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إحدى شركات

الفواكه واخلضراوات
فوائد ال حتصى
تناول الفواكه واخلضراوات بأنواعها اخملتلفة
يساعد يف احلصول على العناصر الغذائية التي
متد اجلسم بالفيتامينات واملعادن األساسية.
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حول السعودية

البلدة التاريخية
يربد حصن القموص في خيبر بمنطقة
المدينة المنورة ،بين تكوين طبيعي بالغ
ً
محتفظا بهيئته العتيقة ،وصامدًا في
الجمال،
وجه السنين ،بذاكرته التي تكتنز بحكايات
ترجع إلى بدايات التاريخ اإلسالمي.

تصوير :عالء عثمان
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بحر الذهب والظل
ترسم الشمس ً
خطا فاصالً على بحر الرمال
بين بريق الذهب والظالل في لوحة طبيعية
ارتسمت في منطقة العرقانة الواقعة قرب
تبوك ،والشهيرة بكثبانها الرملية الجميلة.

تصوير :عواد العطوي
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حول العالم
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منازل راقصة
تصطف هذه المنازل الضيقة المتالصقة على
ضفة قناة دامراك في العاصمة الهولندية
أمستردامُ .تسمى عادة بالمنازل الراقصة،
إذ إن كثيرًا منها يميل قليالً بسبب طبيعة
األرض الرطبة التي بُنيت عليها.
Photograph by: Robert Harding
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حول العالم
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جليد كريستالي
مشهد مُقرب لقطع جليد كريستالية
تتساقط في وادي إنغاداين الذي ينبسط
في أخدود غراوبوندن في سويسرا.
تتشكل هذه اإلطاللة الكريستالية حينما
يتجمد رذاذ المياه المتساقط من السماء
في أجواء شديدة البرودة.
Photograph by: Melissa Groo
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معالم

قلعة بوديام
لندن

ُبنيت

القلعة عام 1385م يف إنجلترا على يد
السير إدوارد دالني جريج ،الذي كان
فارسا من فرسان امللك إدوارد الثالث قبل وفاته،
ً
وذلك بقصد حماية املنطقة من الغزو الفرنسي
إبان حرب املئة عام.

تقع القلعة جنوب العاصمة البريطانية لندن،
وتبعد عنها بنحو  80كيلومت ًرا .وبنيت على شكل
مربع ،بساحة مركزية ومبان على ط��ول أسوارها
العالية ،حيث النمط السائد يف عمارة القالع يف
القرن الرابع عشر.
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أبراجا
تربد القلعة وسط بحيرة صغيرة ،وتضم
ً
أسطوانية يف كل زاوية من زواياها األربع ،مع أبراج
رباعية الشكل على الجدران الجنوبية ،والشرقية،
والغربية .أما مدخل القلعة الرئيس فيقع يف الجهة
الشمالية ،ويتكون من برج مزدوج يمتد أمامه جسر
هو الوحيد الذي يربط القلعة باليابسة .ض ّمت قلعة
بوديام غر ًفا ومجالس وم��خ��ازن ،وزُينت جدرانها
باملنحوتات .كما أوليت املنطقة احمليطة بها أهمية
خاصة حتى ش ّكلت الطبيعة من حولها مثاالً ح ًيا
للجمال الذي يزيد القلعة التاريخية بها ًء.

سعد آل خرصان

 24ساعة

 24ساعة
في

واس

جازان

مدينة الفل والكادي ،ودرة تهامة ،وزمردة البحر األحمر .حتتضن أوديتها اخلضرة واجلمال،
وتعانق جبالها الشاهقة السحاب .تعد جازان العاصمة اإلداري��ة وامليناء الرئيس ملنطقة
جازان ،وتقع على ساحل البحر األحمر يف اجلنوب الغربي للمملكة العربية السعودية.
تشتهر بصيد األسماك ،ويقام بها مهرجان احلريد السنوي ،وعلى أرضها يقع سد وادي
جازان الذي يعد أحد أكرب سدود اململكة.

أين تسكن؟

راديسون بلو جيزان
يعد م��ن أفضل ف��ن��ادق املدينة بسبب موقعه
املتميز على ساحل البحر األح��م��ر يف مواجهة
أرخبيل ج��زر فرسان الساحر .يبعد عن املطار
بنحو سبعة كيلومترات .وتؤمن غرفه كل وسائل
مسبحا يف الهواء
الراحة للنزالء .يضم الفندق
ً
الطلق يف م��واج��ه��ة س��اح��ل ال��ب��ح��ر ،وتحيط به
مسطحات خضراء ومناطق تنزه وتريض تمتد
إلى الشاطئ .كما تحظى غرفه وصاالت انتظار
ال��ض��ي��وف ب��إط�لال��ة جميلة على مناطق التنزه
واملسبح والبحر.
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أين تذهب؟

ماذا تتسوق؟

تتميز ج��ازان بسواحلها الفاتنة ،وكورنيشها
الجميل ،الذي يمتد على طول ساحلها بمسطحاته
ال��خ��ض��راء .كما تكتظ س��واح��ل ج���ازان بشعابها
املرجانية األخ��اذة ،والجزر الجميلة التي تُش ّكل
أرخبيل فرسان ،ودرته جزيرة فرسان ،التي تعد
أكبر جزر اململكة.
يمكن ل��ل��زائ��ر ال��ت��وج��ه إل��ى امل��ن��اط��ق الجبلية،
واألودي��ة الجميلة مثل وادي لجب .باإلضافة إلى
مرتفعات بني مالك ،وفيفا التي تأسر الزائرين
ميز املنطقة
بجمالها ،واملدرجات الزراعية التي تُ ّ
الجنوبية يف اململكة.
تشهد جازان مهرجانًا شتويًا يف القرية التراثية
الواقعة بكورنيش ج���ازان الجنوبي .وتقع قلعة
الدوسرية الشهيرة ف��وق رب��وة تطل على البحر
األحمر ،وسط املدينة.

تتمتع منطقة ج���ازان بمنظومة م��ن األس��واق
التراثية من أهمها سوق بيش الشعبي ،وهو من
األس��واق التي تشهد إقباالً كبي ًرا كل سبت .أما
س��وق األح��د فيعد األق��دم بني أس��واق ج��ازان ،إذ
يرجع تاريخه إلى ما قبل ثالثة ق��رون .وتنتشر
األسواق الشعبية األخرى التي تبيع السلع التراثية،
واألع��م��ال ال��ي��دوي��ة يف احمل��اف��ظ��ات ال��واق��ع��ة على
مقربة من مدينة جازان.
من أسواق املدينة الشعبية سوق األُ َسر املنتجة
الواقع على طريق امللك فهد ،والسوق الداخلي الذي
يبيع املستلزمات املنزلية واملالبس .وال يفوت زائر
املدينة أن يشتري دهن البعيثران ،ودهن الريحان،
وده��ن الفل ،التي تعد من أشهر ُمنتجات ج��ازان
املستخلصة من النباتات التي تشتهر بها املنطقة.
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من هنا وهناك

أكثر الدول
إنفاقا على التعليم
ً
تتصدر لوكسمبورغ قائمة ال��دول األكثر إنفا ًقا على التعليم ،تليها
الواليات املتحدة األمريكية ثم السويد ،وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر
عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDنُشر على موقع املنظمة
اإللكتروني.
بلغ ال��ح��د األع��ل��ى لإلنفاق السنوي يف جميع دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية نحو  10.500دوالر لكل طالب ،من التعليم االبتدائي
إلى التعليم العالي ،بينما بلغ الحد األدنى لإلنفاق  3.600دوالر ،وذلك يف
ٍّ
كل من كولومبيا واملكسيك.
يوضح التقرير أن دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تنفق ما
يقارب من  %18على طالب املرحلة الثانوية أكثر مما تنفق على طالب
املرحلة االبتدائية .بيد أن هناك دوالً تستثمر أكثر يف طالب املرحلة
االبتدائية من حيث اإلنفاق مثل شيلي ،وأيسلندة ،واململكة املتحدة ،وذلك
على الرغم من أن رواتب املعلمني لدى هذه الدول تصبح أعلى يف املراحل
التعليمية املتقدمة.
حلَّت اململكة املتحدة يف املركز الرابع من حيث جملة اإلنفاق على
الطالب سنويًا ،ومن بعدها كندا ،ثم النرويج ،وهولندا ،واليابان ،ثم النمسا،
وبلجيكا ،وفنلندا ،ثم أملانيا ،ومن بعدها فرنسا.

هل أصلح العالم
ُثقب األوزون؟
تأسس بروتوكول مونتريال للحفاظ على البيئة وطبقة األوزون عام
وقع على وثيقته جميع دول العالم تقري ًبا.
 ،1987وقد َّ
حسب تقرير نُشر على موقع املنتدى االقتصادي العاملي ،فقد أدت تلك
املعاهدة التاريخية إلى فوائد بيئية ،وصحية ،واقتصادية جمة ،أهمها
التخلص التدريجي من  %99من املواد الكيميائية والغازية الضارة بطبقة
األوزون التي تعد إحدى طبقات الغالف الجوي التي تحمي الكائنات الحية
يف كوكب األرض من أضرار األشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس،
والتي يمكن أن تسبب سرطان الجلد ،وتضعف أجهزة املناعة عند البشر،
وتهدد نمو النباتات.
يف عام  ،1974اكتشف العلماء أن طبقة األوزون أصبحت أكثر نحافة،
ووجدوا أن املشكلة كانت بسبب أنشطة البشر غير املسؤولة ،التي تسببت
يف انبعاث مركبات الكلوروفلوروكربون  CFCsإلى طبقات الجو.
على إثر تلك املعاهدة جرى تحجيم أكثر من  135مليار طن من انبعاثات
الغازات السامة وثاني أكسيد الكربون ،ومنع وصولها إلى الغالف الجوي
بني عامي  1990و ،2010ما كان له أثر إيجابي يف تعايف طبقة األوزون
بمعدل يتراوح ما بني  %3 -%1لكل عقد .ولوال املعاهدة لكان الثقب يف
منطقة القطب الجنوبي أكبر بنسبة  %40يف عام  .2013ونتيجة لتجنب
األض��رار احملتملة لطبقة األوزون ،ق ّدر التقرير أن الفوائد االقتصادية
العاملية الناجمة عن ذلك تصل إلى  2.2تريليون دوالر على مستوى العالم.
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االقتصاد العالمي
رصد تقرير ملوقع  HowMuch.netأكبر االقتصادات حول العالم ،ونسبة كل
دولة من حجم االقتصاد العاملي امل ُقدر بنحو  86تريليون دوالر ،والذي يشمل كل
األنشطة االقتصادية يف البلدان ،بد ًءا من محالت التجزئة الصغيرة ،ووصوالً
إلى كبرى الشركات العاملية ،حيث تتراكم األنشطة االقتصادية لتُك ّون يف نهاية
املطاف منظومة االقتصاد العاملي.
اعتمد املوقع على بيانات البنك الدولي ،الصادرة يف يوليو  ،2019والتي من
خاللها احتلت الواليات املتحدة األمريكية املركز األول من حيث الناتج احمللي
اإلجمالي ،بنحو  20.48تريليون دوالر وبما نسبته  %23.89من إجمالي االقتصاد
العاملي ،بينما ح ّلت الصني يف املرتبة الثانية بنحو  13.61تريليون دوالر بنسبة
 %15.86من االقتصاد العاملي .أما اليابان فجاءت يف املركز الثالث بنحو 4.97
تريليون دوالر بنسبة  ،%5.79ومن بعدها أملانيا بنحو  4تريليون دوالر بنسبة .%4.66
يف املرتبة الخامسة جاءت اململكة املتحدة بناتج إجمالي بلغ  2.83تريليون
دوالر ،بنسبة  %3.29عامل ًيا ،بينما احتلت فرنسا املرتبة السادسة بدخل بلغ 2.78
تريليون دوالر ،وبنسبة  %3.24عامل ًيا ،ثم الهند بدخل  2.73تريليون دوالر ،ونسبة
مساهمة عاملية وصلت إلى .%3.18
نحو  %75من االقتصاد العاملي ينحصر يف  15دولة فقط تمثل أكبر االقتصادات
حول العالم ،بينما تستحوذ الواليات املتحدة األمريكية والصني وحدهما على نحو
 %40من االقتصاد العاملي ،األمر الذي يزيد التخوفات بشأن النزاعات التجارية
التي تطفو على السطح بني البلدين بسبب التعريفات الجمركية على البضائع ،والتي
تُنذر بحدوث تباطؤ يف النمو االقتصادي قد يلقي بظالله على االقتصاد العاملي.

أكثر البلدان ً
منحا
لدرجة الدكتوراه
تصل نسبة حاملي درجة الدكتوراه  %1.1فقط من إجمالي سكان
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وفقًا لتقرير حول التعليم
صادر عن املنظمة تناول الشريحة العمرية من  25عا ًما إلى  64عا ًما،
وجرى نشره على موقع املنظمة اإللكتروني.
ً
ملحوظا يف نسبة الحاصلني على درجة الدكتوراه
أظهر التقرير نم ًوا
خالل السنوات األخيرة ،إضافة إلى تباين كبير يف نسبة الحاصلني
على الدرجة العلمية يف الدول التي جرى رصدها ،إذ بلغت هذه النسبة
 %4يف سلوفينيا التي تتصدر الترتيب ،بينما تتدنى إلى  %0.1يف
إندونيسيا.
حينما يتعلق األمر بعدد الحاصلني على شهادة الدكتوراه سنويًا،
فإن الواليات املتحدة األمريكية تأتي يف الصدارة بنحو  71ألف شخص
يحصلون على الدكتوراه كل عام ،وذلك على الرغم من احتاللها املرتبة
الرابعة من حيث نسبتهم مقارنة بعدد السكان.
جاءت سويسرا يف املرتبة الثانية يف القائمة بعد سلوفينيا من
حيث نسبة الحاصلني على الدرجة العلمية ،ثم لوكسمبرغ ،ثم
الواليات املتحدة األمريكية ،ومن بعدها السويد ،وأملانيا ،والدنمارك،
ثم اململكة املتحدة وأيسلندة.
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البحر األحمر

البحر األحمر

الفيروز والمرجان

تتناثر على السواحل الغربية للمملكة العربية
السعودية املوانئ واملدن الساحلية التي تزهو بجمال
شواطئها ومستقبلها السياحي الواعد.
عبير الفوزان

دستور يالساحل الغربي
ف ّليت يف بحرك شراعي

خالد الفيصل

ميتد

صندوق االستثمارات العامة

البحر األحمر من شمال غربي اململكة
العربية السعودية حتى جنوبها الغربي.
بح ٌر غني بثرواته الطبيعية وبجماله الذي ال يضاهى،
تكفله التضاريس املتاخمة له من جبال كالشماريخ
حتى الرمل .تتفاوت زرقته وعمقه وما تسكنه من
كائنات بحرية ،وما يميزه من شُ عب مرجانية .وسمي
بالبحر األح��م��ر لكثرة امل��رج��ان فيه .أم��ا يف كتب
الرحالة األوائل من العرب فكان يسمى بحر القلزم.
البحر األحمر الغني باملرجان يبلغ طوله 1900كم.
ي��ب��دأ ش��م��االً بمياه ف��ي��روزي��ة على ض��ف��اف مدينة
املستقبل نيوم ،ثم تتفاوت زرقته إلى أن ينتهي جنوبًا

24

يف جزر فرسان بمثل ما ابتدأ .على امتداد البحر
األح��م��ر م��دن مناطق مختلفة مثل حقل ،وضباء،
والوجه ،وأملج ،وشرما ،واملويلح ،ومقنا يف تبوك،
وينبع يف منطقة املدينة املنورة ،وجدة ،ورابغ ،والقنفذة
والليث يف منطقة مكة املكرمة ،وجزر فرسان ،وصبيا
يف منطقة جازان ،باإلضافة إلى الشقيق والقحمة يف
منطقة عسير.
تختلف املدن التي تطل على البحر األحمر .فلكل
مدينة منها نكهة وطابع خاص .فهناك مدن تاريخية
وأخرى بكر .هناك مدن موعودة باالقتصاد الزاهر،
وهناك سواحل موعود زائرها بالسكينة.
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نيوم
العالمة الفارقة

تقع يف أقصى الشمال الغربي من اململكة
العربية السعودية ،وتطل على البحر األحمر
على امتداد  460كم بمياهه الفيروزية النقية
التي تخلب األل��ب��اب .مدينة نموذجية وضع
حجر أساسها سمو ولي العهد األمير محمد
ابن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2017
ل��ت��ك��ون ع�لام��ة ف��ارق��ة ع��ل��ى ض��ف��اف البحر
األحمر ،ويف عالم االقتصاد ،إذ تعد مدينة
رأسمالية تمتد ب�ين ث�لاث دول :السعودية،
واألردن ،ومصر .تطل نيوم على خليج العقبة
من جهة الشمال الغربي ،وعلى البحر األحمر
م��ن جهة ال��ج��ن��وب ال��غ��رب��ي .أم��ا م��ن الشرق
فهناك مساحات اليابسة الخالبة بالرمل
والجبال وقصص التاريخ.
يف يناير  2019جرى تأسيس شركة نيوم
املعنية بإنشاء بنية تحتية كاملة للمنطقة
تشمل م��ي��ن��اء ،وش��ب��ك��ة م���ط���ارات ،ومناطق
ص��ن��اع��ي��ة ،وم��راك��ز ل�لإب��داع ل��دع��م ال��ف��ن��ون،
ومراكز لالبتكار تدعم قطاع األعمال ،إضافة
إلى تطوير القطاعات االقتصادية املستهدفة.
كما جرى تشغيل أول مطار يف نيوم« ،مطار
خليج نيوم» ،والذي يقع يف شرما ،وسيرت إليه
رحالت أسبوعية .ومن املقرر أن تنتهي املرحلة
األولى من هذه املدينة املستقبلية عام .2025

|

يناير 2020

25

البحر األحمر
جدة
العروس الجميلة

أكبر امل��دن املطلة على البحر األحمر .هي عروسه
وهو أنيسها .ثاني مدن اململكة وفيها ميناؤها اإلسالمي
الكبير ،إذ يعد البوابة البحرية للمدينتني املقدستني مكة
املكرمة واملدينة املنورة.
يبلغ ط��ول كورنيش ج��دة  110كيلومترات ،وتتنوع
تضاريسه ما بني حيد صخري ورم��ال .ويعد الكورنيش
واجهة مدينة جدة البحرية .وهناك واجهة بحرية شمالية،
وأخ��رى جنوبية .ولقد ج��رى تطوريهما على مستويات
خدمية وترفيهية واقتصادية حتى أصبحت ً
أرضا خصبة
لالستثمار العاملي .فيها من التاريخ والجمال ما ال يعد وال
يحصى ،إضافة إلى أنها بوابة املدن املقدسة ،وعروس
البحر األحمر التي ال تهرم ،وفيها امليناء التاريخي الكبير
بطاقته االستيعابية.
يوجد على البحر األحمر يف ج��دة ع��دد من الفنادق
واملنتجعات التي تتنامى بصورة مستمرة .هناك يف البحر
األحمر ،يف جدة ،أماكن مثالية للغوص والتمتع بمشاهدة
ُّ
الشعب املرجانية ،والكائنات البحرية املتنوعة.
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البحر األحمر
فرسان
الجمال الساحر

تصوير :خالد زاروق

جزر متوالية ،وجمال خالب بكائنات بحرية تطير
وتتماهى وتسبح ب�ين البحر وال��س��م��اء والساحل.
للصباح بني هذه الجزر رونق فيروزي وطبيعة أشبه
ما تكون بالبكر.
فرسان وجهة بحرية وسياحية ملن يحب صيد
األسماك يف قارب تقليدي مع أهالي املنطقة ،ويتذوق
السمك املشوي يف امليفا ،والخضراوات املطهوة فيه
ً
أيضا .على هذه البقعة املطلة على البحر األحمر
هناك حياة مختلفة ولون مغاير من املذاق ،والتراث
الشعبي ،والطقس ،وكل شيء.
فرسان أرخبيل يقع يف الجنوب الغربي من اململكة
العربية السعودية ،ويتبع ملنطقة جازان الغنية بإرثها
وتراثها الجميل ،حيث طبيعة التضاريس تناجي
طبيعة الكائنات فتتناغم الصورة بشكل مذهل.
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البحر األحمر
ضبا
البحر والتاريخ

تقع على ضفاف البحر األحمر يف الشمال الغربي،
وتأتي نزوالً باتجاه الجنوب بعد البدع وشرما ونيوم
وامل��وي��ل��ح ،وتتبع ملنطقة ت��ب��وك .ك��ان��ت محطة من
محطات طريق الحج املصري .يشهد على ذلك قلعة
األزلم التاريخية .كما يوجد فيها ميناء تاريخي وهو
ميناء السقالة املكون من رصيف واحد .ويف عهد امللك
عبدالعزيز آل سعود ،طيب اهلل ثراه ،جرى تجديد هذا
الرصيف بحيث يمتد طوله إلى داخل البحر بمقدار
خمسني مت ًرا ،وعرضه  20مت ًرا .وبما أن ضبا املطلة
على البحر بجمال مختلف لها من التاريخ صفحات
وموج ،كذلك لها يف الحاضر جمال وروعة يتماشيان
متنفسا رائقًا .كما
مع كورنيش ضبا الجديد الذي يعد
ً
تعد هذه املدينة واعدة للمستثمرين.
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البحر األحمر
القحمة والشقيق
مشتى الجنوب

تصوير :عبد القادر الغوازي

من سفوح الجبال ومدارجها يف الصيف إلى شاطئ القحمة والشقيق ،إلى الحيد الجميل والناتئ ،حيث
التضاريس موغلة يف العمق والجمال والبساطة.
يقع جبل الوسم وميناء القحمة اخملصص لصيادي األسماك بقواربهم التقليدية ،يف الجنوب الغربي
ملدينة أبها التي تبعد مسافة  180كيلو مت ًرا .ويحسب هذا امليناء ضمن تضاريس منطقة عسير.
هذا املكان الرائع القريب من عروس املصايف أبها ،وإطاللته على البحر األحمر بتضاريس مختلفة عن
كثير من املدن الواقعة على البحر ،موعود بأن يكون وجهة سياحية مختلفة عندما يتم استثماره وتأهيله،
فهو جامع بني املتناقضات املثيرة للتتبع .فهذه املنطقة التي تنهض على مهل لتثير زائريها على عجل يف
املستقبل القريب تجمع بني الدفء والبرد ،بني الجبل والبحر ،بني صيادي السمك ومزارعي األرض .هي
مشتى ألهالي الجنوب يف املاضي ،لكنها اليوم يكفيها زه ًوا بوقوعها على البحر األحمر.
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شوارد

في مدرسة الصمت

د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary

«عندما أكتفي بالصمت عن اإلساءة والعفو عمن ظلمني ،فال يعني ذلك أنني ضعيف ،بل
يعني أنني أقوى األقوياء ».تلكم كلمات الزعيم الهندي املهاتما غاندي الذي قاد نضال بالده
الهند ضد الحكم اإلنجليزي ،وقادها نحو االستقالل بأسلوب الالعنف .يف السطور التالية
نتحدث عن مدرسة الصمت.
نتجه إلى القارة السمراء ،حيث تربى الزعيم واملناضل الجنوب أفريقي نيلسون مانديال
على يد زعيم قبيلة أفريقية ،وكان يحضر معه مجالس القبائل واجتماعاتها .يروي مانديال
أن من أهم الدروس التي تعلمها من زعيم القبيلة هو فن الصمت واالستماع لآلخرين .فقد
كان يحرص على التزام عدم الكالم واالستماع إلى َمن يف اجمللس حتى ينتهوا من أحاديثهم وال
يتكلم إال يف النهاية .وكان من شأن تلك اجملالس أن ع َّلمت مانديال سير امللوك األفارقة يف
القرنني الخامس عشر والسادس عشر ،وتجاربهم يف القيادة والنضال ،باإلضافة إلى أهمية
التواضع ،وعدم اإلعجاب بالنفس ،وعدم التشبث بالرأي الشخصي .الشك أن فن الصمت هذا
وحسن االستماع كان من أهم األدوات التي ساعدت مانديال على التفاوض إلنهاء نظام الحكم
العنصري ،وفتح صفحة جديدة يف تاريخ بالده.
نغادر جنوب أفريقيا متجهني إلى القارة العجوز وتحدي ًدا يف فرنسا يف منتصف القرن
السابع عشر امليالدي ،حيث امللك لويس الرابع عشر الذي حكم فرنسا ملا يزيد على سبعني
عا ًما شهدت نهضة ثقافية وفنية عظيمة ،ويف الوقت نفسه حروبًا ومعارك ،ومشاكل اقتصادية.
يروى أن الوزراء الفرنسيني كانوا يتناقشون لساعات طويلة لتحديد امللفات والقضايا التي
ستعرض على امللك الفرنسي ،ويجري ترشيح وزيرين بعناية بعد نقاشات طويلة أخرى ليقوما
بعرض األمور والخيارات املطروحة على لويس الرابع عشر الذي كان يستمع إليهما يف صمت
مهيب دون أن يعلق بكلمة .وبعد أن ينتهي العرض يطلبان التوجيه والرأي من امللك الفرنسي
الذي كان يكتفي بالنظر إلى الوزيرين والتعليق بهدوء« :سوف أرى!» ثم ينصرف عنهما.
وبعدها بفترة تأتي القرارات والنتائج على شكل أوامر بإمضاء لويس الرابع عشر.
يعلق سان سيمون عن لويس الرابع عشر بأنه لم يكن أحد يعرف مثله كيف يبيع كلماته،
نفيسا ،ألنه أوجد فوارق ،ولقد اتسعت للويس
وابتساماته ،حتى نظراته .كان كل شيء فيه
ً
الرابع عشر من ندرة كلماته.
تعلق عليه م��دام دي كاليوس بقولها« :لقد درس بعناية التصرفات واألف��ك��ار الخاصة
بمستمعيه .لقد كان حكي ًما للغاية ،وكان يعلم كيف يجري الكشف عن كل كلمة ينطق بها العاهل
يف األماكن العامة .وقد دهش أكثر األشخاص تعل ًما من املعرفة التي أظهرها .لقد رأوا أنه
كان على دراية كاملة باألمر أكثر من ذلك ،وكانوا مفتونني بالطريقة التي يعبر بها عن أفكاره».
لعل من املهم اإلشارة هنا إلى أن الصمت قد يختلف باختالف ظروف الناس مثل من كان
يف موطن ضعف أو خوف .ويعبر عن ذلك قول غابرييل غارثيا ماركيز« :ليس كل صامت قادر
على الرد ،هناك من يصمت حتى ال يجرح غيره ،وهناك من يصمت ألنه يتألم وكالمه سيزيده
أملًا! وهناك من يعلم أن الكالم لن يفيد إذا تحدث! وهناك من يصمت وقت غضبه حتى ال
يخسر أح ًدا ،ويبقى الصمت األعظم هو صمتك».
ومع كل ما ذكر من محاسن الصمت ،فمن الضروري تأكيد مخاطر املبالغة يف الصمت
أيضا ،وعدم التواصل الفعال الذي قد يتسبب يف كثير من املشكالت ،وسوء الفهم والظن .من
ً
التحديات التي تواجه الشركات األجنبية يف التعامل مع نظيراتها اليابانية هو ميل اليابانيني
إلى الصمت ،واالكتفاء بإيماء الرؤوس وقت االجتماعات واملفاوضات .وهو ما يعني يف العرف
الياباني أنني أستمع إليك ،بينما قد تفهم يف ثقافات أخرى كثيرة بأنني أوافقك الرأي .ولذلك
تكون الصدمة كبيرة يف نهاية االجتماع برد مقتضب يتضمن الرفض بعد سلسلة طويلة من
اإليماءات بالرأس.
يف الوقت نفسه ،أصبحت متطلبات العصر تقتضي وجود تواصل فعال وقوي على مستوى
األفراد ،واملنظمات ،والدول عبر الوسائل التقليدية والحديثة كشبكات التواصل االجتماعي.
إال أن القول الفصل يف هذه املسألة قد يتعلق بجودة الكالم والتواصل ،والحذر من االسترسال،
والكالم غير احملسوب.
وصدق من قال« :ال تخسر قيمتك بكلمة ،وال احترامك بزلة ،وال تجعل همك يف الدنيا هو
حب الناس لك ،فالناس قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم وتكرهك غ ًدا».
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لوزان

لوزان

الطبيعة الساحرة
تقع على ضفاف بحرية ليمان التي متنحها إطاللة
بديعة على سواحل فرنسا يف الطرف اجلنوبي.
لبنى ياسين

36
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املدن

كما الناس تحمل مالمح تميزها .منها مدن ساحرة الجمال ليست كغيرها من
املدن ،ال يود الضيف أن يفارقها ،وإن فارقها فيتمنى أن يعود إليها .مدينة
لوزان السويسرية هي إحدى هذه الوجهات التي تتربع على عرش الجمال .فمن الطبيعة،
إلى اإلرث املعماري إلى التسوق والترفيه ،سيعيش الزائر كل يوم يف جو من الدهشة التي ال
تنسى ،بني عدد من معالم املدينة ووجهاتها التي تتعلق بها الذاكرة.
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لوزان
تقع ل��وزان يف مساحة طبيعية ساحرة مؤطرة
ببحيرة زرق��اء تُ��رى من خالل سطحها األسماك
التي تتألأل يف مائها العذب .إنها بحيرة ليمان التي
تشتهر باسم بحيرة جنيف ،وتصنف أكبر بحيرة
طبيعية يف أوروب��ا الغربية ،وتفصل بني سويسرا
وفرنسا .تحيط جبال األل��ب بهاماتها املرتفعة
البحيرة من جهة الجنوب ،بينما تتمدد م��زارع
العنب الساحرة يف مونترو على ضفافها الشرقية
قرب لوزان .وبالرغم من وجه املدينة الحديث إال
أنها محاطة بروح من السكينة الريفية الهادئة التي
تمنحها لزوارها.
تبعد لوزان نحو  65كيلو مت ًرا عن مطار جنيف
ال��دول��ي ،ويواجهها من الطرف الفرنسي مدينة
إيفيان ،املعروفة بعيون ماء إيفيان العذبة ،التي
تصدر ماءها إلى دول العالم ،ويمكن زيارتها من
ِّ
ل��وزان عن طريق الباخرة يف رحلة ال تتجاوز 35
دقيقة بني شاطئني ساحرين.

معالم ومتاحف

ظ��ل��ت م��دي��ن��ة ل����وزان ع��اص��م��ة ل�لأومل��ب��ي��اد ملئة
ع��ام ،لكن املتحف األومل��ب��ي ل��م يُفتتح إال يف عام

1

2

 .1كان قصر رومني سابقًا مق ًرا لجامعة لوزان ،لكنه
تحول إلى مجمع يضم خمسة متاحف حال ًيا.
 .2يقع متحف عالم شارلي شابلن على بعد نحو  20كيلو
مت ًرا شرقي مدينة لوزان.
ً
 .3يضم متنزه أكواريوم التعليمي الترفيهي 46
حوضا
مائ ًيا تعرض آالف الكائنات البحرية أمام الزوار.
 .4يحلو للزوار التقاط الصور التذكارية على جسر
بيسيغيه الواقع بالقرب من متحف تاريخ لوزان.

3
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يتميز متنزه أكواريوم الترفيهي بمبناه الفريد ،الذي يضم ً 46
حوضا
من الماء ،يعيش بها آالف األنواع من األحياء البحرية
 ،2003ليجمع كثي ًرا من األعمال الفنية املتعلقة
بالرياضات األوملبية يف ساحته .داخل املبنى املكون
من ثالثة طوابق ،سيفاجأ الزائر بأكثر من 150
شاشة لعرض األنشطة املتعلقة باألوملبياد ،فض ً
ال
عن املعرض الخاص الذي يضم أدوات أهم أبطال
األوملبياد الرياضية .بعد جولة الزائر يف املتحف،
يمكنه االستراحة يف املقهى األوملبي املطل على
بحيرة ليمان ،واقتناء بعض الهدايا التذكارية،
والتنزه يف الحديقة امللحقة باملتحف.
على بعد دقائق إلى جهة الشمال يقع متحف
تاريخ لوزان الذي كان سجنًا قدي ًما قبل أن يتحول
إلى متحف ،لكنه ال يزال يحتفظ بجزء مهم من
تاريخه الغابر املتجسد يف الزنازين وأدوات السجن،
كالسالسل ،واألب��واب الحديدية .يحتوي املتحف،
املزين بالنقوش والتماثيل واللوحات التي تمثل
الحياة يف لوزان ،على أعمال الخزفيات واألسلحة
والنقوش والرسومات والصور واملفروشات .وفيه

مجسم ك��ام��ل مجهز ب��اإلض��اءة وال��ص��وت ملدينة
لوزان القديمة بأسوارها وقالعها ،وعروض سمعية
وبصرية لتسهيل الحصول على املعلومات.
يحلو للمتنزهني التقاط الصور التذكارية على
جسر بيسيغيه الذي يقع على بعد خطوات من املتحف.
انطالقًا من موقع الجسر ال ي��زال الزائر يف
هذه الجولة على بعد دقيقتني فقط سي ًرا على
األق��دام من قصر روم�ين التاريخي ،ال��ذي يضم
حال ًيا خمسة متاحف ،وق��د ك��ان القصر سابقًا
مق ًرا لجامعة لوزان .يضم القصر صاالت ملعارض
العلوم الطبيعية ،حيث الهياكل العظمية ألنواع من
الحيوانات والكائنات الحية كالديناصورات والفيلة
وال��ط��ي��ور ،إض��اف��ة إل��ى ص��االت للفنون ،ومكتبة
كبيرة .يتميز القصر بمعماره الجميل شأن كثير
من املباني القديمة يف املدينة ،وعلى رأسها مبنى
قلعة سانت ماري ،الذي يرجع تاريخه إلى نحو 600
عام ،ويعد اآلن مركزًا للخدمات الحكومية.
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خارج حدود ل��وزان يقع متحف شارلي شابلن
يف منطقة كورسييه سور فيفاي إلى الشرق من
املدينة على بعد نحو  20كيلومت ًرا بمرتفعات بحيرة
ليمان .هناك حيث أمضى نجم األفالم الصامتة
شارلي شابلن نحو  25عا ًما من حياته مع زوجته
وأبنائه قبل وفاته.

متنزه أكواريوم

ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و ث�لاث��ة ك��ي��ل��وم��ت��رات إل���ى جهة
الشمال ،يقع متنزه األكواريوم التعليمي الترفيهي.
وقد جرى تصميمه على شكل قطرة ماء تتشكل
فيها دورة الحياة من األعلى إلى األسفل .يتكون
حوضا من املاء ،تضم آالف األنواع
املتنزه من 46
ً
من الكائنات البحرية أغلبها من األسماك .بينما
يعد متنزه بارك دي مون ريبوس أحد مواقع التنزه
الرئيسة يف ل���وزان ،إذ يضم نحو  70ن��و ًع��ا من
الطيور ،وشالالً ،وبرج قوطي.

39

لوزان

تعد منطقة أوشي من أبرز املواقع املفضلة
للتنزه ،حيث املرفأ الذي يشهد نقل املسافرين
إلى الساحل الفرنسي املقابل.
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تعد منطقة أوشي إحدى
أفضل وجهات التنزه في لوزان،
بإطاللتها على مرفأ البحيرة،
واكتظاظها بكثير من
الفنادق الفاخرة ذات
المباني التاريخية المهيبة

عالم التنزه واالسترخاء

على ساحل البحيرة تقع منطقة أوش��ي التي
تعد أحد املواقع املفضلة للتريض والتنزه عند أهل
ل��وزان والسائحني ،حيث املرفأ ال��ذي يشهد نقل
املسافرين إلى الساحل الفرنسي املقابل .تحظى
املنطقة بجمال ف��ري��د يتعزز بإطاللة البحيرة
ومرفئها ،واملنطقة اخملصصة للمشاة والتي عززها
تناثر الفنادق الفاخرة ذات املباني التاريخية املهيبة
التي تمنح املتنزهني فرصة االستمتاع يف مقاهيها
ومطاعمها املتميزة أمام هذا املشهد الفريد.
تشتهر لوزان بأنها وجهة فريدة للرعاية الصحية
واالس��ت��رخ��اء ،فتنتشر فيها ال��ع��ي��ادات الصحية
املتخصصة ،ويف فنادقها األندية الصحية التي
تقدم خدمة العالجات والعناية بالجمال ،حتى إنها
باتت مقص ًدا شهي ًرا للباحثني عن االستجمام ،إذ
تتباهى بعض الفنادق العريقة يف املدينة بما تتيحه
لزوارها من خدمات متخصصة يف هذا اإلطار.

وجهة التسوق والترفيه

يكتظ قلب املدينة ب��األس��واق التي تتفرق يف
ش��وارع��ه��ا ،وت��ض��م احمل���ال ال��ت��ي تبيع ال��ع�لام��ات
التجارية املعروفة ،من منتجات املالبس والعطور
والساعات والجواهر .لكن شارع بورغ يظل شارع
التسوق الرئيس يف البلدة القديمة ،مع الشوارع
احمليطة به ،حيث تفتح كثير من املتاجر أبوابها
للزوار مرحبة بهم.
تجربة السياحة يف املدينة تعززها املهرجانات
التي طورتها حكومة ل��وزان حديثًا ب��د ًءا من عام
 ،2017وال��ت��ي تشمل نحو  400ن��ش��اط مجاني،
لتشجيع الزوار على قضاء أوقات ماتعة يف ربوع
مدينة الجمال الساحرة لوزان.
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مدن

من

الرياض

عشق المدن
وحميمية الطين

د .شاهر النهاري
الصورة :دارة الملك عبدالعزيز

يز ْر الرياض اليوم ،عاصمة املُلك ،واألناقة والرؤية السعودية ،فال بد أن يتساءل عن تاريخها
القديم .فالعاشق يحن لتلمس صور املاضي ،وبدائية التكوين ،ومكنون الطموح ،وحميمية
القرب ،والتالصق ،والطبيعة البكر ،بكل رتوشها ،ليلتقي بما أضفته إليها النهضة الحديثة.
الرياض ،زنبقة الصحراء ،وطوب الطني والقش ،وبساط الحصير ،وجيرة التواصل ،وندرة السيارات،
كانت أول ما قابلني قبل نصف قرن ،وأنا طفل أنظر إليها إكبا ًرا ،بدهشة قدومي من بلدة أبها،
اخضرار قمم جبال السروات.
لم تكن الرياض سوى شوارع قليلة متقاربة ،أحدثها شارع املطار ،الذي تصطف على جانبيه مباني
الوزارات ،وفندقا اليمامة ،والزهرة ،وينتهي شر ًقا بمطار الرياض القديم ،والذي تأتي من خلفه كثبان
صحراء الصمان ،ويمر موازيًا له شارع األحساء ،الذي ينتهي بطريق مسفلت من خط واحد ،تقع على
أوله بعض القهاوي ،ويتقاسمه القادم والذاهب للمنطقة الشرقية.
كانت األحياء صغيرة ،بعضها يضاء بالكهرباء ،وبيوتها تتكون غال ًبا من دور واحد ،وكثير منها مبني
من الطني ،بأبواب خشبية صغيرة ،مصنوعة بعشق أهل املهنة السعوديني وأيديهم ،ونوافذها ضيقة
مرتفعة ،وسطوحها فسحة ،تمد فيها الط ّراحت لي ً
ال ،وتنصب الناموسيات ،لصد هجمات البعوض
املسائية الحادة .كان لقليل من البيوت مراوح متحركة أو معلقة بالسقوف ،واألكثر رخاء كان من يعرف
مكي ًفا صحراويًا.
أسماء شعبية لألحياء ،منها ِش َّلقَا والْف َ
ِ
والحلة،
ُوطة وخَ ن َْشلِيلَة ،املعيقلية ،املَر َقب ،والسويدي،
وال َعطايف ،والوشم ،و ُدخنة ،والعودِ ،
والشميسي ،الذي يتوسطه مستشفى الشميسي العام ،وأمامه يمتد
شارع األقواس ،وغير بعيد منها تنتصب عمارة الباخرة املدهشة.
يف حي املربع ثمة قصور طينية فسيحة ،ببواباتها الضخمة ،وأسوارها العالية .وبالقرب منها حديقة
يقع بجوارها قصر الحكم ،ونزوالً منها للجنوب تجد شارع السويلم ،واإلمارة واحملكمة ،وسوق البشوت،
وأسواق الجملة ،ودكاكني سويقة للمالبس النسائية ،وصوالً ألسواق الخضار واألرزاق يف مقيبرة.
تلمح األطفال يف األحياء يدورون بصخبهم ،واحملظوظ منهم من يمتلك دراجة ،ويف مدخل كل حي كان
ثمة دكان بقالة ،يجلس فيها طوال اليوم بائع يرقب الحي ،يعرفه الصغار ،ويثقون به الكبار ،وهو يسجل يف
دفتره ما تستلفه الجيرة ،وتدفعه عند يُسر.
ً
صراخا من
ألعاب شعبية يتسابق األطفال فيها على التنافس ،بكل غبارها ،وشقاوتها ،وكم تسمع
هنا أو هناك ،ليكف الصغار عن أذية من يمرون باألزقة ،أو للتهديد بخرم كرتهم ،التي حطت بالخطأ
على سطح أحد البيوت.
املذياع كان يلتقط إذاعة الرياض .ويف هجعة الليل ،بعض اإلذاع��ات العربية ،واألجنبية .الهاتف
األسود بجرسه ،كان أعجوبة عند من يمتلكونه ،ويعمل بيد تلف على جانبه ،ليلتقط املكاملة سنترال
الحي ،ثم يمررها عبر السنترال املركزي إلى سنترال الحي املطلوب ،وكل منهم يعرف أسماء أصحاب
البيوت ،ممن يملكون الهواتف ،ويستدعى اآلخرون للرد من دكان الحارة.
حي امللز بمضمار سباق الخيل ،والبحر األحمر بشارعي الفرزدق واملتنبي ،روعة نواشف الطعام،
من فول وتميس ،ومعصوب ومطبق ،وأجبان ،وزيتون ،وصامولي ،وحلويات شامية ،ما يغري الجميع
بالتبضع منها عند حلول املساء.
حي الضباط الجديد وبيوته الجديدة ،وشوارعه املتوازية ،املسفلتة ،بجوار جبل أبي مخروق ،حارس
التاريخ اجمليد الحاكي عن قصة دخول اإلمام عبدالعزيز إلى الرياض ،واستعادة ملك أجداده.
شارع البطحاء ،كان خطني متعاكسني ،تتوسطهما فتحة عظيمة ،تجري فيها املياه املتجهة لوادي الحائر،
وتتراص على جانبيه أسواق ودكاكني تعرض معظم مستلزمات الحياة الشعبية وكمالياتها يف حينها.
شارع الوزير ،كان أنيقًا ،على ضيق مدخله ،واشتمل على املتاجر األكثر تحض ًرا وأناقة ،وبأسعار ال
تسمح للجميع بالتبضع منها.
وليس بالبعيد عنه شارع الثميري ،األنيق بمحالت الذهب ،يربط ما بني بوابة الثميري ،وبرج الساعة،
الذي تم بناؤه الحقًا وسط دوار للسيارات.
شارع عسير كان الحدود الجنوبية ملدينة الرياض ،والذي ينحدر منه الطريق البري ،إلى مدن املنطقة الغربية.
شارع املعذر املستحدث دون حتى أرصفة ،والذي ينتهي بجوار مدارس العاصمة النموذجية ،ويعد
الحد الشمالي ملدينة الرياض ،ومن بعده الصحراء.
ويف الحديقة العامة أمام مبنى البريد املركزي ،تظهر بدايات مشروع إنشاء خزان املياه املقلوب،
األعجوبة ،ببنائه من األسفل لألعلى.
أعشق مدينة الرياض الحديثة ،بتوسعها األخطبوطي ،وتطورها املطرد العظيم ،ومبانيها الحديثة،
وشوارعها املتطورة الفسيحة ،وأبراجها الزجاجية ،التي تضيء أعني الدنيا ،وكم أزداد حبًا عندما أغمض
عيني وأستعرض دفاتر عمري املاضي فيها ،بصورها الحميمية البكر ،وجمالياتها احملفورة يف أيقونات
َّ
ذكرياتي العاشقة لرائحة الطني.
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استراتيجية

ال قلق اليوم

هل ستواجه
أبل مصير نوكيا؟

وسط تباطؤ يبعث على الذهول يف مبيعات الهواتف الذكية،
ماذا يحمل املستقبل ألبل ومنافسيها التقنيني العامليني؟
* إيف دوز

ُ
حظيت

في اآلون��ة األخيرة بشرف الحديث مع تنفيذيين
رفيعي المستوى في ٍّ
كل من شركتي سامسونغ
وهاواوي حول التحديات التي ّ
تقض مضاجعهم لي ًال .كان الشاغل
الرئيس ال��ذي ع ّبر عنه كالهما هو كيف يمكن تج ُّنب أن تصبح
الشركتان «نوكيا التالية»!
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خفضت أبل توقعاتها لإليرادات ألول مرة
عندما َّ
منذ ستة عشر عا ًما يف بداية شهر يناير كانون
الثاني املاضي ،كشف ذلك عن فيض من التنبؤات
والشكوك يف ظل تساؤل بعض املراقبني ما إن
كانت أبل اآلن يف خطر أن تلحق بنوكيا .تعتريني
شكوك يف أن هناك ما يبعث على قلق التنفيذيني
داع إزاء هذا الخطر يف الوقت الراهن.
يف أبل دون ٍ
يف الواقع ،يتبادر إلى الذهن رد فعل ستيف جوبز
على صحايف يتحرى عن استراتيجيته يف تسعينيات
القرن املنصرم ،بعد وقت قصير من توليه قيادة
أبل مجد ًدا وتقليص خط اإلنتاج على نحو كبير،
حيث قال« :سوف أنتظر الشيء الكبير القادم ».قد
ينطبق ذلك ً
أيضا على املوقف الحالي.
على ال��رغ��م م��ن أن املنافسة شرسة ب�ين أبل
وسامسونج وهاواوي حول الهواتف الذكية ،إال أنه
ليس من احملتمل أن يلقى أيٌّ منهم املصير نفسه
الذي لقيه قطاع الهاتف الجوال يف نوكيا.

آن األوان لمرحلة تحوّ ل ألبل

تعيش أبل يف منتصف مرحلة تح ّول بمنأى عن
مبيعات األجهزة .إنها تريد أن تن ِّمي تدفقات عوائد
جديدة من أنشطة متعلقة بأنظمة متكاملة ،مثل
توزيع احملتوى ،والتخزين السحابي ،وأنظمة الدفع،
واملنازل الذكية ،وخدمات أخرى كثيرة .كما أنها
تتوقع ً
أيضا اعتما ًدا أكبر على شراكات وتحالفات
(على سبيل املثال :مع ليغو يف التعليم الواقعي
املعزز والترفيه) .من وجهة نظر محلل أسهم ،فإن

توفر المنازل الذكية التي يجري التحكم فيها من خالل الصوت،
فرصا هائلة ،لكن أبل ال تتبوأ المكانة
والسيارات ذاتية القيادةً ،
القوية نفسها التي تتبوأها أمازون وغوغل في الحالة األولى،
وص ّناع السيارات في الحالة األخيرة
			

من بينهم) .لذلك ،كما رأينا يف أثناء مرحلة التح ُّول
املطولة من منتجات إلى خدمات يف شركات تقنية
معلومات واتصاالت كبرى مثل آي بي إم ،قد ينبغي
ملساهمي أبل التحلي بالصبر حتى يؤتي التح ُّول
إلى فرص النظام املتكامل والخدمات ثماره.

أبل ليست نوكيا

عوائد النظام املتكامل خادعة ،حيث إن مساهمتها
يف الربحية على نحو ع��ام تُعدُّ أكثر صعوبة يف
قياسها مقارنة بالهوامش املشتقة من مبيعات منتج
تقليدي .كما أن تقييم إمكاناتها املستقبلية أمر
صعب كذلك.
تُعدُّ أبل ،مثل نوكيا يف مطلع العقد األول من
ال��ق��رن ال��ح��ادي وال��ع��ش��ري��ن ،ضحية نجاحاتها.
فهيمنة آيفون على العوائد من عام  2007إلى عام
 ،2017تعني أنه عندما تباطأ نمو مبيعات آيفون،
لم يكن هناك بُ ٌّد من أن تخ ِّيب أبل آمال احملللني
املاليني ومديري الصناديق .يف الواقع ،خسرت أبل
ثلث القيمة السوقية التي تبلغ تريليون دوالر يف
األشهر األخيرة من عام  ،2018وخسرت  10%أخرى
يف أوائل يناير .2019
لطاملا كانت أبل مبدعة يف اغتنام الفرص ،فهي
تسعى لالستفادة من «الشيء الكبير» التالي عبر
عالمة قوية ،وتصميم متفوق ،وسهولة استخدام،
باإلضافة إلى نظام دعم فذ يف أنحاء العالم كافة.
لكن بينما قادت أجهزة آيبود ،وآيفون ،وآيباد النمو
يف املاضي ،فإنه ليس من الواضح ما هو الشيء
الكبير التالي .على ال��رغ��م م��ن نجاح الساعات
املتصلة بالهواتف الذكية إال أنها لم ت��ؤ ِّد األداء
املطلوب .توفر املنازل الذكية التي يجري التحكم
فيها من خالل الصوت ،والسيارات ذاتية القيادة،
فرصا هائلة ،لكن أبل ال تتبوأ املكانة القوية نفسها
ً
التي تتبوأها أم��ازون وغوغل يف الحالة األول��ى،
وصنّاع السيارات يف الحالة األخيرة (شركة تسال

استسلمت نوكيا ،م��ن جانبها ،ملشاكل أكبر
بكثير من تلك التي تؤثر يف أبل حال ًيا .بحلول عام
 ،2010أوصدت دونها األبواب ولم تشهد تح ُّوالً .يف
حللت وزميلتي كيلي ويلسون يف كتابنا
الواقع ،كما
ُ
األخيرRingtone: Exploring the Rise and Fall of :
 ،Nokia in Mobile Phonesفإن زوال نوكيا يف مجال
ٍ
خيارات تقنية
الهواتف احملمولة كان متجذ ًرا يف
وتنظيمية غير مدروسة اتُخذت يف أوائ��ل العقد
األول ومنتصفه من القرن الحادي والعشرين ،والتي
دفعتها نحو مسار التدمير الذاتي ،حتى قبل أن
تصبح أبل وغوغل منافستني .أدى تنظيم مصفويف
قاصر وسيئ األداء ،ومائل بقوة شديدة نحو إدارة
خ��ط إن��ت��اج ،إل��ى ن��زاع��ات وم���آزق ب�ين تنفيذيني،
وإلى تدهور يف جودة املنتج .كان مشروع معدات
شبكة نوكيا املشترك مع سيمنز يواجه تحديات
خاصة به ولم يفعل شيئًا فيما يتعلق بطموحاتها
تجاه الهواتف الذكية .فقد اتسمت مجهودات نوكيا
للتحول إلى نظام تشغيل جديد ،وال��ذي كان من
املمكن أن يصبح منصة ذات نظام متكامل ،بالبطء
والتواضع ولم ِ
تؤت ثمارها إال يف وقت متأخر جدًا.
يف ذلك الوقت ،كسبت غوغل ،مع أندرويد ،وأبل
معارك النظام املتكامل ،ولم يتركا مكانًا لنوكيا،
حتى يف تحالف م��ع مايكروسوفت ،لبناء نظام
متكامل ثالث ذي مصداقية.
يف املقابل ،يستطيع ق��ادة الصناعة الحاليون
الثالثة األكبر أن يدعموا أعمالهم التجارية فيما
يتعلق بالهواتف الخلوية بمواقف قوية يف مجاالت
محاذية :مثل املكونات واألجهزة املنزلية لسامسونغ،
والذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة
ونهج متكامل ملعدات االتصال لهاواوي ،وبالطبع،
مجموعة من أجهزة وخدمات أخرى ألبل.

|

يناير 2020

أهو عمالق غير محصَّ ن؟

ينبغي اإلشارة إلى أن تلك الشركات احملاذية قد
ال توفر جميعها الدعم نفسه .قد تبدو سامسونغ
أك��ث��ر ضع ًفا م��ن حيث ك��ون ق��وة امل��ك��ون��ات غير
متأصلة يف نظام متكامل مثل نظام أبل املتكامل
ومثل أنشطة خدمات ه��اواوي .مع تزايد تحويل
األجهزة إلى ِسلع وصعود منافسني جدد قائمني
على توفير خدمات (من شركات اتصاالت تقليدية
ن��اه��ض��ة ،وش��رك��ات إع�ل�ام ج��دي��دة إل��ى شركات
عمالقة مثل أمازون وألفابيت) ،قد يضعف موقف
تنافسي قائم على توفير أجهزة بمرور الوقت .كما
أن اجملموعة الجديدة من شركات األجهزة الصينية
املنافسة تبشر ً
أيضا بسوق أكثر تحديًا.
تُعزى التحديات التي واجهتها أب��ل وه��اواوي
مؤخ ًرا يف املقام األول إلى حروب تجارية ،وقوانني
متعدية للحدود األمريكية ،وق��واع��د تنظيمية،
وكذلك بواعث قلق أوروبية بشأن فرض ضرائب
منصفة .تغذي عوامل جيوسياسية الخالف الحالي
بني الحكومة األمريكية وه���اواوي ح��ول الحظر
التجاري األمريكي ضد إيران ،تما ًما كما كانت هي
من وراء النزاعات السابقة مع شركة  ،ZTEهي
شركة معدات اتصاالت صينية أخرى .إن تعميق
بواعث القلق املتعلقة باألمن السيبراني على جميع
الجوانب يلعب دو ًرا مه ًما ً
أيضا ،ال سيما فيما
يتعلق بهاواوي و«أبوابها الخلفية» احملتملة داخل
جهاز أمن الدولة الصيني.
األولي حول «نوكيا
لذلك ،بالعودة إلى السؤال
ّ
التالية» :بينما تبدو أب��ل يف مأمن اآلن ،إال أنه
توجد وف��رة من مرشحني محتملني على القائمة
ليس فقط يف االت��ص��االت ،لكن ً
أيضا يف مجال
ضحت برؤيتها
واسع من الصناعات .فأي شركة َّ
االستراتيجية على امل��دى البعيد ،أو باالبتكار
واملرونة ،من أجل تلبية مطالب املساهمني على
املدى القصير ،يمكن أن تصبح نوكيا التالية.
* إيف دوز  :Yves Dozأستاذ شرف يف اإلدارة
االستراتيجية يف معهد إنسياد ،وأستاذ كرسي
سولفاي لالبتكار التقني ،ومدير برنامج إدارة
الشراكات والتحالفات االستراتيجية.
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مهارات تربوية

كيف تكون قائ ًدا ألبنائك؟

كونك أ ًبا ال يعني أنك قائد ألبنائك ،بل يتطلب األمر جمموعة من املهارات
يف فن القيادة والتأثري اإليجابي لرتبية األبناء.
فهد بن فيصل الحجي

يعد

الكتاب الشهير «تطوير القائد بداخلك» Developing the Leader Within
 Youللكاتب جون ماكسويل من أبرز الكتب التي تناولت مفهوم القيادة،
وركز المؤلف كثي ًرا على المفاهيم األساسية العلمية للقيادة في المنظومات والشركات
والمجتمعات .هناك عدد كبير من مفاهيم القيادة التي يطرحها جون ماكسويل ذات
قائدا حقيق ًيا.
أبعاد تربوية ،ويمكن االستفادة منها في تربية األبناء ،ليصبح كل أب ً

أنت لست قائدًا ألنك أب

كثير من اآلب��اء واألمهات يعتقدون أنهم ما أن
يرزقوا بأبناء ،فإنهم يصبحون ق��ادة لهم .ولكن
الواقع يثبت خطأ هذا االعتقاد .فمن الشائع أن
تتردد األخبار حول مراهقني خرجوا عن سيطرة
آب��ائ��ه��م ،وأص��ب��ح��وا يعيشون يف ع��وال��م وأف��ك��ار
وأخالقيات أخرى غير تلك التي يعيشها آباؤهم،
والتي يحاولون فرضها عليهم .يف بعض البيوت
هناك جدران سميكة ال مرئية بني اآلباء واألبناء.
ال يوجد تواصل ،وال تأثير ،عدا عن أنه يف بعض
الحاالت يتجسد هذا االنفصال على أرض الواقع
بهروب املراهق من البيت.
ناجحا فهذا يعني أنه سيبقى
إن كان األب قائ ًدا
ً
ق��ائ � ًدا ألوالده حتى عندما ي��ك��ب��رون ويصبحون
أشخاصا مستقلني .سيبقى هؤالء األوالد ينظرون
ً
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إلى أبيهم على أنه القدوة ،والقائد ،الذي يلجؤون
إليه ويستنيرون بحكمته وتوجيهاته ،ويرتاحون
بالقرب منه .ولكن يف كثير من ال��ح��االت هناك
بعض األشخاص الذين ال تربطهم بآبائهم إال رباط
البر الذي فرضه الدين ،لكنهم ال يطيقون الجلوس
مع آبائهم أو االستماع إليهم .هذا عدا عن حاالت
العقوق والهجران والعداوة.
القيادة ال تأتي لكونك أبً��ا أو أ ًم���ا ،ب��ل تأتي
بالرغبة وال��ق��درة على أن تكون ق��ائ� ًدا ألوالدك،
واالهتمام بالطرق والتفاصيل.

احتواء األبناء كلما كبروا

يف تربية األب��ن��اء يحدث منعطف مهم حينما
يقتربون م��ن س��ن امل��راه��ق��ة ،حيث يظهر العناد
ويزداد يو ًما بعد يوم .ويبدأ األبناء برفض ما يقوله
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الوالدان ،فيصبح كالم األصدقاء هو األكثر صحة،
أو كالم أي شخص آخر غير الوالدين .ويبدأ األبناء
يف رف��ض ُسلطة آبائهم معتقدين أن��ه بإمكانهم
االنفراد بالقرارات.
هنا تأتي أهمية عنصر التأثير ،وال��ذي يراه
جون ماكسويل العصب الرئيس للقيادة ،فدون
تأثير ال تكون هناك قيادة .من املبادئ املهمة يف
زيادة التأثير أنه كلما كانت العالقة أعمق ،زاد
التأثير .فعلى سبيل املثال حينما يلتقي شخص
بشخص م��ا ألول م��رة ،فليس م��ن السهل على
أحدهما إق��ن��اع اآلخ��ر ب��أي فكرة ألن��ه ال يكاد
يعرفه ،وقد يتوجس منه ،ومن كلماته ،ولكن إن
تصادق الشخصان وتعمقت العالقة بينهما يو ًما
بعد يوم ،فسيكون التأثير أعمق.
يف حالة االبن املراهق ،فإن تطور حالته ورفضه
لوالديه يعني انخفاض تأثيرهما فيه تدريج ًيا.
وه��ذا ما على الوالدين أن ينتبها إليه .األولوية
هنا يف التربية ليس أن يسمع االبن كالم والديه
وينفذه حرف ًيا ،فليس املطلوب تربية كائنات آلية
بال شخصية ،بل إن حالة العناد تعد تطو ًرا طبيع ًيا
للشخصية .األص��ح هنا أن يتحول نمط التربية
شيئًا فشيئًا إلى نمط بناء الصداقة .فإن نجح
الوالدان يف بناء عالقة صداقة مع االبن فستنجح
عملية التأثير فيه ،ومن ثم سيظل الوالدان قادة
موجهني ألبنائهما يف االتجاه الصحيح.

في أي مستوى قيادة ترى نفسك؟

يف ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��وال��دي��ن وأب��ن��ائ��ه��م ،يصبح
الوالدان مسؤولني عن األبناء بحكم الواقع ،فيقوم
األب بتسجيل ابنه يف املدرسة التي يراها مناسبة،
ويضعه يف األنشطة التي يراها أفضل ،وتقرر األم
من هم األشخاص املناسبون ملصادقتهم.
ه��ذا األم��ر ال يعني بالضرورة أن يكون االبن
راض ًيا أو مقتن ًعا ،فحينما يكون االبن صغي ًرا تسهل
إدارته بهذه الطريقة .ولكن حينما يقترب من سن
املراهقة وتبدأ شخصيته بالتحول فلن تكفي اإلدارة
األبوية استنا ًدا فقط إلى دور األب ومكانته كونه
وال ًدا .فإن كان األب ال يحسن إدارة ابنه وتوجيهه،

فإن االبن سيتبعه مجب ًرا ،لكنه سيتمنى اليوم الذي
يخرج فيه عن سيطرة أبيه.
هنا على األب أن ي��درك ذلك وي��درك تغيرات
اب��ن��ه واح��ت��ي��اج��ات��ه ،وي��ب��دأ يف ال��ص��ع��ود م��ع��ه يف
مستويات القيادة .عليه هنا أن يبدأ يف بناء العالقة
مع ابنه بالحوار واالستماع والنقاش ،وتبادل اآلراء،
واحترام الرأي ،ثم يعمل فو ًرا على القيادة باإلنجاز.
وتكون اإلنجازات يف إطار العائلة منوعة ومختلفة.
قد تكون جلسات عائلية رائقة ،أو سهرة عائلية
ملشاهدة فيلم وتناول البيتزا مث ً
ً
نشاطا
ال .قد تكون

األولوية في التربية ليس أن يسمع األبناء كالم آبائهم
وينفذونه حرف ًيا ،فليس المطلوب تربية أتباع بال شخصية،
بل إدراك أن هدف التربية هو تنشئة أبناء مستقلين
قادرين على القيادة مستقب ًال
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رياض ًيا مشتر ًكا بني األب وابنه .وقد تكون بتوفير
األب أنشطة يحبها االبن ،بحيث تطغى اإليجابية
والروح الجميلة على هذه العالقة.
يف التربية البد للوالدين أن يدركا أن مهمتهما
هي تربية أبنائهما ليكونوا مستقلني قادرين على
أيضا.
قيادة أنفسهم يف املستقبل ،وقيادة غيرهم ً
لذا البد أن يعمل الوالدان كثي ًرا على تشكيل األبناء
يف صورة قادة ،وتمكينهم ،وزيادة مهاراتهم الحياتية
بقدر املستطاع.

ّ
ركز على الهدف

أيضا التركيز دو ًما على الهدف
على الوالدين ً
م��ن ال��ت��رب��ي��ة .ال��ه��دف ليس ب��ن��اء أت��ب��اع يسمعون
ويطيعون دون أن تكون لهم شخصياتهم املستقلة.
بل الهدف تنمية األبناء وتربيتهم ملواجهة الحياة.
حينما يستحضر الوالدان هذا الهدف دو ًما ،فإن
كثي ًرا من التصرفات اليومية ستجري برمجتها
ب��ص��ورة تلقائية لتحقيق ذل��ك ال��ه��دف .وسيبدأ
ال��ح��وار ب�ين ال��وال��دي��ن واألب��ن��اء ب��دالً م��ن األوام��ر
والفروض ،واالحتواء بدالً من الصدام .وسترتقي
مستويات القيادة تدريج ًيا لألبناء حتى يصبحوا
قادة ألنفسهم ولغيرهم.

إسالميات

ال ُبش َرى في اإلسالم
ينهج التشريع اإلسالمي أسلوب البشارة يف خماطبة
املستهدفني ،فيبعث يف النفوس األمل واالستئناس،
ويؤدي إىل انشراح الصدور ،واطمئنان القلوب.

أ .د .عبدالكرمي بن صنيتان العمري
اجلامعة اإلسالمية -املدينة املنورة

ينفر ُد

وسمات فريدة ،تجعل منه خطا ًبا ممي ًزا عن غيره ،وله
الخطاب اإلسالمي بخصائص عديدة،
ُ
ٍ
معالم ُه الخاصة التي تجعل
النفوس البشرية تتقبله برحابة صدر ،وقناعة تامة ،فهو خطابٌ
َ
ٌ
المستجدات المعاصرة ،مع ارتباطه
ويستخدم
األزمنة،
مختلف
في
شامل واقعي ،يتالءم مع أحوال الناس
ِ
المنهج
سلوك
بأصول الشريعة وارتكازه عليها ،وهذا ما ينبغي أن يتنبه له الداعي ُة إلى هذا ال ّدينِ ،من حيث
ِ
ِ
ِ
التشدد والتنفير ،وعدم استخدام
ُعد ِه عن
ي
و
اإلسالم
ة
سماح
وإيضاح
اآلخرين،
دعوة
في
المناسب
ِ
ُسره ،وب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وترك جميع األساليب المن ّفرة
مصطلحات الكراهية والبغض والتفرقة ،أو األلفاظ الجارحة ،والعبارات القاسيةِ ،
ِ
وموضوعا ،وعليه االبتعاد عن المنهج الوعظي االستعالئي الذي يص ّو ُر المخاطبين أنهم يعيشون في
شك ًال
ً
وظلمات المعصية ،فال بد أن يبعث َ
ويبتعد عن التشاؤم والتنفير.
األمل في النفوس،
أنفاق الغواية،
َ
ِ
واملتأمل يف التشريع اإلسالمي يجد أنه ينتهج أسلوب البشارة يف
مخاطبة املستهدفني ،الذي يبعث يف النفوس االطمئنان واالرتياح،
واألمل واالستئناس ،ويُبعِ ُد عنها دواعي التشاؤم والقلق واإلحباط.
فكلمات البشرى والتبشير وأبشر ،لها تأثير عميق يف شخصيةِ
اإلنسان ،يؤدي إلى انشراح ص��دره ،واطمئنان قلبه ،وتَ َق ُّبلِهِ لِما
يُخَ َ
بارتياح تامِ ،
وه َّم ٍة عالية.
اط ُب به
ٍ
واضحا يف تبشير
النبي ،صلى اهلل عليه وسلم،
لقد كان منه ُج
ً
ّ
الناس ،واستخدام أسلوب البشارة يف دعوة الناس وتوجيههم ،وإيقاظ
هممهم ،وإرشادهم لسلوك الصراط املستقيم ،ويب ّين لهم أنواع
البشارات ،وما عند اهلل ،تعالى ،من الرضا عنهم وتَنَ ُّزلِ ال ّر َح َمات،
ٍ
وألفاظ
بكالم بليغ،
وما يلقونه من السعادة الدنيوية واألخروية،
ٍ

ٍ
وعبارات لطيفة ،يكون وق ُعها يف القلوب قويًا ،وصداها يف
حسنة،
َ
الثمرات اليانعة املباركة ،بزياد ِة اإليمان
النفوس مؤث ًرا ،فينتج عنها
ُ
يف القلوب وثباته.
فمِ ن بشاراته ،عليه الصالة والسالم ،التي يفرح بها املسل ُم،
وتُدخ ُل عليه السرور واالرتياح ،واألمن واالطمئنان ،بُشراهُ لهذه
األ ّمةِ أنهم أكثر أهل الجنة .فعن أبي سعيد الخدري ،رضي اهلل
عنه ،أنه قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم« :يقول اهلل
تعالى :يا آد ُم ،فيقول :لبيك وسعديك والخير يف يديك ،فيقول:
أخرج بعث النار ،قال :وما بعثُ النار؟ قال :من كل ٍ
ألف تِسع مئة
يشيب الصغي ُر} ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
وتسعة وتسعني ،فذاك حني
ُ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{

واضحا في استخدام أسلوب
كان ُ
النبي ،صلى اهلل عليه وسلمً ،
منهج ّ
البشارة لدعوة الناس وتوجيههم ،وإيقاظ هممهم،
		
وإرشادهم لسلوك الصراط المستقيم ،وتبيين ما عند اهلل ،تعالى،
من الرضا عنهم و َت َنزُّ ِل الرّ َح َمات ،وما يلقونه من السعادة الدنيوية واألخروية
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(سورة الحج :من اآلية  ،)2فاشتد ذلك على الصحابة ،فقالوا :يا
رسول اهلل ،أ ُّينا ذلك الرج ُل؟ قال« :أَبْ ِش ُرواَ ،ف ِإ َّن مِ نْ ُك ْم َر ُج ً
الَ ،ومِ ْن
ُ
يَ ْأ ُجو َج َو َم ْأ ُجو َج أَلْ ًفا ،».ثم قال«:والذي نفسي بيده ،إني ألطمع أن
فحمدنا اهلل وك ّبرنا ،ثم قال« :والذي
تكونوا ثلث أهل الجنة ».قالَ :
نفسي بيده إني ألطمع أن تكونوا شطر ،نصف ،أهل الجنة ،وما
أنتم يف األم��م السابقة إال كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور
األس��ود ،أو كمثل الشعرة السوداء يف جلد الثور األبيض ».رواه
البخاري ومسلم.
للمؤمن الذي يعم ُل الصالحات،
وبشراه ،صلى اهلل عليه وسلم،
ِ
ويكثر من أعمال البر والخيرات ،يقضي حوائج الناس ،ويعني
ويمارس تلك
الفقرا َء وامل َ ُعوزِ ين ،ويساع ُد الضعفا َء واملكلومني،
ُ
�اءِ
األع��م��ال خالص ًة لوجه اهلل تعالى ،بعيدًا عن ال��ري� والسمعة،
يرجو مغفرة اهلل ورض��اه ،والقبول منه ،والفو َز بموعوده ،غي َر أن
تلك األعمال يشيع خب ُرها بني الناس ،ويتناقلون أفعاله الحميدة،
ونشاطاتِهِ الفاضل َة اجمليدة ،وأعمالَه النبيلة ،فيحمدونه عليها،
ويُثنون عليه ويشكرونه ،فتق ُع مح ّبتُه يف قلوبهم ،ويطمئنون إليه،
ويشهدون له بالخير والفضيلة ،وتتف ُق ألسنتُهم على مدحه والثناءِ
ٍ
مزيد
انشراحا إلى
عليه ،ألنهم شهو ُد اهلل يف أرضه ،فيزداد صد ُره
ً
من األعمال الصالحة النافعة ،فيكو ُن ُّ
كل هذا بُشرى له ،أن اهلل
ُ
َ
وابني :يف
ث
تعالى
هلل
ا
ه
ي
عط
ِ
كتب له السعادة الدنيوية واألخروية ،ف ُي َ
الدُّ نيا ثناء الناس ومدحهم له ،ويف اآلخ َرةِ :الفالح والفوز بالجنة.
فعن أبي ذر ،رضي اهلل عنه ،قال :قيل لرسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم :أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟
فقال صلى اهلل عليه وسلم« :تلك عاجل بشرى املؤمن ».رواه مسلم.
ويف القرآن الكريم نجد أن اهلل ،تعالى ،وصف نب ّيه ،عليه الصالة
والسالم ،بالبشارة والنذارة ،فجمع له بني الوصفني ،ويعطي ذلك
أهمية بالغة ،ألن يكون الداعي ُة متوازنًا يف دعوته ،حكي ًما يف توجيه
الناس ،فيجمع لهم بني البشارة والنذارة ،والترغيب والترهيب،
قال تعالى }ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{( .سورة
األحزاب :اآليات من  45إلى .)47
وكان أم ُرهُ بالتبشير والتيسير والتسهيل ،والبعد عن التنفير ،مِ ن
أشهرِ وصاياه ،عليه الصالة والسالم ،للدعاة الذين كان يبعثهم إلى
ٍ
جهات متعددة .فعن أبي بردة ،رضي اهلل عنه ،قال :بَ َعثَ َرسو ُل اللهَّ ِ ،
ُ
وسى ،و ُم َعا َذ ب َن َجبَ ٍل إلى اليَ َم ِن ،وقال
م
ا
ب
أ
،
م
ل
وس
عليه
هلل
ا
َّى
صل
َّ
َ
َ َ ُ َ
لاَ
لاَ
ِّ
ِّ
َ
لهما« :يَ ِّس َرا و تُ َع ِّس َرا ،وبَش َرا و تُنف َرا ».رواه البخاري ومسلم.
ومِ ن مبشراتِهِ  ،عليه الصالة والسالم ،ألمته ،بشارتُ ُه للمريض
ِ
واألم��ل يف نفسه ،ليذو َق طع َم السعاد ِة
واملبتلى ،وزر ُع التفاؤلِ
واالطمئنان ،ويشعر ببهجةِ الحياة .فعن أ ِّم العالءِ  ،رضي اهلل عنها،
قالت :عا َدني رسو ُل اللهَّ ِ  ،صلَّى اللهَّ ُ علَيهِ وس َّل َم ،وأَنا َمريض ٌة ،فقا َل:
ِ
يذهب اللهَّ ُ بِهِ خطاياهُ ،كما
املسلم
رض
فإن َم َ
ُ
«أبشري يا َّأم العالءِ َّ ،
ِ
خَ
والفضةِ  ».رواه أبو داود.
هب
الذ
ر
ا
ن
ال
ُذهب
بثَ
ِ
َّ
َّ
ت ُ َّ ُ
ِ
اإلس�لام واسع ٌة ومتنوعة .فالبشرى
يف
شرى
ب
ال
مجاالت
إن
ُ
ِ
استقامةِ
ِ
النفس البشرية ،وطري ُق
ينبو ُع السعادة الروحية ،ومصد ُر
هدايتها ونجاحها ،وسبي ُل فوزها وفالحها ،وتأتي البشارةُ الكبرى،
وأرحم الراحمني ،يف قوله ّ
جل شأنُه} :ﭑ ﭒ
رب العاملني،
مِ ن ِّ
ِ

شخصيات

األحنَ ُف ب ُن َقيس

َحلِيمُ ال َع َرب
ٍ
شخصية
والصفات النبيلة يف
حني تجتم ُع الخصا ُل الحميدة
ُ
َ
َ
ِ
اب،
ت
الك
ه
م
ك
وح
ه
ل
أقوا
ن
و
�د
�
ي
و
واح��دة ،ويتناقل أخبا َره ال��رواةُ ّ ُ ،
َ ُ َّ ُ
ويُعنى بسيرته املؤرخون جي ً
ال بعد آخر ،فإن ذلك يعد من النوادر
يف التاريخ ،وال َع َج َب .فما كان يتحلى به من ِ
الحلم والوقار،
ِ
والحكمةِ وال َعقل ،جعله
والفصاحةِ والبيان ،واألن���ا ِة وال���و َرع،
مضرِ َب املثل ،ففاق أقرانَه ،وساد معاصريه وأه َل زمانه.
السعدي ،امللقب باألحنَف،
إنه َّ
الضحاك بن قيس بن معاوية َّ
بحر ،وهو
يل
م
أي:
ِحن ٍَف
ٍ
واعوجاج كان يف ساقيه ،وكنيته أبو ٍ
َ
ل َ
ٍ
تميم ،ومِ ن أبرزِ ُدها ِة العرب .ولد يف البصرة،
قبيلة
سادات
أحد
ٍ
وأسلم يف حياة النبي ،صلى اهلل عليه وسلم ،ولم يره.
لألحنف ب� ِ�ن قيس مكانة اجتماعية كبرى ب�ين قومِ هِ
ِ
ك��ان
وح ٍ
ورأي نافذِ ،
ومعاصريه .فهو ذو بصيرةٍ
وعقل راجح،
كمة
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
الصفات التي تح ّلى بها،
وبالغة وبيان .ولعل أشهر
وفصاحة
صفة ِ
الناس ِحل ُمه ،وأصبح مِ ن أبرزِ الرجال
الحلم ،حيث ذاع بني
ِ
ضرِ َب
الذين ُعرفوا بهذا
الخلق الجميلِ الرائع ،وأعجبوا به حتى ُ
ِ
تمام:
أبو
فيه
به املث ُل ،وقال
َّ

إقدامُ عَمْ ٍرو في َسماح ِة حَ ات ٍِم
َاس
«في حِ ِلم أح َن َف» في َذكا ِء إِي ِ
تعلمت ِ
الحلم؟ ق��ال :مِ ��ن قيس بن
ممن
َ
وق��د قيل لألحنفَّ :
عاصم املنقري ،رأيتُه قاعدًا بفناء داره ،محتب ًيا بحمائل سيفِ ه،
ورج ٍل مقتول ،فقيل له:
برج ٍل مكتوفُ ،
ِي ُ
يُحدِّ ث قو َمه ،حتى أُت َ
هذا اب ُن أخيك َقتَل ابنَك ،فواهلل ما حلَّ ُحبوتَه ،وال قطع كال َمه،
أسأت إلى َر ِحمك،
ابن أخيه ،وقال :يا اب َن أخي،
ثم
التفت إلى ِ
َ
َ
البن له آخر:
نفسك بسهمك،
وقتلت اب َن ع ِّمك ،ثم قال ٍ
َ
َ
ورميت َ
َ
وس ْق إلى أ ِّمه مئ َة
ُق ْم يا بني ،فحلَّ
كتاف ِ
ابن ع ِّمك ،ووارِ أخاكُ ،
ٍ
ناقة دي َة ابنِها ،فإنها غريبة.
إن اهلل جعل أسع َد عبادِ ه ،وأرشدَهم
ومِ ن جميلِ كالمِ ه ،قولُهَّ :
لديه ،وأحظاهم يوم القيامة :أبذلَهم للمعروف يدًا ،وأكث َرهم على
اإلخوان فض ً
ال ،وأحسنَهم له على ذلك شك ًرا ،وال أبقت املوتى
ٍ
مِ
األحساب واآلداب».
معروف عند ذوي
اصطناع
ن
لألحياءِ أفض َل
ِ
ِ
ِ
أخذت يف أمرِ ه بإحدى ثالث :إن كان
وقال« :ما آذاني أح ٌد إال
ُ
تفضلت عليه ،وإن كان
عرفت له َفضلَه ،وإن كان مثلي
فوقي
ُ
ُ
أكرمت نفسي عنه ».وقيل له« :إنك شي ٌخ كبير ،وإن الصيا َم
دوني
ُ
لسف ٍَر طويل ،والصب ُر على طاعةِ اهلل
يُضعفك ،فقال :إني أُعِ دُّ هُ َ
الصبرِ على عذابِه».
تعالى ،أهو ُن من َّ
تويف األحن َُف ب ُن َقيس يف البصر ِة سنة (67هـ 686 /م) رحمه
اهللُ رحم ًة واسعة.

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{ (سورة البقرة :اآلية .)25
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صحة

النقرس

يحدث

النقرس نتيجة ازدياد حمض البول
«اليوريك أسيد» بمعدل يزيد على
 7مجم لكل  100مل من الدم .وهو أحد األمراض
الروماتيزمية التي تحدث نتيجة تش ُّكل بلورات حمض
البول التي تترسب في المفاصل فتسبب التها ًبا
وتورما واحمرا ًرا فيها .وليس كل ارتفاع في حمض
ً
نقرسا ،إنما قد يكون االرتفاع في
البول يسمى ً
نسبته أم ًرا عرض ًيا .وعلى العكس من معظم أنواع
التهابات المفاصل ،فإن النقرس يصيب الرجال بصورة
أكبر من النساء .ولكن تتساوى النسبة بينهما بعد
انقطاع الطمث.

التغذية عالج رئيس
يصيب النقرس المفاصـل الصغيرة في األقـدام،
وقد يمتد إلى مشط القدم والركبتين ،ويؤدي إلى تكوُّ ن
الحصوات في الكلى.

د .ضياء تاج الدين
استشاري العظام
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األعراض

يصيب النقرس املفاصـل الصغيرة يف األقـدام،
وبخاصة اإلص��ب��ع الكـبير يف ال��ق��دم ،إذ تحدث
رواس��ب حمض البول املتبلور يف السائل الزاللي
املفصلي.ويبدأ التهاب املفصل متمث ً
ال يف ورم
واحمرار ،وشعور باأللم الشديد والحرارة.
ينتج عن ترسب حمض البول يف املفاصل نوبات
فجائية السيما يف الليل ،حيث يستيقظ املريض
من نومه على ألم شديد ،وغالبًا يكون يف إصبع
إبهام القدم .وإذا تكررت هذه النوبات يكون املفصل
املصاب عرضة للتآكل والتدمير .وقد يمتد االلتهاب
إلى مشط القدم ،والكاحل ،والركبتني .وقد تترسب
ه��ذه البلورات يف أماكن أخ��رى من الجسم مثل
الكلى ،فتؤدي إلى تك ُّون حصوات.

أسباب اإلصابة بالنقرس

ارت��ف��اع حمض ال��ب��ول يف ال���دم يسبب مرض
النقرس ،ومن أسباب ارتفاعه:
أخ��ذ بعض األدوي���ة مثل م���درات ال��ب��ول ،أو
الخضوع لعالج كيميائي.
الحمية القاسية لتخفيف الوزن.
تناول املشروبات الغازية بكثرة.
قلة تناول السوائل واإلصابة بحالة جفاف.
اإلص��اب��ة ب��ال��س��ك��ري ،وف��ق��ر ال���دم املنجلي،
والسمنة ،وأمراض الكلى.
غالبًا ما يعانيه املصابون بالسمنة لتناولهم
ال��ط��ع��ـ��ام ال��دس��م بشكل منتظم ،وبخاصة
الديك الرومي ،واللحوم ،واملأكوالت البحرية
القشرية ،والفواكه مثل املانجو ،والبقوليات.
وأغلب ه��ذه األطعمة مرتفعة الثمن لذلك
ُسمي املرض بداء امللوك.

مضاعفات النقرس

إض��اف��ة إل��ى م��ا يسببه ال��ن��ق��رس م��ن آالم يف
مفاصل الجسم ،وحدوث التورم وااللتهابات ،فإن
ترسب البلورات بالكلى
من أهم مضاعفات النقرس ُّ
ليتسبب ذلك يف تك ُّون الحصوات ،وقد يترافق معه
اض��ط��راب يف وظائف الكلى ،وارت��ف��اع يف ضغط
الدم .كما قد تترسب أمالح البولينا تحت الجلد
بالساعد ،وحول األذن وتسمى «توفاي» فتكبر يف
الحجم ،وأحيانًا تتمزق وتخرج مادة كلسية بيضاء.
وقد حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن مرض
النقرس يؤثر يف ال��ق��درات العقلية لكبار السن،
ويزيد من خطر إصابتهم بالخرف.

عالج النقرس

عالج منزلي :ومن ذلك وضع كمادات الثلج بعد
لفّها بقماش من القطن ،على املفصل املصاب،
لتقليل حالة االلتهاب وتخفيف األلم ،إضافة إلى
الراحة التامة للمفصل ،ومنع القيام بمجهود يؤذي
املفصل ،ورفع املفصل نفسه عن مستوى الجسم.
العالج الدوائي :ال بد أن يقوم املريض بزيارة

يبدأ التهاب المفصل بتورم واحمرار ،وشعور باأللم الشديد
ترسب حمض اليوريك
والحرارة .وينتج عن ُّ
في المفاصل ٌ
نوبات فجائية في الليل،
حيث يستيقظ المريض من نومه على ألم شديد
الطبيب ،إلج��راء الفحوصات الالزمة ،ثم يصف
له األدوية املناسبة لحالته من مضادات االلتهاب
الالستيرويدية ،وغيرها من األدوية التي تساعد يف
السيطرة على نسبة حمض البول «اليوريك أسيد»
املرتفع يف الدم.
العالج املساعد :يتضمن ذل��ك الحمية التي
يمتنع فيها امل��ري��ض ع��ن ت��ن��اول امل��أك��والت التي
تحتوي على حمض البول ،مثل اللحوم الحمراء،
وأعضاء الحيوانات الداخلية ،واملأكوالت السكرية،
والقهوة والشاي ،والسبانخ ،والبقوليات ،وامللفوف،
والقرنبيط .كما يُنصح املريض يف ه��ذه الحالة
بتناول األغذية التي تفيد يف عالج النقرس مثل
التني ،وامل��وز ،وعصير الليمون ،لدورها يف إذابة
األمالح املترسبة يف املفاصل .كما أن العنب يقلل
نسبة حامض البوليك يف الدم.
ينبغي على املريض ً
أيضا أن يعمل على تخفيف
وزن���ه ،وش���رب كثير م��ن امل���اء ي��وم� ًي��ا ،وممارسة
ال��ري��اض��ة .كما أن ال��ع�لاج الطبيعي يساهم يف
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة امل��ف��ص��ل امل��ص��اب بعد
السيطرة على النوبة التي تعرض لها الشخص.
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التحكم في نوبة النقرس

عقب التحكم يف نوبة امل��رض ال��ح��ادة ،وجعل
امل��رض تحت السيطرة ،يستطيع املريض تأدية
التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية املفاصل
والعضالت ،ومساعدة املريض على احملافظة على
ال��وزن املثالي ،ولكن يجب على مريض النقرس
اس��ت��ش��ارة طبيبه ق��ب��ل ب���دء ب��رن��ام��ج ال��ت��م��اري��ن
الرياضية.

النقرس الكاذب

هناك ما يُسمى بالنقرس الكاذب .وهو نوع
من األم��راض الروماتيزمية الناتجة عن ترسب
ب��ل��ورات الكالسيوم يف املفاصل .وتسمى هذه
األم�ل�اح «أم�ل�اح الكالسيوم ب��اي��رو فوسفيت».
وسمي املرض بالنقرس الكاذب ألنه يشبه مرض
النقرس يف بعض أعراضه .ويف النقرس الكاذب
ترسب هذه األم�لاح فيبدأ معها املرض
يحدث
ُّ
بألم ،وتورم يف مفصل واحد أو مفاصل عدة تما ًما
كما يحدث يف مرض النقرس ،ولذلك قد يصعب
التفريق بني األعراض.
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غذاء

الفواكه والخضراوات

فوائد ال تحصى

تناول الفواكه واخلضراوات بأنواعها اخملتلفة
يساعد يف احلصول على العناصر الغذائية التي
متد اجلسم بالفيتامينات واملعادن األساسية.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

يعد

ت���ن���اول ال��ف��اك��ه��ة وال���خ���ض���راوات
ً
سلوكا غذائ ًيا يوم ًيا لدى كثير من
ال��ن��اس .ولكن قد تكمن المشكلة في تكرار
استخدام بعض األن��واع دون غيرها .ويعرف
خبراء التغذية طريقة سهلة لتحقيق التنويع
عبر تناول الفواكه والخضراوات ً
وفقا ألل��وان
ق��وس ق��زح ،إذ إن تناول تلك األل��وان يضمن
�واع��ا م��ح��ددة من
أن ت��ق��دم ك��ل مجموعة أن� ً
الفيتامينات والمعادن ،وبتناولها أجمع يحصل
الشخص على معظم احتياجاته من الفيتامينات
والمعادن دون اللجوء إلى المكمالت الغذائية.
ً
وفقا لهذا التصنيف اللوني فإن شهر يناير تكثر
فيه الخضراوات والفواكه ذات األلوان البرتقالية
والحمراء التي نرصد فوائدها وأهميتها للجسم.
54

البنجر (الشمندر)

يساعد على توسعة األوعية الدموية ،إذ ُو ِجد
أن شرب كوب واحد من عصير الشمندر يوم ًيا
يساعد على انخفاض  10ملم زئبق من ضغط
ال��دم ل��دى امل��رض��ى ،وف� ًق��ا ل��دراس��ة نشرت يف
أبريل  2013يف جمعية القلب األمريكية .ويرجع
ذل��ك الحتوائه على النترات التي تعمل على
توسعة األوعية الدموية واسترخائها.
يقلل من خطر اإلصابة بالخرف ،ألنه يُحفّز على
تد ُّفق الدم إلى الدماغ ،ويحمي من االلتهابات
والسرطان ،وذلك بسبب صبغة البيتيالينز التي
تعطي اللون األحمر للشمندر.
يعمل أي� ً
�ض��ا على تعزيز عمل ج��ه��از املناعة،
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كونه مصد ًرا جيدًا لفيتامني ج ،ويفيد مرضى
السكري ،بسبب احتوائه على مضادات األكسدة
املعروفة باسم حمض ألفا– ليبويك التي قد
تساعد على خفض مستويات السكر يف الدم.
يساعد على تقليل الوزن .فكوب منه يحتوي على
 58سعرة حرارية ،كما أنه يحتوي على األلياف
التي تساعد على الشعور بالشبع واالمتالء.
يُ��ز ّود الجسم بعدد من الفيتامينات واملعادن،
مثل فيتامني ج ،والثيامني ،والريبوفالفني،
وفيتاميني ب 5وب ،6وهو مصدر غني لحمض
الفوليك ،باإلضافة إلى عدد من املعادن.

يساعد عصير البنجر«الشمندر» على خفض ضغط الدم،
كما أن تناوله يقلل من خطر اإلصابة بالخرف
		
بسبب تحفيزه عملية تدفق الدم إلى الدماغ

الكلمنتين واليوسفي

احملافظة على عظام قوية وع��ض�لات جيدة،
الح��ت��وائ��ه��م��ا ع��ل��ى ال��ك��ال��س��ي��وم ،واملغنيسيوم،
والفوسفور ،والبوتاسيوم املهمة.
امل��س��اع��دة على الحماية م��ن أم���راض القلب
والشرايني بسبب العالقة بني تناول فيتامني
ج والفالفونويد ،والتي أظهرت تأثي ًرا إيجاب ًيا
يف الحماية من حاالت وفيات القلب واألوعية
الدموية.
املساهمة يف الحماية من العيوب ِ
الخلْقية عند
الجنني لغناها بحامض الفوليك األساسي خالل
الفترة األولى من الحمل للحد من خطر العيوب
ِ
الخلْقية.
يساعد الكلمنتني وال��ي��وس��ف��ي على الحماية
والعالج من فقر الدم ،إذ يعزز فيتامني ج من
زي��ادة امتصاص الحديد امل��وج��ود يف األغذية
ً
أيضا ،وم��ن ثم
خصوصا والحيوانية
النباتية
ً
الوقاية من فقر الدم وعالجه ،وهو ما يؤثر يف
النمو ،واألداء الحركي والفكري.
يحتويان على الثيامني ،والنياسني ،وفيتامينات
ب ،2وب ،5وب ،6وال��ف��وس��ف��ور ،واملغنيسيوم،
والنحاس ،ومجموعة متنوعة من املواد الكيميائية
النباتية .وت��ع��د م��ن األط��ع��م��ة ذات السعرات
الحرارية املنخفضة ،إذ تحتوي حبة متوسطة
من اليوسفي على  30سعرة حرارية.

البطاطا الحلوة

الرمان

تحافظ على صحة العينني والجلد ،ألنها من
املصادر الطبيعية األهم واألعلى بالبيتا كاروتني.
كما تساهم يف رفع مستويات فيتامني أ يف الدم
خصوصا عند األطفال.
ً
تقلل االلتهابات وتقوي جهاز املناعة ،إذ يظهر
أح��ي��انً��ا ال��ل��ون البنفسجي األرج���وان���ي داخ��ل
حبات البطاطا الحلوة ،وهو مؤشر على غناها
ب��م��ادة األنثوسيانني امل��ض��ادة لألكسدة املهمة
بخصائصها املضادة لاللتهابات.
ي��ح��ت��وي م��ق��دار ك���وب منها ع��ل��ى  114سعرة
ح��راري��ة .وق��د تساعد على تنظيم السكر يف
الدم .فالبطاطا الحلوة تضم األلياف الغذائية،
ومن املمكن أن تساعد على استقرار وتيرة عملية
الهضم وتنظيم السكر يف الدم.
تحتوي البطاطا الحلوة على حمض البانتوثينيك
 ،B5وال��ب��ي��ري��دوك��س�ين  ،B6وال��ث��ي��ام�ين B1
والنياسني ،والريبوفالفني ،وكل من فيتاميني
ج وهـ ،والبوتاسيوم ،والكالسيوم ،واملغنيسيوم،
واملنغنيز ،والحديد.

ي��س��اع��د ع��ل��ى خ��ف��ض ض��غ��ط ال����دم ،ألن���ه غني
بالعناصر الغذائية ،وامل��غ��ذي��ات النباتية مثل
ال��ف�لاف��ون��وي��دات والبوليفينوالت ،التي تعمل
بفاعلية ج�دًا لخفض مستويات الكوليسترول
والضغط املرتفع ،ما يساهم يف خفض مخاطر
اإلصابة باألزمات القلبية والسكتة الدماغية.
يساعد على الوقاية من اإلصابة بالسرطان ،مع
إبطاء نمو الخاليا السرطانية .إذ تتكون حبوب
الرمان من تركيبات هرمونية يمكنها أن تساعد
على عالج سرطان الثدي والوقاية منه ً
أيضا.
غني بالفيتامينات .فتناول  100جرام من حبوب
ال��رم��ان يحصل الشخص من خاللها على ما
يقارب من  %40من االحتياج اليومي من فيتامني
ج ،و %20من فيتامني ك ،و %20من الحديد.
يحمي ال��ج��ه��از ال��ه��ض��م��ي ،إذ ت��س��اع��د حبوب
الرمان على تحسني عملية الهضم ،والتخلص
من الفطريات التي تتكاثر يف املعدة.
غني باأللياف ،ويحتوي على نسبة معتدلة من
السعرات الحرارية.

الفلفل األحمر الحلو :يحتوي كوب مقطع طول ًيا
على  30سعرة حرارية ،ويساعد على تسهيل
عملية إصالح الخاليا الحتوائه على فيتامني
ج أح��د أفضل م��ض��ادات األك��س��دة املعروفة.
كما يقلل من خطر اإلصابة بهشاشة العظام،
كونه مصد ًرا جيدًا ملعدن املنغنيز ،إذ توفر حبة
الفلفل األحمر الكبيرة ما نسبته %75 - %55
من االحتياجات اليومية للمنغنيز .ويحافظ
الفلفل األحمر الحلو على صحة العني ً
أيضا,

ألن��ه مصدر غني بالكاروتينات من مضادات
األكسدة التي قد تساعد على حماية الخاليا
من التلف.
الفلفل الحار :يحتوي نصف كوب من الفلفل
ال��ح��ار على  30س��ع��رة ح��راري��ة .وت��رج��ع حدة
الفلفل إل��ى ُمركب الكبسايسني ال��ذي يساعد
على تحسني عملية الهضم ،وامل��س��اع��دة على
فقدان الوزن بسبب تقليل الشهية وزيادة معدل
حرق الدهون.

الفلفل األحمر الحلو والحار
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تقنية

تشهد

الجيل الخامس

تطبيقات متقدمة
للمواصالت والطاقة
تساهم التطبيقات احلديثة للجيل اخلامس
يف حتقيق سالسة عمليات النقل على شبكات
الطرق عرب وسائل رصد متقدمة.

خلدون غسان سعيد

56

املنطقة العربية يف اآلونة األخيرة إطالق شبكات
الجيل الخامس  ،5Gوبدء انتشار الهواتف الجوالة
الداعمة لهذه الشبكات .يوفر الجيل الخامس مجموعة من املزايا عبر
شبكاته الجديدة وتطبيقاته املتنوعة ال تقتصر على الهواتف الذكية
أيضا بثورة يف عالم إنترنت األشياء Internet of
فحسب ،بل إنها ت َِعد ً
 Things IOTالذي يشمل مليارات األجهزة الذكية املتصلة باإلنترنت
املنتشرة يف كل مكان ح��ول البشر ،بما يف ذل��ك املنازل واملكاتب
واملدن .ستتفاعل املدن مع كل األدوات واألجهزة املتاحة فيها ،ومع
العالم من حولها بهدف تطوير نوعية الحياة لسكانها.
يف عصر شبكات الجيل الخامس ،ستحدث طفرة يف قطاع النقل،
إذ سيكون بإمكان املركبات على الطرقات يف املدن الذكية التواصل
بعضا ومع الناس .وقد ب��دأت مدن أوس�تن األميركية
بني بعضها
ً
وسنغافورة ودبي بنشر شبكة مترابطة من األجهزة واملستشعرات
حسن قطاع النقل بسبب أهمية هذا
التي تجمع معلومات ّ
قيمة تُ ّ
القطاع الذي يعد أحد أكثر أجزاء حياة البشر اليومية إثارة للقلق،
بل وقد يتحول إلى سبب لإلجهاد وامللل واإلحباط ،وما يترتب عليه
من ساعات عمل مهدرة بسبب التأخير.
بسبب البيانات التي تجمعها املستشعرات املنتشرة ،يمكن للمدن
الذكية تحديد مكان حدوث االختناقات املرورية ،وتعديل إشارات
امل��رور للسماح بمرور املزيد من املركبات يف اتجاهات مدروسة،
وفتح ممرات إضافية يف الطرق السريعة ،أو إتاحة طرق الدراجات
أيضا عرض تنبيهات االزدح��ام
النارية يف أوق��ات ال��ذروة .ويمكن ً
والحوادث مباشرة على لوحات مركبات السائقني ،ما يسمح لهم
باتخاذ طرق أخرى بديلة.
يمكن لخدمات ال��ط��وارئ تحديد املسار الدقيق للوصول إلى
ال��ح��وادث بأسرع وق��ت ممكن ،وكذلك تحديد طريق العودة إلى
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املستشفى ،األمر الذي من شأنه إنقاذ األرواح .سيتمكن عدد من
املدن اآلن من تزويد املسافرين بتحديثات الشبكة يف الوقت الفعلي،
وكذلك التنبيهات الخاصة باألماكن األكثر ازدحا ًما يف القطارات،
أو إلى أين يمكن الذهاب الستئجار دراج��ة .ويمكن تحليل طرق
امل��واص�لات العامة الحالية ملعرفة ح��االت ال���ذروة ،مع إمكانية
االنتقال إلى الطرق األقل استخدا ًما ،أو عرض طرق جديدة كل ًيا.
ويجتمع كل هذا من أجل مساعدة املدن الذكية على توفير شبكة
نقل أكثر سالسة ،والتأكد من أن الجميع يصل إلى وجهته يف
الوقت احملدد ،ومحاولة خفض التأثير البيئي لوسائل النقل.
اجمل��ال اآلخ��ر ال��ذي تحقق فيه امل��دن الذكية تقد ًما كبي ًرا هو
الطاقة واملرافق ،إذ يمكن استخدام البيانات التي جرى جمعها عن
عادات املشاة واملركبات لجعل مصابيح الطرقات خافتة ،أو يمكن
إيقافها عن العمل يف املناطق ذات حركة امل��رور املنخفضة ،كما
يمكن تشغيلها فقط عند اكتشاف وجود شخص يمشي بالقرب منها
الدوارة يف مباني املكاتب
مثل استخدام الساللم املتحركة ،واألبواب َّ
لهذه التقنية ،للمساعدة على خفض استخدام الطاقة .ويمكن
للمباني واجملمعات التجارية ومراكز التسوق االستفادة من هذه
التقنية لتفعيل الطاقة الذكية التي تتوقف عن التدفئة ،أو تكييف
الهواء يف ح��ال ع��دم وج��ود أح��د يف املكان ،ما يخفض التكاليف
ويحافظ على البيئة بصورة أفضل.

تطبيقات

My Data Manager
يتميز التطبيق اجمل��ان��ي على األج��ه��زة التي
تعمل بنظامي التشغيل آندرويد و iOSبمساعدة
املستخدمني على حماية خصوصيتهم يف أثناء
العمل على اإلنترنت ،والتحكم يف استهالك البيانات
يف الوقت نفسه .إذ يقوم التطبيق بتأمني استخدام
اإلن��ت��رن��ت م��ن خ�لال إي��ج��اد م��ا ي��ع��رف بالشبكة
الخاصة االفتراضية  VPNلتشفير البيانات غير
احملمية ،إلى جانب مراقبته لكمية البيانات التي
يستهلكها كل تطبيق.

DataFlow
يساعد التطبيق اجملاني على األجهزة التي تعمل
بنظام التشغيل  iOSعلى تتبع استهالك بيانات
الهاتف وشبكات واي فاي ،ومراقبة سرعة التصفح،
وجميع أن���واع خطط ال��ب��ي��ان��ات ،مثل الشهرية،
واألسبوعية ،واليومية ،وغيرها .ويسمح التطبيق
للمستخدم بالتحقق من كمية استهالك البيانات،
والتعرف إلى نمط االستهالك ،والكيفية التي يمكن
بها وضع حد لالستهالك غير الضروري.

سماعات ببطارية
فائقة القدرة
يف الوقت الذي يعاني فيه مستخدمو األجهزة الالسلكية معضلة
الطاقة ،وإعادة شحن أجهزتهم الذكية والكماليات اإللكترونية بعد
فترة استخدام محددة ع��ادة ال تكون طويلة ،تأتي سماعات أذن
جديدة بقدرات بطارية فائقة تصل إلى  100ساعة من االستخدام.
تعمل سماعة  HiFuture TidyBuds Proملدة  8ساعات يف الشحنة
الواحدة ،ولكن حافظتها احملمولة تحتوي على بطارية مدمجة بسعة
 3000مللي أمبير تمنحها قدرات للشحن والعمل حتى  100ساعة
من االستخدام.
تدعم السماعات االتصال باألجهزة األخرى عبر تقنية بلوتوث 5٫0
التي تستهلك طاقة منخفضة ،إلى جانب دعمها لالتصال ملدى يصل
إلى  10أمتار .وتدعم السماعة معيار  IPX4ملقاومة الغبار واملياه،
وجودة صوتها عالية ونقية .وتدعم السماعات التفاعل مع املستخدم
بمالمسة سطحها لتشغيل املوسيقا وإيقافها ،واستقبال املكاملات
ورفضها ،وتفعيل املساعد الصوتي ،وغيرها من الوظائف األخرى.

GlassWire
يعمل هذا التطبيق اجملاني على األجهزة التي
تعمل بنظام التشغيل آندرويد على تسهيل مراقبة
استخدام بيانات الهاتف ،والتعرف إلى التطبيقات
التي تبطئ اتصال اإلنترنت ،أو تستهلك كمية
كبيرة من البيانات .ويعرض التطبيق رسومات
بيانية توضيحية ل�لاس��ت��خ��دام ال��ي��وم��ي ،ويقدم
تنبيهات قبل الوصول إلى الحد األقصى لخطة
البيانات لتجنب زيادة الرسوم ،ويساعد املستخدم
على حماية خصوصيته عبر اكتشاف النشاط غير
الطبيعي لبعض التطبيقات.
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عالم الرجل

Valentino

إضافة عملية

أتاحت فالنتينو ،ضمن مجموعة كمالياتها الجديدة للرجال،
حقيبة ح��زام للحمل على الخصر ،ج��رى تصنيعها من جلد
العجل ،لتُسهل مهمة الرجل يف تجواله لحمل مقتنياته من
املفاتيح الشخصية ،والهواتف ،واحملفظة الخاصة به.
تتميز الحقيبة الجديدة بلمسة إبداعية يف التصميم ،إذ
استغ ّلت مون بالن ح��زام الخصر إلضافة جيوب جانبية إلى
جانب جسم الحقيبة الرئيس بصورة منفصلة ،لتعزز منافذ
التخزين ،وتساهم يف منح ال��رج��ل خ��ي��ارات تنظيم إضافية
ملقتنياته.
ُزينت مقدمة الحقيبة بالجلد بصورة كاملة ،واحتل شعار
ال��دار بحرف  Vالواجهة ،كما ُزودت الحقيبة بسحاب علوي
معدني ،وآخرين للجيبني الجانبيني ،فض ً
ال عن وج��ود جيب
خارجي يف واجهة الحقيبة لتخزين األشياء التي يرغب املستخدم
يف الوصول إليها بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى فتح الحقيبة.
www.valentino.com

Mont Blanc

أناقة في السفر

يف سبيل منح الرجل تجربة عملية مناسبة ،قدمت مون بالن
هذه الحقيبة الخفيفة التي وصفتها بأنها مالئمة للسفر بخفة
وأناقة ،إذ تُم ِّكن صاحبها من حمل حاسبه الشخصي ،إضافة
إلى إتاحة املزيد من املساحة مللفاته وأوراقه املهمة الصطحابها
معه يف السفر.
أط��ل��ق��ت ال����دار ع��ل��ى الحقيبة ،وف � ًق��ا ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم ،اس��م
 .Nightflightوجاءت الحقيبة مصنوعة من نسيج النايلون املقاوم
للماء ،مع بعض اللمسات الجلدية ،منها مقبضا الحقيبة للحمل
اليدوي ،أو حزام الكتف القابل لإلزالة .حرصت الدار على تعزيز
وسائل التأمني التقني حملتوى الحقيبة عبر تصميم الجوانب بدرع
واق لقارئ األكواد اإللكترونية من ًعا لقرصنة األجهزة الذكية.
www.montblanc.com
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Chanel

عبق أخاذ

منحت ال���دار الفرنسية شانيل جمهورها ع��ط� ًرا ج��دي� ًدا
استحضرت فيه أسلوبها الفريد يف التأليف بني مكونات الزهور
والفواكه للخروج بهذا الشذى الفريد ،املستلهم من سواحل
الريفيرا الفرنسية ،وزهور حوض البحر األبيض املتوسط.
تأتي مقدمة عطر  Paris-Rivieraمحملة بقشور البرتقال
والزهور والحمضيات ،بينما ينبض قلب العطر بالياسمني وزهر
البرتقال ،وتستقر القاعدة على خشب الصندل والجاوي.
تمنح شانيل النساء فرصة رائعة لنثر السحر يف محيطهن
عبر هذا العطر الذي أبدعه خبير العطور يف ال��دار أوليفييه
بولغ ،والذي أشار إلى السعادة الغامرة يف صور غابريل شانيل
احملاطة بأصدقائها ،واستمتاعها بوقتها عبر مجموعة من الصور
امللتقطة لها يف منطقة الريفيرا ،هي ما دفعته لتجسيد هذه
الروح اإليجابية مستعينًا بطاقة الشمس التي تجعل املوقع مثال ًيا
لجذب كل الناس لقضاء أوقاتهم هناك.
www.chanel.com

Coach

حقيبة لكل المناسبات

قدمت كوتش للسيدات حقيبتها الجديدة يف عدد من األلوان
على رأسها اللون الوردي والنيلي بدرجتني إحداهما لونها فاتح
واألخرى لونها داكن ،وذلك بحجم متوسط يتيح للمرأة استخدام
الحقيبة يف مختلف املناسبات ،لي ً
ال ونها ًرا.
تضم الحقيبة سحابًا غالقًا يف منتصف الجهة العلوية يقسم
الحقيبة إلى قسمني على جانبي السحاب ،وتحتوي من الداخل
على جيب خ��اص بالهواتف احملمولة ،ومجموعة أخ��رى من
الجيوب متعددة االستخدامات ،للبطاقات االئتمانية وغيرها.
ورغم الحجم املتوسط للحقيبة ،إال أنها تستوعب حاس ًبا محموالً
بحجم  13بوصة.
تأتي الحقيبة بمقبضني من الجلد اللني ،وحامل كتف قابل
لإلزالة أو التعديل وفق تفضيالت املرأة .تمنح كوتش السيدات
ميزة إضافية تعزز من ارتباطهن بحقيبتهن ،وذلك عبر إتاحة
خيار طباعة أسمائهن على قطعة جلدية تتدلى من الحقيبة.
world.coach.com
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شذرات

وذهب مث ًال

إعداد :د .عماد ريحاوي

لغتنا

ع َُجره وب َُجره
بع َجرِ ه وبُ َجرِ ه»؛ أي :بالكذب واألمر
يقولون« :جاء ُ
العظيم .و«شكا إليه ُع َج َره وبُ َج َره»؛ أي :عيوبه وأحزانه،
أو ما أبدى وما أخفى ،أو ظاهر أمره وباطنه.
بع َجري
وق��ال أب��و عبيد :يقال
ُ
«أفضيت إليه ُ
وبُ َجري»؛ أي :أطلعتُ ُه من ثقتي ِبه على معايبي.
العرو ُق املتعقِّدة يف الجسد.
الع َجرُ :
قال :وأصل ُ
والب َجر :ال ُْع ُروق املتعقّدة يف البطن خاصة .ويقال
ُ
الس َّرة الناتئة.
البُ َجرةُّ :
األصمعي ،فقيل :يا أبا سعيد،
وسئل عن ذلك
ُّ
ما ُع َجري وبُ َجري؟ فقال :غمومي وأحزاني .يروى
هذا املعنى عن علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه،
أنه ملا وقَف على َطل َْح َة ِ
بن عبيداهلل وهو صريع،
ٍ
أراكَ
معف ًرا
أن
محمد
علي أبا
َّ
فبكى ثم قالََ « :ع َّز َّ
السماء ،إلى اهلل أَشْ كُو ُع َجرِ ي وبُ َجرِ ي».
تحت
َ
ِ
نجوم َّ
ويقصد همومي وأحزاني.
«حدثته
وقال أبو حاتم :قال األصمعي يف قولهمَّ :
بع َجري وبُ َجري» .يُراد :أخبرتُ ُه ِّ
بكل ٍ
شيء عندي ،لم
ُ
أستر عنه شيئًا من أمري.

لباب اآلداب

األمير أسامة بن منقذ (584-488هـ)

نصا وتحقيقًا؛
كتاب نفيس يف غاية الجودة واإلتقان ًّ
النص هو األمير أسامة بن منقذ،
يكفي أن مؤ َّلفَ
َّ
ويكفي أن من قام بتحقيقه هو محقق العصر شمس
األئمة أب��و األش��ب��ال أحمد محمد شاكر .والالفت
أننا كلنا يعلم أن أسامة بن منقذ قائ ٌد مغوار ،وبط ٌل
شجاع خاض الحروب وانتصر فيها ،إال أن هناك
جانبًا آخر مشرقًا يف حياته ال يقل أهمي ًة يف تخليد
ذكره عن الجانب األول ،وهو اهتمامه باألدب والشعر،
والبالغة والفصاحة .فقد نشأ األمير أبو املظفر
أسامة بن منقذ يف كنف أبويه يف حصن «شيرز»
الذي يُعرف اليوم باسم «سيجر» تصحيفًا ،وهو على
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أَنا ا ْب ُن ُك َد ِّي َها َ
وك َدا ِئ َها
قاله امليداني ،أحمد بن محمد النيسابوري (ت518 :هـ) يف « َم ْج َمع األمثال»:
هذا مثل يضربه َم ْن أراد االفتخار على غيره .و ُك� َدي و َك � َداء :جبالن بمكة
املكرمة ،والهاء راجعة إليها ،أو إلى األرض.

آللئ من بحور الشعر
قال القا�ضي الأديب مالك بن املـُ َر َّحل من �أهل مالقة ،ويل الق�ضاء ب�سبتة بجهات غرناطة
وغريها ،وتويف بفا�س �سنة (699هـ) ،من البحر الطويل:
ِ
وط���رف���ـ���ي وم��س� َ�م��ع��ـ��ي
��م ع��ق��ل��ي
تَ���م��� َّل���ك���ت� ُ
��ي���ه���تُ���م���و ِن���ـ���ي ِف���ـ���ي ب���دي���ـ� ِ��ع َج��م��ا ِل��ـ � ُك��ـ��م
وت� ّ
وأوص����ي����تُ����م����و ِن����ـ����ي ال أب�����ـ�����وح ب���س��� ِّرك���م
َ
َ
���ل تَ��ج�� ُّل��ـ��دي
�
���ـ
�
وق
��ري
�
��ـ
�
��ب
�
ص
��ى
�
��ـ
�
ن
��
�
ف
��ا
�
��م
َ
َّ
ف���ل� َّ
��ت :أح��ب��ت��ي
���ب ،ق���ل� ُ
ش��ك��ي� ُ
�ت ل��ق��اض��ي ال����ح� ِّ
��ص���ب���اب���ـ� ِ��ة واألس���ـ���ى
�
��ال
�
ب
د
��و
�
��ـ
�
��ه
�
ش
���دي
وع����ن�
ٌ
َ
ُس����ه����ادي وش����وق����ي واك���ت���ئ���ا ِب���ي ول��وع � ِت��ـ��ي
وت��ب��ك��ي د ًم�����ا ع��ي��ن��ي وه���ـ���م يف س� ِ
��واده���ـ���ا
بعد  15مي ً
َ
وسط أسرة من أعظم األسر
ال من حماة،
رباه أبوه على
محاربون.
فرسان
رجالها
أكثر
العربية،
َّ
ومرنه على الفروسية والقتال،
والرجولة،
الشجاعة
َّ
وكان يخرجه معه إلى الصيد ،ويدفع به بني لهوات
فارسا كام ً
ال ،وسياس ًيا ماه ًرا،
األسود؛ فأخرج منه
ً
ال ثابتًا ،ولم ِ
ورج ً
يكتف أبوه بتربيته الحربية ،بل كان
يحضر له الشيوخ الكبار ليعلموه هو وإخوته ،وكان
األم��راء بنو منقذ ممن يقصدهم األدب��اء والشعراء،
أيضا علماء
يمدحونهم ويسترفدونهم .وكانوا هم ً
شعراء .فاقتبس أسامة من هذا اجملتمع األدبي الذي
جما ،وعل ًما واس ًعا ،وحفظ كثي ًرا من
نشأ فيه أدبًا ًّ
الشعر القديم حتى زادت على أكثر من عشرين ألف
بيت من شعر الجاهلية كما نقله الذهبي .وصار
شاع ًرا فح ً
ال ،إلى جانب كونه قائ ًدا فذًّ ا ،حتى كان
السلطان صالح ال ِّدين األيوبي لشغفه بديوان شعره
يفضله على جميع ال��دواوي��ن .وك��ان ص�لاح ال ِّدين
ِّ
يقربه ويجالسه ويؤانسه ويذاكره األدب ويدارسه،
وك��ان يستشيره لرأيه وتجربته وحنكته يف نوائبه،
ويستنير برأيه يف غياهبه .وإذا غاب عنه يف غزواته
كاتبه ،وأعلمه بواقعاته ووقعاته ،واستخرج رأيه يف
كشف مهماته ،وح ّل مشكالته.
خط أسامة بن منقذ كتابه «لباب اآلداب» وهو
َّ
يف الحادية والتسعني من عمره ،كما ذكر هو يف آخر
كتابه ،وكان قد أ َّلفه سنة (582هـ) وهو يف دمشق
التي ضمت رفاته بعد نحو سنتني من تأليفه لهذا
ٍ
الكتاب ،بعد ٍ
حافلة بالفتوة والشجاعة ،واألدب
حياة
والفصاحة .ويُعد كتابه «لباب اآلداب» من أجود كتب
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َو ُر ِ
وح���������ي وأح���ش���ا ِئ���ي َوك��� ّل���ـ���ي ب��أج� َ�م��ع��ـ��ي
ف��ل��م أدرِ يف ب��ح��رِ ال���ه���وى أي���� َن َم� ِ
�وض��ع��ي
��ض أد ُم� ِ��ع���ـ���ي
ف���ب���ا َح بِ��م��ـ��ا أُخ� ِ��ف���ـ���ي ت��ف��ي��ـ ُّ ُ
�ج� ِ�ع��ي
�
�ض
�
م
وح��� ِّر َم���ـ���ت ْ َ
وف����ا َر َق���� ِن����ي ن���وم���ي ُ
���د ِع
ج��� َف���ون���ي ،وق����ال����وا أن� َ
����ت يف ال���ح� ِّ
��ب م� َّ
ِ
��ت َّأدع���ـ���ي
�
��ـ
�
��ئ
�
ج
����واي إذا
ي�����ز ُّك�����و َن دع�����ـ� َ
ُ
وس���ق���م���ي واص����ف����راري وأدم���ع���ي
ووج������دي ُ
وي��ش��ك��و ال��� َّن���وى ق��ل��ب��ي وه����م ب�ي�ن أض �لُ� ِ�ع��ي
األدب وأحسنها .فقد اشتمل على فرائد جمة ،من
نثر ونظم ،ال وجود لها يف معظم الكتب املطبوعة،
وقد جعله يف سبعة أبواب هي« :الوصايا ،والسياسة،
والكرم ،والشجاعة ،واآلداب ،والبالغة ،والحكمة».
انتهج فيها تقديم امل��أث��ور من ال��ق��رآن والسنة ،ثم
يثني بالشعر ،ثم يختم بالنثر من األق��وال والحكم
قلت إن هذا
والقصص والعبر .و«ال أظنني مغال ًيا إذا ُ
ِ
الكتاب من أجود ِ
األدب وأحس ِنها ،وسيرى قارئه
كتب
َ
أنه يتنق ُل فيه من ٍ
روض إلى روض ،ويجتني أزاهي َر
ويقتبس مكار َم األخ�لاق.
الحكمة ،وروائ�� َع األدب،
ُ
وفيه ميزة ٌ أخ��رى جليلة :أن فيه أق���واالً من ٍ
نثر
ونظم لم نجدها يف ٍ
كتاب غيره من الكتب املطبوعة».
ٍ
كما ق��ال محققه القاضي األدي���ب أح��م��د شاكر،
الذي خرج الكتاب إلى النور ألول مرة على يديه،
والذي ع َّلق على ما بذله فيه من جهد بقوله« :لقد
وحاولت أن
وبذلت فيه جه ًدا كثي ًرا،
عنيت بالكتاب،
ُ
ُ
ُ
ِ
ودقة
أخرجه للناس مثاالً يحتذى يف جود ِة الطبع،
َ
التصحيح ..وأعانني يف تصحيحه شقيقي األصغر
السيد محمود محمد شاكر .وكثي ًرا ما سهر الليالي
يف تحقيق بيت شعر ،أو تصويب جملة .وأعانني
أيضا صديقي الفاضل الشيخ محمد حامد الفقي يف
ً
مقابلة كثير من الكتاب على األصلني »..ومن لطائف
ما جاء فيه يف باب السياسة ،عن املدائني قال :قال
الوليد بن عبدامللك ألبيه« :يا أَبَ ْ��ه ،ما السياسةُ؟
الخاص ِة مع صدقِ
ِ
قلوب
محب ِتها ،واقتيا ُد
قال :هيب ُة
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُ
نائع ،فإن
الص
هفوات
ل
واحتما
لها،
باإلنصاف
العامة
َّ ِ
أقرب لأليدي منها».
شك َر َها
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مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل  -الرياض

 17-5يناير
رايل داكار

 16-13يناير

 15ديسمبر  16 -يناير

مهرجان ثقايف ورياضي وترفيهي ،يهدف
إىل تأصيل تراث األجداد واهتمامهم ورعايتهم
باإلبل ،وتعزيز تلك الثقافة الوطنية يف النشء،
يقام يف منطقة الصياهد اجلنوبية للدهناء،
يف رماح .ويشهد إقامة مسابقات كربى
بجوائز مالية ضخمة.

عاما من استكشاف جمال إفريقيا
بعد ثالثني ً
واملغامرات االستكشافية لطبيعة أمريكا
اجلنوبية اخلالبة ،س ُيكتب فصل جديد يف
تاريخ رايل داكار مع دخول الرايل األكرب يف العامل
ملنطقة الشرق األوسط من بوابة اململكة
العربية السعودية ،والذي سيمتد بني عدد من
مدن اململكة من شمالها إىل جنوبها.

يعد املعرض احلدث األهم يف تقنيات الطباعة
والتعبئة والتغليف ،وميثل التجمع التجاري األكرب
من نوعه داخل اململكة ،ما يجعله وجهة
جاذبة حلشد كبري من الزوار من املهتمني من
حول العامل .يقام املعرض يف مركز الرياض
الدويل للمؤمترات واملعارض.

 16-13يناير

 22-21يناير

 23-21يناير

www.alaibilfestival.com

www.dakar.com

املعرض السعودي للبالستيك
والصناعات البرتوكيماوية  -الرياض

مؤمتر االستثمار الفندقي السعودي  -الرياض

املعرض السعودي للطباعة والتغليف -
الرياض

recexpo.com/ar/events/saudi-print-and-pack

املعرض الوظيفي السنوي التاسع
جلامعة الفيصل  -الرياض

ينعقد املعرض بالتزامن مع املعرض
السعودي للطباعة والتغليف ،ويعد من
أشهر املعارض املتخصصة يف البالستيك
والصناعات البرتوكيميائية يف اململكة،
ويجسد أكرب جتمع للمصنعني واملوردين لهذا
القطاع حتت سقف واحد.

يستضيف املؤمتر فندق ماريوت املطار،
ويجمع قادة قطاع االستثمار الفندقي ،إضافة
إىل بعض الشخصيات املؤثرة يف القطاع العام
واخلاص وتقنية البناء والتصميم .يصاحب ذلك
جلسات للحوار ،تهدف إىل تسليط الضوء على
املتغريات املستمرة التي يشهدها قطاع
الضيافة السعودي.

يعد املعرض الوظيفي الذي تنظمه جامعة
الفيصل ،جتربة مميزة متنح للخريجني فرصة
التواصل مع املشاركني يف املعرض من
اجلهات املتخصصة ،وميثل فرصة ملعرفة
املزيد عن برامج الدراسات العليا اخلاصة
باجلامعة.

 29-27يناير

 29يناير 1 -فبراير

 30يناير 2 -فبراير

املعرض واملؤمتر الدويل للسياحة -
الرياض
ميثل املعرض منصة دولية للسياحة ،حيث
يسلط الضوء على حجم القطاع السياحي
اخلارجي والداخلي ،ويهدف إىل جذب صناع
القرار واملهتمني بالسياحة من شتى أنحاء
العامل ملدينة الرياض .ينعقد املعرض يف
مركز الرياض الدويل للمؤمترات واملعارض.

sttim.com.sa/Forum-Program

معرض العطور الدويل  -جدة

يجمع املعرض أهم شركات العطور والبخور،
واملتاجر املتخصصة يف فندق الريتز كارلتون
جدة .ويسعى إىل تثقيف الزائر حول منتجات
العطور العربية والغربية ،ويشهد تنظيم مزاد
ألندر أنواع بخور العود وأثمنها.

www.recexpo.com

alfaisal.edu

البطولة السعودية الدولية حملرتيف
اجلولف  -جدة
تعد أول بطولة عاملية رسمية تستضيفها
اململكة ،وإحدى حمطات اجلوالت األوروبية
حملرتيف اجلولف .يشارك يف البطولة أبرز
جنوم العامل يف هذه الرياضة ،ويحتضنها نادي
رويال غرينز للجولف ،مبدينة امللك عبداهلل
االقتصادية.
ticketingboxoffice.com

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

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

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

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

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

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

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

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

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

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

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

(هـ )

(و)

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

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

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

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

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920030000 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

For more information, please contact Alfursan care center

األسطول
بوينج 368 - 777

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

بوينج 268 - 777

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

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

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

إيرباص 321

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

إيرباص 320ceo

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

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

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

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

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

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

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class
B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 112 ft ( 34.10 m
)Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m
)Range: 3,200 nautical miles (5,900 km
C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class
)Length: 123 ft 3 in (37.57 m
)Wingspan: 117 ft 5 in (35.80 m
)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

Voice-controlled intelligent homes and self-driving
cars offer major opportunities, but Apple is not
		
as strongly positioned as Amazon and Google
in the former case and carmakers

recently had the privilege of
I have
talking with high-ranking executives

at both Samsung and Huawei about the
challenges that keep them awake at night.
The chief concern both expressed was
how to avoid becoming “the next Nokia”!
When Apple cut its revenue forecast
for the first time in 16 years at the
beginning of January, this unleashed a
flurry of speculation and doubt as some
observers wondered whether Apple
was now in danger of following Nokia.
I doubt Apple executives need to be
unduly concerned with this risk now. In
fact, Steve Jobs’s reaction to a journalist
probing him about his strategy in the
1990s, shortly after he had reassumed
the leadership of Apple and drastically
pruned its product line, comes to mind:
“I am going to wait for the next big
thing”. This may also fit the current
situation.
Although the smartphone competition
between Apple, Samsung and Huawei
is ferocious, none of the three is likely
to suffer the same fate as Nokia’s mobile
phone business.

A time of transition for Apple | Apple
is in the middle of a transition away from
hardware sales. It wants to grow new
revenue streams from ecosystem-related
activities, such as content distribution,
cloud hosting, payment systems, intelligent
homes and many other services. It also
anticipates a greater reliance on partnerships
and alliances (for instance, with LEGO
in augmented reality education and
entertainment). Ecosystem revenues are
tricky from a stock analyst’s viewpoint –
their contribution to overall profitability is
much harder to measure than the margins
derived from sales of a physical product.
Assessing their future potential is difficult.
Like Nokia in the early 2000s, Apple is
a victim of its own success. The revenue
dominance of the iPhone from 20072017 means that when iPhone sales
growth slowed, Apple was bound to
disappoint financial analysts and fund
managers. Sure enough, it lost one-third
of its trillion-dollar market cap in the
last few months of 2018, and another 10
percent in early January 2019.
Apple has always been an

opportunistic innovator, seeking to
capitalise on the next “big thing” with
a powerful brand, superior design
and user-friendliness, not to mention
an efficient global supply system. But
where the iPod, iPhone and iPad have
driven growth in the past, it’s not yet
clear what the next big thing will be.
Though successful, connected watches
did not quite deliver. Voice-controlled
intelligent homes and self-driving cars
offer major opportunities, but Apple is
not as strongly positioned as Amazon
and Google in the former case and
carmakers (Tesla included) in the latter.
So, as we have seen with the protracted
transition from products to services at
other big ICT companies such as IBM,
Apple’s shareholders may just have to be
patient until the transition to ecosystem
opportunities and services pays off.

Apple is no Nokia | Nokia, for its
part, succumbed to problems far greater
than those currently affecting Cupertino.
By 2010, it was left with nowhere to
transition to! Indeed, as Keeley Wilson
and I analysed in our recent book
Ringtone: Exploring the Rise and Fall of
Nokia in Mobile Phones, Nokia’s demise
in mobile phones was rooted in inferior
technical and organisational choices
made in the early and mid-2000s, which
pushed it onto a path of self-destruction,
well before Apple and Google became
competitors. A poorly introduced and
malfunctioning matrix organisation,
too strongly slanted towards product
line management, led to conflicts
and stalemates among executives and
deterioration of product quality. Nokia’s
network equipment venture with
Siemens was facing challenges of its
own and did nothing for its smartphone
ambitions. Nokia’s efforts to transition to
a new operating system that could have
become an ecosystem platform were slow
and half-hearted, coming to fruition too
late. By then, Google (with Android) and
Apple had won the ecosystem battles,
leaving no room for Nokia, even in
alliance with Microsoft, to build a third
credible ecosystem.
In contrast, all three current industry
leaders can bolster their smartphone
| January 2020

businesses with strong positions in
adjacent areas: components and home
appliances for Samsung; AI, big data
analytics and an integrated approach to
communication equipment for Huawei;
and, of course, a range of other devices
and services for Apple.

A vulnerable giant? | It must be
noted that these adjacent businesses may
not all offer the same support. Samsung
looks perhaps most vulnerable as
strength in components is not as deeply
rooted in an ecosystem as Apple’s and
Huawei’s service activities. With growing
hardware commoditisation and the rise
of new service-based competitors (from
resurgent traditional telcos and new
media companies to juggernauts such
as Amazon and Alphabet), a hardwaredriven competitive position may be
weakened over time. The bevy of new
Chinese hardware competitors also
makes for a more challenging market.
Apple and Huawei’s own challenges of
late stem largely from trade wars and U.S.
extra-territorial laws and regulations,
as well as European concerns about
fair taxation. Geopolitical factors are
fueling the current spat between the U.S.
government and Huawei over the U.S.
trade embargo with Iran, just as they
were behind past conflicts with ZTE,
another Chinese telecom equipment
company. Deepening cybersecurity
concerns on all sides also play a
significant role, in particular for Huawei
with its possible “back doors” into the
Chinese state security apparatus.
So, returning to the initial question of
“the next Nokia”: While Apple seems safe
now, there are plenty of likely candidates
on the list not just in telecom but from a
wide range of industries. Any firm that
has sacrificed long-term strategic vision,
innovation and agility to meet shortterm shareholder demands could well be
the next Nokia.
* Yves Doz: An Emeritus Professor of

Strategic Management at INSEAD
and the Solvay Chaired Professor of
Technological Innovation, Emeritus. He
is the programme director of Managing
Partnerships and Strategic Alliances.
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Will Apple Be
the Next Nokia?
Amid a stunning slowdown in
smartphone sales, what does
the future hold for Apple and its
global tech rivals?

Yves Doz*
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expected to visit Amaala from Gulf countries.
The second complex in Amaala will be
dedicated to arts and culture with museums
and designated places to host cultural events
from different countries of the world.
The third is an offshore island out in the
Red Sea, which will be another cultural center
offering a Riviera-style retreat. Plans are
underway to launch a new fleet of Amaalabranded electric cars to ferry visitors to and
from the resort. To this end, it is important
to note that MiSK, a non-profit foundation
established by Crown Prince Mohammed
Bin Salman to develop and empower Saudi
youth, has teamed up with Amaala to run an
internship program to attract and develop
young talents to serve in the hospitality
sector.
On the other hand, Amaala has also tied up
with a number of major marine conversation
groups to ensure the continued health and
biodiversity of the Red Sea. It has signed an
agreement with the Prince Albert II of Monaco
Foundation, the Centre Scientifique de Monaco
and the Oceanographic Institute.

| January 2020
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With proximity to major destinations
in the region including Riyadh, Jeddah,
		
Dubai, and Istanbul, Amaala
will have all the potentials to become
the heart of the new Middle East Riviera

| January 2020

Amaala will host exciting events for
local and international visitors besides
featuring a contemporary art museum
and cultural district. Inspired by the
visionary leadership of Custodian of
the Two Holy Mosques King Salman
Bin Abdulaziz and Crown Prince
Mohammed Bin Salman, Amaala will
give a new boost to the Kingdom’s
hospitality sector and pioneer the way
luxury will be experienced and redefined
in years to come.
This huge uber-luxury destination
will also have a marine institute,
located above and also below the
waterline to observe and ensure a better
understanding of the natural habitat.
Besides, Amaala will have 2,500 luxury
hotel rooms, 700 villas, 200 shops,
restaurants, and galleries, as well as four
marinas. The three different zones of
the Amaala project will have distinct
functions and services. The first will be
health, wellbeing, and sports-focused,
containing a research institute, medical
wellness resort as well as centers for
wellness.
Amaala will serve as a luxury and
wellness, which will go a long way
in helping and treating people of the
Gulf states suffering from diabetes and
obesity. It has been designed as such
because the initial crowds of visitors are
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The project is part of an integrated
comprehensive plan to develop the
Kingdom’s Red Sea coast, which includes
Neom and the Red Sea Project. All
of the developments on the Red Sea
are designed to build and co-exist in
a complementary manner to cover
different target segments by providing a
slew of offerings to cater to their needs.
Amaala will be an exclusive zone in the
beautiful coastal region for providing
guests with a luxury lifestyle.
Amaala, which will meet the target
date of completion in 2028, will be a
significant driver to attract domestic
and foreign direct investment, stimulate
growth and job creation on the northwestern coast of Saudi Arabia. As per the
policies spelled out in the Saudi Vision
2030, this project is primarily designed
to support the diversification of the
Kingdom’s leisure and tourism industry.
Not only this, Amaala will create
22,000 job opportunities mainly in its
200 high-end retail establishments, fine
dining, wellness, and entertainment
outlets. The PIF has announced that
“Amaala will sit alongside Neom and
the Red Sea Project as part of the gigaprojects investment portfolio, helping to
establish a unique tourism ecosystem,
supporting economic diversification and
creating job opportunities.”
A major waterside facility with
specially designed harbors with
moorings for pleasure yachts and
boats will be added attraction. With
proximity to major destinations in
the region including Riyadh, Jeddah,
Dubai, and Istanbul, Amaala will have
all the potentials to become the heart
of the new Middle East Riviera. The
destination will become one of the
world’s most exclusive enclaves, offering
exquisitely designed botanical gardens
featuring works of art and sculpture and
breathtaking landscapes.
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Amaala will have 2,500 luxury hotel rooms,
700 villas, 200 shops, restaurants,
and galleries, as well as four marinas
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This huge uber-luxury destination
will also have a marine institute, located above
and also below the waterline to observe
and ensure a better understanding
			
of the natural habitat

Saudi Arabia’s largest
One oftourism
projects, the Amaala

resort, has been geared towards
becoming a transformative and unique
world-class luxury tourism destination
dubbed the ‘Riviera of the Middle East’.
The state-owned Public Investment Fund
(PIF) is spearheading the project and has
provided initial funding for the massive
tourist destination on the north-western
coast of the Kingdom on the Red Sea.
Designed to create and elevate the very
best in travel, Amaala will allow travelers
to immerse themselves in the finest
wellness, art, culture, heritage, sports
and fitness offerings. It will redefine
the luxury and tourism experience by
presenting expertly curated journeys of
the self-transformation and exhilaration.
“It aims to break ground shortly”, said
Nicholas Naples, Amaala chief executive
officer, in a report published recently.
This mega tourism project, covering
3,800 square kilometers, will provide
world-class facilities and focus mainly
on wellness, healthy living, fitness,
exuberance, and meditation. It will have
1496 residential units. According to
Naples, “the masterplan for the overall
project and its three zones have been
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approved.” A consortium will design and
create innovative concepts for Amaala
and its three zones, which are known
as ‘Triple Bay’, ‘The Island’ and ‘The
Coastal Development.’
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Amaala

Amaala
Luxury in the Red Sea
Saudi Arabia’s huge ultra-luxury destination dubbed as
‘the Riviera of the Middle East’ will set new standards in
luxury holidays, conservation and tourism.

By Ghazanfar Ali Khan
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The movie portrays the story of King Faisal,
who was entrusted with the task
to negotiate with the British leaders
in London about the establishment
of the Kingdom of Saudi Arabia

and well-wisher. The film ‘Born A King’
premiered in theaters across the Middle
East and North Africa including Saudi
Arabia on Sept. 26.
Speaking about the film, Gomez said
that the movie will break stereotypes
about Saudi Arabia. “I think this movie
will help the opening of the Kingdom
to the world because it shows Saudi
Arabia they don’t know, and it has been
a wonderful experience for me,” Oscarwinning producer Gomez added. “I
have worked three years since we started
developing the picture and from the very
first moment, we got support and help
from the Al Faisal family who supervised
the actions and casting,” he explained.
Gomez was speaking at Saudi Media
Forum in Riyadh recently. Alongside
the filmmaker at the media forum sat
Saudi actor Rawkan Binbella, who has
portrayed King Abdulaziz in the film and
the real King Faisal’s grandson. The cast of
the movie includes Abdullah Ali as Prince
Faisal, Ed Skrein as Philby, Hermione
Corfield as Princess Mary, Celyn Jones as
Winston Churchill, Kenneth Cranham as
Lord Curzon and Lewis Reeves as Prince
of Wales.
The film, starring Ed Skrein and
Hermione Corfield, has been produced
by Spanish film producer Andres Gomez,
who won a Best Foreign Language Film
category Oscar for “Belle Epoque”.
Skrein is also well known for acting in an
American superhero film ‘Deadpool’ in
2016, whereas Corfield is known for his
role in American action spy film ‘Mission
Impossible: Rogue Nation’. Spanish film

director Agusti Villaronga directed the
film, while the Saudi writer Bader Al
Samari, as well as Henry Fitzherbert and
Ray Loriga, wrote the script.
One of the film’s remarkable aspects
was the diverse cast with many actors
from the Kingdom, who have been
given the lead roles. The cast includes
many Saudi artists and crew, with film
shootings taking place in the UK and
Saudi Arabia. The movie sheds light on
the early life of King Faisal and his 1919
diplomatic mission to the UK where he
represented his father King Abdulaziz at a
meeting with King of England George V.
The producer of the film decided to take
as many Saudi cast and crew as possible to
give a realistic touch to the movie.
This led him to select Rawkan Binbella
as Ibn Saud and Abdullah Ali as Prince
Faisal. Abdullah, who underwent a screen
test, was selected out of about 200 boys.
To this end, it is important to mention
that the movie consisted of about 200
crew members and half of them were
Saudis. Todd Nims, a former Saudi
Aramco employee and co-producer of
“Born a King,” helped with the casting
and development of the Saudi component
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of the movie. “Casting was a challenge,”
said Nims, noting that more than 1,000
people showed up to the auditions.
The film production team also faced
several challenges in sourcing props, such
as artillery and ambiance of that period.
Four years in the making, the $12 million
film was shot for about seven weeks in
London and three weeks in Riyadh and its
suburb Al-Diriyah. The team is thankful
to Prince Turki Al-Faisal, a senior royal
family member, for lending full support
at every stage of production. The plot of
the film is deeply rooted in the history
and heritage of Saudi Arabia.
‘Born A King’ includes different aspects
of the historical record of the Kingdom,
but the narrative has been enhanced
with fictional detail to provide context.
The movie provides knowledge about
Saudi history with factual accuracy,
entertainment, and emotional engagement,
encompassing all elements created to
re-visit the life and times of King Faisal.
The filmmakers are also negotiating with
Netflix to show this movie on the Netflix
platform. The movie, filmed in English
and dubbed in Arabic, is being shown on
flights of Saudi Arabian Airlines.
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Born A King

Since

‘Born A King’
The Story
of
King Faisal

the inception of cinema,
historians and filmmakers
have ignored or only briefly mentioned
Arab productions, Arab history, and
achievements in their depictions of the
history of cinema. But this era ends with
the release of ‘Born A King’, a SaudiBritish historical drama directed by Agusti
Villaronga and produced by Andres
Vicente Gomez. This blockbuster movie
is based on a real-life story of late King
Faisal Al-Saud, who led a high-profile
diplomatic mission to the UK at a young
age of 13.
The movie portrays the story of King
Faisal, who was entrusted with the task
to negotiate with the British leaders
in London about the establishment of
the Kingdom of Saudi Arabia. The film
shows the diplomatic maturity of young
Prince Faisal, who talks to leaders like
Lord Curzon and Winston Churchill
while making Princess Mary his friend

A movie that breaks stereotypes
about Saudi Arabia.

By Ghazanfar Ali Khan
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SkyTeam

Connected,

That’s What We Are
Here

at SkyTeam we know all about the
importance of connections - every day
we connect customers to thousands of destinations
through our global network of 19 airlines. While
you can catch up on all the latest SkyTeam news
in the magazine you’re holding, our social media
platforms offer much more insight into what’s
happening across our alliance.
Head to Instagram @SkyTeamAlliance to discover
stunning photography that gives you a pilot’s-eye
view of some of the world’s greatest destinations,
and learn more about our airlines and their
amazing crew through the #MeetTheMembers
hashtag.
Want to know more about SkyTeam benefits,
services, and lounges? Head to our Facebook page
facebook.com/skyteam/ where you can watch quick
videos on SkyTeam’s offerings, as well as smart
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packing hacks and how to take great food pictures
when you’re traveling for your own social media.
We’re also on LinkedIn linkedin.com/company/
skyteam/; here you can find lots more content on
the SkyTeam family, comment on our news and
connect with us professionally.
Social media has changed the way we see the
world and how we at SkyTeam connect with our
customers. Follow us and be among the first to
hear our news, services and launches as well as our
exciting plans for the future.
SkyTeam is an airline alliance of 19 members
across a global network which collectively welcome
customers on more than 15,400+ daily flights to
1,036+ destinations in 170+ countries. Find out
more about news, services and upcoming events at
www.skyteam.com
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Splendid
at Sunset
The majestic Sheikh Zayed Grand
Mosque in Abu Dhabi, United Arab
Emirates, at dusk. The largest mosque
in the country, it features 82 whitemarble domes of varying sizes.

Photograph by: Kenneth Geiger
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Falling
in Love
Southern beech foliage in El
Chaltén, a mountain village in
Los Glaciares National Park in
Argentina. Fall in Argentina
runs from March to May.

Photograph by: Michael Melford
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