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بحيرة من السماء
من علو  650مرتًا تقتن�ص العد�سة منظ ًرا
�ساح ًرا لبحرية تبوك اجلاثمة بني الأودية.
ينع�شها املطر فيخ�ض ُّر ما حولها ،وتعك�س
البحرية ال�سماء املنذرة بالغيث الوفري.
تصوير :فواز الشريف
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طائر النساج
ماهر هذا الطائر يف ن�سج �أع�شا�شه ،وجميل
يف لون ري�شه الأ�صفر .على غ�صن من �أغ�صان
�شجر مدينة الطائف يقف هذا الطائر بهدوء
الن�ساج �أمام الكامريا.
تصوير :فواز الشريف
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شالل السيل
�أول الغيث قطرة ،و�أول ال�سيل من فوق جبال
ال�شق ،يف منطقة تبوك ،ماء الرمل الذي
يهبط �شال ًال �إىل وادي ال�شق ال�سحيق .يتوايل
املطر �إىل �أن ي�صفو املاء.
تصوير :عواد العطوي
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واد آسر
�إطاللة على وادي مار�سيانغدي ريفر فايل ال�ساحر الذي
يزهو �أدميه بب�ساط �أخ�ضر ن�ضري بالقرب من منطقة
بانديبور يف نيبال .يتقاطع الوادي مع حلبة التنزه يف
حميط جبل �أنابورنا.
�إنها طريق رائع يتخذ �شكل حدوة فر�س يف حميط اجلبل.
Photograph by: Kike Calvo
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الطائر الناطق
يجثم طائر الزرزور املعروف على غ�صن �شجرة يف متنزه كازيرانغا الوطني
يف منطقة �أ�سام يف الهند .يف عام � ،2000صنفه االحتاد الدويل للحفاظ
نوعا من الأنواع الدخيلة املثرية للإزعاج.
على الطبيعة ً
Photograph by: Roy Toft
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بحيرة مشعة
تت�ألق بحرية ت�شاغان ،التي تعرف � ً
أي�ضا با�سم «البحرية الذرية» ،بالقرب من منطقة �سيمي
يف كازاخ�ستان .ال تزال مياه البحرية م�شعة للغاية بعد �أن ا�ستخدمها االحتاد
ال�سوفيتي موق ًعا للتجارب النووية يف عام .1965
Photograph by: Gerd Ludwig
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برج وول وورث
نيويورك
رمبا

ال ي�صنف مبنى وول وورث يف
نيويورك �أقدم ناطحة �سحاب يف
العامل� ،إذ �سبقه �إن�شاء عدد من املباين ذات
االرتفاعات ال�شاهقة يف واليات �أخرى يف
الواليات املتحدة الأمريكية .ولكن �أهمية
هذا املبنى التاريخي ترجع �إىل �أنه �أحد
�أقدم ناطحات ال�سحاب الباقية حتى الآن،
ومل يطلها الهدم ،رغم تاريخها الذي جاوز
 100عام� ،إذ اكتمل بنا�ؤها عام .1913
يقع الربج يف �ضاحية مانهاتن ،وجرى
بنا�ؤه على الطراز القوطي ،من قبل املهند�س
املعماري الأمريكي كا�س غيلربت ،حيث بو�شرت
�أعمال الت�شييد الفعلية يف �أواخر عام .1910
ُ�صمم املبنى لي�ضم  60طابقًا ،بارتفاع
يبلغ نحو  241مرتًا .وظل وول ورث �أطول بناء
يف العامل حتى �إن�شاء برجي  40وول ا�سرتيت،
وكراي�سلر عام  ،1930حيث جتاوز ارتفاعهما
ارتفاع برج وول وورث ب�أمتار قليلة.
يحتوي املبنى على حمطة توليد طاقة
خا�صة به ،ويت�سم بزخارفه الداخلية
واخلارجية التي ت�ستلهم �إبداعاتها من
ق�صور �أوروبا القوطية .و�أن�شئ به �أول نظام
م�صاعد �سريعة يف العامل ،وي�ضم �أكرث من
�ألفي مكتب وخم�سة �آالف نافذة.
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 24ساعة

 24ساعة
في

يوفيل

الريف اإلنجليزي مقصد للباحثين عن
الهدوء والسكينة والجمال المتناهي.
وبلدة يوفيل التي تقع ضمن مقاطعة
سمرست في جنوب غرب إنجلترا على
بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من
العاصمة لندن ،هي إحدى هذه األماكن
الريفية التي لن ُتنسى ،حيث سيبقى
عبق الفندرها في ثنايا الذاكرة .لكن
المفارقة أن هذه البلدة الهادئة اليوم
ً
هدفا في الحرب العالمية الثانية
كانت
إذ قصفت ،ألنها كانت مرك ًزا للصناعات
الدفاعية والطائرات العسكرية.

أين تذهب؟
يف الريف الإجنليزي تكون الطبيعة هي املق�صد .فكل
ما يف بلدة يوفيل ي�ستحق الوقوف عليه من م�صنع
الن�سيج القدمي حتى القالع الكثرية التي �أ�صبحت
مواقع ت�صوير لبع�ض الأفالم التي حتكي حقبة القرون
الو�سطى .كما توجد �أماكن التنزه يف �شوارع يوفيل
الهادئة ،والتمتع مبنظر الالفندر و�أ�شجار الكرز.
يوجد يف يوفيل متحف ال�سكة احلديدية ال�شهري،
ومركز جتاري حديث ،كما توجد منطقة و�سط
البلدة التجارية التي ت�ضم كث ًريا من املحال التجارية
الربيطانية ال�شهرية ،وعددًا من املقاهي العاملية .وال
ينبغي تفويت الفر�صة لزيارة حديقة يوفيل الريفية
التي ت�ضم �أروع امل�ساحات الزراعية املفتوحة.

أين تسكن؟
The Masons Arms
يقع هذا الفندق ال�ساحر يف الريف اجلميل على
بعد  10دقائق بال�سيارة من و�سط بلدة يوفيل.
جرى ت�صميمه على طراز القرون املا�ضية ب�سقف
من الق�ش وواجهة جدار حجري و�إطاللة على
حديقة جميلة .على الرغم مما يبدو عليه من
اخلارج �إال �أن غرفه ت�شتمل على جتهيزات حديثة.
يتم حت�ضري امل�أكوالت من املنتوجات املحلية يف
خا�صا.
مطعم الفندق ،ما مينحها مذا ًقا بيت ًيا ً
ميكن ا�ستك�شاف طرق املنطقة الريفية
اجلميلة والغابات ،حيث تقع على بعد �أقل من 30
كم عن هذا الفندق.
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ماذا تتسوق؟
يوفيل �أ�شبه ما تكون �سوقها وحمالتها التجارية مبركز
بيع ال�سلع املخف�ضة ،فكل �شيء متاح ب�أ�سعار �أقل من
غريها .لذا فالت�سوق فيها ماتع و�سط �أجواء رائعة
يكفلها �سوق و�سط البلدة املك�شوف .كل ما عليك فعله
�أن ت�أخذ املظلة املطرية حت�س ًبا لتقلبات اجلو.
ميكنك التلذذ باملنتوجات الزراعية الطازجة
عند زيارة يوفيل .فهناك �سوق املزارعني الذي يقام
يو ًما يف الأ�سبوع ،حيث تباع فيه الفواكه الطازجة،
واخل�ضراوات ،والأجبان امل�صنعة حمل ًيا.

من هنا وهناك

آسيا واالستعداد للمستقبل
بلغت

املدن العمالقة يف �آ�سيا نطا ًقا ال ميكن ت�صوره من حيث
ارتفاع معدالت ال�سكان ،الأمر الذي ا�ستدعى ت�سا�ؤ ًال حول
مدى ا�ستعداد الآ�سيويني لال�ستفادة من الطفرة ال�سكانية القادمة �إىل
املناطق احل�ضرية.
ت�شري تقديرات الأمم املتحدة �إىل �أن �أكرث من ن�صف �سكان �آ�سيا
البالغ عددهم  4.5مليار ن�سمة �سيعي�شون بحلول عام  2026يف املدن .و�أن
النمو ال�سكاين ي�سري يف املناطق احل�ضرية بوترية مده�شة.
يف تقرير �أعده الباحث املتخ�ص�ص يف درا�سة املدن والهجرة
والتقنيات احلديثة روبرت موغا ،لفت �إىل �أن امل�شهد احل�ضري يف �آ�سيا
متنوع ب�شكل ال ي�صدق .وقد جمعت بلدان مثل ال�صني واليابان من الرثاء
والبنية التحتية املالئمة واملرافق واخلدمات ،ما ي�ؤهلهما للتعامل مع
ن�صف قرن من التح�ضر املت�سارع ،عن جدارة .لكن هذا الو�ضع الذي
مريحا ال يخلو من قالقل� ،إذ تقرتب التو�سعات ال�سكانية
يبدو يف ظاهره ً
يف بع�ض املدن ال�صينية من الذروة ،يف الوقت الذي ت�شهد فيه كثري من
ً
ملحوظا يف عدد ال�سكان.
املدن اليابانية �شيخوخة �سكانية ،وتراج ًعا
تعمل كثري من املدن الآ�سيوية على تطوير حلول لتحدياتها لت�صبح
�أكرث ا�ستعدادًا للم�ستقبل ،عرب ت�سخري التقنية .وقد تو�صل تقرير
روبرت موغا �إىل �أن ت�صنيف املدن الأوىل الأكرث ذكاء وا�ستعدادًا تقن ًيا
للم�ستقبل هي على الرتتيب :طوكيو ،و�سنغافورة ،و�سي�ؤول ،و�أو�ساكا،
و�شنغهاي ،وناغويا ،وبكني ،وكواالملبور ،وبانكوك.

الذكاء االصطناعي والمستقبل
وف ًقا

ملا يراه الرئي�س التنفيذي ل�شركة جوجل �ساندر بيت�شاي ،ف�إن
الذكاء اال�صطناعي �سينقذ الب�شر ولن يدمرهم ،بل �إنه رمبا
يكون �أهم �إجناز قامت به الب�شرية على الإطالق ،والأمر يتوقف على
تعامل الإن�سان مع التقنية واحلر�ص على ت�سخريها للخري ،مع تقليل
�سلبياتها و�أخطارها قدر الإمكان.
ت�ساند ت�صريحات بيت�شاي جمموعة من التوجهات املتفائلة ب�ش�أن
م�ستقبل الذكاء اال�صطناعي ،ر�صدها موقع ذا كونفرزي�شن يف تقرير
حول الروبوتات ومدى ت�أثريها يف م�ستقبل الوظائف� ،إذ يمُ كن من
خالل الذكاء اال�صطناعي التغلب على كل امل�شاكل اململة للعالقات
الإن�سانية عرب احل�صول على حياة مثالية مع �شركاء �آليني ،ميكن
التحكم فيهم ب�سهولة مبا يلبي االحتياجات الأ�سا�سية ،وهو ما يقدم
مفهوما جديدً ا للعمل.
ً
الوجه املناه�ض لهذه النظرة املتفائلة يتوقع �أن الروبوتات �ستُع ّر�ض
الوظائف للخطر يف جميع �أنحاء العامل ،ولي�س فقط يف جمال الإنتاج
ال�صناعي .ونتيجة لذلك �ستذوب الطبقة الو�سطى ،و�سيحل حملها فقر
جماعي وعدم ا�ستقرار �سيا�سي.
ير�صد التقرير �ضعف وجهة النظر املت�شائمة ،من حيث كون
الروبوتات من �صنع الب�شر ولن ت�ضاهي براعة الأيدي الب�شرية .و�ستفتقر
�إىل النطق املبني على الإدراك ،و�إىل حا�سة اللم�س فائقة الدقة كما يف
�أنامل الإن�سان .لذلك �سيبقى عقل الإن�سان هو امل�سيطر كون الروبوتات
�آالت فقط ال تُبدع يف غياب العقل الب�شري.
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تضاريس ُملهمة
رحلة بين أجمل التضاريس في
المملكة العربية السعودية.

عبير الفوزان
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جبال َب ْج ّدة
تعد ت�ضاري�س جبال بجدة ،الواقعة يف منطقة تبوك
�شمال غرب اململكة العربية ال�سعودية ،من الت�ضاري�س
امللهمة ب�شموخها .فهي امتداد الفت جلبال ال�سروات.
تقع هذه اجلبال ،حتديدًا ،يف منطقة ح�سمي التي
تبعد عن تبوك  80كم ،وتتميز بتكوينات �صخرية
متعرجة فاتنة ،ما ي�ؤهلها لأن تكون مكا ًنا رائ ًعا لهواة
الت�سلق .فاملنطقة حمر�ضة على ذلك.
فواز ال�شريف

حتظى

اململكة العربية ال�سعودية بكثري من الأمكنة الطبيعية ،والت�ضاري�س التي قل نظريها ،ا�ستمدت جمالها بفعل
م�سرحا لأحداث وقعت خارج
عوامل التعرية� ،أو بفعل ظواهر جيولوجية .ت�ضاري�س خالقة تليق ب�أن تكون
ً
املكان والزمان� .إنها م�سرح ي�ستحيل على التقنيات احلديثة �أن ت�صنع �شبيهًا متق ًنا عنه.
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صحراء الربع الخالي
املتاهة

يف اجلمال ُملهمة ،فكم من مغامر جازف
بخو�ض متاهة الرمل يف الربع اخلايل
ليقب�ض منها على حفنة من ذهب الذكرى الذي ال
يذهب .جمال الربع اخلايل ي�صعب ت�صديقه ال�سيما
عندما ت�أخذ املناظر �أبعا ًدا من علو .فهناك كثبان
الرمل التي تت�شكل مع الريح واملوا�سم ،وهناك واحات
ميطرها املطر �أحيا ًنا والرمل غال ًبا ،وهناك الإبل
ال�سارية مع ظلها� .إن رمل الربع اخلايل كبحر تدفق من
عدة �أماكن فاحتال املوج على اجلفاف ،واملناخ القاري.
تقع �صحراء الربع اخلايل يف اجلانب ال�شرقي
اجلنوبي من اجلزيرة العربية ،وتُ�شكل ثلث م�ساحة
�شبه جزيرة العرب .ويقع جزء كبري من �صحراء الربع
اخلايل ،التي تعد ثاين �أكرب �صحراء يف العامل ،يف �أر�ض
اململكة العربية ال�سعودية.
تزخر ال�صحراء ال�ساحرة القا�سية ب�أنواع كثرية من
احلياة الفطرية على الرغم من ق�ساوة العي�ش فيها.
لرملها الذهبي لغة ميتلك نا�صيتها �أبنا�ؤها ،فكانوا
خري الأدِ اَّلء .للرمل وكثبانه �أ�سماء و�أ�شكال يعرفها
اجليولوجيون و ُق�صَّ ا�ص الأثر .فهناك ما ي�سمى كثبان
الربخان ،والكثبان النجمية ،والكثبان املقببة ،والرمال
ال�صفائحية .من ال�سهل �أن يتوه املرء يف �صحراء
كالربع اخلايل ،لكن �أهلها تعلموا كيف يق�صون الرمل،
ويعرفون الطريق بنوع الكثيب.
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هيثم ال�شنفري

تقع صحراء الربع الخالي في الجانب الشرقي الجنوبي من الجزيرة العربية،
و ُتشكل ثلث مساحة شبه جزيرة العرب
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فوهة الوعبة
�أ�سطورة

الت�ضاري�س وجزء من �أ�سطورة املنطقة ،ت�سمى ر�سم ًيا
فوهة الوعبة ،بينما ت�سمى بني العامة «مقلع طمية».
تعد هذه الفوهة �شاهدة على اجلمال وملهمة للمغامرين وحمبي
الت�صوير .فلقد كرث احلديث حول �سبب وجود هذا امللمح الذي يعد
من غرائب الت�ضاري�س.
تقع فوهة الوعبة على الطريق ال�سريع الريا�ض -الطائف ،وتبعد
وحتديدا بالقرب من قرية حفر ك�شب ،و�أم
عن الطائف  200كم،
ً
جدا عرب
الدوم التابعتني ملحافظة الطائف .والو�صول �إليها �سهل ً
الإحداثيات.
الذاكرة ال�شعبية لأبناء املنطقة ،حتى يف ذاكرة املارين على
هذا املكان ،حفلت بالأ�ساطري حول الفوهة ال�ضخمة التي بلغ قطر
دائراتها  3كم ،بينما عمقها و�صل �إىل  380مرتًا .تقول الأ�سطورة:
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�إن هذه الفوهة حدثت بعد �أن اقتلع جبل طمية «وهو جبل �أنثى يف
الأ�سطورة» نف�سه عندما التمع الربق �صوب ال�شرق ،ف�شاهد «طمية»
جبل قطن الأبي�ض و�أُعجب به واجته �صوبه ،وخالل �سريه ت�ساقطت
منه احلجارة �إىل �أن و�صل بالقرب من جبل قطن .هذا هو التف�سري
الأ�سطوري للظاهرة اجليولوجية لوجود �صخور �سوداء �شبيهة ب�أر�ض
املقلع على طوال الطريق بني الطائف والق�صيم.
هناك �أكرث من تف�سري جيولوجي لهذه الفوهة ال�ضخمة ،فالأول
يقول �إنها ن�ش�أت من جراء �سقوط نيزك� .أما التف�سري الثاين فريى
�أنها يف الأ�صل فوهة بركانية ،والثالث ُيق ُّر بخفوت يف الق�شرة
الأر�ضية يف هذه املنطقة ،ما جنم عنها هذه احلفرة امللحية .و�أ ًيا
كان ال�سبب ف�ستظل فوهة الوعبة جز ًءا من ت�ضاري�س اململكة العربية
ال�سعودية امللهمة للحكايات واجلمال.

فواز ال�شريف

تقع فوهة الوعبة على الطريق السريع الرياض -الطائف،
وتحديدا بالقرب من قرية حفر كشب،
وتبعد عن الطائف  200كم،
ً
وأم الدوم التابعتين لمحافظة الطائف.
					
جدا عبر اإلحداثيات
						
والوصول إليها سهل ً
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متنزه الحبلة
ك�أنها

عبداهلل العماين

جنة على الأر�ض ،تهبط �إليها �أو ت�صعد
لها بحبال ممتدة من ال�سماء حتى ت�صل
�إىل هوة �سحيقة مده�شة ،هذا امل�شهد هو جزء من
متنزه طبيعي ملهم.
يقع متنزه احلبلة يف جنوب غرب اململكة العربية
ال�سعودية ،يف منطقة ع�سري ،ويبعد م�سافة  50كم
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عن مدينة �أبها ،وم�سافة  40كم عن مدينة خمي�س
م�شيط .يتكون من جز�أين �أحدهما يف علو اجلبال،
والآخر يف الهوة ال�سحيقة التي ت�صل �إىل م�سافة 300
مرت عم ًقا .الإلهام يتجلى يف احلبلة الواقعة بني جبال
ع�سري ال�شاخمة وبني الواديني مع الت�ضاري�س ال�صعبة
اجلميلة ،التي احتال على �صعوبتها الأهايل ،يف

املا�ضي ،با�ستخدام احلبال ،فجاءت هذه الت�سمية� .أما
اليوم فيمكن لل�سائح �أن يتنقل بالتلفريك بني اجلبال
مل�شاهدة �أجمل الت�ضاري�س امللهمة التي جتمع بني اجلو
واد ال ين�سى .كما
العليل واخل�ضرة الطبيعية وم�شهد ٍ
ي�ستح�ضر �إبداع �إن�سان تلك املنطقة الذي تغ َّلب على
�صعوبات منطقته ،دون امل�سا�س بجمال ت�ضاري�سها.
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جبل القارة
بني

وجدي املن�صري

�سحر املغامرات وغمو�ض الكهوف
وجمال التجاويف والهياكل ال�صخرية
يف جبل القارة يكون الإلهام حا�ض ًرا بقوة بني
جمال النحت الرباين الذي يختلف فيه ال�صوت
وال�صورة ،فتُجرب الأ�صوات بني جبل القارة
ويرتدد �صداها الذي يختلف عن �أي �صدى.
يقع جبل القارة يف حمافظة الأح�ساء،
�شرق اململكة العربية ال�سعودية ،يف بلدة �صغرية
ت�سمى القارة.
�سمي هذا اجلبل ن�سبة �إىل قرية القارة.
يبعد عن مدينة الهفوف م�سافة  15كم ،يف
و�سط واحة حتيط به النخيل .ولفرادة هذا
اجلبل وغرابة �شكله والطق�س داخله ،جرى
ومتنف�سا طبيع ًيا،
ت�أهيله ليكون وجهة �سياحية،
ً
وهو اليوم على اخلارطة ال�سياحية بو�صفه
وجهة مثالية للأهايل ،حيث مينح �شغف
املغامرة لديهم متعة� .إذ يعد الولوج جلبل قارة
من املغامرات الآمنة.
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ADVANCED NEUROLOGICAL
REHABILITATION IN SWITZERLAND
Clinique Valmont: Remarkable rehabilitation technology for stroke recovery
According to the World Health Organization
(WHO) one person in the world is affected
by a stroke every 5 seconds. Today, statistical
evidence indicates that 2 out of 3 stroke victims
may suffer from severe motor skill loss.
Particularly attentive to this major health
concern and mindful that the weeks succeeding
a stroke are crucial to optimally maximize stroke
patient recovery, Clinique Valmont is dedicated
to offering the most recent technological
advances and medical treatments to ensure that
its patients receive the best, made-to-measure
therapies currently available.

The THERA-TRAINER LYRA GAIT is an
innovative walking rehabilitation device which
plays a key role in the recovery program at
Clinique Valmont. Specially developed to
facilitate walking rehabilitation, the machine
enables stroke victims to recover motor skills
that until now were difficult to restore.

“Clinique Valmont together with a dedicated
team of highly qualified specialists is committed
to offering the most innovative and efficient
therapies and techniques currently available.
The best possible recovery of the patient is at the
center of our concerns”.
Marine Estrem, Director

The INTENSIVE VISUAL SIMULATION uses
virtual reality technology to assist patients to
restore upper limb impairment. The device
generates visual illusions based on the
movements of a healthy limb. The screen
replaces the image of the paralyzed arm with a
positive motion image created by the valid arm.
This flow of illusions promotes relearning and
motor recovery.
The ALTER G anti-gravity treadmill™ is another
of the latest treatments now available at Clinique
Valmont, offering innovative and unprecedented
technology. Based on a technology developed
by NASA, the AlterG® provides walking
rehabilitation with body weight reduction of up
to 80%. The patient can walk in a state of microgravity, thereby reducing joint constraints and
impact phenomena.
In certain cases, strokes can also negatively
impact the swallowing function. While
reeducation is traditionally carried out by
speech therapists, Clinique Valmont provides
further electrotherapy treatment using the
VitalStim® therapy system, which stimulates
the swallowing reflex and speeds up the
recovery process. This interactive reeducation
device displays muscle activity on a screen in
conjunction with sound signals reflecting effort
intensity.

Clinique Valmont excels in neurological and orthopedic
rehabilitation. Ideally located above Montreux, this
private hospital offers stunning views of Lake Geneva
and the Alps. Over the years, it has had the honor of
hosting many outstanding guests from all corners of the
globe: crowned personalities, politicians, famous artists
and athletes. An expert team of neuropsychologists,
physiotherapists, occupational therapists, speech
therapists, sports trainers and dieticians work in
coordination with the highest qualified physicians.
Route de Glion - 1823 Glion sur Montreux - Switzerland
www.cliniquevalmont.ch

Contact for international patients
GENOLIER PATIENT SERVICES
+41 22 366 88 18
info@genolierps.com
www.genolier-patient-services.com

سالزبورغ

سالزبورغ
جارة جبال األلب
فريدا قرب جبال
موقعا
تحتل سالزبورغ
ً
ً
األلب ،وتتميز بطبيعتها
الساحرة ،ومعمارها الذي يجسد سج ً
ال
تاريخيًا لنهضة معمارية
بديعة.

نجاة الوحيشي
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حتر�س

جبال الألب �سالزبورغ من اجلنوب،
في�ضفي ح�ضورها على املدينة الواقعة
على �ضفاف نهر �سالزاخ مهابة وجما ًال ،ويزيد
طبيعتها اخلالبة جاذبية وبهاء.
تقع �سالزبورغ ،رابع �أكرب مدن النم�سا� ،شمال
جبال الألب ،على احلدود الأملانية ،على بعد حوايل
 150كيلومرتًا �شرق ميونيخ ،و 300كيلومرت غرب
فيينا ،و 16كيلومرتًا من �إحدى �أعلى قمم جبال
الألب ،جبل �أنرت�سبريغ الذي يبلغ ارتفاعه 1972
مرتًا ،والذي يتيح ت�سلقه عرب «التلفريك» �إطاللة

خ�صو�صا مع
بانورامية رائعة على املدينة القدمية،
ً
ت�ساقط الثلوج يف ف�صل ال�شتاء.
قلعة الملح | ا�سم �سالزبورغ يعني «قلعة امللح».
ال غرابة يف ذلك ،ما دام امللح هو م�صدر الرثوة،
ومعني الرفاهية التي عا�شت فيها املدينة التي عرفت
مبناجم امللح وبازدهار هذه ال�صناعة احليوية بالغة
الأهمية ،خالل القرن التا�سع ع�شر حتى قبل ذلك.
من �أ�شهر مناجم امللح يف �سالزبورغ ،منجم
هاالين الذي يعد الأقدم على م�ستوى العامل ،ويقع

عند جبل دورنبريغ بالقرب من قرية هاالين التي
تبعد نحو  20كيلومرتًا عن املدينة .ميثل املنجم �إر ًثا
مه ًما ي�ؤرخ لن�شاط اقت�صادي مار�سه ال�سكان لعدة
قرون .ومتثل زيارته اليوم ،فر�صة للوقوف على �آثار
مده�شة خ ّلفها العاملون يف هذا املوقع الذي يك�شف
لزواره عن كنوز احتفظت بها �أنفاقه املمتدة على
م�سافات طويلة لقرون عديدة.
عمارة ثرية على مر العصور | تتج�سد
العمارة الرومانية والقوطية يف قلعة هوهن� ،إحدى
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 .1يرجع تاريخ بناء قلعة هوهن �إىل عام 1077م .وقد
مت جتديدها يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،لتمثل
�أحد �أهم معامل �سالزبورغ ال�سياحية.
 .2يقع البيت الذي ولد فيه م�ؤلف املو�سيقا ال�شهري
موزارت يف �شارع غيرتيدغا�سة .وقد مت حتويله
�إىل متحف ميثل وجهة ثقافية لآالف الزوار.
 .3حتيط جبال الألب مبدينة �سالزبورغ من جهة
اجلنوب ،وت�ضفي على املدينة جاذبية وبها ًء مع
اكت�سائها بالثلوج يف ف�صل ال�شتاء.
ُ .4خ�ص�صت عربات ت�سري على الق�ضبان لالرتقاء
�إىل قمم الألب يف بلدة هاالين املجاورة ملدينة
�سالزبورغ.

2

1
�أكرب القالع التي ترجع �إىل القرون الو�سطى يف
�أوروبا .انطلق بناء القلعة يف عام 1077م ،ومت
جتديدها يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،لت�صبح
بعد عمليات التو�سعة� ،أحد املعامل ال�سياحية
الرئي�سة يف �سالزبورغ.
يف نهاية القرن ال�ساد�س ع�شر ،تغريت مالمح
املدينة التي نفَّ�ضت عنها غبار الع�صور الو�سطى،
لتتحول �إىل مدينة من ع�صر النه�ضة ،يقف كثري من
جت�سدت
املعامل فيها �شاهدً ا على حتوالت جوهرية َّ
يف رموز معمارية لعل �أبرزها ق�صر هيلربون الواقع
جنوب �سالزبورغ ،الذي ي�شتهر بحدائقه البديعة،
وبروعة امل�ساحات اخل�ضراء املحيطة به ،ونوافريه
التي جتذب باندفاعات مياهها املفاجئة كث ًريا من
ال�سياح يف ف�صل ال�صيف.
من �أجمل مناذج الهند�سة املعمارية احلديثة
يف �سالزبورغ � ً
أي�ضا ،ق�صر املهرجانات الذي ي�ضم
ركحا يعد من �أكرب قاعات العر�ض يف العامل ،وي ِلجه
ً
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3

4

فيها ُولد الموسيقار العالمي موزارت ونشأ وترعرع ،وبها يقام في
			
كل عام مهرجان سالزبورغ الموسيقي الشهير
الزوار عرب خم�س بوابات برونزية َمهيبة� .أما جامعة
املو�سيقا والفنون امل�سرحية « ،»Mozarteumفترتبع
يف حديقة مريابل التي تعد حتفة فنية يف عامل
الب�ستنة ،ويرجع تاريخها �إىل عام  ،1690ومتثل
رئي�سا للجذب ال�سياحي يف
بنافورتها ال�شهرية معل ًما ً
املدينة .ت�ضم احلديقة ق�ص ًرا يرجع تاريخه �إىل عام
 1606تز ِّين قاعاته زينة رائعة .وقد �شهدت احلديقة
يف عام  ،1965ت�صوير فيلم «�صوت املو�سيقا The
 »Sound of Musicال�شهري.
ي�ضم و�سط املدينة �إىل جانب املباين التاريخية،
عددًا واف ًرا من املواقع ال�سياحية ،التي جعلت من
�سالزبورغ القدمية متح ًفا فن ًيا مث ًريا للإعجاب ،وهو
ما دعا �إىل �إدراج املدينة القدمية ،يف عام ،1997
على قائمة اليون�سكو للثقافة والرتاث.
التاريخ والفنون | متثل زيارة املتاحف �شغ ًفا
مث ًريا لدى من يق�صدها من ال�سياح املولعني

بالبحث عن التاريخ .ومتنح �سالزبورغ �ضيوفها
فر�صة االطالع على مقدار هائل من الآثار تكتنزها
متاحفها التي ت�ضم قط ًعا ثمينة ،ومقتنيات حتتفي
بتاريخ املدينة وحياة �سكانها على مر الع�صور� ،إىل
جانب ما ت�شكله من �إ�ضافة يف جمال الفن والهند�سة
املعمارية ،والعلوم ،والأدب ،واملو�سيقا ،وم�شاهري
الأعالم الذين مروا بها.
من عبق التاريخ �إىل عامل احلداثة ،حيث متحف
�سالزبورغ للفنون احلديثة الذي مت افتتاحه عام
 ،2004ويج�سد عرب �إطاللة مبناه املعا�صر رمزًا
لإبداع فني متنا ٍه يتجلى من خالل ما يحتويه يف
داخله من روائع ت�ؤرخ للفنون على مدى القرنني
الع�شرين واحلادي والع�شرين.
مسقط رأس موزارت | يتمثل �سحر �شارع
منوذجا
غيرتيدغا�سة ،يف بيوته ال�ضيقة التي ت�شكل
ً
مثال ًيا لهند�سة املدينة املعمارية يف الع�صور
33
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جت�سد حدائق مريابل حتفة فنية يف عامل الب�ستنة،
ِّ
ويرجع تاريخها �إىل عام  .1690ت�ضم احلدائق نافورة
�شهرية تعد م�صدر جذب للزوار ،وفيها �ص ِّور فيلم �صوت
املو�سيقا ال�شهري عام .1965
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يقع ق�صر هيلربون جنوب �سالزبورغ ،وي�شتهر بحدائقه البديعة ونوافريه التي جتذب باندفاعات مياهها املفاجئة كث ًريا من ال�سياح.

يقسم نهر سالزاخ المدينة إلى نصفين ،يمثل األيسر منهما المدينة
التاريخية بمبانيها ذات الطابع الباروكي العريق،
بينما يكرِّس الشطر األيمن المدينة الحديثة التي أنشئت
		
في القرن التاسع عشر
					
الو�سطى ،وممراته امللتوية و�ساحاته اجلميلة،
وحمالته التجارية الفاخرة التي تبيع اجلواهر،
وجتذب كث ًريا من ع�شاق الزينة واحللي ،وكذلك
متاجر العطور والتحف� ،إ�ضافة �إىل �ساحاته
ال�صغرية التي توفر ف�ضا ًء مثال ًيا يعج يوم ًيا
بالعرو�ض املو�سيقية والفنية ،ويقدم كل فناء فيه
�أ�سلو ًبا فريدً ا للأجواء الأكرث متعة.
يف هذا ال�شارع العتيق ويف بيت بالطابق الثالث،
ولد فولفغانغ �أماديو�س موزارت ،م�ؤلف املو�سيقا
العاملي ال�شهري يف  27يناير  .1756ثم حولت م�ؤ�س�سة
موزارت الدولية يف يونيو  ،1880البيت الذي عا�ش فيه
املو�سيقار مع �أ�سرته ل�سبعة ع�شر عا ًما� ،إىل متحف هو
الأول يف م�سقط ر�أ�سه ،و�أ�صبح فيما بعد وجهة ثقافية
لآالف الزوار من خمتلف �أنحاء العامل.
نزهة جميلة | ت�ستمد �سالزبورغ جمال
طبيعتها من التكوين اجلغرايف الرائع الذي تتميز
به والية �سالزبورغر الند� ،إذ حتظى املقاطعة
ب�سل�سلة من البحريات العذبة تُعرف باملثلث
الذهبي ،منها بحريات وولف غانغ �سي ،و�سانكت
جيلجن ،وموند�سي التي ت�سمى بحرية القمر .لذا

سالزبورغ مدينة الفنون والشوكوالته
حتتفي �سالزبورغ مبهرجانها العريق
للمو�سيقا ،والذي ظل منذ �إن�شائه عام
� ،1920أبرز املهرجانات ال�صيفية التي جتمع
فنون الأوبرا وامل�سرح واحلفالت املو�سيقية
الكال�سيكية .وقد احتفى املهرجان يف عام
 ،2006مبوزارت مبنا�سبة مرور  250عا ًما على
مولد الفنان العاملي ،عرب عزف � 22أوبرا من
مقطوعاته اخلالدة.
لي�ست املو�سيقا هي املظهر الوحيد للذائقة
الفنية يف هذه املدينة ال�ساحرة ،و�إمنا للأطايب
� ً
أي�ضا ن�صيب من جاذبيتها ،حيث ت�ش ّكل كريات
ال�شوكوالته ال�شهرية «موزارت كوغلن» مذا ًقا
رائ ًعا يحر�ص زوار �سالزبورغ على تذوقه واقتنائه.
هذه ال�شوكوالته ابتكرها حلواين �سالزبورغ بول
فور�ست عام  ،1890وما زال مالك امل�ؤ�س�سة
احلايل نوربرت فور�ست ،ي�صنع هذه ال�شوكوالتة
حتى اليوم وفق و�صفة جده الأكرب.

يعد التنزه يف �أرجاء املدينة والبحريات املحيطة
جتربة ماتعة ال تن�سى .ما زالت عربات اخليل
حتى اليوم حتاول مقاومة هجوم �سيارات الأجرة
املتعجلة ،وتثبت من خالل �أ�صوات حوافر خيولها
على الأر�صفة ،وحركتها الرتيبة عرب �شوارع
املدينة� ،أنها الأن�سب للقيام بجوالت هادئة تتيح
التقاط �أكرث امل�شاهد تفر ًدا وب�ساطة ،ومتنح
ال�سرور واال�سرتخاء يف جتربة نادرة ال تغني
عنها ال�سيارات وال الدراجات.
كما ميثل التنزه على �صفحة مياه نهر �سالزاخ
متعة ال ت�ضاهى ،وفر�صة ال�ستعرا�ض بانورامي لأجمل
مناظر املدينة و�سل�سلة جبالها اخلالبة .تبد�أ الرحلة
على منت قارب �أماديو�س �سالزبورغ الذي يتفرد
بت�صميمه ،وذلك عند ج�سر ماكارت ال�شهري ،ملتقى
ال�سياح الذين يف�ضلون الإطالالت النهرية من �أعلى
هذا اجل�سر العتيق .ثم تنتهي الرحلة بعودة القارب
ال�شهري �إىل املوقع نف�سه الذي انطلق منه ،عقب جولة
يتيح خاللها لركابه ا�ستعرا�ض حقب زمنية خمتلفة
جت�سدها املعامل املعمارية ل�سالزبورغ ،ليبد�أ املتنزهون
يف البحث عن جتربة فريدة و�شغف متجدد يف �ضواحي
املدينة اجلميلة.
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امل�س�ؤولون االقت�صاديون يف �سنغافورة مبقرتح �إىل قائدهم يتمثل يف جعل
�سنغافورة املركز العاملي الأكرب لألعاب الورق و�صاالته .وقاموا بتو�ضيح
ما �سيرتتب على ذلك من دخل كبري على البالد ،وتوفري وظائف وا�ستقطاب ال�سياح
الأجانب .وما �إن ر�أى م�ؤ�س�س �سنغافورة احلديثة ،يل كوان يو ،هذه اخلطة �إال و�أمر
متاما ،ومنع رفع �أي خطة م�شابهة م�ستقب ًال .بعدها ب�سنوات ُ�سئل يل كوان
ب�إيقافها ً
يو ملاذا فعلت ذلك؟ ف�أجاب�« :أردت �أن �أع ِّلم �أبناء �شعبي �أن الرزق ال ي�أتي ب�ضربات
احلظ واليان�صيب ،بل باجلد واملثابرة والعمل اجلاد!» ال�سطور التالية ت�صطحبكم يف
جتربة �سنغافورة يف التعليم والتنمية ،واحلرب على البطالة.
بداية ،كيف ن�ش�أت �سنغافورة؟ هنالك �أ�سطورة تقول �إن �أم ًريا من �سومطرة يدعى
�سانغ نيال �أوتاما خرج يف رحلة �صيد .وملا نزل ب�إحدى اجلزر �شاهد خملوقًا غري ًبا
اعتقد �أنه �أ�سد .لذا قرر �أن ي�ؤ�س�س مدينة على تلك اجلزيرة عام 1299م و�أطلق عليها
ا�سم مدينة الأ�سد� ،أو �سنغافورة كما ينطق باللغة ال�سن�سكريتية.
ننتقل للحديث عن التعليم .من املواقف التي ال �أن�ساها يف �أثناء زيارة جامعة نانيانغ
للتقنية عندما التفت ممثل اجلامعة قائ ًال�« :س�أبوح لكم ب�سر ع�سكري خطري :هذا
املبنى الذي �أمامكم يجري فيه �إعداد �أهم الكوادر الب�شرية التي تعد �صمام الأمان يف
�سنغافورة� ،إنها كلية �إعداد املعلمني!» ورغم الت�صنيف املتقدم جلامعته عامل ًيا و�آ�سيو ًيا
كان م�صدر الفخر عندهم هو وجود تلك الكلية ،و�أن عدد املعلمني يف �سنغافورة يفوق
عدد �أفراد اجلي�ش ال�سنغافوري.
يف الواقع ت�شري نتائج الدرا�سة التي جتريها الهيئة الدولية لتقييم التح�صيل
الرتبوي يف هولندا بعنوان« :االجتاهات يف الدرا�سة العاملية للريا�ضيات والعلوم
(� »)TIMSSإىل �أن �سنغافورة تربعت على عر�ش ال�صدارة عامل ًيا يف الريا�ضيات
لل�صف الرابع االبتدائي عام  ،1995وا�ستمرت يف ذلك ح�سب نتائج  2015التي ك�شفت
عن ت�صدرها عامل ًيا يف هذا املجال .يذكر �أن املراتب اخلم�س الأوىل للعام نف�سه ذهبت
جميعها لدول �آ�سيوية �شملت هوجن كوجن ،وكوريا اجلنوبية ،وتايوان ،واليابان .واحتلت
املجموعة الآ�سيوية نف�سها املراتب اخلم�س الأوىل الختبارات الريا�ضيات للمرحلة
الثامنة ،الثاين متو�سط .من هنا جند �أن هذه الأجيال ال�سنغافورية من الطلبة هي
�أ�سا�س النه�ضة االقت�صادية لبالدها.
ما زلنا يف عامل اجلامعات .يف زيارة جلامعة �سنغافورة الوطنية حتدث معي م�س�ؤول
اجلامعة راندال �أوجن قائ ًال« :علينا �أن نتفاو�ض �سنو ًيا مع وزارة القوة العمالية لتحديد
عدد الطلبة املقبولني يف خمتلف �أق�سام اجلامعة ،لن�ضمن وجود وظائف لطالبنا عند
تخرجهم ».وهنا تظهر �سيا�سة مهمة تتبعها القيادة ال�سنغافورية واملتمثلة يف احلد من
ن�سب قبول الطلبة يف اجلامعات! نعم ،ففي �سنغافورة يعد معدل االلتحاق باجلامعة
منخف�ضا� ،أقل من  ،%30ل�ضمان عدم تخريج طالب يحملون م�ؤهالت �أكرث من
ً
احتياج �سوق العمل .وي�ؤكد وزير التنمية الوطنية ،خاو بون وان ،هذا املبد�أ بقوله« :هل
تريد البالد كلها  %100من خريجي اجلامعات؟ �أنا ل�ست على يقني من ذلك .لكن ما
ال نريده هو �إيجاد بطالة كبرية من خريجي اجلامعات ».ورغم ذلك ،ففي الواقع ال
يتجاوز متو�سط معدل البطالة يف �سنغافورة حوايل  %2فقط.
يف املقابل ،جند ن�سبة االلتحاق باملعاهد الفنية ت�صل ملا يزيد على  .%70كما
جند �أن الإقبال �ضعيف ن�سب ًيا من الطلبة ال�سنغافوريني لإكمال درا�ساتهم العليا،
وذلك لأ�سباب اقت�صادية .للتو�ضيح �سيت�سلم املتميزون من خريجي البكالوريو�س
للأق�سام املالية ،والعاملون يف البنوك ،ما يقارب مرتني ون�صف ما يت�سلمه خريجو
الدكتوراه يف �سنغافورة.
كما يقول ليم ت�شوان بوه ،الرئي�س الأ�سبق للوكالة ال�سنغافورية للعلوم والتقنية
والأبحاث�« :أ�سو�أ �شيء ميكن �أن ت�صنعه الدولة لنف�سها هو �أعداد كبرية من خريجي
اجلامعات العاطلني عن العمل ،لأنهم الأقدر على �إحداث �أكرب �إزعاج و�إيجاد �أ�صعب
املتاعب ».وعندي اقتناع كامل ب�أن التحكم يف املدخالت� ،أعداد الطلبة الدار�سني
يف اجلامعات� ،أف�ضل من التعامل مع املخرجات ،الطلبة بعد تخرجهم بامل�ؤهالت
الأكادميية ،لأن �إدخال هذه الأعداد الكبرية للجامعات قد يعني ا�ستثما ًرا فوق
احلاجة ،وت�أجيل امل�شكلة ومواجهتها الحقًا!
نختم بكلمات باين �سنغافورة احلديثة يل كوان يو« :الدول تبد�أ بالتعليم ،وهذا
جدا ،اهتممت باالقت�صاد
ما بد�أت فـيه عندما ا�ستلمت احلكم فـي دولة فقرية ً
�أكرث من ال�سيا�سة ،وبالتعليم �أكرث من نظام احلكم ،فبنيت املدار�س ،واجلامعات،
و�أر�سلت ال�شباب �إىل اخلارج للتعلم ،ومن ثم اال�ستفادة من درا�ساتهم لتطوير
الداخل ال�سنغافوري».
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اقتصاد

الجانب المشرق
لالختالل الرقمي
كان يُنظر إلى التصنيع وثروات الموارد الطبيعية التي ُتصدر على أنها
اآلليات الوحيدة للنمو المستدام في العالم النامي .لكن اليوم ،أصبح للناس
صوت أعلى في إدارة ثرواتهم االقتصادية ،بما وفرته التقنيات الجديدة
والقدرة على الجمع بينها وبين اإلبداعات القديمة.
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تعكس الفجوة الرقمية ً
أنماطا أكبر من التمييز
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ً
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ما يبالغ يف الرتويج للتقنية على �أنها �إما
دواء مل�شكالت العامل و�إما لعنة را�سخة
ت�سبب اختال ًال وت�شريدً ا للأكرث �ضع ًفا .لكن من
الناحية التاريخية ،مل يكن �أي من هذه التو�صيفات
دقي ًقا .فبداية من املحرك البخاري �إىل احلا�سوب
ال�شخ�صي ،د�أبت االخرتاعات على حتويل املجتمعات
عموما
بطرائق معقدة .لكن لطاملا ا�ستحدثت التقنية ً
مزيدً ا من الوظائف والفر�ص الوظيفية �أكرث مما
دمرت .ومن املرجح �أن يتوا�صل هذا االجتاه.
ملاذا �أنا متفائل �إىل هذا احلد؟ لأنني �أرى،
يف �أي مكان �أنظر �إليه ،القادة يعيدون تنظيم
اقت�صاداتهم ل�ضمان �أن التغري التقني والت�شغيل
الآيل ي�شكالن �أ�صو ًال ولي�س تبعات .كما الحظت
م�ؤخ ًرا جلنة Pathways for Prosperity
� ،Commissionأو جلنة م�سارات �إىل الرخاء ،يف

جامعة �أك�سفورد ،ف�إنه من خالل «التفا�ؤل والعمل
اجلماعي» ميكن �أن تعمل ما ت�سمى بالتقنيات
الطليعية على متكني حتى �أكرث البالد فق ًرا.
خالل مدة طويلة من التاريخ احلديث ،كان
ُينظر �إىل الت�صنيع وثروات املوارد الطبيعية التي
تُ�صدر على �أنها الآليات الوحيدة للنمو امل�ستدام
يف العامل النامي .لكن اليوم� ،أ�صبح للنا�س �صوت
�أعلى يف �إدارة ثرواتهم االقت�صادية ،مبا وفرته
التقنيات اجلديدة والقدرة على اجلمع بينها وبني
الإبداعات القدمية .على �سبيل املثال ،جمعت
م�ؤ�س�سة ،Africa Soil Information Service
�أو خدمة معلومات الرتبة يف �أفريقيا ،املمولة
من م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س ،بني برنامج
اال�ست�شعار عن بعد وبيانات م�ستمدة من امل�صادر
العامة للتقليل من تكلفة ر�سم خرائط الرتبة مبا
ي�صل �إىل  .%97وفّر هذا للمزارعني �أ�صحاب
امللكيات ال�صغرية يف �أفريقيا �أدوات جديدة
التخاذ قرارات مبنية على �أدلة �إزاء عملياتهم ،من
ثم زيادة غلة املحا�صيل وتقليل تكلفة الت�شغيل.
على نحو مماثل ،ت�ستخدم �شركة تويغا فوودز
 Twiga Foodsيف كينيا التقنية لتعظيم �أداء �سل�سلة
�إمداداتها من خالل اجلمع بني مزارعي الفاكهة
واخل�ضراوات يف املناطق الريفية مع البائعني من
ذوي امل�ستوى ال�صغري واملتو�سط يف نريوبي� .ساعدت
مقاربة تويغا املزارعني على الو�صول �إىل �أ�سواق �أكرث
ربحية ،وزيادة االختيارات �أمام امل�ستهلكني ،والتقليل
�إىل حد كبري من خ�سائر ما بعد احل�صاد وخملفاته.
خ�صو�صا
ميكن �أن يكون الدمج الرقمي قوة م�ؤثرة،
ً
للن�ساء .جنحت خدمة  ،Go-Jekللم�شاركة يف و�سائل
النقل وتو�صيل املواد الغذائية ،يف زيادة �إيرادات
دخل ال�سائقني مبتو�سط  ،%44مبوازاة ربط كثري من
مورديها ،الذين هم عادة من الن�ساء ،باخلدمات
امل�صرفية لأول مرة.
بطبيعة احلال ،ف�إن اال�ستفادة من الإمكانات
التحويلية للتقنية �ستتطلب ا�ستثمار مزيد من
خ�صو�صا الن�ساء والأطفال.
الأموال يف النا�س،
ً
كما ذكرنا يف تقرير Goalkeepers Report
ال�صادر عن م�ؤ�س�سة غيت�س يف العام املن�صرم ،ف�إن
الرعاية ال�صحية والتعليم على نحو �أف�ضل ،وهما
ركيزتان مل�ؤ�شر ر�أ�س املال الب�شري التابع للبنك
الدويل ،ميكنهما �إطالق العنان للإنتاجية والإبداع،
واحلد من الفقر ،وجلب الرخاء .هذه املكا�سب
�ضرورية لتمكني البلدان من حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة التي حددتها الأمم املتحدة.
كما �سيتطلب ت�سخري التقنية � ً
أي�ضا �إ�صالحات
اقت�صادية ح�صيفة ،وبنية �أ�سا�سية �أف�ضل،
وم�ؤ�س�سات �أكرث قدرة ،وا�سرتاتيجيات توفر حلو ًال
رقمية لل�سكان املهم�شني .تتخذ بع�ض الدول هذه

اخلطوات الآن ح ًقا .فقد �أطلقت �إندوني�سيا،
طموحا لربط مئة
على �سبيل املثال،
ً
برناجما ً
مليون �شخ�ص �إ�ضايف بالنطاق العري�ض ،فيما
ي�شكل اعرتا ًفا ب�أهمية الدور الذي يقوم به الربط
الإلكرتوين يف تعزيز الفر�ص االقت�صادية.
مع ذلك ،تبقى خدمات الهاتف والإنرتنت
الأ�سا�سية باهظة التكاليف لكتلة «�أكرث مليار
�شخ�ص فق ًرا» يف العامل .هذا هو ال�سبب يف �أنه
ينبغي للحكومات واجلهات املانحة والقطاع اخلا�ص
�أن يعملوا م ًعا لإن�شاء مناذج �أعمال وت�سعري ت�سمح
با�ستعا�ضة التكاليف مع موا�صلة تقدمي م�ستوى
مالئم من اخلدمة الرقمية للم�ستهلكني الأكرث فق ًرا.
يعد الو�صول املجتمعي �إىل التقنية �أحد ا�سرتاتيجيات
احلد من الفقر اجلديرة باال�ستك�شاف.
�إن القدرة على حتمل التكاليف لي�ست العامل
الوحيد الذي يبقي التقنية بعيدة عن متناول
الفقراء� .إذ تعك�س الفجوة الرقمية � ً
أمناطا �أكرب من
وخ�صو�صا فيما يتعلق بالن�ساء.
التمييز االجتماعي،
ً
ف�أينما تعي�ش الن�ساء ،ف�إن احتمال متكنهن من
ا�ستخدام الإنرتنت يقل بنحو  %40عن الرجال،
ما ي�شري �إىل �أن التفاوتات االجتماعية تدفع � ً
أي�ضا
باجتاه تباينات يف �إمكانية الو�صول �إىل اخلدمات
الرقمية� .إن �إغالق هذه الفجوة �أمر ذو �أهمية
حيوية .عندما تتمكن الن�ساء من الو�صول �إىل
املجموعة الكاملة من اخلدمات الرقمية ،بداية
من اخلدمات امل�صرفية عرب الهواتف املحمولة �إىل
التطبيب عن بعد ،ف�إنهن ي�صبحن �أكرث ثراء و�أوفر
�صحة و�أف�ضل تعلي ًما على وجه عام.
يف حني يتخذ �صناع ال�سيا�سات يف كل من
البلدان املتقدمة والنامية قرارات وينفذون
ا�ستثمارات من �ش�أنها �أن تعمل على ت�شكيل امل�شهد
الذي تتبدى فيه ف�صول التغري التقني ،من املبهج
�أن نرى دو ًال تنخرط يف حوار حقيقي هادف حول
�آفاقها الرقمية .طاملا ي�شارك املواطنون ،الذين
يفهمون التقنية وتداعياتها ،يف هذه املحادثات،
ف�سوف يبقى من املمكن �صياغة حلول تلبي
احتياجات جميع النا�س.
�إن تقنيات اليوم الفائقة تتطور ب�سرعة مذهلة.
لكن مع ح�سن التب�صر والإعداد ي�ستطيع العامل �أن
يقلل �إىل احلد الأدنى من االختالل الرقمي الذي
�ستت�سبب فيه تلك التقنيات حت ًما ل�ضمان منو دائم
و�شامل� .إذا ن�سقنا ا�ستثماراتنا يف النا�س من خالل
�إنفاقنا على الإبداع فلن يرتك «الع�صر الرقمي»
اجلديد �أحدً ا خلف الركب.
* مارك �سوزمان  :Mark Suzmanالرئي�س التنفيذي
لال�سرتاتيجيات يف م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س.
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قيادة ومنظمات

اعرف نفسك

أسلوبك في
القيادة
إن الوعي بالذات يتيح لك استشراف المهارات التي ستحتاج
إليها مستقب ً
ال لكي تصبح القائد األفضل في أحسن حاالته.
هنريك بريسمان • ،ديبورا أنكونا •

كيف يمكنك التكيف في عالم سريع التغير؟
يف ع�صر يكافح فيه حتى املبتكرون يف �سيليكون فايل ملواكبة
التطورات� ،أ�صبح فهم القادة لأنف�سهم �أم ًرا �أكرث �أهمية من ذي
قبل .و�إال فكيف ميكنهم �أن يتعلموا �أو يتطوروا؟ �أو يكونوا فريق
�أحالم يعزز من نقاط قوتهم ويعالج نقاط �ضعفهم؟ �أو يتفادوا
املع�ضالت اخلفية املكلفة؟ يحتاج القادة املميزون �إىل �أن يكون
لديهم فهم م�ستفي�ض للعامل ،ولقطاع عملهم ،ول�شركتهم ،وعلى
وجه اخل�صو�ص لأنف�سهم.
كتب بنجامني فرانكلني «هناك ثالثة �أ�شياء قا�سية للغاية:
�إنها الفوالذ ،وحجر الأملا�س ،ومعرفة الذات ».ا�ستنادًا �إىل
�أبحاث ا�ستغرقت عقودًا حول كفاءة القيادة ودقة مراقبة
ممار�ستها� ،صممنا �أداة للتطوير وقيا�س الر�أي �س ّميناها x360+
لت�سهيل اكت�شاف الذات.
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األبعاد األساسية ألداة  x360+لتطوير القيادة

الفاعلية
من أنت

منذ �إطالق الأداة يف عام  ،2017ا�ستخدمها نحو
�ألفي م�شارك يف برنامج �إن�سياد من �أجل حتديد
�أ�سلوبهم احلايل يف القيادة� ،أي طريقتهم الفريدة
فيها ،وا�ستك�شاف كيفية حتقيق مزيد من االرتقاء
يف �أدوارهم� .أما عن �أدوات الإحاطة ال�شاملة
الأخرى ،360-degree ،فهي تتيح للم�شاركني
املقارنة بني الطريقة التي يرون بها �أنف�سهم وبني
التي يراهم بها املديرون ،والأقران ،واملر�ؤو�سون،
و�أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيون� .أثبتت الأبعاد
الثالثة الأ�سا�سية لأداتنا �صالحيتها يف ثقافات
امل�ؤ�س�سات كافة و�أمناطها.
يف مقالنا هذا� ،سنتناول « ُبعد التكيف»� ،أي
عن�صر «من �أنت» من �أداة .x360+

القدرة على التكيف والقيادة
ي�ستبطن م�ؤ�شر التكيف اخلا�ص بنا عقودًا من
الأبحاث لتمييز �أولئك الذين ميكنهم التعامل مع
�ضغط العمل ،وممار�سة القيادة حينئذ ،عمن ال
ميكنهم ذلك .يتناول هذا العن�صر من القيادة
جوانب الذات امل�ستقرة ن�سب ًيا التي ي�صعب تغيريها.
�إنه يقي�س قدرة الأ�شخا�ص على التكيف والإبداع يف
�سياق �سريع التغري .وهو ي�شتمل على خم�سة �أجزاء:
المرونة | يف بيئة تقت�ضي جتري ًبا م�ستم ًرا،
البد من االنتكا�سات .تكمن املرونة يف القدرة على
التعايف من هذه االنتكا�سات ،والعمل على نحو جيد
يف مواجهة املِحن� .أولئك الذين يت�سمون باملرونة
يتمتعون ب�آليات تكيف قوية ،وهم �أقل عر�ضة للقلق
واالكتئاب .قد ت�شري امل�ستويات املنخف�ضة للمرونة
�إىل احلاجة �إىل التكيف مع االنتكا�سات �أو االبتعاد
عن العمل القيادي املحفوف باملخاطر.

الصفات الخمس
الخطوات التي تتخذها
الذكاء العاطفي | عندما تزداد الأو�ضاع
�صعوبة فمن ال�سهل �أن ت�ستويل علينا امل�شاعر
ال�سلبية� ،أو �أن نفقد القدرة على التحكم يف
�أنف�سنا� ،أو �أن ن�شعر مبا يثقل كاهلنا .ي�شري
الذكاء العاطفي �إىل القدرة على مراقبة م�شاعرنا
وتنظيمها على نحو �صحيح ،كما �أنه يتعلق بتقييم
م�شاعر الآخرين و�أثرها .ينبغي للقادة �أن يدركوا
متى ي�ستويل الغ�ضب �أو اخلوف عليهم (�أو على
�أع�ضاء فرقهم) ويحتاجون �إىل مزيد من الوقت
قبل اتخاذ القرارات.
التفكير المتناقض | عادة ما يفاقم التغيري
من التوترات لأن املوارد تكون �شحيحة يف الغالب.
ت�ستحدث الأولويات اجلديدة مطالب متناف�سة،
وميكن �أن ترغم القادة على االختيار بينها ،على
�سبيل املثال ،بني مكا�سب طويلة الأجل وبني �أخرى
ق�صرية الأجل .يتميز منط التفكري الرا�سخ بالقدرة
على قبول تناق�ضات من �ش�أنها �أن ت�شكل باعث
حتفيز له ،ال �أن تثقل كاهله .فالقادة الذين يرون يف
فر�صا يكونون �أقدر على ا�ستنباط حلول
التوترات ً
متكاملة على نحو �أف�ضل.
التوجه نحو التعلم | يرى بع�ض النا�س يف
الإخفاق فر�صة للتعلم ،بينما يراه �آخرون داللة على
�ضعف الأداء .يعزى التوجه نحو التعلم �إىل التف�سري
الأول� ،إنه ي�ساعد القادة على �سرعة تكييف تفكريهم
و�أفعالهم مع مطالب متغرية� .إن توج ًها قو ًيا نحو
ينم عن ميل نحو ا�ستقاء معارف جديدة،
التعلم ّ
ومواكبة �أفكار غري م�ألوفة ،وحت�سني مهارات الفرد
على نحو دائمُ .يعد التوجه نحو التعلم ،يف بيئة
�سريعة التغري� ،أم ًرا حا�س ًما لأداء متميز.

يحتاج القادة المميزون إلى أن يكون
لديهم فهم مستفيض للعالم ،ولقطاع عملهم،
ولشركتهم ،وعلى وجه الخصوص ألنفسهم
			

القدرة على التكيف
األثر الذي تحدثه
الثقة القيادية | عندما ي�صبح التغيري الدائم
هو ال�سمة ال�سائدة ف�إن �أ�سلوب القيادة املركزية من
�أعلى �إىل �أدنى ال ُيرى كاف ًيا� .إذ يجب �أن ُي�ستبدل
بالأ�سلوب القائم على التحكم وال�سيطرة �أ�سلوب
�آخر يف القيادة مطبق يف م�ستويات املنظمة كافة،
وهو ما نطلق عليه القيادة املوزعة .حتى ينجح هذا
النهج ،ينبغي �أن يتحلى امل�شاركون بو�صفهم �أفرادًا
بالثقة الكافية لال�ضطالع بدور قيادي .ت�شري الثقة
القيادية �إىل الإميان بقدرة �شخ�ص ما على ح�شد
الآخرين والنهو�ض �إىل التحدي القيادي القادم.
فالقيادة يف هذا العامل مت�سارع اخلطى لي�ست لذوي
القلوب ال�ضعيفة .هناك حاجة للتحلي بال�شجاعة
وروح الإقدام.

الوعي بالذات و أكثر ما يهم الشركات
ال توجد طريقة واحدة للقيادة ،ولي�س ثمة قائد
كامل .ال ي�سعنا �سوى الت�أكيد �أن منهج x360+
لي�س �أداة تقييم� .إنه و�سيلة للتطوير وقيا�س الر�أي،
تهدف �إىل اكت�شاف مواطن قواك الفريدة وخرباتك
وقيمك بحيث يت�أتى البناء عليها� .إن �صياغة �أ�سلوبك
اخلا�ص يف القيادة �إمنا هي عملية م�ستمرة تبد�أ
بتكوين �صورة وا�ضحة غري م�شو�شة عن كينونتك.
�إنها تتعلق بالق�ضاء على مع�ضالتك اخلفية� .إن
الوعي بالذات ممُ َ ِّكن� :إنه يتيح لك ا�ست�شراف
املهارات التي �ستحتاج �إليها م�ستقب ًال لكي ت�صبح
القائد الأف�ضل يف �أح�سن حاالته .كما �أن معرفتك
بذاتك �ستمكنك من �إي�صال �أ�سلوبك للآخرين بحيث
ي�سهل عليهم العمل معك.
* هرنيك بري�سمان� :أ�ستاذ م�شارك لل�سلوك التنظيمي
يف �إن�سياد ،واملدير الأكادميي ملركز القيادة العاملي يف
�إن�سياد (.)IGLC
* ديبورا �أنكونا� :أ�ستاذة مميزة لكر�سي �سيلي يف
الإدارة ،و�أ�ستاذة درا�سات املنظمات ،وم� ِّؤ�س�سة
مركز القيادة يف كلية �سلون للإدارة يف معهد
ما�سات�شو�ست�س للتقنية.
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إسالميات

َ
َ
َم َح َّب ُة األ ْوطان
ٌ
ٌ
َّ
ً
َ
شأة
مولدا و َن
راسخة في النفس اإلنسانية,
غريزة
التعلق بالوطن
إن
ً
وتعلما وعم ً
وإسهاما .فاإلنسان يتأثر باألرض التي درَج عليها ,وانتفع بخيراتها,
وإنتاجا
ال
ً
ً
ً
متأص ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لة في نفوس أبنائه.
ومحبة
واسعة
مكانة
فيكون للوطن
ّ

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

الوطن:

كلمة معدودة احلروف ،خمت�صرة
املبنى ،وا�سعة الدالالت ،وافرة
املعنى .فهو الرتاب الذي امتزج بحياة الإن�سان
منذ والدته ،وعلى مدى مراحل عمره املتوالية .ن�ش�أ
على �أر�ضه وا�ستن�شق من هوائه ،و�شرب من مائه،
وتغذى بغذائه ،وترعرع يف جنباته .على �صعيده درج
وتربى وتعلم ،وتثقف وارتقى القمم .زرعت حمبته
يف �سويداء قلبه ،وت�أ�صَّ ل حبه يف نف�سه ،حيث ي�صعب
عليه فراقه ،فقد َّ
جتذر ع�شقه لوطنه يف �أعماقه.
تت�ضح حمبة الوطن ،وتعلق النف�س به ،و�صعوبة
فراقه ,بالنظر يف �سرية امل�صطفى ،عليه ال�صالة
حبيب هذه الأمة،
وال�سالم ,املحب ُة التي وجدها ُ
�ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ،يف بداي ِة ر�سالته يف يوم بعثته
ذهب مع زوج ِته خديجة ،ر�ضي اهلل
املباركة ،يوم َ
عنها� ،إىل ورقة بن نوفل ،وكان ورق ُة عالمِ ًا بالتورا ِة
ر�سول اهلل� ،ص َّلى اهلل عليه
والإجنيل ،ف�سمع من ِ
نزول الوحي ،فقال له :هذا النامو�س
و�س َّلم ،بداي َة ِ
جذعا حني
الذي �أُنزل على مو�سى ,يا ليتني فيها ً
يخرجك قومك ,فانزعج النبي� ،ص َّلى اهلل عليه
أمامه ُ
كت يف قل ِبه
فراق م َّك َة ،وحت َّر ْ
و�س َّلم ،وتراءى � َ
خمرج َّي
حمبة
الوطن ،فقال ب�شديدِ الأ�سى�« :أ َو ِ
ِ
مبثل ما جئتَ به
هم؟!» قال« :نعم ،مل ي� ِأت رج ٌل قط ِ
�إال ُعودي و�أوذي ».متفق عليه.
عاما من عمره� ،ص َّلى اهلل
بعد ثالثة وخم�سني ً
عليه و�س َّلم ،ويف ليل ِة هجر ِته �إىل املدين ِة َ
وقف على

م�شارف م َّك َة وعيناه تدمعان ،وخاطبها قائ ًال« :ما
ِ
أحبك �إ َّ
يل ،ولوال �أنَّ قومي
�أطي َب ِك من بلدٍ  ،وما � ِ
منك ما �سكنتُ غ َري ِك ».رواه الرتمذي.
�أخرجوين ِ
وا�ستق َّر ُ
ر�سول اهلل� ،ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم،
باملدين ِة املنورة ،ومل ين�س م َّك َة املكرمة ،فكان من
«اللهم ح ِّبب �إلينا املدين َة كح ِّبنا مك َة �أو
دعائه:
َّ
�أ�شد ».متفق عليه.
هكذا كان قدوتُنا� ،ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم ،يحمل
للوطن بعد هجرته
يف قل ِبه الطاهر حمبتَه ال�صادقة
ِ
�إىل طيبة ,حيث كان يدعو اهلل تعاىل� ،أن يحبب �إليه
املدينة ,في�ستجيب اهلل دعاءه ,حيث بلغ من حمبته
ال�سري,
لها� ,أنه �إذا غاب عنها ,ثم رجع �إليهاَ ،ج َّد يف ّ
و�أ�سرع �إذا �أب�صر معاملها عن بعد .فعن �أن�س ،ر�ضي
اهلل عنه ،قال« :كان ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه
درات املدينة,
و�سلم� ،إذا َقدِ م من �سفر ,ف�أب�صر ُج ِ
� َ
ال�سري ،و�إن كان على داب ٍة
أو�ض َع ناقتَه� ،أي �أ�سرع يف َّ
َح َّر َكها من ح ِّبها ».رواه البخاري.
فقوله« :من ُح ِّب َها» يعني :لأنها وطنه ،وفيها �أهله
وولده الذين هم �أَ َح ُّب النا�س �إليه ،وقد َج َبل اهلل
النفو�س على حب الأوطان واحلنني �إليها ،و َف َعل ذلك
أعظم
أكرم الأ�سوة ،و� ُ
عليه ال�صالة وال�سالم ،وهو � ُ
القدوة ,و�أَ َمر �أ َّمتَه ب�سرعة ال َعود ِة �إىل �أهلهم عند
انق�ضاء �أ�سفارهم .ويف هذا دَالل ٌة على م�شروعية
حب الوطن واحلنني �إليه.
يف القر�آن الكرمي ورد ما ّ
يدل على �شدّة تعلق

َج َبل اهلل النفوس على حب األوطان والحنين إليها،
َ
وف َعل ذلك رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
وأعظم القدوةَ ,وأ َمر أ َّم َته بسرعة
أكرم األسوة،
ُ
وهو ُ
العود ِة إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم .وفي هذا َدالل ٌة على
َ
مشروعية حب الوطن والحنين إليه
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الإن�سان بوطنه ,قال تعاىل} :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥ{ (�سورة احل�شر :الآية .)8

َ
وال�شوق �إليه
فب َّي َنت الآي ُة �أنَّ التعلقَ مبكانِ الن�ش�أة,
واخلروج منه من �أق�سى
مما ُجبلت عليه النفو�س,
َ
ما تواجهه النف�س ,ومن �أ�شق ما يقع عليها .ولذلك
ف�إن ال�صحابة ،ر�ضي اهلل عنهم� ،أح ّبوا ديارهم
و�أوطانهم ,لكنهم ّ
إ�سالم عليها,
ف�ضلوا دينَ ال ِ
فهاجروا من مكة �إىل املدينة .ولذلك �أثنى اهلل تعاىل
الثواب العظيم
على مفارقتهم الوطن واملال ,ورتّب
َ
والأج َر اجلزيل ,والثنا َء العاط َر على مفارقتهم
�أوطانهم حمب ًة لدين اهلل تعاىل ,وت�ضحي ًة بها ً
حفاظا
ودفاعا عنه.
على الإ�سالم و ُن�صر ًة لهً ,
و�إذا كانت حمب ُة الوطن غريز ًة مت�أ�صل ًة يف نفو�س
�أبنائه ,ف�إن الدفا َع عنه �أ�ص ٌل مرت�س ٌخ يف نفو�سهم,
وج ِب َّل ٌة ُج ِبل عليها الإن�سان .وهذا احلق من احلقوق
ِ
الطبيعية الأ�صلية التي ي�شرع الدفاع عنها .وقد �شرع
إ�سالم للإن�سان �أن يدافع عن نف�سه وممتلكاته,
ال ُ
ولزوم ذلك الدفاع عن وطنه .فعن �سعيد بن زيد،
ر�ضي اهلل عنه� ،أن النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
قال« :من ُقتل دون دينه فهو �شهيد ،ومن ُقتل دون
ماله فهو �شهيد ،ومن ُقتل دون �أهله فهو �شهيد ،ومن
ُقتل دون دمه فهو �شهيد ».رواه الرتمذي و�أبو داوود.
�إنَّ التعلقَ بالوطن غريز ٌة را�سخ ٌة يف النف�س
إنتاجا
الإن�سانية ,مولدً ا و َن�ش�أ ًة وتعل ًما ,وعم ًال و� ً
إ�سهاما ,والإن�سان يت�أثر بالبيئة التي عا�ش فيها,
و� ً
والأر�ض التي د َرج عليها ,وانتفع بخرياتها .فللوطن
مكان ٌة وا�سع ٌة يف نفو�س �أبنائه ،وحمب ٌة مت� ّأ�صل ٌة يف
قلوب مواطنيه ال ميكن �أن حت�صرها الكلمات ،وال
ِ
حت�صيها الألفاظ والعبارات .و�أجزم �أنَّ ك ّل �إن�سانٍ
يح�س مب�شاعره الوطنية ،يف خلجاته القلبية ،والتي
تنب�ض ب�صدقِ حمبته لوطنه ,فكيف �إذا كان الوطن,
وي�ض ُّم احلرمني ّ
يحت�ضن ِق ْبل َة امل�سلمنيُ ,
ال�شريفني,
وتهوي �إليه �أفئدة املاليني ,وعلى ثراه درج خامت
املر�سلني �أف�ضل اخللق� ،صلى اهلل عليه و�سلم ,مهبط
الوحي ,ومنبع الر�سالة ,ومنارة التوحيد ,اململكة
العربية ال�سعودية ,تطبق فيه ال�شريعة الإ�سالمية,
ويحمل هموم امل�سلمني يف كل مكان ,ويخيم على
�أرجائه الأمن والأمان ,واال�ستقرار واالطمئنان.

الهاشمي
أح َمد
ّ

األديبُ المَاهِ ر
ُنتج وطن ّي ًة ح ّق ًة,
�إن حم ّب َة الوطن البد �أن ت َ
إ�سهام املواطن يف عملية البناء
ي ُرب ُز من خال ِلها � ُ
خطوات
رئي�س يف دفع
والإجناز،
ِ
ُ
وا�ضطالع ُه بدو ٍر ٍ
لبنات الإجناز
التنمية �إىل الأمام ،ب�إ�ضافة َل ِبن ٍة من ِ
نبات هذا الوطن ،حيث يتطلع الوطنُ �إىل
يف َج ِ
ت�ضحيات �أبنائه ،وتفانيهم يف �سبيل رفعته و�إعالء
ِ
�ش�أنه ،واحلفاظ على املكانة املم ّيز ِة له.
أ�سا�س يف حياة
�إن الأمنَ
الوطني ُ
عن�ص ٌر � ٌ
َّ
ما�س ٌة للأفراد كافة ,ومبد�أ قائم يف
الإن�سان ،وحاج ٌة َّ
ت�شريع الإ�سالم ،وواح ٌد من املرتكزات التي ت�ستند
�إليها حياة الب�شرية ،وقاعدة مهمة يعتمد عليه
�سام تتطلع �إليه
�إبداع الإن�سانية وعطا�ؤها ،ومق�صد ٍ
الأفراد واجلماعات ،وت�سعى جاهدة لتحقيقه الدول
واحلكومات .ويتوقف ا�ستقرار املجتمع و�أمنه بقدر
ما حتققّ له من �أمن ،وما يقوم عليه من طم�أنينة
وا�ستقرار .وتزداد حاجة الإن�سان �إىل الأمن كلما
ات�سع نطاق اجلرمية ،ويتعط�ش �إليه ك َّلما َح ّلت
امل�آ�سي والنكبات ،و�ساوره اخلوف والقلق يف خمتلف
الأوقات .ولذلك ف�إنَّ الوطنَ الآمن ،هو الذي تظهر
ُ
عوامل حتقيق ذلك الأمن وتر�سيخه ،ويرب ُز
فيه
�أفرادُه وحد ًة متما�سكة م�ستنرية بتعاليم دينها،
تهتدي باملنهج الرباين وحدوده ،ال حتيد عنه� ،أو
ترغب عن ال�سري على �ضوئه بل تقيم حياتها على
دعائمه الرا�سخة ،وتن�أى عن تفرقة الكلمة ،وت�صدع
وت�ضرب
البنيان ،بل ت�أخذ على �أيدي العابثني،
ُ
�أهداف املف�سدين ،وتحُ َ ّط ُم كل الأ�سباب امل�ؤدية
�إىل ال�ضعف �أو اخللل� ،أو االنحالل واالنحدار،،
فال َي�س َم ُع �أي فرد يف املجتمع لفئة عابثة �أن ت�سعى
�إىل الإف�ساد والتخريب� ،أو تعمل على ن�شر القلق
ُ
وحتول
واال�ضطراب ،فتقطع الطريق على املف�سدين،
بني املرجفني وتنفيذ م�آربهم و�أهدافهم.
فحت ٌم على ك ّل فردٍ ِمن �أفرا ِد املجتمع �أن يت َمتّع
َ
بخا�صية احل�س الأمني ,والتعاون مع اجلهات
الأمنية ,والإ�سهام بحيوية مع رجال الأمن يف تر�سيخ
الأمن الوطني ,والك�شف عن كل ما ي�ؤدي �إىل العبث
ب�أمن الوطن� ,أو النيل من وَحدَ ِته وا�ستقراره ,وهذا
يدخل يف قوله تعاىل} :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ{ (�سورة
املائدة :من الآية .)2

ُت َع ّد

ال�صياغ ُة املميزة
ِّ
أدبي من �أبرز
ّ
للن�ص ال ّ
وتفاعلهم
مقومات َت َق ُّب ِل ال ُق ّرا ِء ُ
أهم العوامل
مع م�ضامي ِنهِ ,ومن � ّ
التي ت َُ�ش ُّد ذهنَ املُتَلقّي لال�ستمتاع
بالن�ص والت�أ ّمل يف حمتويا ِته,
ّ
إدراك مقا�صدِ ه و�أهدافه.
و� ِ
أ�شهر الأدباء الذين
ومِ ن � ِ
الن�ص الأدبي
ُعنوا ب�صياغة ّ
الأ�ستاذ �أحمد بن �إبراهيم بن
الها�شمي الأزهري
م�صطفى
ّ
امل�صري ,املولود بالقاهرة �سنة
ّ
(1295هـ1878/م) .حفظ القر�آن
�سن مبكرة ,وتلقّى
الكرمي يف ٍ
تعليمه على يد كبار علماء اجلامع
الأزهر يف زمنه ,ثم �أ�صبح مع ّل ًما
يف مدار�س التعليم العام .وتولىّ
�إدارة كثري من املدار�س ,وا�شتغل
بالت�أليف ,واالهتمام بالأدب �شع ًرا
ون ًرثا ,حتى بلغ الق ّم َة يف العناية
به .وامتازت كتاباته بالأ�صالة,
وات�سم منهجه الأدبي ب�سال�سة
الأ�سلوب ,و�أ�صالة العبارة ,و�سهولة
الفهم ,وعر�ض املادة الأدبية
ً
ً
ومب�سطا.
وا�ضحا
عر�ضا
ً
ومن �أ�شهر م�ؤلفاته كتابه
«جواهر الأدب يف �أدبيات و�إن�شاء
لغة العرب» الذي ُو ِ�ص َف ب�أنه :دائر ُة
َ
كتاب
معارف �أدب ّية كربى ,و�أنف َُ�س ٍ
�أُ ِّل َف يف اللغة العربية وتاريخ �آدابها,
َح َوى من املباين �أد َّقها ,ومِ ن

املعاين �أ َر ّقها ,ومِ ِن الن ِرث �أعاله,
ظم �أحاله ,وفيه مكاتبات
ومِ نَ ال َّن ِ
�أدب ّية ,وحِ َكم باهرة ,و�أبيات نادرة,
و�أمثال �شاردة ,وو�صايا نافعة,
ومواعظ جامعة ,ومناظرات
جلي�س ل�صاحب ِه
م�ستطرفة ,فهو ٌ
يف َ
ال�سفَر,
احل َ�ضر ,و� ٌ
أني�س له يف ّ
ري ح�صيف.
وند ٌ
مي ظريف ,و�سم ٌ
وله م�ؤلفات �أخرى منها «ميزانُ
الذهب يف �صناعة �شِ ِعر العرب»,
و«القواعد الأ�سا�سية للغة العربية»,
و«�أ�سلوب احلكيم يف منهج الإن�شاء
القومي» ,و«املفرد العلم يف ر�سم
القلم» ,و«ال�سحر احلالل يف احلكم
والأمثال» و�ض َّم َنه كث ًريا من ِح َك ِم
ال�شعراء ،والأبيات ال�شعرية التي
تُ�ضرب م�ضرب الأمثال .واملت�أ ّم ُل
فيه يظهر له عميق �شخ�صية
ُ
تك�شف عن
الها�شمي الأدبية التي
ّ
�سعة اطالعه ،وذائقته الأدبية
الرفيعة ،وجودة انتقائه ,و«جواهر
البالغة يف املعاين والبيان والبديع».
وقد حاز هذا الكتاب �إعجاب
الأدباء املعا�صرين.
وبعد حيا ٍة حافل ٍة بالعلم والتعلم
والإدارة وال َّنظارة ,والت�أليف
والكتابة ,تويف الأديب املاهر,
الأ�ستاذ �أحمد بن �إبراهيم بن
الها�شمي يف مدينة
م�صطفى
ّ
القاهرة ,وكانت وفاته �سنة
(1361هـ1943/م) ،رحمه اهلل.
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األسباب وسبل
الوقاية
تصيب األطفال أكثر من الكبار ،و ُتسببها
أطعمة بعينها .والبد من التعامل
مع المصابين بها بشكل فوري تجنبًا
للمضاعفات الخطيرة.

د .رند خالد األرناؤوط
استشارية ورئيس قسم أمراض الحساسية والمناعة
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
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أكثر حاالت الحساسية تسببها أطعمة مثل الحليب ،والبيض ،والقمح،
وفول الصويا ،والفول السوداني ،والمكسرات مثل الجوز ،واللوز،
والقشريات البحرية مثل الروبيان ،واألسماك
				

تعد

حتتوي على الإدرينالني للحقن الذاتي يف حالة حدوث
ح�سا�سية �شديدة ،وم�ضادات ه�ستامني �إذا كانت
الأعرا�ض خفيفة .وين�صح املري�ض ب�أن يحمل �إبره
الإدرينالني �إىل �أي مكان يذهب �إليه لي�سهل �أخذها
يف �أي وقت قد يتعر�ض فيه ل�صدمة حت�س�سية.

ح�سا�سية الأطعمة من الأمرا�ض التح�س�سية
ال�شائعة التي ت�صيب نحو  %7من الأطفال،
�شيوعا بني الأفراد الذين
و %3من الكبار ،وهي �أكرث ً
أنواعا �أخرى من الأمرا�ض مثل الربو ،وحمى
يعانون � ً
الق�ش ،والإكزميا .ومتثل ح�سا�سية الأطعمة �أكرب
م�سبب لل�صدمة التح�س�سية خارج امل�ست�شفيات ،و�أكرب
م�سبب لل�صدمات التح�س�سية ب�شكل عام .بينما تنتج
ال�صدمة التح�س�سية داخل امل�ست�شفيات عادة عن
ح�سا�سية الأدوية.
�إن الإ�صابة مبر�ض الربو لدى مر�ضى ح�سا�سية
الأطعمة من �أكرب العوامل ال�سلبية التي قد تزيد من
خطورة احل�سا�سية ب�سبب ت�أثرياتها يف بع�ض احلاالت
على قدرة ال�شخ�ص على التنف�س .ومن املمكن �أن
تظهر �أعرا�ض احل�سا�سية عند التعر�ض للطعام
امل�سبب لها� ،سواء عن طريق ابتالع هذا الطعام� ،أو
مالم�سته ،حتى ا�ستن�شاقه.

أطعمة تسبب الحساسية | تت�سبب الأطعمة
الآتية يف �أكرث من %90من حاالت ح�سا�سية الأطعمة
وهي :احلليب ،والبي�ض ،والقمح ،وفول ال�صويا،
والفول ال�سوداين (الف�ستق) ،واملك�سرات مثل اجلوز،
واللوز ،والق�شريات البحرية مثل الروبيان ،والأ�سماك.
�أما ال�سم�سم فهو من املح�س�سات الغذائية ال�شائعة
يف بالد ال�شرق الأو�سط ،وهو مياثل الفول ال�سوداين
للبالد الغربية ،من حيث االنت�شار كم�سبب للح�سا�سية.
وت�صنف املك�سرات والفول ال�سوداين وال�سم�سم
والق�شريات البحرية� ،أحد �أ�سو�أ �أنواع املح�س�سات
الغذائية و�أكرثها خطورة .كما �أن التح�س�س منها عادة
ال يتح�سن مع مرور الزمن للم�صاب بالتح�س�س� ،سواء
يف مرحلة الطفولة� ،أو يف مرحلة ال�شباب ،بل قد تظهر
ب�شكل مفاجئ يف البالغني ،على العك�س من ح�سا�سية
احلليب والبي�ض ،التي عادة ما تظهر يف الأطفال
ال�صغار والر�ضع ،وتتال�شى مع تقدمهم يف العمر حتى
�سن املراهقة وال�شباب.
تشخيص الحساسية | يتم ت�شخي�ص ح�سا�سية
الأطعمة عن طريق الأعرا�ض ال�سريرية والتاريخ
املر�ضي للم�صاب ،ثم عن طريق فح�ص الدم
للأج�سام امل�ضادة التح�س�سية اخلا�صة بكل طعام.
وهذا الفح�ص يطلق عليه فح�ص � ،RASTأو عن
طريق فح�ص احل�سا�سية بالوخز باجللد Allergic
ُ .Skin Prick Testين�صح املري�ض ،يف العادة،
بتجنب الطعام امل�سبب للح�سا�سية ،ويتم �إخباره
بكيفية الت�صرف يف حال تعر�ضه م�صادفة للطعام
املُ�سبب للح�سا�سية .وعادة ما ُي�صرف للمري�ض �إبرة

أعراض الحساسية | ترتاوح �أعرا�ض احل�سا�سية
من الأطعمة بني اخلفيفة مثل الطفح اجللدي ،واحلكة
ال�شديدة والتورم والقيء� ،إىل الأعرا�ض ال�شديدة �أو
ال�صدمة التح�س�سية ،حيث ي�صيب املري�ض هبوط
يف �ضغط الدم وفقدان الوعي� ،أو تورم يف املجاري
التنف�سية العليا مثل الل�سان واحلنجرة ،ما قد ي�ؤدي �إىل
االختناق �أو �إىل انقبا�ض الق�صبات الهوائية وال�صفري
�أو توقف التنف�س .وتظهر هذه الأعرا�ض عادة فو ًرا
�أو خالل دقائق من تعر�ض املري�ض للطعام امل�سبب
للح�سا�سية .و�إذا ما ظهرت احل�سا�سية ال�شديدة �أو
ال�صدمة التح�س�سية ،فمن املهم جدًا الت�صرف الفوري
مع امل�صاب دون �أي ت�أخري ،وبالرتتيب ال�صحيح
للإجراءات ،و�إال رمبا ت�ؤدي ال�صدمة التح�س�سية �إىل
وفاة امل�صاب ب�شكل �سريع جدًا.
لماذا تحدث الحساسية؟

حينما ي�صاب �شخ�ص ما بح�سا�سية من
�أحد الأطعمة مثل البي�ض ،ف�إن جهازه
املناعي ،ولأ�سباب عديدة ،يقوم ب�إفراز
الأج�سام امل�ضادة التح�س�سية � IgEضد هذا
النوع املعني من الطعام ،بد ًال من الأج�سام
امل�ضادة العادية  .IgGوقد ال تكون كمية
الأج�سام امل�ضادة التح�س�سية لهذا الطعام
املعني كافية لإحداث رد فعل عند التعر�ض
املبدئي عندما يتناول امل�صاب باحل�سا�سية
هذا الطعام لأول مرة فال حتدث �أعرا�ض
�أو تكون خفيفة .ولكن �إذا تعر�ض هذا
ال�شخ�ص امل�صاب مرة �أخرى لتناول هذا
الطعام ف�إن الأج�سام امل�ضادة التح�س�سية
تتفاعل مع هذا الطعام من جهة ،ومع
اخلاليا املطلقة ملادة اله�ستامني من جهة
�أخرى ،م�ؤدية �إىل �إفراز مادة اله�ستامني.
وهذه املادة هي امل�س�ؤولة ب�شكل كبري عن
�أعرا�ض احل�سا�سية الفورية� ،أو ال�صدمة
التح�س�سية ،والتي قد تكون �شديدة �أو
مميتة ملري�ض ح�سا�سية الطعام.

عالج الصدمات التحسسية | تتمثل الإجراءات
ال�صحيحة يف حالة ال�صدمة التح�س�سية يف حقن
املري�ض بالإدرينالني يف ع�ضلة الفخذ فو ًرا ،وال يوجد
�أي مانع طبي مينع �أي مري�ض على الإطالق من �أخذ
�إبرة الإدرينالني .يعقب عملية احلقن �أخذ م�ضادات
اله�ستامني عن طريق الع�ضل� ،أو الوريد ،و�إعطاء
املري�ض مو�سعات الق�صبات مثل الفنتولني� ،إذا كان
هناك �ضيق يف التنف�س ،ومن ثم �إعطاء املري�ض
ال�سوائل عن طريق الوريد ،ونقل املري�ض �إىل �أقرب
من�ش�أة طبية ال�ستكمال العالج ،ومراقبته ملدة ال تقل
عن �أربع �ساعات بعد زوال الأعرا�ض لتجنب الأعرا�ض
املرتدة يف بع�ض احلاالت.
من املهم جدً ا �أن يكون املري�ض ،والأهل،
واملدر�سة ،واملحيطون بال�شخ�ص الذي يعاين
ح�سا�سية الغذاء على علم باحلالة ،وتف ُّقد مكونات
الطعام التي يتناولها امل�صاب باحل�سا�سية .كما يجب
�أن يكونوا على دارية بكيفية الت�صرف يف احلاالت
الطارئة .ويف�ضل �أن يحمل املري�ض �سوا ًرا طب ًيا� ،أو
تقري ًرا عن احلالة .كما يجب �أال يتجول �أو ي�سافر دون
�أن يحمل �إبرة احلقن الذاتي بالإدرينالني �إىل كل
الأماكن التي يذهب �إليها لي�سهل �أخذها حال �إ�صابته
باحل�سا�سية ال�شديدة .والبد �أن يعلم املعر�ضون
للح�سا�سية �أن جتنب الطعام امل�سبب لها يعد �أف�ضل
�سبل الوقاية والعامل الأهم للحفاظ على ال�صحة.
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غذاء

انت�شرت

األطعمة قليلة السعرات

قيمة غذائية

يخشى أصحاب األنظمة الغذائية
الصحية من تناول
ً
خوفا من زيادة
بعض األطعمة
الوزن ،على الرغم من الفوائد
الغذائية العالية لهذه
األطعمة ،وتأثيراتها المحدودة
في الوزن.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

البروكولي
يحتوي كوب من الربوكويل
النيء على � 31سعرة حرارية.
يتميز بن�سبة عالية من
م�ضادات الأك�سدة والألياف،
و�أظهرت الأبحاث �إمكانية
فعاليته يف التقليل من
خطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون ،و�سرطان الثدي،
ف�ض ًال عن دوره يف حت�سني
الذاكرة والرتكيز .كما يحتوي
على كثري من الفيتامينات
واملعادن التي ت�ساعد على
جتديد خاليا اجل�سم عند
التوتر ،والعمل على تخفيف
الإجهاد .وهو غني بفيتامني ب،
وفيتامني ج وحم�ض الفوليك
الذي ي�ساعد على تخفيف
القلق ،والذعر ،واالكتئاب.
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التوت

يحتوي كوب منه على 40
�سعرة حرارية �إىل � 70سعرة

حرارية ح�سب النوع .وتعد
عائلة التوت ومنها التوت
الأ�سود والتوت الأزرق
والأحمر ،م�صد ًرا غن ًيا باملواد
خ�صو�صا
امل�ضادة للأك�سدة
ً
االنثو�سيانني الذي يعد �أقوى
�أنواعها� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
الفالفونويدات الأخرى
وفيتامني ج ،وجميعها ت�ساعد
على تخفيف الإجهاد والتوتر
و�إ�صالح اخلاليا وحت�سن
وظائف الدماغ .التوت مليء
باملواد امل�ضادة لاللتهابات،
التي تقلل من خطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وتخف�ض
أي�ضا.
الكول�سرتول ال�ضار � ً

ثقافة االهتمام
بالنظام
الغذائي والوزن ال�صحي
عند كثري من النا�س ،وذلك
ب�سبب زيادة الوعي والثقافة
الغذائية ،ولكن مع زيادة
�أنواع الأنظمة الغذائية
كنظام الكيتو �أو الأتكني،
�أو غريها من الأنظمة التي
تعمد �إىل حذف جمموعات
غذائية كالكربوهيدرات،
زادت املخاوف من الأعرا�ض
اجلانبية لتلك الأنظمة ،مثل
ال�شعور بالدوار� ،أو الوهن� ،أو
خفقان القلب� ،أو زيادة الوزن
ال�سريعة بعد التوقف عن
النظام الغذائي ،وغري ذلك
من �أعرا�ض .بذلك يتبني
�أهمية االعتماد على نظام
غذائي متوازن دون التخلي
عن �أي جمموعة غذائية،
مع مراعاة املقادير املتناولة
ونوعيات الطعام .فهناك كثري
جدا وقليلة
من الأطعمة املفيدة ً
ال�سعرات والدهون ،من ال�سهل
�إدخالها يف �أي نظام غذائي.

السبانخ
يحتوي كوب ينء منها على
� 7سعرات حرارية .وهي
غنية مبادة املغني�سيوم التي
ت�ساعد على حت�سني املزاج
والطاقة من خالل تعزيز
هرمون ال�سريوتونني كما
ت�ساعد على جتنب ال�صداع
الن�صفي والإح�سا�س بالتعب.
تناول كوب واحد من
ال�سبانخ املطبوخ يوفر %40
من االحتياج اليومي من
املغني�سيوم .تعد ال�سبانخ من
اخل�ضراوات الغنية باحلديد،
وحم�ض الفوليك ،وفيتامني
ك .كما �أنها حتتوي على
البيتاكاروتني وفيتامني ج.

الفلفل الحار

يحتوي ن�صف كوب على 30

�سعرة حرارية� ،أي �أن مقدا ًرا
�صغ ًريا منه ال يكاد يحت�سب
من حيث ال�سعرات احلرارية.
تراوح درجة حدة الفلفل احلار
بني خفيفة ونارية ،ويعود ذلك
لوجود مركب كيميائي فيها
وهو الكب�ساي�سني الذي ي�ساعد
على حت�سني عملية اله�ضم.
كلما �صغر حجم الفلفل زادت
حدته! ت�ساعد �إ�ضافة الفلفل
احلار �إىل الطعام �إىل �إحياء
الطعم و�إظهاره �إذا كان قليل
وخ�صو�صا لدى كبار
امللح،
ً
ال�سن الذين غال ًبا ما يتناولون
طعاما قليل امللح وتنخف�ض
ً
عندهم حا�سة الذوق في�أتي
الفلفل احلار ليجذبهم جمد ًدا
�إىل تناول الطعام.

الفلفل األخضر
والملون الحلو
يحتوي كوب منه على 30
�سعرة حرارية .تتدرج �ألوان
الفلفل من الأخ�ضر �إىل
الأحمر ،فواحدة من الفلفل
متنح � 30سعرة حرارية فقط
�إ�ضافة �إىل كمية عالية من
فيتاميني �أ و ج .لذلك تعد
ومفيدا للجلد
خيا ًرا �صح ًيا
ً
وجهاز املناعة .من املمكن
�شيها �أو حتمي�صها �أو تناولها
نيئة �أو مع ال�سلطة للح�صول
على كل هذه الفوائد.

الهليون
يحتوي كوب منه على
� 27سعرة حرارية .ميتاز
مب�ستويات عالية من
الأحما�ض الأمينية التي
تعمل مبنزلة مدر للبول،
والتخل�ص من ال�سوائل
الزائدة يف اجل�سم .ويحتوى
على الفيتامينات �أ ،وب،6
وهـ ،وج� ،إ�ضافة �إىل احلديد
والنحا�س .كما تعد الأعواد
اخل�ضراء و�سيلة ممتازة
للم�ساعدة على النوم فهي
حتتوي على حم�ض الفوليك
ال�ضروري للقلب وللأوعية
الدموية ال�صحية .ويرتبط
تناولها مع تخفيف القلق
وحت�سني املزاج وبذلك ت�ؤثر يف
جودة النوم .من املمكن و�ضع
الهليون على ال�سلطة �أو طهيه
على البخار �أو �أكله منفر ًدا.

البنجر (الشمندر)
يعد من اخل�ضراوات
احللوة ،ولكنه قليل
ال�سعرات احلرارية .فكوب
منه يحتوي على � 58سعرة
حرارية .البنجر غني باملواد
امل�ضادة للأك�سدة ملكافحة
ال�سرطان� ،إ�ضافة �إىل
احلديد والألياف وحم�ض
الفوليك والبوتا�سيوم،
وهو و�سيلة
ممتازة لتعزيز التغذية.
ميكن �إ�ضافته �إىل ال�سلطة �أو
تناوله خمل ًال.

القرنبيط
يحتوي كوب منه على
� 27سعرة حرارية،
وهو مليء باملواد
املغذية ،واملواد امل�ضادة
لل�سرطان ،ويعد م�صد ًرا
كب ًريا لفيتامني ج وحم�ض
الفوليك وفيتامني ب ،1ب،3
غني بكثري من
ب ،6كما �أنّه ّ
املعادن مثل :الكال�سيوم،
واملغن�سيوم ،والف�سفور،
ويعد م�صد ًرا جيد للربوتني
والدهون غري امل�شبعة،
و�أحما�ض �أوميغا  .3كل هذه
اخل�صائ�ص جتعل منه غذا ًء
مثال ًيا لتقوية جهاز املناعة
واحلفاظ على �صحة القلب
والدماغ.

الفشار
كوب واحد منه يحتوي على
� 30-25سعرة حرارية فقط،
لذلك يعد من الأطعمة
املفيدة واملغذية وال�صحية
�شريطة تناوله دون �إ�ضافات
كالزبدة ،واجلنب� ،أو
الكراميل ،والتي غال ًبا ما
حتوله لوجبة د�سمة عالية
الدهون وال�سكر .ومبا �أن
الف�شار من احلبوب الكاملة
فهو غني بالألياف .يحتوي
الف�شار على مادة البوليفينول
امل�ضاد للأك�سدة ،بكمية �أكرب
من اخل�ضراوات والفاكهة،
وهي مادة �ضرورية للج�سم،
حيث �إنها تقي من كثري من
الأمرا�ض مثل ه�شا�شة العظام
و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية وال�سرطان و�أمرا�ض
الأع�صاب وال�سكري.

المشروبات العشبية
الساخنة
هي �شبه خالية من ال�سعرات
احلرارية �إذا جرى تناولها
دون �إ�ضافة ال�سكر �أو الع�سل.
ال�شاي :يف�ضل جتنب الإكثار
من ال�شاي فهو مفيد ولكن
بكميات حمدودة .فجميع
�أنواع ال�شاي الأخ�ضر
والأ�سود والأبي�ض حتتوي على
ن�سبة عالية من مادة
البوليفينول امل�ضادة للأك�سدة
والتي حتفز الدوبامني الذي
يخلق حالة مزاجية �إيجابية.
م�شروب البابوجن� :أظهرت
درا�سة يف جامعة والية
بن�سلفانيا� أجريت على 57
�شخ�صا يعانون القلق والتوتر
ً
ملدة � 8أ�سابيع ،وبتناول �شاي
البابوجن تقل�صت� أعرا�ض
القلق عندهم.
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تقنية

اللوحات الذكية
للسيارات
تجربة قيادة ُمعززة
تعرض عبارات معتمدة من
الجهاز التنظيمي للمرور ،وتتفاعل
مع تقنية إنترنت األشياء لعرض
رسائل تحذيرية ،وتجري اتصاالت
في حاالت الطوارئ.

خلدون غسان سعيد

بد�أت

ظاهرة تقنية جديدة باالنت�شار يف عدد
من الدول حول العامل ،تتمثل يف ا�ستخدام
عو�ضا عن اللوحات
لوحات ذكية لأرقام ال�سيارات ً
املعدنية التقليدية امل�ستخدمة حال ًيا .توفر هذه
اللوحات عد ًدا من الفوائد تربزها ال�سطور الآتية.
تتكون اللوحات الذكية لل�سيارات من �إطار
معدين يتم تثبيته بال�سيارة يحتوي على �شا�شة عر�ض
ومغطى بطبقة �إ�ضافية
منخف�ض اال�ستهالك للطاقةُ ،
من الزجاج �شديد التحمل .ويجري تزويد لوحات
ال�سيارات الذكية ُمبعالج ُم�صغر ،بالإ�ضافة �إىل
ات�صال ال�سلكي بالإنرتنت يحدث من خالل �شبكات
االت�صاالت الال�سلكية ،وبطارية قابلة للتغيري .هذه
براغ
اللوحات حممية من ال�سرقة ب�سبب ا�ستخدام ٍ
خا�صة ال ميكن فكُّها �إال من خالل مراكز معتمدة،
على خالف اللوحات املعدنية التقليدية التي ي�سهل
فكُّها وتركيبها على �سيارات �أخرى .يذكر �أن �أبعاد
هذه اللوحات مماثلة للأبعاد القيا�سية للوحات
املعدنية احلالية.
ت�شمل مزايا اللوحات الذكية �إمكانية تغيري
خلفية اللوحة و�شكلها والأحرف املكتوبة عليها ،كما
ت�ستطيع عر�ض عبارات ق�صرية ُمعتمدة من اجلهاز
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التنظيمي اخلا�ص يف ق�سم �شرطة املرور ،ت�شمل
معلومة �أن ال�سائق �أ�صم �أو لديه �إعاقة ج�سدية� ،أو �إن
كانت خربته قليلة يف قيادة ال�سيارات ،مثل ح�صول
ال�سائق على رخ�صة القيادة حدي ًثا� ،أو عر�ض ر�سالة
�إىل ال�سائقني يف اخللف تفيد بوجود حادث مروري
مقبل� ،أو وجود �سيول على الطريق ،وذلك باالعتماد
على تقنية �إنرتنت الأ�شياء  Internet of Thingsالتي
تدعهما اللوحة �أو ال�سيارة .وميكن من خالل هذه
اللوحات الذكية ت�سجيل ال�سيارة واحل�صول على رقم
اللوحة �إلكرتون ًيا ،وجتديد اللوحات �إلكرتون ًيا.
أي�ضا لل�سيارات
ت�سمح هذه اللوحات الذكية � ً
التابعة لل�شركات ب�إظهار �إعالنات خا�صة بها
�إىل جانب رقم اللوحة .كما ميكن �أن تعر�ض هذه
اللوحة حالة �إذن الوقوف يف املواقف اخلا�صة واملدة
امل�سموحة لذلك .وت�ستطيع هذه اللوحات االت�صال
مبراكز الإ�سعاف والدفاع املدين �إذا ح�صل حادث
مروري �أو انقالب ال�سيارة بني املدن البعيدة� ،أو
�أي حالة ت�شكل خط ًرا على �صحة الركاب� ،أو عدم
قدرتهم على االت�صال لطلب النجدة.
لكن املزايا الفعلية لتلك اللوحات الذكية رمبا
ال تنعك�س على املالك نف�سه بقدر ما تنعك�س على

النظام املروري كام ًال� ،إذ ميكن للوحات الذكية �أن
تت�صل بنظام خا�ص بت�سجيل ال�سيارات و�آخر خا�ص
بالأمن العام ،ليجري حتديثها تلقائ ًيا ،بحيث تُظهر
اللوحة املعدنية عبارة «م�سروق» �إذا ما مت الإبالغ
ب�سرقة ال�سيارة ،كما تُظهر �أن ت�سجيل ال�سيارة ُمنته،
وهو ما يجعل مهمة رجال ال�شرطة �أكرث �سهولة .ويتم
كذلك عر�ض ر�سائل حتذيرية تتعلق مبعلومات عن
ال�سيارات امل�سروقة يف املنطقة املجاورة ملكان وجود
ال�سيارة بعد ترابطها مع تقنية �إنرتنت الأ�شياء،
ولوحات الإعالنات الرقمية يف املدينة ،وكذلك
الر�سائل التحذيرية املختلفة.
وقد ن�شهد تبني هذه التقنية يف املنطقة العربية
�إذا انت�شرت ب�شكل كاف حول العامل ،و�أثبتت
جدارتها يف م�شاركة الر�سائل املفيدة مع الآخرين.
يذكر �أن  3واليات �أمريكية بد�أت ر�سم ًيا بتبني هذه
التقنية ،هي مي�شيغان ،و�أريزونا ،وكاليفورنيا .على
ال�صعيد العربي ،بد�أت مدينة دبي بتجربة هذه
اللوحات �صيف العام املا�ضي ا�ستعدا ًدا لإطالقها
ب�شكل مو�سع بعد انتهاء مرحلة التجارب الفعلية،
الأمر الذي ميهد النطالق البنية التحتية للمدن
الذكية يف املنطقة العربية.

تطبيقات صحية

Breathing: Simply Being

يعمل هذا التطبيق على الأجهزة ذات نظام
الت�شغيل  ،iOSوي�ساعد امل�ستخدم على
التنف�س بطريقة �صحيحة و�سليمة ،والتدرب
على متارين الت�أمل املختلفة عرب التوجيهات
ال�صوتية التي يقدمها .وي�سمح التطبيق
باختيار فرتة الت�أمل واختيار ما �إذا كان
امل�ستخدم يرغب يف الت�أمل من خالل املو�سيقا
�أو دونها .ويبلغ �سعر التطبيق  1.99دوالر،
وميكن حتميله من متجر �أي تيونز الإلكرتوين.

Exercise: Pedometer++

دفتر مالحظات ذكي

يختلف

�أ�سلوب ت�سجيل املالحظات من �شخ�ص
لآخر ،مثل تف�ضيل بع�ض النا�س للكتابة
�أو الر�سم� ،أو ا�ستخدام برنامج خا�ص� ،أو غري ذلك.
ولكن تبقى الكتابة بخط اليد و�إ�ضافة الر�سومات
مريحا للجميع .وي�أتي هنا
ال�صغرية هنا وهناك �أم ًرا ً
دور دفرت ،Rocketbook Wave Smart Notebook
مزيجا من الورق
الذي يقدم � 80صفحة ت�ستخدم ً
واحلرب اخلا�صني للتعرف �إىل املالحظات ونقلها �إىل
جميع الربامج الرقمية التي ي�ستخدمها ال�شخ�ص،
وذلك بهدف ت�سهيل م�شاركة املالحظات مع الآخرين
وتعديلها الحقًا.
ميكن القيام بذلك من خالل تطبيق خا�ص يتم
حتميله على جهاز امل�ستخدم املحمول .الأمر الالفت
للنظر هو �أنه يكفي و�ضع الدفرت يف جهاز مايكروويف
ليتم حذف جميع املالحظات بالكامل والبدء وك�أن
الدفرت جديد .وميكن القيام بهذه العملية ملدة 5
مرات قبل �أن تتوقف عملية حذف احلرب ،ولكن تكلفة
الدفرت الذكي لي�ست مرتفعة حيث تبلغ  27دوال ًرا،
وميكن احل�صول عليه من املتاجر الإلكرتونية.

ي�ساعد هذا التطبيق املجاين على الأجهزة
التي تعمل بنظام الت�شغيل  iOSامل�ستخدم
يف احت�ساب عدد اخلطوات التي ي�سريها
والدرجات التي ي�صعدها ،وذلك لت�شجيعه
على احلركة واحل�صول على لياقة بدنية
�أف�ضل .ويكفي ت�شغيل التطبيق يف خلفية
الهاتف ليبد�أ بت�سجيل عدد اخلطوات دون
ا�ستهالك ملحوظ لبطارية الهاتف .ولدى
التوقف عن احلركة� ،سيعر�ض التطبيق ما
حققه امل�ستخدم من �إجنازات .وميكن حتميل
التطبيق من متجر �أي تيونز الإلكرتوين.

Diet: MyFitnessPal

ميكن اتباع حمية غذائية للح�صول على ج�سم
ريا�ضي من خالل هذا التطبيق املجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل � .iOSإذ
ي�سمح التطبيق باتباع نظام حمدد يف ممار�سة
التمارين الريا�ضية ،مع توفري قائمة لإ�ضافة
الأطعمة التي تناولها امل�ستخدم على مدار
اليوم ،و�أخرى حتتوي على كثري من الأطعمة
ال�شائعة .و�إن مل يجد امل�ستخدم ال�صنف
املرغوب ،فيمكن �إ�ضافته يدو ًيا بكل �سهولة.
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األطفال واليوتيوب

اختيار المحتوى
المناسب

على الرغم من وجود مقدار هائل من
المحتوى الموجه لألطفال ،إال أنه محاط
بمقدار أكبر من المواد التي ال تصلح
لهم ،بل إن بعضها يروِّ ج ألخالقيات غير
صحيحة ،ومعتقدات غريبة.

فهد بن فيصل الحجي

اليوتيوب

َ�س َح َر اجلميع ،الكبار قبل ال�صغار.
ولكنه مت َّكن من اجتذاب ال�صغار
ب�صورة كبرية نظ ًرا للمحتوى الهائل واملتعدد الذي
يقدمه للأطفال .امل�شكلة تكمن يف �أن اليوتيوب جرى
ت�صميمه ليكون موج ًها للكبار ،ولي�س لل�صغار .فالعمر
الأدنى امل�سموح به لإن�شاء ح�ساب على اليوتيوب من
�إدارة اليوتيوب نف�سها هو � 13سنة ،لذلك ف�إن هذا
املقدار الهائل من املحتوى املوجه للأطفال حماط
مبحتوى �أكرب و�أ�ضخم منه موجه للكبار ،مبا يف ذلك
مقدار كبري من املواد التي ال ت�صلح للأطفال ولها
ت�أثري �سلبي عليهم .مثل مقاطع الفيديو التي تعر�ض
حمتوى ير ِّوج لأخالقيات �شاذة ،ومعتقدات غريبة،
واملحتوى الذي ير ِّوج ال�ستخدام املخدرات �أو الكحول،
�أو التدخني� ،أو يعر�ض اجلن�س ،وير ِّوج للعنف� ،أو
املحتوى الذي يعر�ض العمليات اجلراحية ،واجلثث،
ومقاطع الكوارث ،وغريها .و�إن و�ضعنا ذلك جن ًبا
�إىل جنب مع الف�ضول الذي مييز �أغلب الأطفال
ويدفعهم للحركة يف كل االجتاهات التي ال ميكن
حتى توقعها ،فحينما يبد�أ الطفل با�ستخدام اليوتيوب
مب�شاهدة مقطع �أنا�شيد مث ًال ،فهل ميكن اجلزم ب�أين
�سيكون بعد ربع �ساعة �أو ن�صف �ساعة؟

إن بدأ ابني بمشاهدة كرتون ،فسيستمر
بمشاهدة الكرتون فقط ،أليس كذلك؟ |
هذا غري �صحيح ،من اخلط�أ ما يعتقده بع�ضهم �أن
مقاطع الفيديو املقرتحة يف اليوتيوب تظهر ح�سب
املقطع املعرو�ض .وعلى هذا ف�إن عر�ض الطفل
ملقطع كرتوين �سيبقيه يف عامل مقاطع الكرتون.
اليوتيوب يظهر املقاطع املقرتحة ح�سب كلمات بحثية
ب�شكل �آيل بحت .فلو كان مقطع الكرتون يتحدث
عن «مقلب» مث ًال ،ف�ستكون من �ضمن الفيديوهات
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استخدام اليوتيوب دون حساب مخصص
			
يُفقد الوالدين السيطرة على ما يعرض فيه ،إذ يتيح الحساب وضع بعض 		
الضوابط للعرض اآلمن والمحتوى األكثر مالءمة
		

املقرتحة مقاطع فيديو مقالب للكبار .و�إن كان يف
�أحد هذه املقاطع مقلب يتعلق بالعري مث ًال ف�سي�أخذه
هذا املقطع �إىل جمموعة مقاطع كلها عن العري،
وهكذا� .أي �أن الطفل الذي ي�شاهد ذلك الكرتون هو
على بعد «نقرتني» فقط من حمتوى ي�ضره ب�شدة.

ماذا أفعل لكي أحمي أطفالي من خطر
اليوتيوب؟ | املنع من الو�سائل املجدية ،وهو
�أ�سلوب تربوي منا�سب ،حتى ي�صل الطفل �إىل عمر
�أكرب ويزداد وعيه ليتمكن من التعامل ب�شكل �أف�ضل
مع هذه التقنية .ولكن املنع مل يعد فعا ًال لدى كثري
من العائالت واملجتمعات ،ال�سيما مع انت�شار الأجهزة
املحمولة يف كل مكان .ف�إن حجب الوالد اليوتيوب عن
ابنه بحيث ال يعرف �أ�ص ًال ما هو اليوتيوب ،ف�سي�أتيه
بعد وقت قريب ي�س�أل عن هذا اليوتيوب الذي �شاهده
مع عمه �أو خالته ،او ابن اجلريان� ،أو يف هاتف جده.
وحقيقة ،ال ميكن حجب املخاطر متا ًما عن
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الأطفال .هذا باعرتاف القائمني على اليوتيوب
�أنف�سهم .ولكن ميكن التقليل من خماطر اليوتيوب
ب�شكل كبري باتباع بع�ض اخلطوات والطرق.
قم بإنشاء حساب على اليوتيوب | يالحظ
�أن �أغلب م�ستخدمي اليوتيوب ي�ستخدمونه ب�شكل عام
دون ح�ساب خم�ص�ص .وهذا يفقد الوالدين ال�سيطرة
على ما يعر�ض على اليوتيوب.ولذلك ف�إن من املهم
للغاية �إن�شاء ح�ساب ،حيث يتيح �إن�شاء احل�ساب و�ضع
بع�ض ال�ضوابط على ما يجري عر�ضه.
عند �إن�شاء احل�ساب ،يتم �ضبط اخل�صائ�ص الآتية:
• �ضع �أقل عمر للم�ستخدم :ينبغي و�ضع عمر
امل�ستخدم �أقل ما ميكن ،وهو  13عا ًما.
• قم بتفعيل خا�صية العر�ض الآمن :وهذا �أقوى
خيار يف حماية الأطفال من املحتوى ال�سيئ
على اليوتيوب.
لكن علينا �أن نعلم �أن هذه اخلطوات ال تعني �أن

الطفل حممي ب�شكل كامل� ،إذ �إن حمتوى اليوتيوب
متجدد ب�شكل رهيب ،وال ميكن مراقبة كل �شيء
وت�صنيفه على الفور ،ال�سيما �أن عملية الت�صنيف
تعتمد يف الأ�سا�س على امل�ستخدمني ب�شكل �أويل.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ت�صنيف اليوتيوب ملا هو منا�سب
وغري منا�سب للأطفال يعتمد على مبادئ وقيم قد
ال تتوافق متا ًما مع املبادئ والقيم املجتمعية املحلية.
على هذا قد يجري ت�صنيف مقاطع فيديو على �أنها
منا�سبة للأطفال ،يف حني �أننا ن�شعر بال�ضيق حينما
يراها �أطفالنا .ولأجل ذلك ،هناك خطوات �أخرى
تقلل قدر الإمكان من احتمال ا�ستعرا�ض الأطفال
ملحتوى رمبا مل يعد منا�س ًبا لهم.
اشترك في قنوات يحبها ابنك | هل يحب
ابنك �أفالم الكرتون �أو الأنا�شيد؟ يجب �أن يتابع كل
�شخ�ص ماذا يحب ابنه �أن ي�شاهد على اليوتيوب ،و�أن
ي�شرتك له يف تلك القنوات ،ثم ير�شده �إىل طريقة

ا�ستعرا�ض اليوتيوب من مكان القنوات .وينبغي �أن
يجري اال�شرتاك يف كثري من القنوات ب�شكل م�ستمر
حتى ال ي�شعر االبن بامللل منها .هذا لن مينعهم من
ت�صفح حمتوى �آخر ،ولكنه �سيزيد من ا�ستعرا�ضهم
لهذا املحتوى ن�سب ًيا واالبتعاد عن غريه.

خ�صو�صا �إن كان على �أعتاب
معار�ضة من الطفل،
ً
مرحلة املراهقة ،ولكن املو�ضوع بحاجة �إىل معاجلة
وح�سم .التفكري يف العواقب الوخيمة النفراد الطفل
باجلهاز �سيجعل الوالدين يطبقان هذا القانون بكل
�صرامة.

لتكن شاشة جهازه في مجال الرؤية |
من �أكرب الأخطاء التي يقع فيها الوالدان هو توفري
جهاز حممول البنهم ال�صغري ،ثم ال�سماح له بق�ضاء
وقت طويل على هذا اجلهاز يف غرفته والباب مغلق،
وال �أحد يدري ماذا يفعل االبن بال�ضبط� ،أو ماذا
ي�شاهد� ،أو مع من يتوا�صل� ،أو يتحدث .وهنا ي�صبح
اخلطر �أكرب من م�شاهدة اليوتيوب فقط.
ينبغي و�ضع نظام �صارم يف ا�ستخدام الأجهزة
املحمولة ،و�أن يجري ا�ستخدامها يف الأماكن
املفتوحة يف املنزل التي يوجد فيها الوالدان �أو
�أحدهما ،كال�صالة مث ًال .قد يجد هذا النظام

تكلم مع ابنك | �أطفالنا يكربون ،وحتكمهم
الرباءة ،وقد يطبقون يف �صغرهم القوانني حرف ًيا،
عاما بعد �آخر يزداد �إدراكهم ،وتتغري
ولكن ً
ميولهم ،وال ميكن اال�ستمرار يف �ضبط كامل
بعيدا عن
تفا�صيل حياتهم� .سيق�ضون وقتًا �أطول ً
املنزل ،يف املدر�سة ،ويف منازل الأعمام والأخوال
بعيدا عن
والأقرباء ،ثم يف منازل الأ�صدقاءً ،
رقابة الوالدين.
�إنه من املهم تنمية الرقابة الذاتية لديهم ،ومن
املهم التحدث �إليهم وحماورتهم ،وفهم ما يريدون،
و�أن يتعلموا القيم والعادات والتقاليد املجتمعية،

وزراعة الوازع الديني الذي ي�ضبط ت�صرفاتهم،
وينمي لديهم الرقابة الذاتية �شي ًئا ف�شي ًئا.
اليوتيوب فيه أطنان من الفائدة! | هذا
�صحيح ،علينا �أال جنعل احلديث ال�سلبي عن اليوتيوب
يبعدنا عن جوانبه الإيجابية .اليوتيوب �أ�صبح من
م�صادر املعرفة التي ال ي�ستهان بها .ف�إن كان االبن
يع�شق الر�سم فيمكن �إر�شاده �إىل مقاطع اليوتيوب
التي ت�شرح له �أ�س�س الر�سم والتلوين وفنونه .و�إن
كان يع�شق الت�صوير فهناك مقدار هائل من مقاطع
الفيديو التي ت�شرح كل �صغرية وكبرية يف عامل
الت�صوير ،وغري ذلك.
اليوتيوب اخت�صر كث ًريا من املعرفة للأطفال،
وب�إمكانهم الآن �أن ي�صبحوا حمرتفني ومتقدمني
يف كثري من الفنون وهم ال يزالون يف �سن مبكرة.
فهناك عامل �ضخم من املعرفة املهولة على بعد
مل�سة �أ�صبع فقط!
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Breitling

عصر الطيران الذهبي
�أطلقت برايتلينغ ت�شكيلة ح�صرية جديدة من �ساعات Navitimer
 ،1 Airline Editionاحتفا ًال بدور العالمة الفاخرة يف الع�صر

الذهبي للطريان ،وبع�ض �أ�شهر �شركات الطريان يف تلك الفرتة.
بد�أت الت�شكيلة مع �سوي�س �إير� ،شركة الطريان ال�سوي�سرية الوطنية
ال�سابقة يف �سوي�سرا ،البلد الأم لعالمة برايتلينغ ،بالإ�ضافة �إىل
الأ�سطورة الأمريكية يف قطاع الطريان.Pan Am ،
جت�سد ال�ساعات روح فرتة ال تن�سى للطريان التجاري ،وحتيي
الأ�سلوب اجلميل واملثري لفرتة �ستينيات القرن املا�ضي و�سبعينياته.
جاءت ال�ساعات يف جمموعة Navitimer 1 B01 Chronograph
 ،Airline Editionبحركة ,Breitling Manufacture Caliber 01
وج ِّهزت بقر�ص د ّوار ثنائي االجتاه مز َّود بدوره بامل�سطرة املنزلقة
ُ
امل�ستديرة ال�شهرية التي تُ�ستخدم لإجراء جمموعة كاملة من
العمليات احل�سابية املتعلقة باملالحة اجلوية .جرى جتهيز �ساعة
 ،Navitimer 1 B01 Chronograph 43 Pan Am Editionبعلبة
من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ذات �سوار �أزرق و�أ�ساور فرعية ف�ضية
وب�سوا ٍر من اجللد البني م�ستوحى من الطراز القدمي� ،أو ب�سوار
�شبكي من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ.
www.breitling.com

dunhill

حقيبة الرجل العملي
دوما �إىل ما ي�شبع �شغفه حتى و�إن
يحتاج الرجل الأنيق ً
كان ً
حماطا بالعمل الد�ؤوب الذي يتطلب منه �سرعة
االنتقال من مكان �إىل �آخر .دار �أزياء دانهيل الإجنليزية
�صممت جمموعة حقائب  Radialلتنا�سب هذا الرجل.
هذه احلقيبة الرجالية الأنيقة م�صنوعة بالكامل من جلد
العجل ،وتحُ مل على عدة �أوجه ،حيث ميكن حملها باليد،
�أو ارتدا�ؤها كحقيبة ظهر� ،أو مع رباط مائل للج�سد
م�ستوحى من حزام مقاعد �سيارة ال�سباق .كما �أن هذه
احلقيبة مزينة بحزام جلدي وتفا�صيل غرز يدوية .جاءت
هذه احلقيبة املميزة يف لونني هما البورغندي ،والأ�سود.
www.dunhill.com
Polo Ralph Lauren

54

 -مارس 2019

RRL

Ralph Lauren Purple Label

Burberry

الشاالت الكشميرية
الدفء والأناقة هما عنوان ال�شاالت الك�شمريية من دار
بريبري الإجنليزية .الك�شمري والكاروهات التي ت�شبه
الكِ لت الأ�سكتلندي والويلزي والأيرلندي يف هذه النقو�ش
املميزة هي عنوان �آخر ل�شاالت بريبري الكال�سيكية.
جاءت �شاالت بريبري ال�شهرية يف �شتاء  2019يف  27لو ًنا
خمتلفًا متثل جمموعة وا�سعة من الألوان ملنتج راق ،بينما
جاءت ال�شاالت الأخرى من الدار نف�سها بر�سوم كاروهات
خمتلفة ذات �أمناط فلكلورية ملناطق متعددة ،لكنها مل
تخرج عن املعتاد يف بريبري.
www.burberry.com

Steve Madden

رجل عصري
يتج�سد الإبداع يف �أن تالم�س الت�صاميم اجلديدة
�شغف كل رجل فتمنحه جوانب الأناقة التي يبحث فيها
عما ير�ضيه .وهذا ما ي�سعى �إىل جت�سيده �ستيف مادن
يف جمموعته اجلديدة من الأحذية التي رغم �إبرازها
اجلانب الر�سمي بقوة� ،إال �أنها مل تغفل الإطاللة غري
الر�سمية ،مع مل�سات من التجدد قدمت الأحذية بهيئة
فاخرة لرجل �شغوف مبظهره اجلذاب ،عرب �إ�ضافة نعل
ذي طبقات متعددة لإ�ضفاء مظهر �أنيق وعملي.
ت�أتي التفا�صيل الراقية من اجللد واملواد لتالئم �سراويل
اجلينز مثلما تالئم ال�سرتة الريا�ضية ،لإطاللة �أنيقة
غري ر�سمية .كما تربز �صيحة الأحذية التي حتمل
نكه ًة ع�صرية بقوة �إذ تتميز مبزيج من املواد والألوان
املتناق�ضة لت�ضفي �إطاللة جديدة ومتميزة.
www.stevemadden.com
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عالم المرأة

Akillis

بريق األلماس
�أبحرت �أكيلي�س يف عامل �صياغة الأملا�س من جديد عرب
جمموعة  Capture Meالتي ازدادت رونقًا مع �إ�ضافة جديدة
للدار ت�ستك�شف الرمز املث ّلث الذي بات ُمراد ًفا ال�سم العالمة
التجارية ،وذلك يف هيئة �أ�ساور ذراع وخوامت جاءت بروح
متمردة تعك�س الرغبة يف تقدمي ت�صاميم بعيدة عن املعايري
والتقاليد ال�سائدة يف �صناعة اجلواهر.
تُتيح املجموعة اجلديدة فر�صة التعبري عن كل �شخ�ص ّية
مميزة ،بتفا�صيلها الهند�سية املتبدلة ،فيخال الناظر �أنّ حوا ًرا
يدور بني ال�سوار واخلامت ،وك�أنّ �أحدهما �صدى الآخر.
تغازل �أحجار الأملا�س املتلألئة الب�شرة التي تظهر من خلف
القطع الثمينة يف م�شهد ي�أ�سر الألباب ،لتتو ّلد ت�أثريات ب�صرية
الفتة� ،إذ تتباين مثلثات الأملا�س مع الأ�شكال الهند�سية التي
تزيدها بريقًا.
www.akillis.fr

Cindy Chao

إلهام من األعماق
ا�ستوحت امل�ص ّممة �سيندي ت�شاو جمموعتها املائية
التي حملت عنوان «»Coral Aquatic Collection
من �أول جتربة غو�ص لها ،وترجمتها ب�شغف لتج�سيد
ما تراءى يف ذهنها من �صور عند م�شاهدة الكائنات
احل ّية والألوان ال�ساطعة والناب�ضة باحلياة.
تت�أ ّلف الأقراط وال�سوار من مئات �أحجار الأملا�س
احل�س الفني واحلرفية
امل�ستطيلة ،التي تو ّفق بني ّ
الأوروبية� .أ ّما الأ�سطح املتم ّوجة التي ت�شتهر بها
العالمة التجارية فجاءت م�صنوعة مبهارة من
طبقات متداخلة بع�ضها يف بع�ض من �أحجار
الأملا�س املل ّونة .تعك�س هذه الت�شكيلة ً
منطا فريدً ا يف
جمال النحت مبا يتج ّلى من ان�سيابية يف الت�صميم
والرتا�صف الدقيق لأحجار الأملا�س امل�ستطيلة التي
تتح ّرك كلما حت ّركت اليد.
www.cindychao.com
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Dior

حقائب عملية
طرحت دار كري�ستيان ديور الفرن�سية هذا النوع من احلقائب
الن�سائية توت بوك ديور ذات املظهر العملي الذي يوحي ب�أنها
خ�ص�صت للكتب �أو ما �شابه .كان �أول ت�صميم لهذه املجموعة
خا�صا مبو�سمي ربيع  2018و�صيفه .وبح�سب ر�أي النقاد
ً
يف عامل الأزياء �ستحظى حقيبة توت بوك ديور باهتمام
وا�سع خالل املوا�سم املقبلة .تُ�صمم هذه احلقيبة وت�صنع
يف ا�ستوديو ديور اخلا�ص يف باري�س ،ومتر مبراحل عدة من
الدرز والتطريز النافر ،وبعد �أن يتم التحقق من جودتها
تُر�سل �إىل م�صانع ديور الواقعة يف فلورن�سة الإيطالية.
جاءت هذه احلقيبة يف �ألوان و�أ�شكال عدة بد ًءا من وحي
التطريز املك�سيكي ،ور�سوم ع�صر الباروك ،وانتهاء بال�شكل
العملي ذي الألوان الأحادية .كل �شكل يختلف عن الآخر،
من حيث ال�سعر وعدد �ساعات العمل التي ُنفذت فيها هذه
احلقيبة اجلميلة.
www.dior.com

Fendi

وردة فندي
من وحي احللي الفلورن�سية العتيقة طرحت دار فندي الإيطالية
جمموعة من الإك�س�سوارات املرتفة والباذخة اللون ،واملتقنة
ال�صنع ،لتكون ر�سو ًال للمحبة وهدايا تبقى بني ال�صديقات.
عقد من املعدن ال�صلب ذو مف�صل يتيح ملن ترتديه �سهولة الفك
والقفل ،ي�ضفي اجلمال على ِجيدها� .صنع يف �إيطاليا على يد
حمرتفني يف �صياغة اجلواهر ،فجاء العقد حتفة فنية فريدة
م�صنوعة من املعدن .يتكون من جز�أين ،الأول م�صقول باللون
الربتقايل� ،أما اجلزء الآخر فجاء باللون الذهبي املعتق ،تزينه
زهرة فلورن�سية زججت باللون الأخ�ضر املائي ال�شفاف.
www.fendi.com
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

سائر هي الباقي

�أن�شد �شاعر النيل حافظ �إبراهيم (ت  )1932ق�صيدة يف حفل �أقيم يف مدر�سة البنات يف بور�سعيد يف
 20مايو  1910لإعانة تلك املدر�سة (من البحر الكامل):

قال القا�سم بن علي� ،أبو حممد احلريري
الب�صري (ت516 :هـ) يف « ُد َّرة ال َغ َّوا�ص يف
�أوهام اخلوا�ص» ،ووافقه ابن منظور (ت)711 :
يف «تهذيب ا َ
خلوا�ص»:
يقولونَ :قدِ َم َ�سا ِئ ُر احلاج ،وا�ستوفى َ�سا ِئ َر
اخلراج ،في�ستعملون كلمة «�سائر» مبعنى :جميع،
وهي يف كالم العرب مبعنى« :الباقي» .ومنه قيل
ملا يبقى يف الإناء�ُ :س�ؤْر.
والدليل على �صحة ذلك �أن النبي� ،صلى
اهلل عليه و�سلم ،قال ل َغ ْيالن بن �سلمة حني
�أ�سلم وعنده ع�شر ن�سوة« :اخ ْرت �أرب ًعا منهنَّ ،
وفارق �سائ َرهُ نَّ »� ،أي َمن بَقِ َي بعدَ الأربع
الالتي تختا َرهُ نّ .
وال�صحيح �أنه ُي�ستعمل يف ِّ
كل باقٍ  ،ق َّل �أو كَثرُ ؛
لإجماع �أهل اللغة على �أن معنى احلديث�« :إذا
�شربتُم َف َ�أ ْ�س ِئ ُروا»� ،أي �أبقوا يف الإناء بقي َة ماء ،ال
�أن املراد به �أن ُي�شرب الأق ُّل ويبقى الأكرث .و�إمنا
ُندِ َب �إىل الت�أدب بذلك؛ لأن الإكثا َر من املطعم
وامل�شرب َم ْن َب�أ ٌة عن ال َّنهم مالم ٌة عند العرب.

وذهب مث ًال
« َر َم ْت ِني ِب َدا ِئها وا ْن َسلَّ ْت»
القا�سم بن اَّ
�سلم (ت 224هـ) يف
قال �أبو ُعبيد
ُ
كتابه« :الأمثال» ،يف باب تعيري الإن�سان �صاح َبه
بنت اخلزرج،
بعيب هو فيه :هذا املثل قيل ل ُرهْ م ِ
ٍ
وكان لها �ضرائر ،ف�سا َّبتْها �إحداهُ ن يو ًما،
بعيب هو فيها .فقالت �ض َّرتُها:
فرم ْت َها رُهْ م ٍ
« َر َم ْت ِني بِدَ ا ِئها وا ْن َ�س َّلتْ » ،فذهب مثالً.
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اخل ُ
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ُ
طبائع النساء
وما جاء فيها من عجائب وغرائب ،وأخبار وأسرار
لأبي عمر� ،أحمد بن حممد بن عبد ر ِّبه الأندل�سي (ت328 :هـ)

ظ َّل �أهل الغرب يف تط َّلع وت�ش َّوف لأهل
ال�شرق ال�سيما �إبان احل�ضارة الإ�سالمية
العربية التي امتدت لأكرث من ثمانية
قرون يف بالد الأندل�س ،فنهلوا من ثقافة
ال�شرق وعلومه وحت�ضره ،ونقلوا كث ًريا منها
�إىل الغرب لالطالع والتعلم والدر�س ،ما
�ش َّكل نوا َة ّ
حت�ضره وتقدّمه الح ًقا .مما
حدا بابن عبد ربه الأندل�سي ت�أليف كتابه
املو�سوعة «ال ِعقد الفريد» عن ثقافة �أهل
ال�شرق و�آدابهم و�أخبارهم؛ ليطلع عليها �أه ُل الغرب
وي�ستفيدوا منها ،فجمع فيه من ذخائر �آداب ال�شرق
و�أخباره ،كعيون الأخبار البن قتيبة ،والبيان والتبيني
للجاحظ ،والكامل للمربد وغريها كثري ،م�ش ِّك ًال منها
فرائدَ عقده .ف�ضم �إليه من جواهر الأدب ولآلئ
ال�شعر ،وانتقى من �سحر النرث والبيان ،فعمد �إىل
معنى،
�أ�شرفها جوه ًرا ،و�أظهرها رون ًقا ،و�ألطفها ً
�أجزلها ً
لفظا ،و�أح�سنها ديباج ًة ،و�أكرثها طالوةً
عقده الفريد ،حمل ًّيا به ِجيد
وحالوة ،لينظم منها دُر َر ِ
ال�شرق والغرب م ًعا.
مل يكن عمل ابن عبد ربه مق�صورًا على اجلمع
واالنتقاء والتلخي�ص يف �أبوابه ،بل كان ال َعامل احلاذق
اخلبري ،وال ينبيك مثل خبري ،فم َّه َد ِّ
باب مبقدم ٍة
لكل ٍ
رائق بديع من َن ْظمه ،دون �أن
�ضافية ،يتبعها ب�شعر ٍ
يُغ ِفل حتلي َة ما ا�ستخل�صه وانتقاه ب�آرائه ال�سديدة ونقده
الأدبي الدقيق ،ليغدو جمعه نظ ًما جام ًعا لكل بديع.
وقد كثرُ تْ بني �صفحات ال ِعقد وجواهره �أخبا ُر
الن�ساء ونوادرهن وغرائبهن وذكر عجائبهن وما خفي
من �أ�سرارهن ،مما يروِّح النف�س ،ويرتقي بذائقتها،
وميتع العقل ويروي �شغفه ،فارت�أى بع�ض الباحثني
املعا�صرين ا�ستخال�ص تلك الدُّرر يف كتاب م�ستقل،

َي�سهُل تناوله واال�ستفادة منه ،فكان كتاب
«طبائع الن�ساء» جام ًعا ِّ
لكل ما ورد عنهن يف
ال ِعقد الفريد ،و�صدرت طبعته الأوىل على
يد حممد �إبراهيم �سليم يف عام .1985
�ضم كتاب «طبائع الن�ساء» ثمانية �أبواب،
حتدثت عن اختيار احلليلة ال�صاحلة،
والزوجة املوافقة ،وعن لطائف �أخبار
الن�ساء وطرائف من حياتهن ،وعن الن�ساء
املنجبات ،وعن �سمات اجلمال و�أحوال
املحبني ،وعن طبع الأنثى ،وما يُحمد من ِع�شرة الن�ساء
وما يُذ ُّم ،وعن �أبغ�ض احلالل �إىل اهلل ،وعن النوادب
واملراثي والفراق .كما حتدث الباب الثامن عن مناذج
للزعامة وح�سن ال�سفارة من الن�ساء ،و َمن يُ�ضرب به املثل
منهن ،بالإ�ضافة �إىل باب تا�سع بعنوان «املعجم الن�سائي»،
اخل ْلقية
وهو معجم يف حما�سن املر�أة ،و�أو�صافها ِ
وا ُ
خللقيةُ ،جمع من كتاب «فقه اللغة» للثعالبي ،لإي�ضاح ما
غم�ض من الألفاظ التي ت�ضمنتها ن�صو�ص الكتاب.
�ش َّكل الكتاب مبادته مرج ًعا فريدًا ،ودلي ًال واف ًيا،
خال ًيا مما ي�ؤذي امل�شاعر ،ويخد�ش احلياء ،كما هي
حال �أمثاله .ومن لطائف ما جاء فيه« :نظر خالد بن
�صفوان �إىل جماعة يف امل�سجد بالب�صرة ،فقال :ما
هذه اجلماعة؟ قالوا :على امر�أة تد ُّل على الن�ساء.
ف�أتاه فقال لها :ابغني امر�أة .قالت� :صفها يل.
قال� :أريدها بك ًرا كث ِّيب� ،أو ثي ًبا ك ِبكر ،حلو ًة من
قريب ،فخم ًة من بعيد ،كانت يف نعمة ف�أ�صابتْها فاقة،
أدب النعمة وذ ُّل احلاجة ،ف�إذا اجتمعنا كنا
فمعها � ُ
�أهل دنيا ،و�إذا افرتقنا كنا �أهل �آخرة!
قالت :لقد �أ�صبتها لك ..قال :و�أين هي؟
قالت :يف الرفيق الأعلى من اجلنة ،فاعمل لها».
إعداد :د .عماد ريحاوي

األجندة

مارس 2019

 4-1مارس

 7-1مارس

 30-1مارس

معرض البخور والعطور الدولي -الرياض
يجمع المعرض كبرى الشركات المتخصصة في
البخور والعطور على المستوى المحلي والعالمي
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويمنح المعرض فرصة للشركات والمتاجر
المتخصصة لتبادل الخبرات واألفكار في تجارة
منتجات العطور والبخور.

معرض التاريخ والثقافة الكورية -الرياض
تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث
الوطني في المتحف الوطني بالرياض
معرض آثار كوريا تحت عنوان« :التاريخ
والثقافة الكورية..رحلة آسرة إلى الحضارة
الكورية» .يضم المعرض  557قطعة أثرية
أبرزها التاج الذهبي لمملكة شيال.

مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر -ينبع
تنظم الهيئة الملكية في ينبع مهرجان تصميم
وتنسيق الحدائق والزهور ونباتات الزينة ونباتات
الظل والديكور الداخلي .يهدف المهرجان إلى تنمية
االهتمام بالتشجير والحفاظ على البيئة والترشيد
خصوصً ا لدى األطفال.
www.yanbuflowers.com

 6-4مارس

 7-4مارس

 14-12مارس

منتدى اإلدارة واألعمال -جدة
تحت عنوان «القيادة والتغيير في عصر
التحول الرقمي» ينطلق المنتدى في دورته
العاشرة بفندق الريتز كارلتون جدة .يتبنى
المنتدى فكرة التغيير اإلداري واالقتصادي
اإليجابي ،ودعم تنمية القيادات اإلدارية
وتوليدها للقطاعين الحكومي والخاص.

المعرض الوظيفي السنوي الثامن لجامعة
الفيصل  2019-الرياض
تنظم جامعة الفيصل المعرض لتوفير تجربة
فريدة لخريجي الجامعة للتعرف إلى الفرص
الوظيفية المتاحة لدى المشاركين بالمعرض.
كما يعنى المعرض باطالع المشاركين على
برامج الدراسات العليا المتميزة لدى الجامعة.
www.alfaisal.edu

المعرض السعودي الدولي للطيران -الرياض
تستضيف أرض مطار الثمامة بالرياض هذا
المعرض بهدف زيادة التواصل بين متخصصي
صناعة الطيران والفضاء للبحث عن الفرص
االقتصادية الواعدة بالمملكة في مجال الطيران.
ً
عروضا مثيرة تعزز من تجربة
ويشهد المعرض
الزوار لالستمتاع بالحدث.
www.saudiairshow.aero

 23-13مارس

 19-17مارس

 31مارس  3 -أبريل

معرض الرياض الدولي للكتاب  -الرياض
بمشاركة أكثر من  500دار نشر عربية وعالمية
ً
نشاطا ثقافيًا ،تنطلق دورة
وأكثر من 80
المعرض لهذا العام الذي تنظمه وزارة اإلعالم
في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
يصاحب المعرض أنشطة ثقافية وندوات أدبية
يُعدها نخبة من المثقفين.
riyadhbookfair.org.sa

منتدى المياه السعودي – الرياض
تحت شعار «مياه مستدامة..لتنمية مستدامة»
يعقد المنتدى في فندق فيرمونت الرياض لبحث
الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية لقطاع
المياه ضمن رؤية المملكة  2030واالستراتيجية
الوطنية للمياه .يجمع المنتدى قادة قطاع المياه
والخبراء المحليين والدوليين لتقديم أفضل
الحلول للتحديات التي تواجه قطاع المياه.
www.swforum.sa

ملتقى السفر واالستثمار السياحي
 – 2019الرياض
يقام الملتقى بمركز الرياض الدولي للمعارض
والمؤتمرات ،ليتيح فرصة التواصل بين المستثمرين
والمشغلين للمنشآت والخدمات السياحية ،والجهات
المطورة للوجهات السياحية ،والشركات العالمية
المتخصصة في تشغيل الفنادق ،والتعرف على
الفرص االستثمارية في هذا القطاع.
www.sttim.com.sa
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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
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فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

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

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

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

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

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

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

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

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

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

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

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

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

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

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

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

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

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

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

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

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

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

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

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

األسطول
بوينج 368 - 777

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

بوينج 268 - 777

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

إيرباص 330 - 300

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

بوينج  9 - 787درميالينر

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

إيرباص 321

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

إيرباص 320ceo

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

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

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

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

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

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

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

The core dimensions of the x360+
Leadership Development model

Adaptability

5-CAPS

Effectiveness

Who you are

What you do

The impact you have

Adaptability and leadership

Our Adaptability Index captures decades
of research on what differentiates those
who can deal with stress and lead
through it and those who cannot. This
aspect of leadership considers facets
of the self that are relatively stable and
hard to change. It measures how well
respondents are able to adapt and thrive
in an exponentially changing context. It
contains five parts:

Resilience | In an environment that
requires constant experimentation, setbacks are inevitable. Resilience refers
to the ability to bounce back from such
setbacks and function well in the face
of adversity. Those with resilience have
strong coping mechanisms and are less
prone to anxiety and depression. Low
levels of resilience may signal the need
to learn how to cope with setbacks or
to stay away from more risky leadership work.
Emotional intelligence |

When the
going gets tough, it is easy to get overcome by negative emotions, to lose one’s
temper or to feel overwhelmed. Emotional intelligence refers to the ability to
properly monitor and regulate one’s own
emotions. It is also about assessing other
people’s emotions and their impact.
Leaders need to understand when they
(or their team members) are incapacitated by anger or fear and need some extra
time before making decisions.

Paradoxical thinking | Change tends
to exacerbate tensions because resources
are often scarce. New priorities create
competing demands and can force leaders
to choose, for instance, between longterm and short-term gains. A paradoxical
mindset is the ability to embrace contradictions and to be energised rather than
overwhelmed by them. Leaders who perceive tensions as opportunities are better
able to devise fully integrated solutions.
Learning orientation | Some people
interpret failure as an opportunity to
learn; others view it as a sign of poor
performance. A learning orientation
refers to the former and it helps leaders
quickly adapt both their thinking and
actions to changing demands. A strong
learning orientation reflects a tendency
to seek new knowledge, to keep up with
novel ideas and to constantly upgrade
one’s skills. In an exponentially changing
environment, a learning orientation is
critical for breakthrough performance.
Leadership confidence | When constant change becomes the name of the
game, top-down leadership is no longer
sufficient. A command-and-control style
must be replaced by leadership exercised
at all levels of the organisation, what we
call distributed leadership. But for this
to work, individual contributors must
have the confidence to step into a leadership role. Leadership confidence refers
to the belief in one’s ability to mobilise

others and take on the next leadership
challenge. Leadership in this fast-paced
world is not for the faint-of-heart. Courage and a can-do attitude is required.

Self-awareness and companies’
bottom line

There is no single way to lead, and no
leader is perfect. We can’t emphasise
enough that the x360 is not an assessment tool. It is a development and feedback instrument that aims to discover
your unique strengths, experiences and
values so you can build on them. Crafting your own leadership signature is an
ongoing process that begins by creating
a clear, unvarnished picture of who you
are. It is about eliminating your blind
spots. Self-awareness is empowering: It
will allow you to figure out which skills
you will need going forward to become
the best leader you can be. Self-knowledge will also enable you to communicate your style to others so that they can
more easily work with you.
* Henrik Bresman is an Associate Professor
of Organisational Behaviour at INSEAD
and the Academic Director of the INSEAD
Global Leadership Centre (IGLC).
* Deborah Ancona is the Seley
Distinguished Professor of Management, a
Professor of Organisation Studies and the
Founder of the MIT Leadership Center at
the MIT Sloan School of Management.
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Crafting Your Own
Leadership
Signature
How well can you adapt
in an exponentially changing world?
Henrik Bresman & Deborah Ancona *

age where even Silicon Valley
In andisruptors
struggle to keep up,

it is more critical than ever for leaders
to know themselves. Otherwise how
can they learn and develop? Or create
a dream team, one that magnifies
their strengths and remedies their
weaknesses? Or avoid costly blind
spots? Exceptional leaders need to have
a thorough understanding of the world,
their industry, their company and –
crucially – themselves.
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However, as Benjamin Franklin
wrote, “There are three things
extremely hard: steel, a diamond
and to know one’s self.” Based on
decades of research on leadership
effectiveness and close observation
of leadership in practice, we have
designed a development and feedback
tool called the x360 to facilitate this
self-discovery.
Since its launch in 2017, some 2,000
INSEAD programme participants

have used it to identify their current
leadership signature – their unique
way of leading – and to explore how
they could further develop in their
roles. As with other 360-degree tools,
it allows subjects to compare their
self-image with how managers, peers,
subordinates and external stakeholders
perceive them. Our tool’s three core
dimensions have been shown to be
valid across cultures and types of
organisations.

© ©project
Syndicate
project Syndicate

If the benefits of migration were 		
		 shared more widely, the political
salience of immigration would
			start to weaken,
reducing the risk of growth-inhibiting
restrictive policies

productivity and innovation,
reduce poverty, and generate
prosperity. These gains are essential
to countries’ ability to achieve the
targets set by the United Nations
Sustainable Development Goals.
Harnessing technology will
also require sensible economic
reforms, better infrastructure, more
capable institutions, and strategies
to deliver digital solutions to
marginalized populations. Some
countries are already taking these
steps. Indonesia, for example, has
launched an ambitious program to
connect an additional 100 million
people to broadband, a recognition
of the importance that connectivity
plays in fostering economic
opportunity.
And yet, for the bulk of the
world’s “bottom billion,” basic
phone and Internet services remain
prohibitively expensive. That is
why governments, donors, and the
private sector must work together to
create business and pricing models
that allow for cost recovery while
still providing an adequate level
of digital service to the poorest
consumers. One poverty-reduction
strategy worth exploring is
communal access to technology.
Affordability is not the only
factor that keeps technology out of
the hands of the poor. The digital
divide mirrors larger patterns of
social discrimination, especially
for women. Wherever women live,

they are about 40% less likely than
men to have ever used the Internet,
which suggests that social inequities
are also driving disparities in digital
access. Closing this gap is vitally
important. When women have access
to the full range of digital services –
from mobile banking to telemedicine
– they are generally wealthier,
healthier, and better educated.
As policymakers in both
developed and developing countries
make decisions and investments
that will shape the landscape in
which technological change unfolds,
it is gratifying to see countries
engaging in meaningful dialogue
about their digital futures. As
long as citizens who understand
technology and its ramifications are
included in these conversations, it
is possible to design solutions that
meet everyone’s needs.
Today’s cutting-edge technologies
are evolving at a dizzying speed. But
with foresight and preparation, the
world can minimize the disruption
they will inevitably cause to ensure
lasting and inclusive growth. If
we coordinate our investments
in people with our spending on
innovation, the new “digital age”
will leave no one behind.
* Mark Suzman is Chief Strategy
Officer and President of Global
Policy and Advocacy at the Bill &
Melinda Gates Foundation.
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Digital Disruption’s
Silver Lining

New technologies, and the ability to
combine them with old innovations, have given people
more say over their economic fortunes.
Mark Suzman *

Technology

is often
oversold
as either a panacea for the world’s
problems or an unshakeable
curse inflicting disruption
and displacement on the most
vulnerable. But historically, neither
of these characterizations is
accurate. From the steam engine to
the personal computer, inventions
have transformed societies in
complex ways. On balance, however,
technology has always created more
jobs and economic opportunities
than it has destroyed. That trend is
likely to continue.
Why am I so upbeat? Because
everywhere I look, leaders are
repositioning their economies to
ensure that technological change
and automation are assets rather
than liabilities. As the University
of Oxford-based Pathways for
Prosperity Commission recently
observed, with “optimism and
collective action,” so-called frontier
technologies can empower even the
poorest countries.
For much of modern history,
export-driven industrialization and
natural-resource wealth were viewed
as the only mechanisms for sustained
growth in the developing world. But
today, new technologies, and the
ability to combine them with old
innovations, have given people more
say over their economic fortunes.
For example, the Africa Soil
Information Service, which is
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funded by the Bill & Melinda Gates
Foundation, has combined remote
sensing software and open-source
data to lower the cost of soil
mapping by 97%. This has given
Africa’s smallholder farmers new
tools for making evidence-based
decisions about their operations,
thereby increasing crop yields and
reducing operating expenses.
Similarly, Twiga Foods in Kenya
is using technology to optimize
its supply chain by matching rural
fruit and vegetable growers with
small- and medium-size vendors
in Nairobi. Twiga’s approach
has helped farmers access more
lucrative markets, increased
consumer choice, and dramatically
reduced post-harvest losses and
waste. Digital inclusion can be a
powerful force, particularly for
women. Go-Jek, a ride-sharing and
food-delivery service In Indonesia,
has increased drivers’ income by an
average of 44% while connecting
many of its suppliers, who are
usually women, to banking services
for the first time.
To be sure, capitalizing on
the transformative potential of
technology will require investing
more money in people, particularly
in women and children. As
we argued in this year’s Gates
Foundation Goalkeepers Report,
better health care and education
– two pillars of the World Bank’s
“human capital index” – can unlock

3

Sagarmatha National Park, one of two
Nepali natural UNESCO World Heritage
Sites. Sagarmatha is Everest’s Nepali
name meaning ‘forehead in the sky’ and
the park’s entrance is the gateway to the
Himalayan Khumbu region; the route
used by trekkers on their way to Everest
Base Camp and beyond. Throughout
the day the trails host a myriad of foot
traffic: yak herders, mule caravans,
hikers and local laborers transporting
large parcels of goods on their backs up
the mountain. Traversing six expansive
suspension bridges across the glacierfed Khumbu River and snaking along
switchback trails cut through old-growth
pines, takes its toll and most hikers
stumble into Namche Bazaar only to

soon collapse upon their beds.
A picture-postcard worthy village,
Namche is precariously nestled onto a
mountain plateau haloed on all sides by
snow-capped summits. Here locals and
tourists engage in small talk about the
weather and hiking pursuits, but visitors
don’t stay very long. The beautiful
enclave primarily serves as a transit
point for bigger and better destinations.
Most foreigners are on their way to
higher elevations but all have the same
glazed look of exhaustion from a long
day’s climb. This ever-present depleted
countenance coupled with aching limbs
and a small dose of altitude sickness
elicits a common internal dialogue —is
this really worth it?

Day three begins with another predawn bread and simple protein breakfast
and trekkers move out to complete their
final 440-meter climb from Namche to
Everest View Hotel. Only a 3-4 hours
from Namche, the journey to the hotel
is along the route. Within a few hours,
trekkers will make the final push up some
craggy steps and then onto a smooth,
almost effortless walk into the hotel’s
lobby. If the weather is clear and you
arrive before sunset, grab a cup of hot tea,
then settle into a chair on the outdoor
patio and listen to wind roar across
the top of the world. It might not be
basecamp, but the view of the Himalayan
crown jewels is no less spectacular and
well worth the journey.
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1. Suspension bridges allow trekkers,
locals and animals alike to pass over
the Khumbu River en route from
Phakding to Namche Bazaar.
2. Boudanath’s tower contains
thirteen tiers, which for Buddhists
symbolizes the number of steps
or stages required pass through to
achieve enlightenment.
3. Durbar Square and the old city to
admire the traditional architecture
of the bahals (a Newari-style
courtyard), temples and palaces
tops the list of heritage highlights.

1

An Epic Trek | After a cultural
introduction to Nepal via Kathmandu’s
UNESCO sites, it is time to appreciate its
extraordinary natural wonders. Making
a visit to this Himalayan nation without
laying eyes on its grand dame, Mount
Everest, would be like spending the day
at the Louvre and not seeing the Mona
Lisa. Although ascending one of the
Khumbu region giants, isn’t a reality for
most, it’s possible to get an up-close view
of Everest and Lhotse, the world’s 4th
highest peak. The Hotel Everest View
(HEV), the world’s highest elevation
hotel according to the Guinness Book
of World Records, sits at almost 4000
meters in the Khumbu region of the
Himalayas. The Everest View Hotel trek
73

- March 2019

2

is the shortest trek available to see the
world’s tallest mountain, Everest.
There are two options to reach the hotel:
a 6-day round-trip trek from Lukla to
HEV or for the luxury traveler, a private
helicopter is available for hire which
ushers guests up to the mountain lodge.
By foot, it will take three days to reach
the hotel and two to three days to return
to Lukla, the airport and central launch
point for all Khumbu region treks.
For the land route, on day one hikers
set off for a short and easy walk from
Lukla, at an altitude of 2480 meters to
Phakding, located at 2600 meters. The
journey is mostly downhill and quite
relaxing, hours pass quickly while
wandering through sublimely positioned

mountain villages and stopping for tea
and garlic soup at the teahouses along
the tawny-earthed trails.
On the second morning, hikers are
up before dawn for a simple breakfast of
toast and eggs, then off to a strenuous
day’s adventure. Departing from
Phakding, hikers ascend 800 meters
to reach Namche Bazaar, a mountain
trekking hub at 3440 meters. If you’re
fairly fit and inclined to a regular cardio
exercise routine, this 6-8 hour trek will
be challenging, but not overwhelming.
However, acute mountain sickness (AMS)
can impact hikers any time after reaching
2500 meters so it is important to be aware
of the symptoms and take precautions.
Outside Phakding, hikers enter

A picture-postcard
worthy village, Namche
is precariously nestled
onto a mountain plateau
haloed on all sides by
snow-capped summits.
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In the northeast side of Durbar Square
is Hanuman Dhoka Palace Complex, a
UNESCO World Heritage site and the
residence of Nepali royals until the 19th
century. The complex is spread over
5-acres and contains three museums and
several temples. The Kumari Bahal, the
house of the living goddess Kumari, and
Taleju Temple are also popular cultural
stops in this area.
There is a fee to enter into Durbar
Square and the old city, and the money
goes towards restoration projects. As
with most tourist points of interest,
touts and local craftsmen are plentiful
here. Treasure hunters and tourists
alike can shop for handicrafts, wooden
Nepali deities, spices, singing bowls
and traditional clothing. The old city’s
bustling markets Indra Chowk and
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Ason Tole are also good shopping
destinations, but be sure and bargain
before purchasing any trinkets. The
famed Pashmina scarf, a fine cashmere
wool harvested from the undercoat of
a Himalayan goat, can be bought here
at very cheap prices. However, if you’re
looking for a quality cashmere item
do your research. Luxury cashmere
or pashmina dealers don’t sell their
wares from the sidewalk so look for
the upmarket store fronts with the
exquisitely embroidered goods on show.
No visit to Nepal would be complete
without sampling the local food
favorite: the momo. A steamed flour
dumpling filled with veggies or meat, the
ubiquitous momo is served up by street
vendors, food stalls and restaurants
throughout the capital.

For

many, a trip to Nepal conjures
images of harrowing treks up
the frozen summits of Mount Everest; a
journey only accessible to an exclusive
group of extremely fit and well-financed
mountaineers. While that type of
exclusive niche travel is what drives
some to visit this landlocked country,
exploring the best of Nepal is possible for
every traveler within a week or so stay.
Home to 8 of the 10 tallest mountain
peaks in the world, the Himalayan
nation’s never-ending list of excursions
for outdoor enthusiasts paired with a
cultural juggernaut capital city makes
Nepal a tale of two adventures: epic
trekking and culture tripping.

Kathmandu | A cacophonic
maelstrom of pedestrians, temples,
heavy traffic and commerce,
Kathmandu is much like any other
capital city. Much of the city’s cultural
attractions are located in the old city,
primarily around Durbar Square. The
Nepal Valley or Kathmandu Valley is
made up of three districts, all former
capitals and home to seven cultural
UNESCO World Heritage Sites.
For culture trippers, venturing into
Durbar Square and the old city to admire
the traditional architecture of the bahals
(a Newari-style courtyard), temples
and palaces tops the list of heritage
highlights. Durbar Square covers a fairly

large area and actually comprises several
squares, all of which are enveloped by
a coil of narrow streets pulsing with
the life blood of the city. Akin to an
al fresco fine art museum, most of
the area’s structures are replete with
intricately carved doors, chiseled wall
inscriptions and ornate statues, most
of which date back to between the 15th
and 18th century. In 2015 the country
was devastated by a 7.8 earthquake and
is still struggling to recover. Dozens
of the city’s historical buildings were
completely destroyed, most notably the
UNESCO sites of Dharahara Tower and
Kasthamandap temple, but restorations
efforts are ongoing.
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Nepal
Two Adventures,
One Holiday
A visit to the peak of the world.
By Elizabeth Davis
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flights were cancelled on
several days, but organizers
explained their top concern
was event safety.
After sunset guests
gathered again for their
tethered flights and although
a bit underwhelming
when compared to the
morning’s free flight, the low

altitude, 7-minute joyride
was still a hit. Similar to
an introductory flight for
would-be aviators, the
tethered flight is an easy
initiation to ballooning;
only ascending 30-100 feet
with the basket anchored
to the ground via ropes.
In addition to the tethered

flight, the evening event’s
300 guests were treated to
a Night Glow performance
by the pilots and their
balloons. Like a glowin-the-dark dance party,
balloons synchronized their
illumination to the beat
of music and dazzled the
crowds in the darkness.

Winter at Tantora
introduced the world to
Al Ula’s enchantments
and surpassed guests’
expectations with its
distinctive experiences
inspired by dreams. Now the
world looks forward to what
next year’s festival magic
awaits.
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to launch before daybreak,
colorful nylon spheres rise
from the desert floor, pilots
complete their final checks
and passengers hurriedly
climbed into the gondolas to
begin their ascent.
The Balloon festival
promised magic, and it
delivered.
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Baskets accommodating
two, four and 10 guests glided
into the pastel hues of dawn
and across the landscape
adorned with historic tombs
and sandstones spires. Upon
reaching the perfect altitude,
guests had a front-row seat
for the day-light show over
Madain Saleh. Freckling the

skyline with a rainbow of
bubbles, the fleet of balloons
rose and fell in gentle waves as
they floated over the lunar-like
topography. The intermittent
roars of burners erupting with
propane marked the highaltitude’s peacefulness. After
one-hour, pilots start their
descents and wooden baskets

filled with joyful riders soon
come to rest in the sand.
“The event was even
bigger than we had
expected,” added Al Mutairi,
“there was a big demand to
extend the balloon event, but
we couldn’t due to weather.”
To the chagrin of ticketholders, the morning free-

something exciting for
people to try,” explained
Iman Al Mutairi, Destination
Marketing and Branding
Specialist for Al Ula Royal
Commission, “the landscape
is amazing to walk through,
but even better to fly over.”
Tickets priced at 140 SAR
per person included all three
balloon festival activities: a
free flight, a tethered flight
and the night glow event.
Making it an affordable
alternative to Tantora’s
exclusive one and two-day
packages. “The objective
of the festival (Winter at
Tantora) is to let people come
and see the destination’s
landscape and experience the
culture of Al Ula,” noted Al
Mutairi, “the balloon festival’s
price point made it accessible
to all.” The ticket price also
included a morning pre-flight

breakfast as well as hotel
pickup service; only available
from the festival’s three
designated hotels.
Arriving at the launch area
before sunup, guests were
ushered into a welcome tent
and provided beverages,
pastries and sandwiches.
After the safety briefing,
attendees lined up and were
chauffeured off to their
launch zones. Scuttling
about in the fading umbra
of night, pilots and their
teams worked to inflate their
balloons. Across miles of
desert lay 65 balloons affixed
with wooden baskets which
pulsed with the blasts from
propane burners. Amid
their inflation, they slowly
writhed across the sand,
like brightly colored tops
soon to be prostrated from
spent momentum. Racing
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inspired by fantastic
As iffolktales
about magic

carpet rides over exotic
lands, Winter at Tantora’s
Balloon Festival brought
that kind of magic to life.
Sans the genie and the lamp,
the nine-day special event
ran from February 1-9th
and featured a high-altitude
sunrise free flight and for
less adventurous guests, an
evening tethered ride. Al
Ula’s premier entertainment
and cultural extravaganza,
designed to showcase the
region’s attractions as a global
tourism destination, offered
a combination of exclusive
package experiences. From

live concerts and unique
cultural excursions to a highstakes endurance horse race,
Winter at Tantora Festival
aims to exhilarate—but
soaring over Al Ula’s majestic
landscape at dawn offers a
special kind of thrill.
The highlight of the
morning balloon journey?
To see the day’s first-light
break over Al Ula’s UNESCO
World Heritage site, Madain
Saleh, and the vast expanse of
sable-toned sand dotted with
sandstone configurations.
This is a bucket-list worthy; a
once in a lifetime experience.
“You can’t have a big
festival without having
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Tantora Balloon Festival

Flying Above
History
Photos and written by Elizabeth Davis
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systems or elongated paths may be
found in the same lava field.
This is the reason that Umm Jirsan
Lava Tube System was located and
mapped under the auspices of the
Saudi Geological Survey way back in
2007. The main passages of the system
extend east and west of a collapse
inside the cave, and the passages
have a maximum height of 12 meters
with a maximum width of 45 meters.
Sediment covers the original floor of
the Umm Jirsan Cave and was found
to be 1.17 meters deep at one point.
According to the survey, lava
stalactites and lava levees as well
as gypsum and calcite formations
are found in several parts of the
cave, which is the largest surveyed
cave system in the Kingdom and
the longest lava tube system on the
Arabian Peninsula. More than that,
bones and coprolites indicate that
wolves, sheep, foxes, goats, hyenas,
rock doves, bats, and swifts were the
long-term inhabitants of the cave at
some point in its history. Recently fox
and snake tracks were also discovered
in the passage of the cave.
Some bones of varying sizes were
found throughout the cave but
were particularly concentrated at
the western end of the cave. From
among many bones strewn on the
surface, a human skull, two human
skull-cap fragments, one particularly
large animal bone and one curved
stick were collected, and they were
all radiocarbon dated. The results
indicated that one of the human skull
fragments was hundreds of thousands
of years old, and the still unidentified
animal bone was found to be even
older than the skull.
Since these items were found lying
on the surface of the sediment layer
of the cave, it is speculated that still
older human and animal remains
might be found by excavations
carried out by investigators and
archeologists. There are many
interesting and fascinating caves in
Saudi Arabia, but Umm Jirsan has its
own importance and relevance. These
caves are important, not only because
they are beautiful and awe-inspiring,
but because they provide a detailed
record of past climate, surface
processes, fauna and flora besides
sheding new light on the history and
heritage of ancient Arabia.
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Umm Jirsan Cave
gaping mouth of Umm Jirsan, whose
magnanimity with ancient wonders and
mummified glimpses of the past, are
worth noticing.
A careful look provides the evidence
that Umm Jirsan has played host to a
variety of living creatures and animals
such as wolves, bats, snakes, foxes,
birds and human beings for hundreds
of thousands of years. The cave is even
used by animals for shelter today. Any
visitor to the cave can come across
different species of animals including
snakes, birds and other reptiles
crawling in and around the cave. As
one continues to make way through
the lava tube of the cave, one can still
notice the unusual geologic formations,
such as hardened molten earth that had
solidified millions of years ago.
These geological formations of rocks
now resemble human heads, semicircular balls or folds of the human
brain. Twisted formations of basalt
patterns can be seen overhead the cave,
and they seem to hold grimacing faces
within their geological swirls after they
were formed as they passed through
the historical phases of time. This is the
reason that Umm Jirsan appears to be an
important destination not only because
of its size but also for its archeological
potential and geological research.
Although a few studies were carried
out recently, much remains to be
studied about different aspects of the
cave. In precise terms, the real age of
the cave is yet to be determined; and
the investigations of what lies beneath
the surface of the sediment need to be
carried out, besides the need to find out
resources and rare minerals under the
cave, if any. To this end, it is important
to mention that there are plans afoot
to launch a proper study of the cave
after a preliminary study by a group
of biologists, micro-biologists and
mineralogists was completed.
In fact, a few such studies undertaken
in some lava caves in Saudi Arabia have
resulted in the discovery of artifacts,
bones and human skulls as well as rare
rock patterns, stones and minerals.
Therefore, it has been argued that a
proper study of the Umm Jirsan Cave
may lead to the discovery of treasures
including traces of life, mineral resources
as well as remnants of history and
heritage. The existence of intact lava
tubes between the Umm Jirsan collapses
suggests that other longer volcanic cave

87

- March 2019

of caves in Saudi Arabia,
A number
used as sources of shelter and water
in ancient times by Bedouins; fascinate
historians, researchers and archeologists
today as destinations to study climatic
changes as well as history and heritage
of ancient Arabia. The earliest explorers
of the Kingdom’s desert caves were
Bedouins, whose daily lives represented
a never-ending struggle for survival
in an arid and harsh environment that
the Kingdom had. For them, the caves
offered a respite from desert heat, biting
cold, and howling sandstorms.
Many times, a sprawling shadow
underneath the caves served as resting
places for people, while brackish pools

lying at the bottom of deep pits in caves
were their only source of water. Caves
around the world have been drawing
in millions of visitors – and millions of
dollars in revenue – every year because
of their fascinations, and historical
perspective. No country knows this
more than Saudi Arabia, where there are
hundreds of stunning caves of historical
and religious importance.
One such cave is the three-million-year
old Umm Jirsan, the longest known lava
cave in Arabia, whose length exceeds 1900
meters. Passages of this cave are up to 45
meters wide with height touching about 25
meters; and the cave contains a rich and
diverse collection of paleontological and

archaeological materials besides old stone
walls and decorative surface areas with rock
formations. This desert cave, located in
Bani Rasheed lava field about 160 km north
of the holy city of Medinah, is known to be
the longest cave in the Arab world.
It has been discovered that Umm
Jirsan Cave had some sort of settlements
during ancient times. But this theory
has been conflicted by another group
of geologists. Many geologists were
astonished to discover skulls of humans
and wild animals dating hundreds of
years old in and around the cave besides
other remnants of flora and fauna. A visit
to this cave is interesting and fascinating
with steep pile of rocks leading to the
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Umm Jirsan Cave
Umm Jirsan is a three-million-year old
cave near the holy city of Medinah, the longest
known lava cave in Arabia.
By Ghazanfar Ali Khan
Photos By: Khalid Altunsi

89

- March 2019

The perfect place
to do it all.
Or do nothing at all.

SkyTeam Lounges * are the perfect place for you to do whatever you want to do – work, relax, snack, shower – or simply do
nothing at all. Choose from more than 600 lounges offered by our member airlines worldwide.

For your next trip with SkyTeam visit our Lounge Finder on SkyTeam.com
*Our lounges are open to Elite Plus, First and Business Class customers flying on any SkyTeam airline.

SkyTeam

Have an
Adventure of a
Lifetime with

SkyTeam

The world is a beautiful
place. Whether you want
to see the planet’s natural
wonders, experience the
thrill of new cities or simply
unwind on stunning
beaches from Argentina
to Australia, a trip around
the world is the adventure
of a lifetime.
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it easy to
SkyTeam makes
reach every corner

of the globe thanks to its Go Round The
World pass, which link flights from our
19 members to more than 1150 exciting
destinations. You can map your dream
route or get inspiration from sample
itineraries, which range from Wines of the
World to History & Culture and Romance.
Find them at roundtheworld.skyteam.com.
But that’s not all. Until recently, all flights
had to be taken in the same class, but we’ve
decided to change things to enhance your
SkyTeam experience. If you fancy a bit more
room on an overnight flight, want to treat
yourself to fine dining or decide to travel in
style if flying over a birthday or anniversary,
you can now buy upgrades on any leg of
your Round the World journey: Economy
to Premium Economy or Business to First.*
Your perfect trip is a few simple steps
away. First, go online to SkyTeam’s online

Round The World booking portal and pick
your destinations, from two to 15 stops.
Next, look out for a special icon by selected
flights where upgrades are available, along
with pricing information. Then it’s just a
case of choosing the flights on which you
would like to purchase an upgrade. Buy-ups
are offered throughout the booking process,
but you can also purchase them after the
initial ticket has been bought via ‘Manage
My Booking’ online.
This feature allows our customers to
take flexible travel to a whole new level.
Plus, SkyTeam offers 750 lounges at
airports across the world, more than 1150
amazing destinations to choose from and
19 international airlines to get you there.
At SkyTeam, we care deeply about your
journey, wherever on Earth you’re going.
* Visit roundtheworld.skyteam.com for full
details and terms and condition.
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Minimalist Landscape
Snow covers the spruce trees of the
Black Forest in Bavaria, Germany. The
forest is named for its dense foliage
and dark tree trunks.

Photograph by: Norbert Rosing
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