِه�������زب�������ًرا اأغ����ل����ب����ا لق�������ى ِه�������َزْب�������َرا

ا َدًة ووج�������ًه�������ا ُم�����ْك�����َف�����ِه�����رَّ �������������������دَّ حُمَ

ا ُم�������رَّ ك�������ان  حل����م����ي  اإنَّ  ط�����ع�����اًم�����ا؛ 

����َرا ف����ق����دَّ ل������ُه م�����ن الأ��������س�������الِع َع���������سْ

����َم����ِخ����را َه��������َدْم��������ُت ب������ه ب������ن������اًء ُم���������سْ

َق���ت���ل���ُت ُم���َن���ا����س���ب���ي َج�����َل�����ًدا وف�����ْخ�����َرا؟

ا ُح�����رَّ َف�����ُم�����تَّ  ُي�����ع�����اَب؛  ْن 
َ
اأ ُي�����ح�����اذُر 
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األجندة

أبريل 2019

1-2 أبريل 
مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 – الرياض 
يسلط المؤتمر الضوء على السياسات واللوائح 

والخطط المستقبلية في كل ما يتعلّق باألمن 
والسالمة والفرص االستثمارية التي تقدمها 

منظومة الطيران المدني حول العالم، وحماية البيئة، 
وتحسين الخدمات، واألخذ بالتطورات، واالبتكارات 

المؤثرة في مجال تقنيات الطيران.
www.gaca.gov.sa

1-2 أبريل
معرض وملتقى ترشيد االستهالك - الخبر

تحت شعار »من أجلنا.. ولمستقبل أوالدنا« ينطلق 
هذا المعرض بالواجهة البحرية في الخبر. ويهدف إلى 

التوعية بترشيد استهالك الكهرباء والماء والوقود، 
باإلضافة إلى عروض المختصين لتوضيح كيفية إدارة 

الموارد المالية واالدخار.  
  www.tarsheedsa.com

3-6 أبريل
فنون العالم - دبي

بمشاركة أكثر من 200 عارض من مختلف دول 
العالم ونحو 300 فنان، يقام أحد أكبر معارض 

الفنون للبيع بالتجزئة في مركز دبي التجاري العالمي. 
يشهد المعرض حفل توزيع جائزة أفضل فنان 

عالمي وأفضل معرض وأفضل فنان خليجي.
www.worldartdubai.com

8-11 أبريل
معرض صالون المجوهرات - جدة

يصنف المعرض كأحد أفخم معارض الجواهر 
بالمملكة، ويشهد مشاركة من أشهر شركات 
الجواهر العالمية والمحلية، باإلضافة إلى كبار تجار 

الجواهر في المملكة. يحظى المعرض باهتمام 
عاشقي الجواهر والباحثين عن القطع النادرة، ويقام 

المعرض في فندق الهيلتون.
www.jewellerysalon.com 

21-24 أبريل
معرض ريستاتكس الرياض العقاري- الرياض

يحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض 
هذا الحدث العقاري السنوي بمشاركة رواد 

العقار في العالم وكبار المستثمرين والمطورين 
والمختصين في القطاع العقاري. يتيح المعرض 

للزوار االطالع على تجارب شركات التطوير والتمويل 
العقاري المحلية والعالمية.

www.restatex.com 

25-27 أبريل
المعرض العالمي لالمتياز التجاري- الخبر

تحتضن معارض الظهران الدولية في مدينة الخبر 
النسخة الثانية من هذا المعرض الذي يسعى إلى 

وضع خارطة طريق لالمتياز التجاري السعودي 
بشكل خاص، والعربي بشكل عام. يستهدف 
المعرض تنشيط االستثمار وفتح آفاق جديدة 

لقطاع األعمال.
 www.worldfranchiseksa.com

1-30 أبريل
معرض العبور- جدة

ينظم المجلس الفني السعودي في مركز غولد 
مور بحي الشاطئ في جدة النسخة السادسة 

من المعرض الفني المعاصر »العبور«. يشارك في 
المعرض 25 فناًنا سعودًيا وخليجًيا وأوروبًيا يقومون 

بعرض إبداعاتهم وأعمالهم الفنية.

1-6 أبريل
مهرجان السيال البري - ينبع

يستضيف متنزه المشيريف البري في ينبع المهرجان 
األول من نوعه في المحافظة. يمثل المهرجان فرصة 

مثالية لكل من األسر المنتجة والشباب والمحال 
التجارية من أجل عرض منتجاتهم وتسويقها وفتح 

أسواق جديدة.
  www.syaal.com

 8-10  أبريل
الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية 

بالمملكة- الدمام
تنظم جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام 

الملتقى الذي يجمع نخبة من األكاديميين والباحثين 
المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية من داخل 
المملكة وخارجها في فندق شيراتون الدمام لالطالع 
على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها 

العلمية والعملية.  
www.iau.edu.sa/ar/saudigis



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ محمد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 
امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإلى جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 
امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخللف.

اأ •
ب •

ج •
د •

هـ •
و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:
التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •
ب •

ج •
د •

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •
ب •
ج •
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خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

تود »ال�صعودية« اإبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:

920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة  اأكرث  �صفرك  جلعل  	•

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف حمطة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هاتف: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

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

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•

 

B747-8F

B777-F

B747-8F

B777-F

B747-8F
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B777-F

إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 

ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�صعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين



For more information, please contact Alfursan care center





FLEET األسطول

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)

بوينج 777 - 368
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 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

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)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
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 )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

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) 

إيرباص 300 - 330
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 )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

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)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

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)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

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)

Cruising 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)







6868

    Organization structures can prove just
   as big an impediment to much-needed change
     as out-of-date business models  

blade’ model whereby it sold cameras at 
cost but made a huge margin (around 
70 percent) on the film for its cameras. 
This simple heuristic, that only film 
makes money, became entrenched and 
shaped future management decisions 
for the next 30 years. Even though 
Polaroid recognized the need to invest 
in digital technologies as early as 1985, 
successive management teams framed 
the challenge too narrowly in terms 
of ‘printing’ digital images rather than 
producing affordable cameras to capture 
images (as Japanese competitors Sony 
and Canon were doing). After numerous 
CEOs, restructurings and ‘new strategic 
directions’, Polaroid filed for bankruptcy.

Poor and inadequate cognitive 
framing can also result from ‘creeping 
commitments’ – past decisions to which 
a company becomes a hostage and which 
sets them on a direction from which 
it is difficult to deviate. Here, Nokia’s 
Symbian operating system provides a 
good example. Initially adopted by a 
consortium of mobile phone producers 
in 1998 in a bid to stave off the threat of 
Microsoft entering the industry, over time 
Nokia’s commitment to and continued 
investment in this device-centric 
operating system had a profoundly 
negative impact on its ability to adapt to a 
platform and ecosystem approach.

Success tends to breed hubris 
and this, in combination with the 
voracious appetites of certain classes 
of shareholders, can lead to managers 
focusing on the operational issues which 
will drive greater efficiency for the benefit 
of short-term results and not long-term 
sustainability and growth. This is what 
happened at IBM under the leadership 
of Sam Palmisano, who was so focused 
on doubling shareholder returns every 
five years he failed to see or acknowledge, 
that the competitive environment was 
changing. With no response to this shift, 
IBM was in serious trouble – although 
this wouldn’t become apparent to the 
outside world until a few years later.

Organization Adaptation   |   
Management choices lead to the 

implementation of structures, processes, 
and business models which if left 
unchallenged can result in dysfunctional 
rigidity and become a formidable 
constraint to much-needed adaptation 
further down the line.

At IBM, it wasn’t long after Ginni 
Rometty succeeded Palmisano as CEO 
that the depth of problems began to 
show. Fewer corporate customers were 
buying hardware in favor of cloud 
solutions and ‘software as a service’ 
(SaaS) and this had a significant impact 
on the firm’s performance. Yet IBM was 
trapped in a highly integrated, symbiotic 
business model in which hardware 
sales were tied to both high margin 
software sales and the proliferation of 
IBM consultants to install and maintain 
this. For years, this business model 
had stifled growth initiatives and 
made change extremely difficult. After 
brave choices and a long, difficult and 
painful reorganization, IBM is finally 
beginning to re-emerge to fight in a new 
competitive environment.

Organization structures can prove 
just as big an impediment to much-
needed change as out-of-date business 
models. Both ABB and Nokia found 
themselves mired in infighting and 
intense internal competition due to 
matrix structures which proved difficult 
(and ultimately impossible) to manage 
as different groups with vested interests 
seeking to protect their corners. In this 
scenario, under performance pressure, 
misinformation from business groups 
tends to filter upwards giving senior 
management a false impression of how a 
company is faring. Combined with a lack 
of internal collaboration that prevents 
people from ‘connecting the dots’ 
which point to changes in the external 
environment, it becomes clear how 
structure can play a large part in pushing 
a company towards failure.

Changing Environment   |   When 
the very nature of an industry changes, 
this is bound to result in casualties 
and successful incumbent companies 
are perhaps the most vulnerable as 

they are more likely to be locked into 
a co-evolution with existing partners, 
suppliers and major customers when 
it comes to a vision for the future. In 
addition, both management choices and 
the level of organizational adaptation 
will make it more or less difficult for a 
firm to step out of its current business 
model and recognize the environment 
around them is radically changing.

Neither the board nor the 
management of Kodak understood 
how fast the environment was changing 
from film to digital photography, and so 
management choices fatally reinforced 
the importance of the core film business. 
With the support of IBM’s board, 
Palmisano was so focused on increasing 
shareholder returns that he failed to see 
the locus of competition was shifting to 
the cloud and on-demand. And Nokia 
was so locked into its product-centric 
view of the industry, its management 
couldn’t conceive of the platform-based 
future Apple and Google were creating.

Weathering the Storm   |   While 
external shifts in the nature of an industry 
clearly play an end-stage role in corporate 
failure, it’s the interdependencies between 
these changes, management choices 
past and present, and the structures 
and business models a firm has adopted 
which ultimately determine whether 
a company has the ability to ride that 
change or be brought down by it. It is 
only companies that have made bad 
management decisions and have poor 
organization structures and business 
models that succumb to the external 
forces of change. 

*  Yves Doz is an Emeritus Professor of 
Strategic Management at INSEAD and the 
Solvay Chaired Professor of Technological 
Innovation, Emeritus. He is the programme 
director for the Managing Partnerships and 
Strategic Alliances programme.

*  Keeley Wilson is a senior researcher at 
INSEAD.

68



- April 201969 - April 201969

Strategy

Why Successful 
Companies 

Usually Fail
The dynamics of corporate collapse 

are caused by three phenomena.

Yves Doz * & Keeley Wilson *

The annals of business history 
are replete with the names of 

once great companies that dominated 
an industry, only to lose pre-eminence 
and become shadows of their former 
selves or even disappear. Understanding 
why powerful companies fail and how 
to avoid such failure is one of the holy 
grails of business and management 
research, not to mention having spawned 
an enormous and lucrative consulting 
industry.

Yet, the very fact that successful 
companies continue to fail is a testament 
to an incomplete understanding of the 
drivers of corporate demise. Some argue 
that strategic outcomes and ultimately 
a firm’s future are determined by the 
choices, commitments, and actions of 
top management. In this logic, stellar 
performance is linked to incumbent 
CEOs (think Jack Welch at GE, Lou 
Gerstner at IBM, Alan Mulally at Ford 
or Andy Grove at Intel) as is poor 
performance, even if the leader has only 
been in office for a short time (like Ellen 
Kullman at DuPont, Fritz Henderson at 
GM, Christopher Galvin at Motorola or 
Jorgen Centerman at ABB).

Another school of thought puts the 
emphasis of corporate demise on an 
organization’s structures, processes and 
business models which foster rigidity 
and so make adaptation and change 
extremely difficult, if not impossible. And 
finally, proponents of Schumpeterian 

creative destruction attribute the 
corporate decline to a firm’s inability to 
adapt to a radically changing external 
environment – which has become all 
too apparent across a range of industries 
from bricks-and-mortar retail to 
publishing and communications in the 
face of technological disruption. 

While all three of these arguments are 
compelling, none alone is sufficient in 
explaining why and how companies fail 
– this calls for a more holistic view of a 
company over its lifecycle. We have been 
very fortunate and privileged to have 
such a perspective with over 20 years 
of research at Nokia Mobile Phones; a 
business that shaped an industry it came 
to dominate with one of the strongest 
brands in the world, only to all but 
disappear in a fire sale to Microsoft.

“Ringtone: Exploring the Rise and Fall 
of Nokia in Mobile Phones”, our recent 
book which won the 2018 Academy of 
Management’s prestigious Terry Book 
Award, charts and analyses Nokia’s 
journey. But our findings are relevant far 
beyond the realms of Nokia’s experience 
in attempting to explain why successful 
companies fail. We found that what leads 
a company down a competitive dead-
end is a combination of management 
volition, organization adaptation, and 
industry evolution, with each playing a 
more or less prominent role over time, 
and the interdependencies between them 
becoming lethal.

Management Choices   |   Management 
choices obviously contribute to a 
company’s decline, but it isn’t just the 
decisions of the incumbent management 
team that play a role. The seeds of 
strategic stasis are usually sown by 
management choices made a decade or 
so earlier. It is these decisions that lead 
to the heuristics, creeping commitments, 
and hubris that create a context in which 
future action is taken.

Strong heuristics, particularly 
from the unconscious or unintended 
learning a company experiences as it 
grows and overcomes crisis situations, 
become implicit ‘principles’ in decision-
making. So, for example, in its early 
days, having invested huge sums in 
technology development, Polaroid 
found there was a very limited market 
for its expensive instant cameras and 
certainly not one large enough to sustain 
the company. In the face of this crisis, 
Polaroid adopted a film-first, ‘razor 
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As digital technologies and 
automation have advanced, fears 

about workers’ futures have increased. 
But, the end result does not have to be 
negative. The key is education. 

Already, robots are taking over a 
growing number of routine and repetitive 
tasks, putting workers in some sectors 
under serious pressure. In South Korea, 
which has the world’s highest density 
of industrial robots – 631 per 10,000 
workers – manufacturing employment is 
declining, and youth unemployment is 
high. In the United States, the increased 
use of robots has, according to a 2017 
study, hurt employment and wages. 

But while technological progress 
undoubtedly destroys jobs, it also 
creates them. The invention of motor 
vehicles largely wiped out jobs building 
or operating horse-drawn carriages, 
but generated millions more not just in 
automobile factories, but also in related 
sectors like road construction. Recent 
studies indicate that the net effects of 
automation on employment, achieved 
through upstream industry linkages and 
demand spillovers, have been positive. 

The challenge today lies in the 
fact that the production and use of 
increasingly advanced technologies 
demand new, often higher-level skills, 
which cannot simply be picked up on 
the job. Given this, countries need to 
ensure that all of their residents have 
access to high-quality education and 
training programs that meet the needs 
of the labor market. The outcome 
of the race between technology and 
education will determine whether 
the opportunities presented by major 
innovations are seized and whether the 
benefits of progress are widely shared.

In many countries, technology has 
taken the lead. The recent rise in income 
inequality in China and other East 
Asian economies, for example, reflects 
the widening gap between those who 
are able to adopt advanced technologies 
and those who aren’t. But education-
job mismatches plague economies 
worldwide, partly because formal 

education fails to produce graduates 
with skills and technical competencies 
relevant to the labor market.

In a report by the Economist 
Intelligence Unit (EIU), 66% of 
executives surveyed were dissatisfied 
with the skill level of young employees, 
and 52% said a skills gap was an obstacle 
to their firm’s performance. Meanwhile, 
according to an OECD survey, 21% of 
workers reported feeling over-educated 
for their jobs.

This suggests that formal education is 
teaching workers the wrong things, and 
that deep reform is essential to facilitate 
the development of digital knowledge 
and technical skills, as well as non-
routine cognitive and non-cognitive (or 
“soft”) skills. This includes the “four Cs 
of twenty-first-century learning” (critical 
thinking, creativity, collaboration, and 
communication) – areas where humans 
retain a considerable advantage over 
artificially intelligent machines.

The process must begin during 
primary education, because only with a 
strong foundation can people take full 
advantage of later education and training. 
And in the economy of the future, that 
training will never really end. Given 
rapid technological progress, improved 
opportunities for effective lifelong 
learning will be needed to enable workers 
to upgrade their skills continuously or 
learn new ones. At all levels of education, 
curricula should be made more flexible 
and responsive to changing technologies 
and market demands.

One potential barrier to this approach 
is a dearth of well-trained teachers. 
In Sub-Saharan African countries, for 
example, there are some 44 pupils for 
every qualified secondary school teacher, 
on average; for primary schools, the ratio 
is even worse, at 58 to one. Building a 
quality teaching force will require both 
monetary and non-monetary incentives 
for teachers and higher investment in 
their professional development. 

This includes ensuring that teachers 
have the tools they need to take 
full advantage of information and 

communication technology (ICT), 
which is not being used widely, despite 
its potential to ensure broad access to 
lifelong learning through formal and 
informal channels. According to the EIU 
report, only 28% of secondary-school 
students surveyed said that their school 
was actively using ICT in lessons. 

ICT can also help to address 
shortages of qualified teachers and other 
educational resources by providing 
access across long distances, via online 
learning platforms. For example, the 
Massachusetts Institute of Technology’s 
Open Course Ware enables students 
around the world to reach some of the 
world’s foremost teachers. 

This points to the broader value 
of international cooperation. The 
education challenges raised by advancing 
technologies affect everyone, so countries 
should work together to address them, 
including through exchanges of students 
and teachers and construction and 
upgrading of ICT infrastructure. 

All efforts to bolster education 
should emphasize accessibility so 
that those who are starting out with 
weaker educational backgrounds or 
lower skill levels can compete in the 
changing labor market. Well-designed 
and comprehensive social safety nets – 
including, for example, unemployment 
insurance and public health insurance – 
will also be needed to protect vulnerable 
workers amid rapid change.

The artificial intelligence revolution 
will be hugely disruptive, but it will 
not make humans obsolete. With 
revamped education systems, we can 
ensure that technological progress 
makes all of our lives more hopeful, 
fulfilling, and prosperous. 

*  Lee Jong-Wha, Professor of Economics 
and Director of the Asiatic Research 
Institute at Korea University, served as 
Chief Economist and Head of the Office of 
Regional Economic Integration at the Asian 
Development Bank.

    Countries need to ensure that all of their 
residents have access to high-quality 
  education and training programs that meet the  
     needs of the labor market   
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Education in the 
Age of 

Automation
The race is on between technology 
and education. The outcome will 

determine whether the opportunities 
presented by major innovations are 
seized and whether the benefits of 

progress are widely shared.

Lee Jong-Wha *
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in one of the private game reserves 
which border the National Park is a 
great option. Since there are no fences 
dividing Kruger from many of the 
surrounding private reserves like Sabi 
Sands, Timbavati, Thornybush and 
Manyeleti, guests have the opportunity 
to view all the same animals, but with 
a few key differences. Due to private 
reserves’ ability to limit guests, there is 
less commotion and vehicle traffic which 
translates into increased game viewing. 
Unlike in Kruger, private reserve 
safaris can venture off-road into back 
country locations which are particularly 
helpful when tracking elusive leopards 
or cheetah. Located on South Africa’s 
eastern border with Mozambique and 
flanking Kruger, Manyeleti Private 
Reserve offers some remote intimate 
bush camp experiences and is a dream 

destination for wildlife enthusiasts. 
While Sabi Sands and Thornybush 
have the monopoly on luxury camping, 
Manyeleti’s small-group, more primitive 
lodging promises a very intimate safari 
experience. At Manyeleti’s camps, it is 
not unusual to be sipping your morning 
coffee as a herd of giraffe graze just 
feet away or fall asleep to the muffled 
sounds of lions and leopards grunting 
and growling in not so distant darkened 
grasslands. Manyeleti’s camps may offer 
fewer amenities, but what they lack in 
dreamy bathtubs and gourmet dinners 
they make up for an extraordinary 
wildlife encounters.

From fiery-maned lions on the prowl 
in Kruger National Park to massive 
southern right whales breaching off 
Cape Town’s coast, South Africa is a 
nature lovers’ paradise. 

Saudi Airlines offers direct 
flights into Johannesburg 

four-times a week and 
frequent daily flights 

between Johannesburg 
and Cape Town via a 

myriad of carriers makes 
getting to the coast 

stress-free and relatively 
inexpensive. Flights from 

Johannesburg to Nelspruit, 
the airport located near 
the southern portion of 
Kruger National Park, 

depart regularly Monday 
through Saturday.

    No visit to Cape Town would be complete 
         without a two-hour road trip down the 
Cape Peninsula to two of the country’s most famous    
   destinations: Boulders Beach and     
         the Cape of Good Hope Lighthouse  

A UNESCO World Heritage Site, Cape of Good 
Hope is a part of Table Mountain National Park 

located close to the southernmost end of the 
continent. Historically, it was an important point 

of call for sailors en route between Europe and the 
Far East and even Antarctica.
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An African penguin, also 
commonly known as the 
jackass penguin for their 
distinctive bray, enjoys an 
afternoon nap in its nest.
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featuring local fare. On most nights, 
local artists gather curbside to sell their 
handicrafts and art; a great opportunity 
to learn more about South Africa’s 
burgeoning craftsman and art scene.

Depending on the location of your 
hotel, you won’t have to venture farther 
than the lobby for a brush with the local 
wildlife as Chacma baboons, also known 
as Cape baboons, run amok in city’s 
more suburban neighborhoods.

Table Mountain National Park, part of 
the Cape Floral Region Protected Areas 
and a UNESCO World Heritage Site 
is a must-visit point of interest in any 
itinerary. The iconic 1,084-meter-high 
flat-topped plateau looms like a sentry 
over the seaside metropolis and offers 
majestic panoramic views from the top. 
The Park’s lush, biodiverse landscape 
is home to over 2000 species of plants 
including the rare disa uniflora, an 
endemic species of orchid unique to the 
Cape, as well as a myriad of mammals 

and birds like rock hyrax, porcupines, 
lizards, and African black eagles.

Cape Town tour operators offer a 
variety of ocean adventures such as 
whale watching, snorkeling with fur 
seals, cage-diving with great whites 
and sea kayaking expeditions featuring 
African penguin and dolphin viewing. 
With water temperatures that never 
climb about 20-Celsius, be warned that 
almost all seafaring trips guarantee 
you’ll be cold and wet.

No visit to Cape Town would be 
complete without a two-hour road trip 
down the Cape Peninsula to two of the 
country’s most famous destinations: 
Boulders Beach and the Cape of Good 
Hope Lighthouse. From only two 
breeding pairs in 1982 to a vibrant colony 
of over 3,000 birds in 2019, Boulders 
Beach’s African penguin colony is one 
of the world’s largest, not to mention 
one of the best places to get an up-close 
view of these playful seabirds. As not to 

disturb penguins, guests meander along 
an expansive boardwalk which moves 
through the birds’ shoreline habitat. 
Unlike a zoo, this offers visitors a chance 
to view the flightless little charmers 
swimming as well as nesting in their 
natural environment. Contrary to some 
reports, Cape of Good Hope is not the 
southernmost point of the continent, but 
still offers some of the most remarkable 
views of South Africa’s coast all the same.

South Africa is home to 80% of the 
world’s remaining rhinos, both white 
and black species, as well as other rare 
endemic fauna like the Springbok, a 
spritely brown and white deer. So, there 
is no better place to admire nature’s 
majesty than in Kruger National Park, 
one of Africa’s largest game reserves. As 
a self-drive park, Kruger offers many 
accommodations and camping options, 
but it can also get quite crowded. For 
visitors looking for a more peaceful, 
back-to-nature bush experience, staying 

   Depending on the location of your hotel, you won’t  
have to venture farther than the lobby for a      
    brush with the local wildlife  

Due to their relatively low 
numbers, only 7000 remain in the 

wild, two male cheetahs take a 
moment to rest in a remote area of 
Manyeleti Game Reserve, a private 

game reserve bordering Kruger 
National Park.
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two of the more popular, trendy spots. 
Camps Bay, an area in the Atlantic 
Seaboard, offers one of the best-
centralized locations in the city, not to 
mention one of the most picturesque 
with its ribbon of sand beach flanked by 
a stunning mountain range named the 
Twelve Apostles. This high-dollar enclave 
has several visit-worthy beaches such 
as Glen Beach, famous for its surfer-
scene, and Oudekraal, a favorite venue 
for beachfront barbecues, known as a 
braai in Afrikaans, but Camps Bay Beach 
is considered the grand dame of them 
all. A gold standard spot for selfies and 
social media pics, a Camps Bay Beach 
stroll features thunderous waves crashing 
over the boulder-rimmed tidal pools and 
sunset snaps capture the surrounding 
plateaus awash with colors of gold and 
rose. Down palm-lined Victoria Road, 
which runs parallel to the beach, enjoy an 
evening of perusing art galleries, quaint 
boutiques and an array of restaurants 

South Africa

1

3

2

Female impalas, called ewes, 
graze on the tall grass in 
small groups, commonly 
known as a harem.

With the largest concentration 
of rhinos in the world, Kruger 
is one of the best places to 
admire these shy and critically 
endangered animals.

Water buffalo is considered 
one of Kruger National Park’s 
‘big 5’, which are the five most 
dangerous animals in the park.

1.

2.

3.



7676

The ultimate destination for nature 
enthusiasts and adventure 

travelers, South Africa is one of the 
best locales on the globe for once-
in-a-lifetime experiences with an 
extraordinary array of wildlife. Africa’s 
southernmost expanse guarantees thrills 
by land and sea. Cape Town’s coastal 
waters brim with a variety of marine life, 
up to 37 species of whales and dolphins, 
and False Bay hosts some of the largest 
great whites ever recorded. Kruger 
National Park’s undulating amber-hued 

Savanna teems with the ‘big 5’; Africa’s 
five most dangerous as well as most-
poached beasts: lion, elephant, buffalo, 
rhino, and leopard. Whether you choose 
to journey across the veld in a vintage 
Land Rover 4×4 to spot lounging lions 
or set out on a tandem sea kayak upon 
the wind-lashed waters of the Atlantic 
in search of playful fur seals, an exciting 
wildlife encounter awaits.

Cape Town’s urban sprawl comprises 
eight suburbs or neighborhoods with 
City Bowl and Atlantic Seaboard being 
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South Africa
Where the Wild 

Things Are
From fiery-maned lions on the prowl 

in Kruger National Park to massive 
southern right whales breaching off 
Cape Town’s coast, South Africa is a 

nature lovers' paradise.
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their color. Of course, the overall shape and 
color of the bird are important, but there 
are many criteria for the Mazayen.”  Baron 
von Poelnitz is a known breeder among 
falconers. The Baron’s four falcon breeding 
farms, located across Europe, produced and 
sold several of the birds competing in the 
festival’s race and beauty contests. “Here, it 
is a fashionable sport, and in Europe, it was 
a symbol of Kings,” added von Poelnitz, who 
was launched into falcon breeding super-
star status after selling several of his birds to 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan in the 
1990s, “but it doesn’t have to be an expensive 
sport. You can buy a falcon for SR 3000-
4000, but another for SR 1million. The rarer 
the bird the more the price.” Maintenance of 
the birds is very low, the Baron continued, 
but of course, there are routine veterinary 
visits which can get costly. 

In addition to the pedigreed bird, a 
contemporary falconer can choose from an 
array of upmarket accouterments. In 2017, 
Bentley Motors introduced its bespoke SUV 
the Bentayga Falconry by Mulliner, replete 
with a plush custom master-flight station 
and in-car perch, and high-tech gadgets 
such as drones and GPS tracking devices are 
popular must-haves with elite enthusiasts. 

At the festival’s race finale, despite the 
early morning sandstorm, competitors 
remained focused on the SR 500,000 first 
place prize. In contests of speed featuring 
the earth’s fastest bird, seconds matter and 
strict guidelines adhere. 

At the far end of the racing stadium, 
enveloped with an ethereal shroud of dust, 
a young man whirls a faux dove carcass 
neatly tied to the end of a long tether. The 
desert’s silence was broken by his periodic 
bellows as he dashes to and from across 
the sienna-hued sand. With the hubris of a 
Montana-born cowhand hurling a lasso after 
a renegade calf, he stretches out his arm to 
gyrate the bait affixed rope. Seconds after the 
animated-dancer whips the corpse-tether 
into a gyre, a cocoa-colored falcon swoops 
down through the steady sandy squall. 
In over a dozen or so seconds the falcon 
bulleted across the 400-meter arena from 
one falconer to another, moving from start 
to finish. Before settling down the sand, 
the bird soars in pronounced circles above, 
moving with fluid undulating patterns akin 
to the brush strokes of a master painter 
applying watercolors across a canvas. 

When the racer finally comes to rest, the 
falconer kneels before it and the bird takes 
its place upon his glove; the ancient bond 
reignited in ashy-dust lashed plain. Although 
some aspects of falconry have been shaped 
by the fancies of each passing generation, 
it is the elemental traditions established by 
two primordial hunters, a bygone Bedouin 
hunter, and his bird, that live on. 

   As falconer numbers continue 
to swell, it has aided in the    
  decline of the 
endangered houbara bustard, the   
   falcon’s favorite fare   
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“We have falconers here from 9-85-year 
old,” explained Khater Al Khater, senior 
media advisor for the Saudi Falcons Club, 
“and we want visitors to understand that 
falconry is part of the heritage of Saudi 
Arabia. Our grandfathers used the Falcons 
to hunt and we want to educate people 
about our history.”  Away from the racing 
action, the festival’s cultural village’s 
architecture was inspired by the colors 
and designs of old Riyadh circa 1950 
imbuing visitors with a feeling of nostalgia 
and adding to the historical ambiance. 
The interactive heritage museum 
thrilled visitors with its numerous falcon 
holograms and other high-tech visuals. 
Highlights also included a concert 
stadium for live music performances, a 
contemporary art gallery and a domed-
theater featuring nightly entertainment for 
families. At the village’s outdoor falconry 
expo area, crowds gathered to watch 
falconers showcase their birds. Awash 
with proud smiles, falconers answered 
questions and encouraged visitors to don 
their leather gauntlets and handle the birds 
as well as pose for photos. 

Open to a small audience of VIPs, 
falcon owners and select guests, the 
two-night Mazayen, or beauty contest, 
included Hurr, which SFC defines as 
brown-hued falcons, and Gyr-Pure, 
purebred Gyrfalcons. Each night’s first-
place winner collected an SR 500,000 
prize. “The bird’s beauty isn’t just about 
color,” explained German-born falconer 
and breeder Nicolaus Baron von Poelnitz 
of Nicolas Falcons of Germany, “it is 
also about the feather’s designs, the nose 
holes, the eyes position on the head and 
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waning dependence on his dutiful raptor 
to procure food, falconry has evolved.

Over four millenniums ago, a nomad 
adrift on the unforgiving terrain of 
continental Asia conditioned his first 
wayward falcon, training it to return to 
him after snatching up a small game. 
Unlike their Bedouin forefathers, many 
of today’s falconers have had to forsake 
the sports’ hunting roots to compete in 
high-profile, high-stakes international 
racing competitions and beauty contests. 
These events have garnered global interest 
thanks to international media reports of 
multi-million-dollar prizes and breeder’s 
exquisite birds fetching fine-art prices.

Ultimately no one could foresee how 
nature’s finest airborne construct of 
power and speed would evolve from a 
nomadic hunter’s primitive survival tool 

to the prized contestant in the cachet 
sport of kings, but for Al Arjani and 
many others, the falconry isn’t only about 
big-money prizes and competition, it 
is about honoring a familial legacy and 
preserving traditions.

In 2016, Saudi Arabia along with 17 
other countries comprised the UNESCO 
Intangible Cultural Heritage of Humanity 
list for Falconry, A Living Human 
Heritage and the following year, the 
Saudi Falcons Club (SFC) was established 
by a Royal Decree. SFC’s mission is to 
support its more than 20,000 members 
and maintain the sport’s cultural legacy 
for future generations. In honor of the 
ancient tradition, the King Abdulaziz 
Falconry Festival premiered from January 
25th to February 3rd. In the Kingdom 
of Saudi Arabia, the venerable living 

art form’s time-honored customs are as 
esteemed as family monikers, kinsman 
and tribal genealogy.

Spanning about 650,000 square meters 
outside the small city of Malham, located 
about 1-hour northwest of Riyadh, the 
festival broke the Guinness Book of 
World Records as the largest falcon racing 
tournament on the globe. Almost 1723 
racers and over 2000 race team members 
came from across the region contending 
for their share of SR14,630,000 in 
prize money. The race was open to six 
falcon categories with rounds split into 
categories under one-year and over 
one-year. According to SFC, the races 
fastest recorded time was 400-meters in 
16.276 seconds for a Jeer Tebaa Jirnass, 
a Gyrfalcon above one-year, owned by 
UAE’s F3K team. 

Festivals



82

In the remote village of Al Khen in 
Saudi Arabia, nestled amid the vast 

tawny dunes of the world’s largest desert, 
falconer Naif Al Arjani’s day begins in 
the early hours before sunrise. With 
the inky morning’s silence punctuated 
by the cadence of 25 falcons fluttering 
in anticipation of their flight, Al Arjani 
scuttles about in the darkness organizing 
his team of flyers for their daily training. 
Al Arjani, a member of the Saudi Falcons 
Club, has just pulled off a big win at the 
King Abdulaziz Falconry Festival taking 
2nd and 3rd place in the race finale. 

“My father is a falconer, my grandfather 
is a falconer, it is our tradition,” remarked 
Al Arjani, who began racing in falcon 
competitions in Dubai in 2017, “I don’t 
know how to explain it, but it is a feeling 
when you love something more than 
yourself. When I watch the falcon fly 
across the desert and race through the air, 
I feel like I own the sky.”

In autumn, prior to the racing season, 
which spans winter’s cooler months, Al 
Arjani, three trainers and his falcons 
start their day at 4:30 a.m., embarking 
on a rigorous routine that will last about 
four-to-five months. Aided by drones and 
kites, he races his falcons across a desolate 
sea of sand for about four hours a day, 
conditioning them to fly faster, higher 
and do what they were meant to do: hunt. 

However, the sports’ steady rise in 
popularity throughout the Middle East 
is not without controversy. As falconer 
numbers continue to swell, it has 
aided in the decline of the endangered 
houbara bustard, the falcon’s favorite 
fare. Many GCC countries have had to 
enact conservation initiatives to protect 
migratory birds, particularly for the 
houbara bustard, and new laws limit 
falconry hunting in some areas altogether. 

In an effort to find a balance between 
traditional hunting practices and species 
extinction, not to mention modern man’s 
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Falconry
Historical Pride 

and Glory
Falconry Festival honors traditions and 

inspires future falconers.

Written and Photographed by Elizabeth Davis
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the camel with a unique style from 
paintings, drawings, sculpture and more. 
In addition to camel racing and beauty 
competition, this year’s festival also 
included two new events: bull-riding 
with cowboys hailing from Brazil, U.S.A, 
and Mexico as well as the World Nomad 
games, featuring traditional sporting 
games from 90 countries. 

Established by royal decree in 2017, 
the Saudi Camel Club, the festival 
organizer, has worked to make the 
festival not only entertaining but also an 
event that honors Saudi cultural legacy. 

“In ancient history, we were many 
tribes but now we are one family,” 
added Sheik Mutasher Al Mershed, 
“What is really good about this 
festival is that it brings people of all 
backgrounds together and I want to 
share a big thank you to everyone 
involved. Under the leadership of the 
Custodian of the Two Holy Mosques 
King Salman bin Abdulaziz, and His 
Royal Highness Prince Mohammed 
bin Salman, the Crown Prince, this 
festival is keeping us in touch with 
our ancient history and as a tribal 
community we are very proud that our 
heritage is not forgotten.” 

   Throughout the millenniums, 
camels have been intrinsic to 
 Bedouin communities’ survival fulfilling a  
 myriad of roles: food source, 
    mode of transport, 
   commodity and companion   
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a dutiful, almost heroic camel as the 
central character.

“I know a guy, he is an old man now, 
but when he was a boy, his father sent 
him into the desert at night to look 
after the camels,” noted Fahad Al Enzi, 
a festival attendee, “during the night a 
wolf tried to attack him, but his camels 
fought it off and probably saved his 
life. A camel will actually protect their 
owner and his family, they are beautiful 
animals and have been good to us.” A 
ubiquitous sentiment amongst camel 
owners, many story morals highlight the 
formidable bond forged between man 
and beast. One owner explained that 
once you become linked to your camel, 
they will never forget you and although 
they may travel kilometers away from 
home, they will always come back.

As the largest camel festival on the 
planet, the month-long event receives up 
to 20,000 visitors daily. Starting at around 
9:00 am, clamoring crowds gather to 
watch the Mazayen or beauty pageant, 
as up to some 1000 dromedary divas a 
day trot past the judges aiming to secure 
the top beauty-queen crown and some 
of the SR30 million in prize money. 
Contest criteria are lengthy but shapely 

albeit sagging lips, perky ears and coat 
texture are among the most important 
qualities.  “This is our second visit to the 
beauty contest,” said Joe Vollmmer, a 
teacher from U.K, “Everyone has been so 
welcoming. We were offered tea, coffee, 
and even camel’s milk. We learned a bit 
about the standards like they must have 
the floppy lip and long neck, but would 
like to know more.” 

Camels’ coats come in a variety of 
colors, from frosted gold to cocoa brown 
and rich raven black, but according to 
Faris Al Otaibi, King Abdulaziz Camel 
Festival Media Liaison, the white and black 
camels are the most highly prized as they 
fetch the most money at auction. “Some 
of the camels competing in the Mazayen 
are valued at SR 15 million or more,” 
noted Mr. Al Otaibi, “and each color has 
a different beauty standard. For example, 
black camels should have large feet, but the 
white camels’ feet should be small. The size 
and position of the ears on a black camel is 
also different from the others.”  

Understandably aesthetic nuances are 
lost on most onlookers, but for those 
competing in high stakes competitions 
and multi-million-dollar auctions, 
no detail goes unnoticed. For camel 

breeders, owners and camel enthusiasts 
alike, one glance at the mammal’s bone 
structure and feet can reveal much 
about the animal history. The KSA’s 
landscapes have helped influence the 
camel’s evolution wherein animals from 
different regions have slight physical 
variations. Camels from the central and 
northern regions are known to have 
softer foot pads which are better for 
walking through sand, while camels 
from the southern regions are known 
for their tougher, wider feet which 
are conducive for traversing rocky 
mountainous territory. 

Inside the camel museum stands the 
mounted and taxidermied remains 
of Khuzama, the much-loved beauty 
contest winner. For a decade, Khuzama 
took the Mazayen’s first-place prize 
seven times garnering over $8 million 
in winnings, but tragically she died 
last year after giving birth. Since her 
death, fans have shared messages of 
condolences on social media and some 
made the journey to the festival to pay 
tribute to this famed beauty queen. 

At the festival’s art gallery and 
workshop venue, artists from across 
the region and Europe commemorate 
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You’d be hard-pressed to name 
another animal more 

synonymous with Arab culture than 
the camel. With its adorably wide-
set, densely lashed eyes and awesome 
crooked teeth akin to weathered 
tombstones, the oddly endearing one-
humped beast inspires a familial love 
and respect among its owners unlike 
any other. Throughout the millenniums, 
camels have been intrinsic to Bedouin 
communities’ survival fulfilling a 
myriad of roles: food source, mode of 
transport, commodity and companion. 

At the third-annual King Abdulaziz 
Camel Festival, visitors can learn more 
about this beloved national animal, 
but more impressively gain a deeper 
understanding of Saudi’s tribal heritage 
and cultural legacy. 

“Even for the people who have 
everything in life, it is actually deeper 
than having a bunch of camels,” 
explained Sheik Mutasher Al Mershed, 
“when you go back in history, the 
camel is an essential friend in life. It 
gives you food, milk and our ancestors 
not only wore the wool but made 

their tents from it. Our ancestors were 
nomads so the land meant nothing, the 
camel was our asset.” 

Talk to almost any Saudi citizen at 
the camel festival and they will have 
a tale to tell about a camel. Whether 
it’s a story about his grandfather’s or 
his great-grandfather’s camel, camel 
folklore abounds and woven into this 
rich tapestry of stories about family 
and chattel is the history of a nation. 
Tales of tribal skirmishes, the rise and 
fall of family dynasties and perilous 
journeys across vast deserts all include 

   Talk to almost any Saudi citizen at the 
   camel festival and they will have a tale to 
     tell about a camel  
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At the third-annual King Abdulaziz Camel 
Festival, visitors can learn more about this 

beloved national animal, but more impressively 
gain a deeper understanding of Saudi’s tribal 

heritage and cultural legacy.

King Abdulaziz Camel 
Festival 

Celebrates Cultural Icon

By Elizabeth Davis
Photos: SPA

Festivals
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Taste the World 
with SkyTeam

SkyTeam

It doesn’t matter where you’re traveling to, and whether it’s for business or leisure, there’s one truth that’s universal for us all – you’re going 
to want to eat when you get there! Who better to advise on the best dishes in some of the 1,150 destinations across the SkyTeam network 

than the flight attendants who fly there? Our 19 members reveal their favorite dishes from their home cities. 

Kenya Airways, 
Clara, Nairobi
“There are 42 tribes in 
Nairobi, each with their 
own specialty dish. The 
Kikuyu signature dish 
is githeri: beans, maize, 
potatoes, carrots and 
cabbage.”

Saudia, Maria, 
Jeddah
“If you’re short on 
time but want a 
quintessential Jeddah 
experience, make a 
pit-stop at Al Nathiel 
Cafe to take in the 
traditional decorations 
and shisha.”

Middle East Airlines, 
Melissa, Beirut
“Middle Eastern food 
is big on mezze, so 
if you’re travelling 
in a group be sure to 
order some, especially 
Tabbouleh. “

Alitalia, Michela, 
Milano
“Vegetarians must 
visit Joia, a gourmet 
vegetarian restaurant 
which fuses 
Mediterranean cuisine 
with world food. The 
chocolate ‘Macondo’ is 
absolutely delicious.”

Air France, 
Sophie, Paris
“Paris’ patisseries are 
legendary. You can have 
the best meal of your 
trip in exchange for 
just a few Euros. Visit 
Café de Flore, and sip 
a café au lait like a true 
Parisienne.”

For more travel inspiration visit www.skyteam.com or find us on Instagram @skyteamalliance  
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Omani Sands

A landscape of wind-sculpted and rippled 
dunes at the Sharqiya Sands, a desert in Oman. 

In recent years, the Omani government has 
boosted adventure tourism in the region, 

providing new employment opportunities for 
its Bedouin inhabitants.

Photograph by: Sergio Pitamitz
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Around the World

Poor Man’s Umbrella

The purple flower of a Gunnera 
Insignis in Costa Rica. The plant 

is also called the Poor Man's 
Umbrella, owing the name to its 

wide leaves. 

Photograph by: Michael Melford
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Moonrise Kingdom

Moonrise over Victoria Falls in 
Zimbabwe. The majestic waterfall 

straddles the border between 
Zimbabwe and Zambia. 

Photograph by: Roy Toft
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At the third-annual King 
Abdulaziz Camel Festival, 
visitors can learn more about 
this beloved national animal, but 
more impressively gain a deeper 
understanding of Saudi’s tribal 
heritage and cultural legacy.

King Abdulaziz Camel 
Festival Celebrates 
Cultural Icon

Falconry
Historical Pride 
and Glory
Falconry Festival honors 
traditions and inspires 
future falconers.

Why Successful 
Companies 
Usually Fail
The dynamics of corporate 
collapse are caused by three 
phenomena.
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