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ديمومة النهضة واإلنجاز
اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارات سريعة بما يتناسب وتطلعات
وفعل سياسة المبادرة والمصالح المشتركة خارجيًا.
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قلب كندا الثقافي
والتجاري
تأتيك هذه المدينة الخالبة بما
يسرك في طبيعتها وثقافتها
وأماكن التسوق فيها.

إحدﻯ شركات

البيعة

في ذكرى البيعة
ديمومة النهضة واإلنجاز
اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز قرارات سريعة بما يتناسب وتطلعات
وفعل سياسة المبادرة والمصالح
المواطن،
َّ
المشتركة خارجيًا.

ت�أكيد

الثوابت ،حراك متعدد املهام يف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية ،ا�ستنها�ض
الطاقات الوطنية ملواجهة املتغريات املت�سارعة على غري �ساحة حميطة باململكة ،اقتدار
يف �إدارة امللفات ذات البعد ال�سيا�سي واالقت�صادي على امتداد اجلغرافيا العربية والدولية ،جعل
الريا�ض قبلة �أنظار قادة دول العامل يناق�شون فيها مع خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ق�ضايا الأمن وال�سلم الدوليني ..هذه هي العناوين التي تت�صدر امل�شهد ال�سعودي خالل
عام من تويل خادم احلرمني ال�شريفني �سدة احلكم يف اململكة ،رجل الدولة الذي عاي�ش جتربته
الرثية يف الإدارة واحلكم �أبناء اململكة العربية ال�سعودية ،والعامل على امتداد �سنوات من امل�س�ؤولية.

ال يخفى على �أحد الدور امل�ؤثر خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف العديد من
امللفات املحلية والإقليمية والدولية ،و�صناعته لنه�ضة
العا�صمة طوال فرتة قيادته لإمارة منطقة الريا�ض،
ثم توليه من�صب والية العهد ،ووزارة الدفاع ،حتى
بويع مل ًكا للمملكة العربية ال�سعودية ،فا�ستثمر خرباته
الطويلة يف �إ�صدار جمموعة قرارات �سريعة كان لها
�أعظم الأثر يف تثبيت �أركان بيت احلكم ال�سعودي� ،إىل
جانب قراراته االقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والع�سكرية،
التي عك�ست ر�ؤيته احلكيمة يف خمتلف الق�ضايا.
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منذ اللحظة الأوىل لتويل خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز جاءت كلماته
لت�ؤكد مت�سكه بالنهج القومي الذي �صارت عليه
اململكة منذ ت�أ�سي�سها على يد امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن ،طيب اهلل ثراه ،وعلى �أيدي �أبنائه
ملوك اململكة العربية ال�سعودية من بعده ،رحمهم
ؤكدا �أن د�ستور اململكة هو كتاب اهلل تعاىل
اهلل ،م� ً
و�سنة نبيه� ،صلى اهلل عليه و�سلم .كما وجه ر�سائله
�إىل اخلارج ب�أن اململكة م�ستمرة يف الأخذ بكل
ما من �ش�أنه وحدة ال�صف وجمع الكلمة والدفاع

عن ق�ضايا الأمة مهتدية بتعاليم الدين الإ�سالمي
احلنيف الذي ارت�ضاه املوىل لنا ،وهو دين ال�سالم
والرحمة والو�سطية واالعتدال ،يف الوقت الذي
تعد فيه الأمة العربية والإ�سالمية �أحوج ما تكون
�إىل وحدتها وت�ضامنها اليوم .هكذا يتواىل �أبناء
امللك عبدالعزيز على �سدة حكم اململكة دون �أن
حتيد عن النهج الرا�سخ الذي �أكده امللك �سلمان
بن عبدالعزيز يف خطابه الأول ،لت�صبح م�سريته،
امتدا ًدا للبناء والعطاء ،والنه�ضة والإجناز ،من
�أجل ال�شعب ال�سعودي الكرمي.
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البيعة

1
قرارات سريعة | �سارع خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،خالل
�ساعات من توليه مقاليد احلكم� ،إىل ترتيب بيت
احلكم ب�إعالن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن
ابن عبدالعزيز ول ًيا للعهد ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن نايف ول ًيا لويل العهد ،ك�أول دخول
للجيل الثالث من �أبناء امللك عبدالعزيز ،رحمه
اهلل� ،إىل ت�سل�سل احلكم .وت�ضمن هذا القرار ر�سالة
للداخل واخلارج ت�ؤكد �سال�سة انتقال احلكم يف
اململكة ور�سوخ بنيانه ،يف وقت ت�شهد فيه املنطقة
ا�ضطرابات �أمنية و�سيا�سية ،كانت اململكة بعيدة كل
البعد عن �آثارها ،وتعي�ش حالة ا�ستقرار م�شهود .ثم
كان قرار خادم احلرمني ال�شريفني بتعيني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف ول ًيا للعهد،
بعد طلب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري مقرن بن
عبدالعزيز �إعفاءه من من�صبه� ،إىل جانب تعيني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان ول ًيا
لويل العهد ،ليج�سد ذلك تطو ًرا جديدً ا يف منظومة
احلكم تعي�شه اململكة للمرة الأوىل بت�صدر اجليل
الثالث من�صب والية العهد ،ما ر�سخ ال�شعور العام
باال�ستقرار طويل الأمد بف�ضل هذه التحوالت التي
متت ب�شكل �سل�س للغاية.
حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ابن عبدالعزيز على �إ�صدار عدد من الأوامر
امللكية عرب ت�شكيل جمل�س وزراء �ضم الكثري
من الأ�سماء ال�شابة� ،إىل جانب �إن�شاء جمل�سني
متخ�ص�صني ،هما جمل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والأمنية برئا�سة ويل العهد �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن نايف ،وجمل�س ال�ش�ؤون
االقت�صادية والتنمية برئا�سة ويل ويل العهد،
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان.
ت�ضمنت �أوامر خادم احلرمني ال�شريفني
متخ�ص�صا ،ف�ض ًال عن
وجمل�سا
�إلغاء  12جلنة
ً
ً
تخ�صي�ص  110مليارات ريال لتطوير املرافق
واخلدمات والأن�شطة املختلفة ودعمها .مل مينع
االن�شغال برتتيب الهيكل الداخلي للدولة من
االن�شغال بق�ضايا املنطقة والدول ال�شقيقة� ،إذ مل

2

3
.1

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ابن عبد العزيز يفتتح �أعمال القمة
الرابعة للدول العربية ودول �أمريكا
اجلنوبية يف الريا�ض ( و ا �س )

.2

خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز يتلقى البيعة
من جموع املواطنني ( و ا �س )

.3

خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز يتو�سط قادة
دول جمل�س التعاون اخلليجي ( و ا �س )

.4

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ابن عبد العزيز خالل م�شاركته يف قمة
الع�شرين يف تركيا ( و ا �س )

4
تقف اململكة مكتوفة الأيدي يف تلبية نداء الواجب
نحو �إخوانها يف اليمن ،ف�أمر خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ب�إطالق
عملية عا�صفة احلزم بعد اجتماعه بقادة دول
املجل�س ،تلبية لنداء الرئي�س اليمني عبد ربه
من�صور هادي ،تال ذلك �إطالق عملية �إعادة الأمل
بعد نحو �شهر يف �سياق �سعي اململكة ودول التحالف
التي �أعلنت ت�أييدها وم�شاركتها يف العملية
الع�سكرية� ،إىل ن�صرة ال�شعب اليمني والبحث عن
حل �سيا�سي للأزمة.
ثقل سياسي واقتصادي | ثقل اململكة
العربية ال�سعودية ك�إحدى �أهم دول املنطقة والعامل
جعلها مق�صدً ا للكثري من القادة الذين حر�صوا
على لقاء خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،خالل الأيام الأوىل من توليه مقاليد
احلكم ،فحر�ص الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما على
لقاء خادم احلرمني ال�شريفني مطلع فرباير املا�ضي
مع وفد رفيع امل�ستوى ،يف ر�سالة ت�ؤكد �أهمية اململكة
ودورها الإقليمي يف حتقيق اال�ستقرار ،وتلت ذلك
لقاءات قيادات دول اخلليج العربية بخادم احلرمني
ال�شريفني ،وتوافد زعماء الدول العربية والدول
الإ�سالمية والعاملية �إىل اململكة للقائه� ،إىل جانب
الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون.
ومل متر �أيام معدودة على تويل خادم احلرمني
ال�شريفني احلكم ،حتى �شهدت ال�سيا�سة ال�سعودية
ا�سرتاتيجية متجددة� ،أكدت تعزيز امل�صالح امل�شرتكة
وتطوير العالقات مع القوى الإقليمية الكربى ،والدول
ذات الأهمية اال�سرتاتيجية للمملكة العربية ال�سعودية،
فكان لقاء امللك �سلمان الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان باململكة خري دليل على التوجه ال�سعودي
نحو املبادرة يف بحث الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
على ال�ساحة الإقليمية ،ف�ض ًال عن زيارة ويل ويل
العهد �إىل رو�سيا ،ولقاء الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،بتكليف من خادم احلرمني ال�شريفني ،وزيارة
�سموه الالحقة �إىل باري�س ،والتوقيع على العديد من
االتفاقيات املهمة مع الدولتني� ،إىل جانب زيارة خادم

تميزت قرارات
خادم الحرمين الشريفين
بسابقة مشاركة

الجيل الشاب

محطات مهمة
•
•
•

•
•
•

•

•

 23يناير  :2015تولي خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
 29يناير  :2015إعادة تشكيل مجلس الوزراء
بتغييرات واسعة.
 26مارس  :2015أمر خادم الحرمين الشريفين،
الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطالق عاصفة
الحزم ضد الحوثيين باليمن.
 28مارس  :2015خادم الحرمين الشريفين
يشارك في القمة العربية بشرم الشيخ.
 21إبريل  :2015وقف عمليات «عاصفة الحزم»،
وإطالق عملية «إعادة األمل».
 29إبريل  :2015تعيين صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف وليًا للعهد ،وصاحب السمو
الملكي األمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد.
 4سبتمبر  :2015خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز يزور الواليات
المتحدة األمريكية ويلتقي الرئيس باراك أوباما.
 15نوفمبر  :2015خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز يشارك في قمة
العشرين بمدينة أنطاليا التركية.

في تولي مسؤولية
شؤون البالد.

احلرمني ال�شريفني �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
ولقائه الرئي�س الأمريكي.
حر�ص خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ابن عبدالعزيز خالل هذه الزيارة على ت�أكيد قوة
االقت�صاد ال�سعودي ومتانته يف ظل ما ي�شهده الكثري
من الدول من حتديات ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار
النفط ،وذلك بف�ضل امتالك االقت�صاد ال�سعودي
ملقومات متكنه من مواجهة الظروف االقت�صادية
والأزمات الإقليمية والدولية ،مع التزام اململكة
مب�س�ؤولياتها كمنتج رئي�س للنفط ،وحر�صها على
ا�ستقرار االقت�صاد العاملي ومنوه مبا يوازن بني
م�صالح امل�ستهلكني واملنتجني ،ويعزز اال�ستثمار يف
قطاعات الطاقة املتعددة.
ما ي�ؤكد �أهمية موقع اململكة العربية ال�سعودية
ومكانتها االقت�صادية ،م�شاركة خادم احلرمني
ال�شريفني م�ؤخ ًرا يف قمة الع�شرين التي انعقدت
يف تركيا� ،إذ تعد اململكة من بني �أكرب  20اقت�صادًا
على م�ستوى العامل .حيث �شدد امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،خالل كلمته على �أن عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني يعد مع ِّو ًقا جلهود تعزيز النمو
االقت�صادي العاملي ،يف ظل ما تعانيه املنطقة من
العديد من الأزمات.

حول السعودية

جداول ت�شق طريقها بني
ال�صخور و�سط حبات الربد
يف مرتفعات ال�شفا يف
مدينة الطائف.
تصوير :محسن الدعجاني
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حول السعودية

الغروب يف وادي ن�ساح غرب
حمافظة احلريق،
تصوير :محسن الدعجاني
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حول العالم

Photograph by Paul Nicklen
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جبل الجليد

جبل من اجلليد ال يعاك�س بيا�ضه �سوى
لون جمموعة من البطريق اجلاثمة
فوقه وهو يطفو جنوب جورجيا .لقد
كانت هذه اجلزيرة تعج ب�صائدي
الفقمات واحليتان يف القرن التا�سع
ع�شر ..وها هي اليوم تعود لت�شكل م�أوى
للثدييات البحرية.

من هنا وهناك

مارك زوكربيرغ

وارن بافيت

بيل غيتس

أثرياء بالعمل الخيري
�إعالن

م�ؤ�س�س الفي�س بوك ومديره
التنفيذي مارك زوكربريغ عزمه
التنازل عن نحو  %99من ثروته ،مبا يعادل
نحو  45مليار دوالر ،للعمل اخلريي ،ا�ستدعى
ت�سا�ؤ ًال حائ ًرا يف النفو�س مفاده� :أنه لو جاز
لنا املقارنة بني ه�ؤالء وبني �أمثالهم ممن
ينعمون بالرثوات يف �شتى �أنحاء العامل ،حيث
ت�أخذهم اهتماماتهم احلياتية �إىل م�سالك
ودروب �أخرى �أبعد ما تكون عن التفاتة ب�سيطة
ملثل هذا االهتمام الإن�ساين الراقي� ،أال نكون
حينئذ �أمام انعطافة اجتماعية ت�صل بنا �إىل
�سد فجوة يف جدار الب�ؤ�س وال�شقاء الذي يعانيه
ماليني الب�شر.
زوكربريغ مل يكن الأول بني قائمة الأثرياء
الذين يبحثون عن عامل �أف�ضل عرب العمل
اخلريي ،فر�سالته التي وجهها �إىل ابنته
حديثة الوالدة ،بعد الإعالن عن والدتها،
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حملت الكثري من املعاين الإن�سانية النبيلة
التي ت�صف ر�ؤيته لطبيعة احلياة التي يجب
العمل على توفريها ل�سكان العامل� ،إذ �سيقوم
زوكربريغ مبنح هذه الأموال �إىل م�ؤ�س�سة
خريية حتمل ا�سمه وا�سم زوجته بري�سال
ت�شان ،حتت ا�سم «م�ؤ�س�سة ت�شان زوكربريغ»،
لتقوم ب�إدارة الأموال يف �أعمال خريية متنوعة،
بهدف تعزيز امل�ساواة يف العامل عرب دعم
قطاعات ال�صحة والتعليم ،وتطوير الطاقات
النظيفة ،والتوا�صل بني النا�س ،وبناء
جمتمعات قوية ،والتقليل من ن�سب الفقر.
هذه التجارب الإن�سانية لي�ست وليدة
اليوم ،بل �أ�صبحت ً
منطا مييز حياة الكثري
من الأثرياء� ،إذ �سبقه لهذا ال�سبيل بيل
غيت�س م�ؤ�س�س عمالق الربجميات الأمريكي
مايكرو�سوفت ،الذي ترك من�صبه وتربع � ً
أي�ضا
بن�صف ثروته للعمل الإن�ساين ،و�أن�ش�أ م�ؤ�س�سة

خريية هي بيل وميليندا غيت�س ،ميار�س من
خاللها غيت�س العمل اخلريي يف كل �أنحاء
العامل بالتعاون مع زوجته .بينما يقوم امللياردير
الأمريكي و�أحد �أثرى الرجال يف العامل وارن
بافيت بالتربع برثوته � ً
أي�ضا للأعمال اخلريية� ،إذ
يك�شف من حني لآخر عن تربع لإحدى امل�ؤ�س�سات
اخلريية ،وكان من بينها تربع جتاوز امللياري
دوالر ل�صالح م�ؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س .كما
حتفل القائمة بالكثري من الأثرياء الذين �آثروا
االن�ضمام �إىل هذا املنهاج من العمل.
رمبا ت�صنف هذه املبادرات ثرا ًء يف الزهد
قبل املال ،وعفة يف ترف املظاهر ،وب�صرية
نافذة حلاجات جمتمعات تئن يف �أنحاء
الأر�ض ،يف حاجة ما�سة �إىل مل�سة خري حت�سن
�أو�ضاعها لتواكب العامل املت�سارع� ،أو تنت�شلها
�إىل عتبات الأمل الذي يلقي بها على مقربة من
م�شارف احلياة الكرمية.

معالم

قصر فرساي
بني

ق�سر فر�ساي يف فرتة حكم لوي�ض الرابع
ع�سر عام  1682مكان املنزل ال�سغري الذي
�سيده لوي�ض الثالث ع�سر يف قرية فر�ساي ال�سغرية
الواقعة على بعد نحو  25كيلو مرتًا من قلب العا�سمة
الفرن�سية باري�ض .وظل الق�سر مقر الإقامة امللكية
حتى عهد الثورة الفرن�سية عام  1789حني ا�سطرت
الأ�سرة احلاكمة للملك لوي�ض ال�ساد�ض ع�سر وزوجته
امللكة ماري اأنطوانيت اإىل مغادرة الق�سر.
ي�سم الق�سر عدة اأجزاء رئي�سة ومقا�سد مهمة
للزيارة ،منها قاعة املرايا ،وخمدع امللك ،وحدائق
الق�سر املميزة ذات التنا�سق الرائع من الأ�سجار،
والزهور ،والنوافري ،والأع�ساب.
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 24ساعة

 24ساعة في تايبيه
رغم أن العاصمة التايوانية تايبيه كانت قبل نحو مئتي
عام مجرد ميناء صغير في جزيرة تايوان ،إال أنها مع
مرور الزمن أصبحت أكبر المدن التايوانية وأهمها،
ومركز الدولة السياسي والمالي ،وإحدى أهم الوجهات
السياحية جذبًا في آسيا.

تقع

تايبيه على الطرف ال�شمايل من اجلزيرة
التايوانية ،وحتفل بالكثري من املعامل اجلميلة
امل�ستمدة من طبيعة اجلزيرة التايوانية ال�ساحرة،
بجبالها ومعاملها التي ولدت من رحمها احلدائق
العامة ،والإطالالت الطبيعية املبهرة ،بجانب
الأ�سواق ومراكز الرتفيه ،والعمارات احلديثة التي
ك�ست املدينة بنمط ع�صري.

أين تسكن؟
The Sherwood Taipei
يقع الفندق امل�صنف �ضمن فئة فنادق اخلم�سة
جنوم يف حي �سونغ�شان ،على مقربة من مطار
�سونغ�شان الدويل ،وقرب حمطة مرتو احلي ،وي�ضم
مركزً ا للياقة البدنية وناد ًيا �صح ًيا ،كما ي�ضم مركزً ا
لرجال الأعمال ،يعمل به موظفون متعددو اللغات
مل�ساعدة النزالء .يبعد الفندق عن «برج تايبيه ،»101
نحو  15دقيقة بال�سيارة ،ويقع على مقربة من الكثري
من املعامل املهمة باملدينة .يحظى الزوار بالفندق
بتجربة فريدة لال�ستمتاع بامل�أكوالت الإيطالية يف
مطعم تو�سكانا املتخ�ص�ص� ،إىل جانب امل�أكوالت
اليابانية وال�صينية يف مطعمني �آخرين ،ليمثل خيا ًرا
مميزً ا للزوار من كل مكان.
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أين تذهب؟
�أول ما يتبادر �إىل الأذهان عند ذكر مدينة
تايبيه هو ذلك الربج الفريد املعروف با�سم «برج
تايبيه  »101الذي �سمي بهذا اال�سم ن�سبة �إىل
عدد طوابقه البالغة  101طابق ،ويعد �أحد �أطول
املبانى يف العامل ،وي�ضم مطاعم متنوعة ميكن
فيها اال�ستمتاع ب�إطاللة رائعة على املدينة احلاملة.
بينما ال ميكن �أن يغفل زائر املدينة زيارة متحف
الق�صر الوطني الذي ي�ضم جمموعة من �أجمل
التحف ال�صينية وي�صنف بني �أف�ضل املتاحف يف
العامل .من دالئل الطبيعة اجلميلة التي تتمتع بها
تايبيه ،متنزه الينابيع ال�ساخنة املعروف با�سم
«متنزه ينابيع بيتو احلارة»� ،إىل جانب احلديقة
الوطنية ،وحديقة حيوان تايبيه ،وجبل ماوكونغ
الذي ي�ستمتع فيه الزوار مب�شاهد �ساحرة من
خالل التليفريك .كما ميكن للزوار زيادة وترية
الرتفيه عن �أنف�سهم عرب الوجود يف متنزه
مريامار الرتفيهي� .إىل جانب عدم �إغفال زيارة
م�سجد تايبيه الكبري ،امل�صنف الأكرب والأول يف
العا�صمة التايوانية.
ماذا تتسوق؟
تكتظ مدينة تايبيه بالكثري من الأ�سواق العامة،
ومراكز الت�سوق التي تعمل على مدار ال�ساعة .ولكن
�أ�شهر هذه الأ�سواق هي �سوق �شيهلني .ت�شتهر ال�سوق
باكتظاظها ب�شكل كبري ،و�إقبال الكثري من الزوار
عليها .كما تنظم �سوق م�سائية �أخرى ا�سمها �سوق
تينان امل�سائية للزهور ،وهي من �أ�شهر الأ�سواق يف
املدينة .تتميز هذه الأ�سواق ب�إمكانية تناول الأطعمة
املحلية ال�شهرية ،وتعد مق�صدًا لل�سكان املحليني �إىل
جانب الزوار الأجانب � ً
أي�ضا.

جزيرة مفعمة بالحياة
ستقدم مراسي البحرين المفهوم الحقيقي للحياة على الواجهة البحرية ،حيث اإلطالالت المائية الخالبة .يتيح هذا المشروع
بدءا من المقاهي والمطاعم المتنوعة والفنادق والمنتجعات الفخمة،
خيارات عديدة لقاطنيه وزواره لقضاء أجمل األوقات ً
إضافة الى وجهة تسوق عصرية ووصوالً إلى الحدائق والمنتزهات وغيرها الكثير من األنشطة الترفيهية.
مرح ًبا بكم في جزيرة توفر أسلوب حياة عصري مليء بالمغامرات والمتعة.
مرحبا بكم في مراسي البحرين.
ً

للتواصل +973 7 7890 020
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تكشف عن أسرارها
ً
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
آﺛﺎر ﻓﻴﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ
أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

علي بن حمود العريفي
تصوير نايف السلحوب

تعود

مدينة فيد التاريخية ،جنوب �سرق مدينة
حائل بنحو خم�سة وت�سعني كيلومرتًا،
لفرتات ما قبل الإ�سالم من خالل دلئل وموؤ�سرات
اأثرية ما زالت باقية من اأهمها جمموعة الر�سوم
ال�سخرية ،والنقو�ض ،والكتابات القدمية التي نفذت
على واجهات اجلبال املجاورة ملدينة فيد ،بالإ�سافة
اإىل الآثار املعمارية التي تقع بالقرب من اجلبال التي
متثل اأ�سا�سات مبان ودوائر حجرية متنوعة الأ�سكال
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والأحجام .تقع يف منت�سف الطريق بني الكوفة ومكة
املكرمة ،كما اأنها منطقة رعوية لقبيلة طيء وزعيمها
زيد اخلري الذي قدم على ر�سول اهلل� ،سلى اهلل
عليه و�سلم ،يف املدينة املنورة فعر�ض عليه الإ�سالم
فاأ�سلم ،وقال الر�سول� ،سلى اهلل عليه و�سلم :ما
ذكر يل رجل من العرب اإل راأيته دون ما ذكر يل
اإل ما كان من زيد فاإنه مل يبلغ كل ما فيه و�سماه
الر�سول� ،سلى اهلل عليه و�سلم ،زيد اخلري ،واأقطع

له فيد واأر�سني وكتب له بذلك كتا ًبا .اأما يف الع�سر
الإ�سالمي املبكر فقد ك�سبت مدينة فيد �سهرة وا�سعة
لوقوعها على طريق احلج العراقي .وقد كانت فيد
من اأهم املدن الإ�سالمية املبكرة ،وازدهرت خالل
الع�سرين الأموي والعبا�سي .وب�سبب تلك الأهمية
كان احلجاج وامل�سافرون القادمون من العراق وبالد
فار�ض ي�سرتيحون بها ويتعاملون مع اأهلها ،ويتزودون
مبا يحتاجون اإليه من ماأكل وم�سرب وتبادل املنافع

الأخرى .وي�ستدل من اآثارها الباقية اأن مدينة فيد
كانت من اأهم املدن يف و�سط اجلزيرة العربية،
متيزت بكرب م�ساحتها ،وامتداد عمرانها ،وتوافر
مياهها ومراعيها .وميكن القول باأنها حتاكي يف
ذلك الوقت ك ًال من الب�سرة والكوفة وبقيه املدن
الإ�سالمية من حيث الأهمية التاريخية واحل�سارية.
وقد ذكرها العديد من كتب املوؤرخني واجلغرافيني
وكتب الرحالة ،ذكرها البكري بقوله« :واأول من حفر

فيه حف ًرا يف الإ�سالم ،اأبو الدليم موىل يزيد بن عمر
بن هبرية ،فاحتفر العني التي هي قائمة واأ�ساحها،
وغر�ض عليها .»...وي�سيف كل من املقد�سي وابن
ر�ستة واحلموي يف حتديد امل�سافة بني الأجفر وفيد،
باأنها ن�سف الطريق ،وفيها عني جتري ومنرب واأ�سواق
وبرك وعيون جارية ،وفيها ينزل عامل الطريق .بينما
يعطي اآخرون تف�سي ًال اأكرث حينما يقول« :وبفيد
ق�سر لل�سلطان وب�ساتني وح�سون بع�سها خربة،

وم�سجد جامع ومنرب ،وبها بركة مربعة ،وثالث عيون
وجمموعة من الآبار» .كما يروي الطربي اأن مدينة
فيد كان عليها خندق يف عهد اخلليفة اأبي جعفر
املن�سور �سنة  145للهجرة .اأما الرحالة امل�سلمون،
فمنهم ابن جبري الذي قال عنها :هي ح�سن كبري
يف ب�سيط من الأر�ض ميتد حوله ببطن يحاط به �سور
عتيق البنيان ...وبها اآبار متدها عيون حتت الأر�ض.
كما اأورد ابن بطوطة معلومات م�سابهة .تركز اهتمام
25

فيد

1
عدد من الرحالة والباحثني الغربينيً � ،
أي�ضا ،على
مدينة فيد التاريخية منهم بلجريف ،وهوبر ،ومو�سل.
ومن املحدثني ونيت وزميله ريد اللذان ذكرا معامل
فيد الأثرية وجان ًبا من تاريخها.
نظ ًرا لأهمية مدينة فيد التاريخية واحل�ضارية
فقد اجتهت �أنظار الباحثني والعلماء ال�ستك�شاف
معاملها الأثرية التي ما زالت باقية ,تت�ضمن
بقايا �أثرية تدل على �أهميتها ودورها التاريخي
واحل�ضاري ,من �أجل التعرف على دورها التاريخي
واحل�ضاري عرب الع�صور ،وجعل مدينة فيد التاريخية
نقطة جذب للزائرين من داخل املنطقة وخارجها.
لهذا تبنت الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني
فكرة ا�ستك�شاف معاملها و�آثارها الباقية ،و�شرع
الفريق العلمي يف التوثيق الفوتوغرايف ,م�صحو ًبا
بالو�صف والت�سجيل جلميع املعامل الأثرية ,التي
�شملت املدينة القدمية (ح�صن فيد الأثري -املدينة
ال�سكنية -منطقة التالل �أو التنانري -برك زبيدة-
الآبار القدمية) واملدينة التقليدية التي حتوي عددًا
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.1

حتوي املدينة القدمية عددًا من
املنازل الطينية

.2

مت ترميم املباين والظواهر املعمارية املكت�شفة،
وتهيئة املواقع الأثرية جزئ ًيا

.3

ف�سقية احل�صن بعد التنقيب وتتميز
ب�شكلها الثماين

2

3

تم الكشﻒ عن السور الجنوبي

لحصﻦ فيد األثرﻱ
وما يتضمنه منعناصر معمارية متميزة.
قلي ًال من املنازل الطينية ،بالإ�سافة اإىل جمموعة
الآبار القدمية ،واملدينة احلديثة التي اأن�سئت على
اأنقا�ض املدينة القدمية ،وكذلك الدرا�سات امل�سحية
والتوثيقية للمواقع القريبة من مدينة فيد التاريخية
كمواقع الر�سوم ال�سخرية ،والكتابات القدمية
والإ�سالمية املبكرة ،وجمموعة اآثار املباين القدمية
التي تقع بالقرب من مواقع الر�سوم ال�سخرية وعلى
�سفوح اجلبال و�سفاف الأودية .وقعت اأهم املعامل
الأثرية الباقية ،ا ً
أي�سا ،على خرائط وخمططات
اأعدت من قبل الفريق العلمي.
من املكت�سفات الأثرية ،مت الك�سف عن ال�سور
اجلنوبي حل�سن فيد الأثري وما يت�سمنه من
عنا�سر معمارية متعددة ،وجمموعة الوحدات
املعمارية املال�سقة لل�سور اجلنوبي من الناحية
ال�سمالية وغريها من املعثورات الدقيقة.
مت الك�سف ،ا ً
أي�سا ،عن بركة احل�سن املجاورة
للح�سن من الناحية ال�سمالية ،التي تتميز ب�سكلها
الثماين وتقنية بنائها .بالإ�سافة اإىل فتح عدد
�ست مربعات حفر ،ثالث منها يف اجلهة ال�سرقية
من احل�سن اأو ما يعرف (مبكن�ض خرا�ض) ،مت
العثور على عدد كبري من املعثورات الدقيقة .وثالث
مربعات اأخرى يف منطقة التالل (التنانري) التي مت
ا�ستك�ساف تفا�سيل معمارية كثرية وعدد من التنانري
واأحوا�ض املياه ،وعدد كبري من املعثورات الدقيقة.
الك�سف عن معامل ال�سور اخلارجي حل�سن فيد
الأثري( ،ال�سمايل وال�سرقي والغربي) من خالل
رفع اأكوام احلجارة املنهارة من ال�سور .كذلك اإجراء
جم�سات اختبارية للك�سف عن برك زبيدة املجاورة
للموقع الأثري ،وحفر بئر اخليمة املرتبطة بقناة
اأر�سية مع بئر اخلومية وتنظيفها ،وعمل حاجز
حجري يعمل على حماية البئر.
ركزت اخلطة العلمية للتنقيب على ا�ستكمال ما
مت الك�سف عنه ،وتكثيف اأعمال الك�سف من خالل
تعدد مواقع التنقيب بهدف اإظهار املزيد من املعامل
الأثرية التي �سوف ت�ساعد الباحثني على حتليل املادة
الأثرية ،وتكون املواقع املكت�سفة نقاط جذب �سياحي
ت�سجع الزائرين وال�سواح على الطالع على ما مت
الك�سف عنه من معامل ذات قيمة تاريخية وح�سارية.
ت�سمنت اخلطة العلمية للتنقيب الك�سف عما يعتقد
باأنه مالحق احل�سن اخلارجية حيث التفا�سيل
البنائية التي ميكن م�ساهدتها على ال�سطح والتي
ت�سكل امتدادات جدارية بع�سها ظاهر وبع�سها الآخر

مطمور .وبعد اإجراء اأعمال الك�سف والتنقيب تبني
اأن هذه املنطقة حتوي تفا�سيل معمارية متنوعة يبدو
اأنها اأحيطت ب�سور �سخم ميتد من منت�سف ال�سور
اجلنوبي للح�سن باجتاه اجلهة الغربية من احل�سن،
يت�سمن ال�سور عددًا من الأبراج ن�سف دائرية ال�سكل.
وتقع هذه الأبراج داخل هذا ال�سور الذي يعتقد باأن
املعمار املحلي جعله �سمن خمطط احل�سن لقربه
من احل�سن وارتباطه معمار ًيا بعدد من الأ�سا�سات
البنائية التي ك�سف عن جزء منها ،والتي تبدو اأنها
تعود لأكرث من مرحلة �سكنية .ومن اأهم املكت�سفات
الأثرية يف هذه املنطقة ،الك�سف عن م�سجد جامع
يعد من اأكرب امل�ساجد التي ك�سف عنها يف اجلزيرة
العربية .يتميز هذا اجلامع الذي اأطلق عليه اجلامع
العتيق بتعدد عنا�سره املعمارية التي تدل على اأنه
من منط امل�ساجد الإ�سالمية املبكرة التي من املرجح
اأنها تعود اإىل بداية الع�سر الإ�سالمي .بعد النتهاء
من اأعمال التنقيبات الأثرية قام فريق العمل برتميم
بع�ض العنا�سر املعمارية ،وبخا�سة جمموعة التنانري
واأحوا�ض املياه املكت�سفة بغر�ض املحافظة عليها
والطالع عليها من قبل ال�سواح والزائرين للموقع.
كذلك مت ترميم القطع الأثرية املكت�سفة و�سيانتها،
والتي من اأهمها عدد من العمالت املكت�سفة،
وجمموعة من الأواين الفخارية واخلزفية الزجاجية،
وقطع من املعدن واحلجر ال�سابوين.
قام فريق العمل بتهيئة املواقع الأثرية جزئ ًيا
لتكون منا�سبة للزيارات الر�سمية املحدودة ،حلني
ا�ستكمال ا�ستك�ساف مدينة فيد التاريخية .وقد
تركزت اأعمال التهيئة يف ترميم املباين والظواهر
املعمارية املكت�سفة و�سيانتها ،وترميم املعثورات
الدقيقة (الأواين الفخارية واخلزفية– الأواين
الزجاجية– الأواين النحا�سية– العمالت) ،من
اأجل عر�سها يف معر�ض املكت�سفات الأثرية مبدينة
فيد التاريخية.
مت ،ا ً
أي�سا ،جتهيز معر�ض للمكت�سفات الأثرية
يف مبنى مركز الأبحاث والتنقيبات الأثرية ،بهدف
تعريف الزوار باملكت�سفات الأثرية ،وعمل ت�سع لوحات
تعريفية للمواقع الأثرية .كذلك القيام بتنفيذ طريق
معبد ي�سل اإىل مركز الأبحاث ومعر�ض املكت�سفات
الأثرية لت�سهيل حركة ال�سواح والزائرين ،وجتهيز
ممرات توؤدي اإىل املواقع الأثرية املكت�سفة مثل
احل�سن وبركة احل�سن وغريها من التجهيزات.
بعد الك�سف عن تفا�سيل اجلامع العتيق،

اأ�سبح من ال�سروري ترميم ما مت الك�سف عنه
وتدعيمه ،حيث ت�سمن الرتميم حمراب اجلامع
وال�سلع اجلنوبي وال�سرقي ،بينما ال�سلع الغربي
الذي يقع �سمن اأمالك خا�سة مت حتديده وتدعيم
بع�ض اأجزائه .اأما ال�سلع ال�سمايل فقد ك�سف عن
تفا�سيل اجلدار ال�سمايل للجامع ،كذلك متت
تقوية دعامات اجلامع (الأعمدة) التي بنيت من
حجارة احلرة وترميمها.
اأما بقية املعثورات الدقيقة كالزجاج ،واحلجر
ال�سابوين ،والعمالت وغريها ،فاإن اأ�سكالها
وا�ستخداماتها تنوعت .فالزجاج عرث عليه يف اأثناء
احلفريات باأنواع واأ�سكال خمتلفة ،متيزت باألوان
منها الأبي�ض ،والأخ�سر ،والأزرق ،والأ�سود ،واأنواع
الزجاج املكت�سف متو�سط احلجم ،يو�سف باأنه
اأجزاء من اأبدان ورقاب وحواف وقواعد.
اأما احلجر ال�سابوين فقد وجد باأ�سكال خمتلفة،
تتميز بزخارفها ،التي عادة تنفذ بطريقة احلز
اأو احلفر ،منها منوذج ك�سف عنه ،يحوي زخارف
هند�سية منفذة بطريقة رائعة جدً ا ،بالإ�سافة اإىل
م�سارج متنوعة واأجزاء من قدور خمتلفة الأحجام،
بع�سها له مما�سك تربز عن البدن ،األوانها رمادي
مييل اإىل اللون الأخ�سر.
كذلك عرث على عدد خم�ض عمالت منها دينار
من الذهب ،واآخر من الف�سة ،كالهما يعود اإىل
الع�سر العبا�سي ،بينما العمالت الأخرى حتتاج اإىل
تنظيف و�سيانة ملعرفة تفا�سيلها.
اأظهرت احلفرية ،ا ً
أي�سا ،عددًا من املعثورات
املتنوعة مثل جمموعة من القطع النحا�سية اأهمها
اآنية نحا�سية ،وملعقة �سغرية ،واأدوات متنوعة خللط
امل�ساحيق ،كذلك قطع معدنية متنوعة ،وقطع من
العاج املنفذة بطريقة رائعة وهي جزء من اآنية
�سغرية ،مقب�سها على �سكل وجه طري.
يهدف هذا املنجز الأثري الكبري اإىل ا�ستك�ساف
مدينة فيد التاريخية القدمية من خالل القيام
بعمل درا�سات م�سحية ت�سجيلية توثيقية ،بالإ�سافة
اإىل تنقيبات اأثريه وفق اأ�س�ض علمية ،وعمل خرائط
وخمططات تف�سيلية ملدينة فيد ومعاملها التاريخية
والعمرانية .والتعرف اإىل الدور التاريخي واحل�ساري
لهذه املدينة التاريخية .واأهمية اإعداد درا�سات
علمية مو�سعة تو�سح العمق التاريخي واحل�ساري
لهذه املنطقة يف الع�سور الإ�سالمية من خالل
املكت�سفات الأثرية يف مدينة فيد التاريخية.
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قلب كندا الثقافي والتجاري
تأتيك هذه المدينة الخالبة بما يسرك في طبيعتها
وثقافتها وأماكن التسوق فيها.

فيرونيكا ماريا غاربوت

«افتحوا

عقولكم ،وارتقوا ب�أرواحكم» ،عبارة
جت�سد �شعار م�سجد تورونتو .يتميز
امل�سجد بكونه �أحد �أكرث امل�ساجد ان�شغا ًال يف البلد،
ويقع يف و�سط املدينة ،على مقربة من امل�صارف،
وال�شركات ،واجلامعات وم�ست�شفى احلي .ت�ضم
منطقة تورونتو الكربى �ستة م�ساجد و�ست مدار�س
�إ�سالمية .يت�سنى للم�سلمني الذين يزورون املنطقة
االختيار بني ما يزيد على حوايل  400مطعم و50
متج ًرا و�سو ًقا تبيع مبجملها امل�أكوالت احلالل.
تورونتو التي ت�شكل قلب كندا الثقايف والتجاري
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عاملية ،ومبدعة ،وذات تفكري تقدمي .هي موطن
اجلالية امل�سلمة الكبرية واملتنامية التي تُعد اجلالية
الكربى يف كندا� .أما اقت�صاد عا�صمة �أونتاريو
فمزدهر ،يحركه جمال ال�صناعة ،والتقنية احليوية،
والتلفاز ،والإعالم اجلديد.
تقع تورونتو يف الركن اجلنوبي ال�شرقي من
مقاطعة �أونتاريو على ال�ساحل ال�شمايل لبحرية
�أونتاريو .يوجد خلف �أحياء املهاجرين املتعددة
املفعمة بالألوان ،ميناء حيوي ،وواجهة مائية مل�ؤها
احلياة ،وجزر توفر حدائق خ�ضراء غري متناهية.

ت�شتمل الن�شاطات يف هذه املدينة على زيارة مركز
�أونتاريو للعلوم ،وحديقة حيوانات تورونتو ،وقرية
بالك كريك بايونري.
يقع م�سجد تورونتو يف �شارع  168داندا�س �سرتيت
وي�ست ،عند زاوية ت�شي�سنات .ي�ست�ضيف امل�سجد،
ف�ض ًال عن ال�صلوات اخلم�س اليومية و�صالة
اجلمعة ،ن�شاطات جمتمعية ،و�صفو ًفا متنوعة ،و�أوالد
املدار�س يف عطلة نهاية الأ�سبوع.
�أماكن اجلذب ال�سياحي وفرية يف هذه املنطقة،
ومنها جممع �سيتي هول الأيقوين الذي �صممه

املعماري الفنلندي فيلو ريفيل .افتتح يف عام
مقو�سني ُمط َلني على
 1965ويت�ألف من مبن َيني َ
قبة �أ�شبه ب�صحن .على ُبعد ب�ضعة �أبنية ،يوجد
معر�ض �أونتاريو للفنون الذي �أعاد ت�صميمه فرانك
جريي ،وي�ضم جمموعة من الأعمال الفنية الكندية
املعا�صرة التي ت�شمل �أعما ًال ملايكل �سنو ،وفنون �شعب
الإ�سكيمو ،وال�صور ،واملطبوعات ،ومنز ًال من القرن
التا�سع ع�شر ا�سمه ذا غراجن.
عند الزاوية ،يوجد مركز �شارب للت�صميم
الذي ُ�شيد يف عام  2004و�أ�ضيف �إىل كلية �أونتاريو

للفنون�ُ .شيد �أعلى هذه الكلية ق�سم �إ�ضايف مرتفع
�أ�شبه بطاولة بي�ضاء اللون ذات مربعات �سوداء،
واثنتا ع�شرة دعامة ملونة ،ويرتفع ما مقداره
 26مرتًا عن ال�شارع ذي الأ�سلوب الع�صري
والفيكتوري .توجد ،غربي احلي ال�صيني ت�شاينا
تاون ،منطقة ناب�ضة باحلياة مليئة مبتاجر
التذكارات الآ�سيوية ومتاجر الألب�سة ،واملطاعم،
و�أ�سواق امل�أكوالت الطازجة.
بالعودة �إىل الو�سطُ ،يعد فندق �شانغري -ال
تورونتو مكا ًنا مثال ًيا للمبيت .تت�سم غرف هذا

الفندق البالغة  202غرفة بكونها واحدة من الأكرب
حج ًما يف كندا ،فت�صل م�ساحتها �إىل خم�سة و�أربعني
مرتًا مرب ًعا .و�أثاث هذا الفندق ومل�ساته ومرافقه
م�ستوحاة من الت�صاميم والأجواء الآ�سيوية ،و ُيقدم
فيه فطور مع الأرز يف مطعم بو�سك.
�أف�ضل املرافق يف الفندق هو مركز ال�صحة
واللياقة البدنية وم�ساحته  828مرتًا مرب ًعا ،وي�ضم
بركة �سباحة من ع�شرين مرتًا ،و�ساونا الأ�شعة
حتت احلمراء ،وجاكوزي .للت�سوقُ ،يعد مركز �إيتون
املجمع التجاري الأهم و�سط مدينة تورونتو� ،صممه
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1

.1

تعتلي الأبراج احلديثة و�سط مدينة تورونتو
الزاخر بجمال اأخَّ اذ

.2

يج�سد برج �سي اإن الرمز غري الر�سمي لتورونتو،
وميكن روؤيته من اأي مكان يف املدينة

.3

تعد �ساللت نياغرا اأحد اأبرز معامل
تورونتو ال�سياحية

2

تعيﺶ في
تورنتو ﺃكبر
جالية مسلمة
في كندا.
اإيب زيلدر بالرتكاز على ت�سميم جممع غالرييا
فيتوريو اإميانويل يف ميالنو .ي�سم املجمع 300
متجر رجايل ون�سائي وولدي لل�سلع كافة ،بد ًءا من
البطاريات و�سو ًل اإىل ع�سي الهوكي .يف اجلوار ،يقع
متجر هاد�سون باي الكبري ذو الأق�سام املتنوعة الذي
تاأ�س�ض يف عام  .1670تُعد ال�سركة الكندية الأقدم،
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3

يشتهر متحﻒ أونتاريو الملكي

في تورونتو

بمعارﺽ التاريﺦ الﻄبيعي
والمعارﺽ الثقافية العالمية.

واملكان املثايل ل�سراء الهدايا التي ت�سمل بطانيات
هاد�سون باي املخططة التي ي�ستهر بها هذا املتجر.
أي�سا ،مطع ًما يزدهر
ي�سم �سارع يونغ �سرتيت ،ا ً
يوما بعد يوم ،هو مطعم تبولة ميدل اإي�سرتن
ً
كويزين ،املثايل لتناول املاأكولت اللبنانية .على
�سارعي يونغ وفرونت
ُبعد ب�سعة اأبنية عند زاوية َ
�سرتيت توجد قاعة هوكي هول اأوف فامي التي
اتخذت مبنى م�سرف مونرتيال ال�سابق الرائع
مق ًرا لها .ويرتدد حمبو ريا�سة هوكي اجلليد
على هذا املكان لريوا كاأ�ض �ستانلي الأ�سلي،
وي�سربوا اأقرا�ض الهوكي باجتاه حار�ض مرمى
رقمي ،ويتنزهوا يف غرفة املالب�ض وي�ساهدوا بع�ض
حلظات الهوكي الرائعة يف ركن البث.
اأما �سوق �سانت لورين�ض القريبة فتبيع مواد
غذائية من حوايل  100مزارع وبائع .اأما جممع باث
يف تورونتو فهو جممع الت�سوق حتت الأر�ض الأكرب
يف العامل ،ويتاألف من �سبعة وع�سرين كيلومرتًا (16
مي ًال) من الأق�سام املخ�س�سة للت�سوق ،وم�ساحة
 371٫600مرت مربع من متاجر البيع بالتجزئة.
مع التقدم باجتاه الغرب يف �سارع فرونت �سرتيت
انطال ًقا من قاعة هوكي هول اأوف فامي ،ميكن
الو�سول اإىل مبنى فالتريون يف تورونتو� .سكل هذا
املبنى فيما م�سى املكتب الرئي�ض ل�سركة غودنهام
اأند وورت�ض ،وهو اليوم واحد من اأكرث مباين املدينة
التي تُلتقط �سورها ،فواجهته اخللفية مزينة بطالء
وكاأنه ثالثي الأبعاد.
هذا وت�سم الأرجاء مطع ًما عرب ًيا اآخر ،هو مطعم
�سلطانز تينت اأند كافيه موروك ،حيث ميكن التلذذ
بوجبة ع�ساء من اأربعة اأطباق يف دواوين ُمنارة
بالفواني�ض املعلقة .يقدم اجلزء الأمامي من املطعم
ماأكولت اأخف ،وي�سم كذلك قاعة حتت الأر�ض
ُ�سميت بربر.
ُيج�سد برج �سي اإن الرمز غري الر�سمي لتورونتو،
وهو مرئي من اأي مكان تقري ًبا يف املدينة .ومركز
أ�سا�سا �سكاي دوم) هو
رودجرز �سنرت (امل�سمى ا ً
ملعب متعدد الأغرا�ض ،وموطن فريق تورونتو بلو
جايز لكرة ال�سلة ،وفريق تورونتو اأرغونوت�ض من
الدوري الكندي لكرة القدم.
يوجد ،ا ً
أي�سا ،يف هذه املنطقة فندق ريتز كارلتون

بعيﺪا عﻦ الهرج والمرج
ﹰ
لالستمتاع برحلة نهارية رائعة بعيدًا
عن الهرج والمرج في المدينة ،يمكن
التوجه إلى جزر تورونتو على متن عبَّارة
تنقل الزوار في سبع دقائق فقﻂ إلى
مساحة  ٢٤٥فدا ًنا من الحدائق ذات
المسارات المظللة ،واألرجاء الهادئة،
والشواطﺊ ،واألماكن المخصصة
للنزهات ،ومتنزه ترفيهي يضم دوامة
خيول من التسعينيات .ال بد بالطبع
من زيارة شالالت نياغارا عند المجيء
إلى تورونتو ،عجيبة طبيعية باهرة
وتستحق الزيارة.

تورونتو ،يقدم �سجادات �سالة ،ون�سخً ا من القراآن
الكرمي ،وميكنه حت�سري املاأكولت احلالل عند
الطلب م�سبقًا .غرف الزوار يف هذا الفندق مطلة
على م�ساهد خالبة مثل اأفق تورونتو ،وبحرية
اأونتاريو .ما مييز هذا الفندق ،ا ً
أي�سا ،املنتجع يف
الطابق اخلام�ض واملليء بال�سوء الطبيعي.
يعد مطعم  DEQ Terraceيف الفندق واحة
ح�سرية ُمرفقة بباحة خارجية وموقدة يف الهواء
الطلق .هو مكان رائع لاللتقاء بالزوار ،ويقدم
اأطبا ًقا م�ستوحاة من مطبخ البحر الأبي�ض املتو�سط.
كما يتوافر خيار اأكرث ر�سمية لتناول الطعام ،وهو
مطعم توكا الذي يح�سر ماأكولت اإيطالية ،وي�سم
كهفًا لالأجبان ميكن التحكم يف حرارته ،في�سمح هذا
املكان باكت�ساب املعلومات كافة عن الأجبان الكندية.
حمطة يونيون �ستاي�سن القريبة هي حمطة
ال�سكة احلديدية ومرفق النقل الرئي�ض بني املدن يف
تورونتو .باجتاه الق�سم ال�سمايل من املدينة ،توجد
منطقة يوركفيل ،موطن متحف اأونتاريو امللكي.
ي�ستهر هذا املتحف مبعار�ض التاريخ الطبيعي
واملعار�ض الثقافية العاملية ،وا�ستوحي الق�سم
الإ�سايف املو�سوري فيه من ق�سم الأحجار الكرمية
واملعادن يف املتحف .على مقربة منه ،يوجد متحف
باتا لالأحذية الذي يعك�ض ريادة تورونتو يف جمال
الأحذية التاريخي ،والإقليمي ،والثقايف ،بينما
خُ �س�ض متحف غاردي Ôلفن اخلزف.
يف ال�سارع املقابل ملتحف اأونتاريو امللكيُ ،يعد
فندق اإنرتكونتيننتال يوركفيل مكا ًنا ممتا ًزا للمبيت
يف حال كان املرء يخطط لق�ساء بع�ض الوقت
يف متاحف الأطفال يف اجلامعة القريبة .يطل
اجلناح امللكي يف الفندق على الهيكل الكري�ستايل
من ت�سميم مايكل يل يف متحف اأونتاريو امللكي،
بالإ�سافة اإىل معهد تيلو�ض املو�سيقي ،ومم�سى
الفال�سفة يف اجلامعة.
اإذا ما كنت يف هذه املنطقة ،يو�سى ا ً
أي�سا بزيارة
نياغارا اأون ذا ليك ،وهي مدينة جورجية تاريخية
حتوي منازل ،وفنادق ،ومتاجر ،ومطاعم باأ�سلوب
احلركة الكال�سيكية اجلديدة .تقع املدينة عند بداية
�سارع نياغارا باركواي الأخاذ ،وتوؤدي يف ف�سل
ال�سيف دور امل�سيف ملهرجان �سو امل�سرحي.
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اقتصاد

هل تقضي
التقنية على
التقارب؟
التقنيات الحديثة تطبق حيث ابتكرت
ولم تتمكن البلدان النامية من محاكاتها
إلى درجة كافية.

كمال درويش *

من

العناوين التي هيمنت على نقا�شات اللقاءات
ال�سنوية التي عقدت ،م�ؤخ ًرا ،يف العا�صمة
البريوفية ليما بني البنك الدويل و�صندوق النقد
الدويل ،التباط�ؤ يف منو االقت�صادات النا�شئة .كانت
هذه االقت�صادات قد امتدحت يف �أعقاب الأزمة املالية
عام  ،2008بو�صفها املحركات اجلديدة لالقت�صاد
العاملي ،لكنها حتولت الآن �إىل عقبات تعرقل منوه،
حيث �أكد كثري من املراقبني �أن حقبتها التي متيزت
بالتو�سع ال�سريع– وم�سعاها لتحقيق التقارب مع
م�ستويات الدخل يف البلدان املتقدمة -قد انتهت.
هل صدق المتشائمون؟ | هنالك بالت�أكيد
�سبب يدعو للقلق بد ًءا من ال�صني .فبعد عقود من
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النمو الذي جتاوز ن�سبة  %10تقري ًبا ،يبدو �أن ال�صني
ت�شهد تباط�ؤًا الفتًا ،رمبا هو �أ�سو�أ حقًا مما ت�شري �إليه
الإح�صاءات الر�سمية كما ي�ؤكد بع�ض اخلرباء.
مع تباط�ؤ النمو ال�صيني ،يرتاجع الطلب على
النفط وال�سلع ،ما يلحق �ضر ًرا بال ًغا باالقت�صادات
النا�شئة الأخرى التي تعتمد على ت�صدير ال�سلع .ف�ض ًال
عن ذلك كله ،ال يبدو �أن البلدان امل�صدرة ال�صافية،
رمبا با�ستثناء الهند ،قد ا�ستفادت من �أ�سعار ال�سلع
املنخف�ضة ،و�إذا حتققت الفائدة ف�إنها غري كافية
ملوازنة القوى الأخرى ال�ضارة بالنمو .يف هذه الأثناء،
ت�ستعيد االقت�صادات املتقدمة عافيتها م�ؤقتًا من �أزمة
عام  .2008ونتيجة لذلك ،ف�إن الفارق يف النمو بني
االقت�صادات النا�شئة واملتقدمة –وف ًقا لبيانات �صندوق

النقد الدويل ،حيث ت�شمل املجموعة الأوىل هونغ كونغ،
و�سنغافورة ،وكوريا اجلنوبية ،وتايوان -قد انخف�ض
ً
انخفا�ضا كب ًريا .يف احلقيقة ،تراجع الفارق يف النقاط
املئوية �إىل  2٫5يف ال�سنة املا�ضية ومن املتوقع �أن ي�صل
�إىل  1٫5هذه ال�سنة ،بعد �أن بلغ يف املعدل املتو�سط
ثالث نقاط مئوية على مدى عقدين من ال�سنني،
وارتفع �إىل  4٫8نقطة مئوية عام .2010
نمو منخفض | من ثم ،ف�إن ال�س�ؤال هو :هل
منخف�ضا كعهده اليوم؟ يف
يبقى الفارق يف النمو
ً
احلالة النمطية ،يعتمد �أولئك الذين يعتقدون ب�أنه
منخف�ضا على ثالث حجج ،تتطلب كلها
�سيبقى
ً
بع�ض التعديل والتحديد.

التدمير الخالق الﺬﻱ يحدﺙ يؤثر نسب ًيا

كما يبدو في ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺃكﺜر
مﻦ نمو اﻻﻗتصاد المتقدم.
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ريا ح�سل فع ًال يف
اأو ًل :يوؤكدون اأن تقار ًبا كب ً
قطاع الت�سنيع .هذا �سحيح ،لكنه يغفل الرتابط
املطرد بني الت�سنيع واخلدمات .على �سبيل املثال،
ل يتطلب اإنتاج جهاز «اآي باد» ت�سني ًعا فح�سب،
بل يحتاج ،ا ً
أي�سا ،اإىل خدمات ترميز .ومبعنى من
منتجا لقطاع اخلدمات احلديثة ل
املعاين ،يعد ً
الت�سنيع .هنالك العديد من الفر�ض غري امل�ستغلة
للحاق بركب التقنية املتقدمة يف ميادين ال�سحة
والتعليم واخلدمات املالية.
ثان ًيا :ي�سري املراهنون على النكما�ض يف
الأ�سواق النا�سئة اإىل اأن هذه القت�سادات قد
جنت مكا�سب اإنتاجية كربى من هجرة العمالة
الريفية الفائ�سة اإىل املناطق احل�سرية (املدن)،

وهو فائ�ض �سرعان ما ي�ستنفد .هذا �سحيح
أي�سا .لكنه يتجاهل حقيقة وجود خمزون
ا ً
احتياطي �سخم من العمالة احل�سرية يف القطاع
غري الر�سمي� ،سوف يوفر عند انتقاله اإىل القطاع
الر�سمي دع ًما اإ�ساف ًيا لالإنتاجية.
احلجة الثالثة التي يقدمها املت�سائمون تتمثل
يف اأن القت�سادات النا�سئة ل تطبق بال�سرعة
الكافية الإ�سالحات الهيكلية املطلوبة للنمو على
املدى الطويل .مرة اأخرى ،هنالك �سيء من
احلقيقة يف هذه احلجة :الإ�سالحات الهيكلية
مطلوبة يف كل مكان .لكن ل توجد طريقة مثبتة
لقيا�ض �سرعة التطبيق .ونتيجة لذلك ،فمن
ال�سعب اإثبات اأن القت�سادات النا�سئة تباطاأت

ب�سكل جماعي يف م�ساعي الإ�سالح الهيكلي .لكن
رمبا توجد اآلية رابعة متار�ض تاأثريها ،وتت�سل
بالطبيعة املتغرية –واملعطلة اإىل حد خطر-
للتقنيات احلديثة .فمن املحركات الرئي�سة
للحاق بالركب يف املا�سي ،ولو تعلق الأمر بالنمو
الرتاكمي ،النتقال الذي حدث يف كثري من
الأن�سطة يف قطاعي اخلدمات والت�سنيع كليهما،
من القت�سادات املتقدمة اإىل البلدان النامية
التي تنخف�ض فيها الأجور.
من املمكن الآن اأمتتة م�سفوفة متنامية من
ريا ما تكون تكلفة الوحدة من
الأن�سطة .وكث ً
املنتجات املدعمة بالرتميز اأقل حتى من اأرخ�ض
اأنواع العمالة التي توفرها .هكذا ،بينما كانت مراكز
الت�سال حتت�سد بالعاملني يف البلدان منخف�سة
الأجور ،فاإن احلا�سوب-الروبوت الذي يقوم مبعظم
املهمة الآن ميكن اأن يتمركز يف نيويورك .لكن
يجب األ حتجب هذه املالحظة الروؤى القت�سادية
خ�سو�سا اأن الأف�سلية الن�سبية ،ل
اجلوهرية،
ً
املطلقة ،هي التي تقرر التجارة وموقع الإنتاج� .سوف
يحظى اأي بلد باأف�سلية ن�سبية من منظور ما ،لكن
هذا املنظور يتغري با�ستمرار.
على �سبيل املثال ،تتمتع بلدان متقدمة عديدة
باأف�سلية ن�سبية تتمثل يف الأن�سطة ذات القيمة
امل�سافة املرتفعة .بكلمات اأخرى ،تعد اأف�سل جتهيزً ا
وا�ستعدادًا ،جراء مهارة القوى العاملة فيها ،من
مثيالتها من البلدان النامية لأداء اأن�سطة مثل اإنتاج
ال�سلع املتخ�س�سة واملف�سلة ح�سب املقا�ض ،اأو يف
احلقيقة كل منتج يتطلب فريقًا على م�ستوى رفيع من
التدريب يعمل يف مكان قريب.
لكن التحولت التي حتفزها التقنية وجتري
على قدم و�ساق ميكن اأن تنذر با�سطرابات
وانقطاعات كبرية تربك �سال�سل القيمة العاملية،
ا�سطرابات قد تلحق ال�سرر بالبلدان املتقدمة
والنامية على حد �سواء .يف احلقيقة ،رمبا دخلنا
ع�س ًرا من التغري اجلوهري ميكن اأن ي�سعف النمو
يف كل مكان ،حيث يتقل�ض «القدمي» قبل اأن يحتل
«اجلديد» م�ساحة كافية.
من املوؤكد اأن التدمري اخلالق الذي يحدث يوؤثر
ن�سب ًيا كما يبدو يف منو القت�ساد النامي اأكرث من
منو القت�ساد املتقدم ،ويعود جزء كبري من ال�سبب
اإىل اأن التقنيات اجلديدة تطبق حيث ابتكرت،
ومل تتمكن البلدان النامية بعد من حماكاتها اإىل
درجة كافية .لكنني ل�ست مقتن ًعا باأن فر�ض «اللحاق
بالركب» �ستبقى حمدودة ومقيدة ،على الأقل لأن
التقليد اأ�سهل من البتكار .يف احلقيقة ،ميكن تقدمي
احلجة على اأن «قفزة» جديدة رمبا ت�سبح ممكنة.
مثلما تظهر التجربة يف قطاع الت�سالت (عن بعد)،
فاإن القدرة على تبني تقنيات جديدة دون تفكيك
املنظومات القدمية بال�سرورة ،رمبا متكن من حتقيق
تقدم �سريع.

* وزير الشؤون االقتصادية في تركيا )ساب ًقا) ،والمدير
السابق لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) .)UNDPيعمل
حاليًا نائبًا لرئيس معهد بروكينغز.
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علوم

يسابق العلماء الزمن الكتشاف أسرار الدماغ
وكيفية عمله لفهم كثير من وظائف أعضاء
الجسم وعملها.

كارل زيمر
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أسرار الدماغ

ُيداعب

فان ويدين حليته ن�صف الرمادية،
وينحني باجتاه �شا�شة احلا�سوب
متنق ًال بني جمموعة كبرية من امللفات .نحن جال�سان
يف مكتبة بال نوافذ ،و�سط �صناديق بالية حتوي
الر�سائل القدمية ،و�أعدادًا من جمالت علمية عفا
ميا مل يك ّلف
عليها الزمن ،وجهاز عر�ض �شرائح قد ً
�أحدهم نف�سه عناء التخ ّل�ص منه حتى الآن.
يقول ويدين�« :س�أحتاج �إىل بع�ض الوقت للعثور
على دماغك» .ذلك لأن ويدين خزّن على قر�ص �صلب
املئات من الأدمغة� ،أو بالأحرى �صو ًرا ثالثية الأبعاد
مف�صلة بدقة لأدمغة القردة ،واجلرذان ،والب�شر،
ّ
علي �أن
مبا فيها دماغي �أنا .كان ويدين قد عر�ض َّ
ننطلق يف رحلة داخل �أرجاء ر�أ�سي .فارت�سمت �آنذاك
ابت�سامة على �شفتَيه وهو يعدين قائ ًال�« :سنزور
املواقع ال�سياحية كافة».
�إنها املرة الثانية التي �أزور خاللها «مركز
مارتينو�س للت�صوير الطبي احليوي» يف مدينة
بو�سطن بالواليات املتحدة .فزيارتي الأوىل جرت
منذ ب�ضعة �أ�سابيع حني عر�ضتُ نف�سي على ويدين
وزمالئه كف�أر اختبار لبحوثهم الع�صبية .ا�ستلقيت
�آنذاك على �سرير معدين داخل غرفة الت�صوير
و�أُدخل ر�أ�سي يف علبة بال�ستيكية مفتوحة .و�أنزل
املخت�ص يف الأ�شعة خوذة بي�ضاء بال�ستيكية فوق
ّ
ر�أ�سي ،فنظرت �إليه عرب الفتحتَني املخ�ص�صتَني
للعي َنني بينما كان يغلق اخلوذة ب�إحكام لتكون
�أجهزة اال�ست�شعار ال�صغرية ال�ستة والت�سعني التي
بداخلها قريبة مبا يكفي من دماغي لتلتقط موجاته
الإ�شعاعية التي �سيطلقها بعد حني .وبينما �أخذ
ال�سرير املعدين ينزلق �إىل داخل النفق الأ�سطواين
اخلا�ص بجهاز امل�سح ،رحت �أف ّكر يف رواية «الرجل
ذو القناع احلديدي».
وها قد بد�أت الآن املغناطي�سات التي حتيط بي
تدوي وت�صفّر .وبقيت م�ستلق ًيا دون حراك مدة
�ساعة ،مغلقًا عي َني ،حماو ًال �أن �أحافظ على هدوئي،
تنق�ض
ومطلقًا العنان لأفكاري ،ولكن هذه ال�ساعة مل ِ
ب�سال�سة و�سهولة .فت�صميم اجلهاز الذي و�ضعه
ويدين وزمال�ؤه ال يكاد يتّ�سع ل�شخ�ص من حجمي،
وذلك ليتمكنوا من الو�صول �إىل �أق�صى درجات
الو�ضوح املمكنة .ولكي �أ�ضع حدًّا للخوف الذي
�ساحما لنف�سي باالنتقال �إىل
اجتاحني ،تنف�ست ببطء
ً
�أماكن حمفوظة داخل ذاكرتي ،فا�ستعدت يف مرحلة
من املراحل ذكرى مرافقتي البنتي البالغة التا�سعة
من العمر �إىل املدر�سة ونحن من�شي على �أكوام الثلج.
بينما كنت م�ستلق ًيا هناك ،ت�ساءلتً � ،
أي�ضا ،كيف
�أن هذه الأفكار والأحا�سي�س كافة تك ّون الكتلة التي
تزن ثالثة باوندات واملو�ضوعة حتت املجهر :فتحمل
النب�ضات الكهربائية خويف وتلتقي يف كتلة من
الأن�سجة تتّخذ �شكل لوزة داخل دماغي وت�سمى «لوزة
احللق» ،بينما تتك ّون اال�ستجابة املُهدئة لهذا اخلوف
يف �أق�سام الدماغ الأمامية� .أما ذكرى مرافقتي
البنتي �إىل املدر�سة ،فا�ستعدتها بف�ضل جمموعة
خاليا ع�صبية مق ّو�سة على �شكل فر�س البحر ت�سمى
«ا ُ
حل�صني»� ،أعادت تن�شيط �شبكة وا�سعة من الروابط
ً
يف جميع �أنحاء دماغي تف ّعلت �أوال عندما ت�سلقت
�أكوام الثلج وك ّونتُ هذه الذكريات.
تقدّمتُ للخ�ضوع لهذا الإجراء وهو جزء من

�إعدادي للتقارير من �أرجاء البالد والرامية �إىل
ت�أريخ واحدة من �أعظم الثورات العلمية يف ع�صرنا:
وهي التقدّم املذهل يف فهم طبيعة عمل الأدمغة
ي�صب بع�ض علماء
الب�شرية .يف هذا ال�سياقّ ،
الأع�صاب تركيزهم على الرتكيب الدقيق للخاليا
الع�صبية الفردية .بينما ينهمك بع�ضهم الآخر يف
و�ضع الر�سوم البيانية للكيمياء احليوية للدماغ،
لي�ستك�شف كيف تنتج مليارات اخلاليا الع�صبية
لدينا �آالف الأنواع املختلفة من الربوتينات وكيف
ت�ستخدمها� .أما �آخرون ،مبن فيهم ويدين ،فيبتكرون
ت�صوي ًرا مف�ص ًال وغري م�سبوق ل�شبكة التو�صيالت يف
الدماغ :وهي �شبكة م�ؤلفة من حوايل � 100ألف ميل
من الألياف الع�صبية التي ت�سمى املادة البي�ضاء،
فت�صل عنا�صر الدماغ املختلفة بع�ضها ببع�ض،
وت�ش ّكل �أ�سا�س �أفكارنا وم�شاعرنا و�إدراكنا .تدعم
احلكومة الأمريكية هذه البحوث من خالل مبادرة
«بحوث الدماغ عن طريق التقنيات الع�صبية املتقدمة
واملبتكرة»� .أفاد الرئي�س باراك �أوباما ،يف �إعالن له
الربيع الفائت ،ب�أن هدف هذا امل�شروع وا�سع النطاق
هو ت�سريع مهمة �إعداد خريطة لدائرتنا الع�صبية،
للتو�صل �إىل
«مع تقدمي الأدوات الالزمة �إىل العلماء ّ
�صورة ديناميكية عن الدماغ وهو يف طور العمل».
بينما يراقب علماء الأع�صاب الدماغ وهو يف
طور العمل ،ف�إنه يت�سنى لهم ر�ؤية عيوبه � ً
أي�ضا .ومن
ثم ،راحوا يحددون االختالفات يف بنية الأدمغة
العادية و�أدمغة الب�شر الذين يعانون ا�ضطرابات
مثل الف�صام ،والتوحد ،ومر�ض �ألزهامير .وبينما
ي�ستك�شفون الدماغ بدقة وتف�صيل �أكرب ،فقد يتعلمون
كيفية ت�شخي�ص اال�ضطرابات من خالل ت�أثريها يف
الرتكيب البنيوي .ومن املحتمل �أن يفهموا كيف تن�ش�أ
هذه اال�ضطرابات � ً
أي�ضا.
قام ويدين ,عند عودتي للمرة الثانية �إىل خمتربه،
�أخ ًريا ب�إيجاد �صور دماغي التي التقطت عندما
ا�ستلقيت داخل جهاز امل�سح ذاك ،فها هو دماغي
يظهر على �شا�شته .وتقنيته امل�سماة «ت�صوير الطيف
املنت�شر» ترتجم الإ�شارات الإ�شعاعية التي تر�سلها
املادة البي�ضاء �إىل خريطة ع�صبية عالية الو�ضوح.
فري�سم جهاز امل�سح جمموعة الألياف الع�صبية التي
تك ّون مئات الآالف من املمرات التي تنقل املعلومات
من جهة من الدماغ �إىل اجلهة الأخرى ،ويل ّون ويدين
كل ممر مبجموعة من الألوان ليبدو دماغي قطعة
متاما مثل ّ
قط فار�سي مل ّون.
فرو مفعمة بالألوانً ،
ي�صب ويدين تركيزه حتديدً ا على ممرات مع ّينة،
ّ
ويريني بع�ض الأق�سام الأ�سا�سية للنطق والأفكار
الأخرى .ويقوم بعدئذ بتجزئة معظم املمرات يف
دماغي لتتّ�ضح يل طريقة تنظيمها ب�سهولة �أكرب.
وبينما يزيد من حجم ال�صورة ،تتك ّون �صورة مذهلة
�أمام عي َني .فبالرغم من الت�شابك البالغ للممرات
التي ال تع ّد وال حت�صى� ،إال �أنها تتقاطع جميعها
متاما مثل خطوط ورقة ر�سم
م�شكل ًة زاوية قائمةً ،
بياين .فيقول ويدين« :ال�شبكات متلأ املكان».
عندما ك�شف هذا الأخري �أو ًال النقاب عن البنية
ال�شبكية للدماغ يف عام � ،2012ش ّكك بع�ض العلماء
يف عمله ،وت�ساءلوا �إن كان قد ك�شف على جزء واحد
فقط من تركيبة بنيوية �أكرث تعقيدً ا .غري �أن ويدين
مقتنع �أكرث من �أي وقت م�ضى ب�أن هذه الأمناط

تسلّط التقنيات
الحديثة الضوء على

أكثر األلغاز
ً
غموضا حتى اآلن:
وهو كيفية عمل
الدماغ فعل ًيا.
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علوم
ذات مغزى .ف�أينما بحث ونظر� ،سواء يف �أدمغة
الب�شر ،والقردة� ،أو اجلرذان ،فيجد هذه ال�شبكات.
كما يالحظ �أن الأنظمة الع�صبية الأوىل لديدان
الع�صر الكمربي كانت ،وبكل ب�ساطة� ،شبكات،
وهي جمموعة من احلبال الع�صبية املمتدة من
الر�أ�س حتى الذيل ،تتخللها روابط �أ�شبه بعار�ضات
ال�سالمل� .أما يف �ساللتنا ،فتنق�سم الأع�صاب يف
الق�سم اخللفي من الر�أ�س �إىل املليارات ولكنها
حتافظ على البنية ال�شبكية .من املحتمل �أن تكون
�أفكارنا تتق ّدم كالرتامواي على طول م�سارات املادة
البي�ضاء مثلما تنتقل الإ�شارات من جهة من الدماغ
�إىل اجلهة الأخرى.
يقول ويدين ،وهو ميعن النظر يف �صورة دماغي:
«احتمال عدم وجود مبد�أ �أ�سا�سي هنا معدوم».
و ُي�ضيف« :ولكننا ل�سنا يف موقع ي�سمح لنا حتى الآن
بر�ؤية الب�ساطة الكامنة خلف ذلك».
حال ًيا ،يزداد �إملام العلماء بالدماغ لدرجة �أن
هذا التقدّم ين�سينا ب�سهولة �أننا ،وعلى م ّر التاريخ،
مل َ
نحظ بفكرة عن كيفية عمله �أو تركيبته .و�أما يف
العامل القدمي ،فاعتقد العلماء ب�أن الدماغ تك ّون من
البلغم .وعدَّه �أر�سطو ثالجة تُهدئ قل ًبا يتّقد نا ًرا.
من هذا الوقت حتى ع�صر النه�ضة� ،أعلن علماء
الت�شريح بثقة عالية �أن �إدراكنا وعواطفنا وتفكرينا
و�أفعالنا هي مبجملها حم�صلة «غرائز حيوانية»،
هي �أبخرة جمهولة وغام�ضة عربت جتويفات الر�أ�س
وانتقلت �إىل اجل�سم .بد�أت الثورة العلمية يف القرن
ال�سابع ع�شر بتغيري هذه املفاهيم .و�أدرك الطبيب
الربيطاين توما�س ويلي�س �أن يف �أن�سجة الدماغ
ال�شبيهة بالك�سرتدة يكمن عاملنا الذهني .ولفهم كيفية
عمله ،قام بت�شريح �أدمغة اخلراف والكالب واملر�ضى
املتوفني ،لي�ضع اخلريطة الدقيقة الأوىل لهذا الع�ضو.
ليتو�صل الباحثون
�سيتط ّلب الأمر قر ًنا �إ�ضاف ًيا ّ
ً
�إىل معرفة �أن الدماغ هو ع�ضو كهربائي .فعو�ضا عن
الغرائز احليوانية ،تعرب الدماغ الواخزات الفولتية
وتنتقل �إىل اجلهاز الع�صبي يف اجل�سم .مع ذلك،
كانت معلومات العلماء يف القرن التا�سع ع�شر ال تزال
متوا�ضعة حول امل�سارات التي اتّبعتها هذه الواخزات.
زعم الطبيب الإيطايل كاميلو غوجلي �أن الدماغ
�شبكة متّ�صلة ب�سال�سة بع�ضها ببع�ض .وا�ستنادًا �إىل
بحوث غوجلي ،قام العامل الإ�سباين �سانتياغو رامون
كاخال باختبار طرق جديدة لتلوين اخلاليا الع�صبية
وتو�صل كاخال
الفردية لتقفي �أثر فروعها املت�شابكةّ .
التو�صل �إليه :وهو
�إىل اكت�شاف مل ينجح غوجلي يف ّ
�أن ك ّل خلية ع�صبية تختلف وتتم ّيز عن غريها ،وهي
م�ستقلة عن غريها .وتر�سل اخللية الع�صبية �إ�شارة
�إىل �أق�سام �أ�شبه باملحالق ت�سمى املحاور الع�صبية،
ويف�صل فراغ �صغري بني الطرف الأخري لهذه املحاور
الع�صبية وطرف اخلاليا الع�صبية املتلقية للإ�شارة
التغ�صن .و�سيكت�شف العلماء فيما بعد �أن
وامل�سماة ّ
مزيجا من املواد الكيميائية
املحاور الع�صبية تلقي ً
لتُحفّز اخللية الع�صبية املجاورة.
يج�سد العامل رامون �إي كاخال
يف زمننا هذاّ ،
الراحل عامل الأع�صاب جيف لي�شتمان الذي يعمل
� ً
أ�ستاذا للفنون والعلوم يف جامعة هارفرد ،في�سري
على نهج كاخال وينقل م�شروعه �إىل القرن احلادي
والع�شرينً .
وعو�ضا على و�ضع الر�سوم للخاليا
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الع�صبية بالقلم واحلرب وتلوينها يدو ًيا ،يبتكر هو
مف�صلة بدقة للخاليا
وزمال�ؤه �صو ًرا ثالثية الأبعاد ّ
الع�صبية ،تك�شف عن كل نتوء وجزء يتف ّرع منها.
ومن خالل التغلغل �إىل البنية الأكرث دقة من خاليا
يتو�صل ه�ؤالء العلماء �أخ ًريا �إىل
الأفراد الع�صبية ،قد ّ
�إجابات لبع�ض �أهم الأ�سئلة الأ�سا�سية حول طبيعة
الدماغ .وت�ضم كل خلية ع�صبية يف املتو�سط � 10آالف
ت�شابك ع�صبي ،ما يدفع �إىل الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كان
من ترتيب معينّ يف ات�صال اخلاليا الع�صبية بع�ضها
ببع�ض� ،أم �أنه ع�شوائي؟ وهل ّ
تف�ضل االت�صال بنوع
معينّ من اخلاليا الع�صبية �أكرث من غريه؟
ولإنتاج ال�صورُ ،يدخل لي�شتمان وزمال�ؤه قط ًعا
حمفوظة من دماغ ف�أر يف جهاز ت�شريح ع�صبي �أ�شبه
بقطاعة اللحوم الباردة ،فتف�صل طبقات الأن�سجة
بع�ضها عن بع�ض ،لت�ساوي �سماكة كل منها �أقل �ألف
مرة من �سماكة �شعرة �إن�سان واحدة .وي�ستخدم
العلماء جمه ًرا �إلكرتون ًيا اللتقاط �صورة لكل ق�سم،
ثم ي�ستعملون احلا�سوب ليخزنوها بالرتتيب .وتبد�أ
�صورة ثالثية الأبعاد ،رويدً ا رويدً ا ،بالت�ش ّكل� ،صورة
ي�ستك�شفها العلماء ويدققون فيها كما لو كانوا على
منت غوا�صة تعرب غابة ع�شب بحر حتت �سطح املاء.
وا�ضحا».
ويقول لي�شتمان «�أ�صبح كل �شيء
ً
غري �أن امل�شكلة الوحيدة التي تطرح نف�سها هي
�ضخامة «كل �شيء» .فحتى الآن ،كان �أكرب حجم
لدماغ ف�أر جنح لي�شتمان وزمال�ؤه يف �إعادة ابتكار
�صورة عنه كان بحجم حبة امللح .ويبلغ عدد بياناته
وحده حوايل مئة تريابايت� ،أي ما يعادل � 25ألف
فيلم عايل الو�ضوح.
بعد �أن يجمع العلماء هذه املعلومات ،يبد�أ العمل
امل�ضني وال�شاق :وهو البحث عن قاعدة معينة ّ
تنظم
هذه الفو�ضى داخل الدماغ .وتوىل م�ؤخ ًرا نارايانان
كا�ستوري ،وهو باحث ما بعد الدكتوراه لدى لي�شتمان،
حتليل كل تف�صيل يف قطعة ن�سيج دائرية من دماغ ف�أر
تبلغ فقط حوايل �ألف ميكرون مكعب� ،أي 1/100٫000
ً
حميطا بجزء ق�صري
حجم حبة امللح .فحدّد ق�س ًما
من حمور ع�صبي واحد� ،ساع ًيا �إىل التع ّرف �إىل كل
خلية ع�صبية اجتازت هذا الق�سم.
تبينّ �أن هذا الق�سم ال�صغري من الدماغ �أ�شبه
بخابية مل�ؤها الأفاعي الغا�ضبة .ووجد كا�ستوري �ألف
تغ�ص ًنا ،يجري كل منها
حمور ع�صبي وحوايل ّ 80
حوايل  600ات�صال مع اخلاليا الع�صبية الأخرى
داخل هذه القطة الدائرية .يقول لي�شتمان�« :إنه نداء
ا�ستيقاظ ملعرفة كم هي معقدة الأدمغة ،بدرجة تفوق
توقعاتنا» .معقدة ولكن غري ع�شوائية� .إذ اكت�شف
كل من لي�شتمان وكا�ستوري �أن كل خلية ع�صبية
�أجنزت تقري ًبا ات�صاالتها كافة مع خلية تلو الأخرى
حري�صة على تفادي االت�صال باخلاليا الع�صبية
كافة املوجودة حولها .يف هذا ال�صدد يقول لي�شتمان:
«يبدو ك�أنها تكرتث مبن �ستت�صل وترتبط».
ال ي�سع لي�شتمان حتى الآن حتديد ما �إذا كانت
هذه الأمناط الدقيقة قاعدة عامة �أم �أنها ميزة
خا�صة بالع ّينة ال�صغرية من دماغ الف�أر؟ حتى �إن
ارتقى بامل�ستوى التقني� ،إال �أنه �سيحتاج مع زمالئه
م�سح ما مقداره 70
�إىل َ
عامني �إ�ضاف َيني ال�ستكمال ٍ
مليون خلية ع�صبية موجودة لدى الف�أر الواحد.
ودفعني ذلك �إىل ال�س�ؤال عن م�سح لدماغ الإن�سان

للمرة األولى،

يتسنى للعلماء رؤية

كيف تتصل
الخاليا العصبية
بعضها ببعض.

ب�أكمله والذي ي�ضم تقري ًبا عدد خاليا ع�صبية �ألف
مرة �أكرب من العدد املوجود لدى الف�أر .فما كان من
لي�شتمان �إال �أن قال �ضاح ًكا« :ال �أطيل التفكري يف
املو�ضوع ،فهو م�ؤمل للغاية».
�إذا ما جنح لي�شتمان يف �إنهاء ر�سم �صورة
الدماغ ،ف�سيك�شف عندئذ عن خبايا كثرية ،غري
مف�صلة ب�إتقان .واخلاليا
�أنها �ستبقى جم ّرد �صورة ّ
الع�صبية يف �صورة هي مناذج جوفاء� ،أما اخلاليا
الع�صبية احلقيقية فهي مليئة باحلم�ض النووي
والربوتينات واجلزيئات الأخرى .ويلج�أ كل نوع من
اخلاليا الع�صبية �إىل جمموعة خمتلفة من اجلينات
لت�شكيل النظام اجلزيئي الذي يحتاج �إليه لينجز
عمله اخلا�ص .وتنتج اخلاليا الع�صبية احل�سا�سة
لل�ضوء يف العيون بروتينات تلتقط الفوتونات مث ًال،
وتقوم خاليا ع�صبية يف منطقة �سميت املادة
رئي�سا يف
ال�سوداء ب�إنتاج الدوبامني الذي ي�ؤدي دو ًرا ً
الإح�سا�س باملكاف�أة وال�سعادة .تُع ّد درا�سة الربوتينات
واملواد الكيميائية الأخرى �أ�سا�سية لفهم كيفية عمل
يخ�ص مر�ض
الدماغ و�إ�صابته باال�ضطرابات .ففيما ّ
باركن�سون ،مث ًال ،تُنتج اخلاليا الع�صبية يف املادة
ال�سوداء كمية دوبامني �أقل من االعتيادية لأ�سباب ما
زالت جمهولة .و�أما مر�ض �ألزهامير فيبعرث كتالت
يتوجب على العلماء
الربوتني يف الدماغ ،وما زال ّ
معرفة كيفية ت�س ّبب هذه الكتالت يف اخلرف املد ّمر
الذي ي�صيب به املر�ض.
�أما معهد �ألن لعلوم الدماغ يف �سياتل والذي
ت� ّأ�س�س منذ � 10سنوات بتمويل من ال�شريك امل�ؤ�س�س
ملايكرو�سوفت بول �ألن ،فو�ضع خريطة للنظام
اجلزيئي الدماغي و�أطلق عليها ا�سم «�أطل�س �ألن
للدماغ» .با�ستعمال �أدمغة الأ�شخا�ص املتوفني حدي ًثا،
واملقدّمة من عائالتهم ،ي�ستخدم الباحثون ت�صوي ًرا

بالرنني املغناطي�سي عايل الدقة لكل دماغ ب�صفته
يق�سمونه �إىل �أجزاء
خريطة طريق ثالثية الأبعاد ،ثم ّ
جمهرية رفيعة تو�ضع على ال�شرائح الزجاجية.
ويبللون فيما بعد هذه الأجزاء مبادة كيميائية تك�شف
عن وجود جينات ن�شطة داخل اخلاليا الع�صبية.
�أن�ش�أ الباحثون ،حتى الآن ،خرائط �أدمغة ل�ستة
ر�سوما بيانية لن�شاط � 20ألف
�أ�شخا�ص ،وو�ضعوا ً
جينة بروتينية يف  700موقع داخل الدماغ الواحد.
هذه الأرقام ت�ش ّكل عددًا هائ ًال من البيانات التي
راحوا الآن يجدون لها تف�سريات منطقية وذات
مغزى .يقدّر العلماء �أن ن�سبة  % 84من اجلينات كافة
يف حم�ضنا النووي تن�شط يف مكان معينّ من دماغ
البالغني( .ويتط ّلب ع�ضو �أكرث ب�ساطة ،مثل القلب
�أو البنكريا�س ،عدد جينات �أقل لت�أدية وظائفه) .يف
كل واحد من املواقع ال�سبع مئة التي �أجرى الباحثون
عليها درا�ساتهمّ ،
تن�شط اخلاليا الع�صبية جمموعة
خمتلفة من اجلينات .ويف درا�سة ا�ستق�صائية
تطرقت �إىل موق َعني من الدماغ ،قارن العلماء 1٫000
جينة �سبق ومت الت�أكد من دورها الأ�سا�سي يف وظيفة
اخلاليا الع�صبية .ومن �شخ�ص �إىل �آخر ،ت�شابهت
هذه املواقع الدماغية حيث ن�شطت كل واحدة من
هذه اجلينات ،ليبدو ك�أن الدماغ يتمتّع ببنية جينية
ت�ضم توليفات من اجلينات ت�ؤدّي املهام يف
مف�صلة ّ
ّ
مواقع خمتلفة .وقد يكمن ال�سر خلف �إ�صابة الدماغ
ب�أمرا�ض متعددة يف هذه البنية مبا �أن بع�ض اجلينات
تتوقف عن العمل� ،أو تعمل على نحو غري عادي.
ُن�شرت املعلومات كافة اخلا�صة بـ«�أطل�س �ألن
للدماغ» على �شبكة الإنرتنت بحيث يت�سنى لعلماء
�آخرين ت�صفح البيانات بو�ساطة برنامج ُمع ّد بنا ًء
على الطلب .وها هم العلماء اليوم يتو�صلون �إىل
اكت�شافات جديدة .على �سبيل املثال ،ا�ستخدم طاقم

علماء برازيلي هذا الأطل�س لدرا�سة ا�ضطراب
دماغي مد ّمر ا�سمه متالزمة مر�ض فاهر يت�س ّبب
يف تك ّل�س �أق�سام عميقة داخل الدماغ ،في�ؤدّي �إىل
اخلرف .و�سبق و ُن�سبت بع�ض حاالت هذا املر�ض �إىل
طفرة تلحق باجلني  .SLC20A2ويف الأطل�س ،وجد
العلماء �أن اجلني  SLC20A2هو الأكرث ً
ن�شاطا يف
الأق�سام التي ي�ستهدفها املر�ض .كما وجدوا يف هذه
الأق�سام نف�سها �شبكة من جينات �أخرى تتم ّيز ب�أعلى
درجات الن�شاط .ويحاولون حال ًيا معرفة ما �إذا
كانتً � ،
أي�ضا ،من مت�سببات متالزمة فاهر �أم ال.
لعل �أبرز طريقة ت�صوير للدماغ من بني الطرق
اجلديدة كافة و�أكرثها لفتًا للأنظار هي تلك التي
ابتكرها علماء الأع�صاب من جامعة �ستانفورد
والطبيب النف�ساين كارل دي�سريوث وزمال�ؤه .فلر�ؤية
الدماغ ،يقومون باد ًئا ذي بدء ب�إخفائه.
يف �أثناء زيارتي �إىل خمترب دي�سريوث،
ا�صطحبتني الطالبة جينيل واال�س �إىل من�ضدة عليها
حوايل �ستة دوارق داخل قاعدة من رغوة البال�ستيك.
ف�سحبت واحدً ا منها و�أ�شارت �إىل دماغ ف�أ ٍر بحجم
حبة العنب م�ستقر يف القاع .ومل �أنظر �إىل الدماغ
بقدر ما نظرت �إىل داخله ،ذلك لأنه كان �شفا ًفا
كالرخام الزجاجي.
غني عن القول �أن دماغ الإن�سان �أو الف�أر العادي
ّ
داكن حت ًما ،وخالياه مغطاة بالدهون واملركبات
الأخرى التي تعيق ال�ضوء .وهذا هو ال�سبب بالذات
الذي دفع بكاخال �إىل تلوين اخلاليا الع�صبية بغية
التم ّكن من ر�ؤيتها ،وهو ال�سبب كذلك الكامن خلف
تقطيع طاقم لي�شتمان وعلماء معهد �ألن الدماغ �إىل
�أق�سام رفيعة من �أجل الو�صول �إىل �أعماقه .واملنفعة
امل�ستقاة من دماغ �شفاف هو �أنه ي�سمح لنا ب�إمعان
النظر يف وظائفه ويبقى �سلي ًما يف �آنٍ م ًعا .وبرفقة
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الباحث ما بعد الدكتوراه كوانغون ت�شونغ ،و�ضع
دي�سريوث و�صفة لي�ستبدل باملركبات امل�ستطرية
لل�ضوء يف الدماغ جزيئات �شفافة .وبعد جعل دماغ
الف�أر �شفا ًفا باعتماد هذه الطريقة ،يغمر العلماء
الدماغ مبواد كيميائية متوهجة تعلق بربوتينات معينة
�أو تر�سم م�سا ًرا معي ًنا ي�صل بني اخلاليا الع�صبية
يف �أق�سام متباعدة من الدماغ .ويقومون بعد ذلك
بالتخ ّل�ص من جمموعة من املواد الكيميائية و�إ�ضافة
جمموعة �أخرى تك�شف عن موقع �أنواع خمتلفة من
اخلاليا الع�صبية وبنيتها ،فيح ّلون بذلك العقدة
الغوردية التي تطرحها درا�سة م�سارات اخلاليا
الع�صبية ك ًال على حدة .يقول دي�سريوث« :ال حاجة
�إىل تق�سيم الدماغ لإبراز البنية ال�شبكية فيه».
�إبهار علماء الأع�صاب لي�س باملهمة ال�سهلة،
غري �أن تقنية دي�سريوث امل�سماة «كالريتي» �أذهلت
زمالءه .يقول كري�ستوف كو�ش ،امل�س�ؤول العلمي يف
معهد �ألن�« :إنها تقنية مذمومة» .ويعد ويدين الأمر
مذه ًال ،ال مثيل له يف جمال البحث هذا.
ولأننا نت�شارك الإرث التطوري نف�سه ،ميكن لدماغ
ف�أر �شفاف �أن يك�شف قد ًرا كب ًريا من املعلومات حول
وظيفة الدماغ الب�شري .غري �أن هدف دي�سريوث
النهائي هو �إخ�ضاع الدماغ الب�شري لهذا التح ّول
نف�سه ،وهي مه ّمة تتّ�سم ب�صعوبة لأن الدماغ الب�شري
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�أكرب بحوايل � 3آالف مرة من دماغ الف�أر.
ال�صورة التي ُتبينّ موقع نوع بروتيني واحد يف
دماغ ب�شري واحد باعتماد تقنية «كالريتي» تُن�شئ
ك ًّما هائ ًال من البيانات ،حوايل اث َني بيتابايت� ،أو
ما يعادل مئات الآالف من الأفالم عالية الدقة.
يوما
يتو ّقع دي�سريوث �أن ت�ساعد تقنية «كالريتي» ً
ما الأ�شخا�ص الذين يعاجلهم يف عيادته النف�سية
من خالل الك�شف عن �صفات خفية للأمرا�ض مثل
التوحد واالكتئاب .غري �أنه ويف الوقت احلايل ال يزال
يف طور التحقّق من هذه التوقعات والفر�ضيات .وهو
يقول يف هذا ال�سياق« :ما زال �أمامنا الكثري لننجزه
قبل �أن نبد�أ العمل على العالجات ،و�أخرب مر�ضاي
دوما ب�أال ي�شغلوا تفكريهم باملو�ضوع حال ًيا ،فهو
ً
جم ّرد رحلة من اال�ستك�شافات حتى الآن».
بالرغم من كون االكت�شافات التي يقدّمها الدماغ
ال�شفاف مفيدة للغاية غري �أنه ال يزال ميتًا .ولذلك
يحتاج العلماء �إىل �أدوات خمتلفة ال�ستك�شاف
الأدمغة احلية .وت�سمح املا�سحات ال�ضوئية التي
ي�ستخدمها ويدين القتفاء �أثر �أمناط املادة البي�ضاء،
بف�ضل برجمات خمتلفة ،بت�سجيل الدماغ يف �أثناء
عمله .يحدّد الت�صوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي
�أق�سام الدماغ املت�أهبة عند �أداء مهمة عقلية .وعلى
م ّر العقدَ ين املا�ض َيني� ،ساعد الت�صوير بالرنني

املغناطي�سي الوظيفي على اكت�شاف �شبكات منخرطة
يف جميع �أنواع عمليات التفكري ،بد ًءا من التع ّرف �إىل
الوجوه ،مرو ًرا باال�ستمتاع بكوب من القهوة ،و�صو ًال
�إىل تذ ّكر حادثة �أليمة .ال�صور من تقنية الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي الوظيفي التي تل ّون الدماغ
بلطخات من �ألوان قو�س قزح تُذهل املرء ب�سهولة
تامة .لكن ال بد من الأخذ يف احل�سبان �أن هذه
ال�صور فو�ضوية بع�ض ال�شيء .ميكن لأقوى املا�سحات
ال�ضوئية �أن ت�سجل الن�شاط يف نطاق من ملليمرت
مكعب واحد� ،أي يف �أن�سجة بحجم حبة ال�سم�سم.
ويف هذه امل�ساحة ،تتح ّرك مئات الآالف من اخلاليا
الع�صبية ح�سب �أمناط متزامنة لتتبادل الإ�شارات
فيما بينها .غري �أن كيفية �إحداث هذه الإ�شارات
لأمناط �أكرب حج ًما ك�شفت عنها تقنية الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي الوظيفي ال تزال لغزً ا حتى الآن.
يقول كالي ريد ،زميل �سابق جليف لي�شتمان يف
جامعة هارفرد والذي انتقل �إىل معهد �ألن يف عام
« :2012تُطرح بع�ض الأ�سئلة الب�سيطة للغاية حول
ق�شرة الدماغ وال تتوافر الإجابات عنها �إطال ًقا».
وا�ضطر ريد �إىل االنتقال �إىل �سياتل �آم ًال يف �أن
يجد الإجابات عن بع�ض هذه الأ�سئلة بو�ساطة �سل�سلة
من االختبارات ي�سميها برفقة زمالئه «مايند�سكوب»
يتج�سد هدفهم يف فهم كيف ت�ؤدّي
ّ .MindScope

ساعد التصوير ﺑالرنيﻦ
المﻐناﻃيسي الوﻇيفي على
اكتشاﻑ شبكات منخرطة في جميﻊ

أنواع عمليات التفكير.
جمموعة كبرية من اخلاليا الع�سبية مهمة معقدة.
الوظيفة التي اختار ريد وزمالوؤه ح ّل لغزها
هي الروؤية .فمنذ عقود ،يحاول العلماء فهم هذه
الوظيفة ،غري اأنهم مل ي�ستطيعوا درا�ستها �سوى خطوة
بخطوة .وقد ي�سع عامل اأع�ساب قط ًبا كهربائ ًيا يف
الق�سم املعني بالإدراك الب�سري يف دماغ فاأر مبحاولة
ملعرفة منه اإن كانت اخلاليا الع�سبية املجاورة تن�سط
عندما يرى احليوان �سورة معينة اأم ل.
�سمح هذا النهج للعلماء بو�سع خريطة الأق�سام
املخت�سة مبهام خمتلفة مثل
الب�سرية يف الدماغ
ّ
حتديد حواف غر�ض ما اأو متييز ال�سطوع .غري اأن
العلماء مل ينجحوا يف روؤية هذه الأق�سام تعمل كلها
بالتزامن ملعرفة كيف تقوم اخلاليا الع�سبية التي
يقارب عددها املليون بجمع املعلومات مبا�سر ًة يف
الأق�سام الب�سرية من دماغ فاأر بغية ت�سكيل �سورة قط.
يتوىل ريد وزمالوؤه حماولة ح ّل هذه امل�سكلة من
خالل جعل اخلاليا الع�سبية لدى الفئران تطلق
وت�سجل الوم�سات
وم�سات من ال�سوء عندما تن�سطّ .
ن�ساط اخلاليا الع�سبية عندما يرى الفاأر ً
غر�سا اأو
حيوا ًنا مع ّي ًنا ،كقط اأو اأفعى ،اأو قطعة ج .Íفيت�سنى
للعلماء فيما بعد جمع البيانات لبتكار مناذج ريا�سية
�سخمة عن الروؤية .واإن كانت هذه النماذج دقيقة
ف�سيتم ّكن العلماء حرف ًيا من قراءة اأفكار الفاأر.
«يتج�سد هدفنا يف اإعادة بناء ما يراه
يقول ريد:
ّ
الفاأر ،واأظن اأننا قادرون على حتقيق ذلك».
ت�س ّكل بحوث ريد حول الروؤية لدى الفئران خطوة
اأخرى اإىل الأمام باجتاه هدف علماء الأع�ساب
التو�سل اإىل نظرة �ساملة حول
النهائي
املتج�سد يف ّ
ّ
كيفية عمل هذا الع�سو املعقد للغاية ،ي�سميها العلماء
الذين قابلتهم نظرية الدماغ .وهذه النظرة ال�ساملة
للتو�سل اإليها
ل تزال بعيدة املنال و�سيتط ّلب البحث ّ
تغيري طريقة معاجلة الأطباء للمر�سى .غري اأنه
يف جانب من جوانب البحث ،وهو واجهة الدماغ
احلا�سوبية ،بداأت مهمة و�سع خرائط للدماغ بتغيري
حياة النا�ض .ومن هوؤلء كاثي هات�سين�سون التي
تع ّر�ست عندما كانت يف الثالثة والأربعني من العمر
ل�سكتة دماغية حادة اأفقدتها قدرتها على التح ّرك
والنطق .وبينما كانت م�ستلقية على �سريرها يف
م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�ض العام ،فهمت تدريج ًيا اأن
الأطباء كانوا يجهلون اإن كانت ترقد يف حالة موت

دماغي اأم اأنها كانت ل تزال واعية .ف�ساألتها اأختها
اإن كانت تفهم ما تقوله ،وا�ستطاعت الإجابة من
خالل حتريك عينيها اإىل الأعلى كما ُطلب منها.
تقول هات�سين�سون بعد م�سي � 17سنة« :اأ�سعرين
ذلك براحة كبرية» ،وتُ�سيف« :لأن اجلميع كانوا
يتكلمون عني وكاأنني على حافة املوت».
جتل�ض هات�سين�سون يف يوم �ستائي بارد يف منزلها
�سرق ولية ما�سات�سو�ست�ض على كر�سي متحرك و�سط
غرفة اجللو�ض ،ترتدي بدلة ريا�سية من اللون الأخ�سر
الداكن وتنتعل حذا ًء ريا�س ًيا .وهي ل تزال �سبه م�سلولة
بالكامل وعاجزة عن الكالم ،اإذ تتوا�سل مع من حولها
من خالل النظر اإىل اأحرف على �سا�سة حا�سوب مث ّبت
بكر�سيها املتح ّرك بينما تتت ّبع كامريا حركات قر�ض
معدين �سغري للغاية مت�سل بو�سط نظارتها.
يف الق�سم العلوي من الدماغ ،توجد منطقة
تُعرف بالق�سرة احلركية حيث تن�ساأ الأوامر لتحريك
الع�سالت .ومنذ ما يزيد على قرن من الزمن ،عرفنا
خم�س�ض لق�سم
اأن كل جزء من الق�سرة احلركية ّ
معني من اجل�سم .فعندما ُي�ساب الأفراد اأمثال
هات�سين�سون بال�سلل ،تبقى الق�سرة احلركية �سليمة،
غري اأنها تعجز عن التوا�سل مع الأق�سام الأخرى من
اجل�سم لأن و�سالتها تد ّمرت .واأراد جون دونوغي
وهو عامل اأع�ساب من جامعة براون اأن يجد طريقة
لي�ساعد النا�ض الذين يعانون ال�سلل من خالل ا�ستغالل
الإ�سارات ال�سادرة من الق�سرة احلركية .فلع ّلهم بهذه
الطريقة يتعلمون اأخ ًريا الطباعة على احلا�سوب ،اأو
ت�سغيل اآل ٍة ما فقط بو�ساطة اأفكارهم .واأم�سى دونوغي
�سنوات وهو يط ّور جها ًزا ويختربه على القردة .وما
اإن تاأ ّكد هو وزمالوؤه باأن اجلهاز اآمن ،حتى اأ�سبحوا
جاهزين ملبا�سرة العمل مع املر�سى من الب�سر.
من هوؤلء املر�سى هات�سين�سون .يف عام ،2005
اأحدث اجلراحون يف م�ست�سفى رود اأيالند ثق ًبا
بحجم رقاقة بوكر يف جمجمتها واأدخلوا امل�ست�سعر
اخلا�ض بجهاز دونوغي .هذ امل�ست�سعر بحجم
دع�سوقة يت�س ّمن مئة اإبرة �سغرية تقوم بعد اأن
ت�سغط على الق�سرة احلركية يف دماغ هات�سين�سون
بت�سجيل الإ�سارات ال�سادرة من اخلاليا الع�سبية
املجاورة .ومت ّر جمموعة من الأ�سالك املو�سولة
مو�سل
باجلهاز من الثقب يف جمجمتها وت�سل اإىل ّ
مو�سوع على فروة راأ�سها .بعد اأن �سفيت من

العملية اجلراحية ،قام الباحثون يف جامعة براون
بتو�سيل اجلهاز املزروع يف دماغ هات�سين�سون بكابل
ينقل الإ�سارات من دماغها اإىل جمموعة حوا�سيب
و�سعوها على عربة داخل غرفتها .كخطوة اأوىل،
برمج العلماء احلوا�سيب بحيث تتع ّرف اإىل الإ�سارات
يف ق�سرتها احلركية وت�ستخدمها لتحريك موؤ�سر
احلا�سوب حول ال�سا�سة .وجنحوا يف حتقيق ذلك من
املرة الأوىل مبا اأنهم جنحوا يف حتويل اإ�سارات ن�ساط
ذراعا
الدماغ اإىل حركات .وبعد م�سي �سنتَني ،و�سلوا ً
برناجما ي�ستطيع ترجمة
روبوتية باحلا�سوب واأ�سافوا
ً
الإ�سارات ال�سادرة من دماغ هات�سين�سون لتحريك
الذراع اإىل الأمام واخللف ،واإىل الأعلى والأ�سفل،
ولتفرد الأ�سابع الروبوتية كذلك وتغلقها.
بعد جل�سات قليلة ،اأ�سبحت هات�سين�سون مع
احلا�سوب والذراع الروبوتية فريقًا واحدً متّحدً ا.
وهي تقول يف هذا ال�سدد�« :سعرت اأنني طبيعية».
طبيعية لدرجة اأنها يف يوم من الأيام اأم�سكت بقهوتها
الالتيه بالقرفة وقربتها من �سفتَيها لتحت�سيها .ويقول
دونوغي «تبت�سم كاثي عندما تعيد القهوة اإىل مكانها،
وهذا ج ّل ما يف الأمر».
يبني اليوم دونوغي والعلماء الآخرون على هذا
النجاح اآملني اأن يبتكروا واجهات للتوا�سل الب�سري
احلا�سوبي تتّ�سم بقوتها واأمانها و�سهولتها .اأما يف
جامعة ديوك ،فيجري ميغيل نيكوليلي�ض اختبارات
على الهياكل اخلارجية التي تغ ّلف اجل�سم ،وتتح ّكم
الإ�سارات من الدماغ يف كل طرف من الأطراف.
و�سبق وجنح بجعل القردة تتح ّكم يف هيكلها
اخلارجي بالكامل .ويقول نيكوليلي�ض« :يف نهاية
املطاف� ،ست�سبح عمليات الزرع يف الدماغ �سائعة
بقدر عمليات الزرع يف القلب» ،و ُيردف قائ ًال« :ل
ا ّ
أ�سك اإطال ًقا يف املو�سوع» .وعندما يتع ّلق الأمر
ّ
بالدماغ ،فاإن التنبوؤ بامل�ستقبل �سعب للغاية .و�سكلت
املحاولت املا�سية م�سدر اإلهام للتوقعات املته ّورة
التي مل تتحقّق يف الكثري من احلالت .يقول
كري�ستوف كو�ض« :ل ميكن التفريق بني دماغ �سخ�ض
يعاين الف�سام اأو التوحد اأو دماغ �سخ�ض طبيعي».
غري اأنه يعتقد باأن الأبحاث التي ُجترى اليوم ترتقي
بعلم الأع�ساب اإىل م�ستوى جديد ا�ستثنائي .وي�سيف
كو�ض« :اأظنّ اأن باإمكاننا املبا�سرة بجمع الأجزاء كافة
لتتبلور ال�سورة».
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أسرة

من المهد إلى السرير
مهما
معلما
يشكل االنتقال من المهد إلى السرير
ً
ً
على طريق نمو طفلك .لكنك قد تحتاجين إلى
مساعدته على التأقلم مع فراشه الجديد لكي
ينعم بنوم هانئ.

رايتشل رابكين بيتشمان
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سعيدا
جيدا ويبدو
ً
إن كان طفلك ينام ً

في مهده الحالي ،فال ضير في إبقائه فيه ألنك إذا
غيرت سرير طفلك في وقت مبكر،

فقد تتدهور األمور،

ما يجعلكما تختبران ليالي طويلة من األرق.

لقد

تعلمت طفلتك التقلب واجللو�س وامل�شي
بوتريتها اخلا�صة .وال يختلف تغيري ال�سرير
عن ذلك� :إذ ال عمر مثال ًيا لهذه املرحلة االنتقالية.
فبالرغم من �أن الأطفال يف معظمهم يودعون املهد
مع بلوغهم ال�سنتني والن�صف من العمر تقري ًبا� ،إال
�أن بع�ضهم يقوم بهذه اخلطوة يف ال�شهر الثامن
ع�شر ،يف حني يت�أخر �آخرون عن ذلك �إىل �أن ي�صري
لهم من العمر � 3أعوام ون�صف .ولكن على خالف
الإجنازات الأخرى ،تعود الكلمة الف�صل يف هذه
امل�س�ألة �إليك �أنت ب�شكل رئي�س .فكيف حتكمني ما
�إن كان طفلك م�ستعدً ا حقًا لالنتقال من املهد �إىل
ال�سرير؟ ال و�صفة �سرية لهذه اخلطوة طب ًعا ،لكن
اخلرباء ين�صحونك ب�أن تراقبي بع�ض امل�ؤ�شرات
وتركزي على جعل العملية االنتقالية مريحة وخالية
من التوتر �إىل �أق�صى حد ممكن.
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اقرئي ما بين السطور | تتمثل الإ�شارة الأ�شد
و�ضوحا لأزوف �أوان التخلي عن املهد يف ت�سلق
ً
طفلك حلواجزه ،لأن قيامه بذلك قد ي�ؤدي �إىل
�إ�صابات خطرية .وتقول د .جودي مينديل Jodi
 ،Mindellاخلبرية اال�ست�شارية يف جملة ،Parents
وم�ؤلفة كتاب Sleeping Through the Night
(النوم طيلة الليل)« :حاويل �أو ًال ت�شجيع طفلك
على البقاء يف مهده بالتقاطه حني يبد�أ بالت�سلق.
�ضعي و�سائد على الأر�ض حول ال�سرير كتدبري
وقائي حتى حتافظي على �سالمته» .ف�ض ًال عن
ذلك ،قد ت�سمعني (�أو ترين) طفلك ي�صطدم
باحلواجز وهو نائم ،ما قد يعني �أنه ي�شعر ب�أنه
حمتجز يف مكانه احلايل .وال �شك يف �أنه قد يرى
�صديقًا له �أو �أخً ا �أكرب ينام يف �سرير عادي وي�شعر
بالرغبة يف جماراته .ولقيا�س مدى ا�ستعداده لهذه
اخلطوة ،راقبي كيفية ق�ضائه قيلولته يف �سرير
طفل �آخر يف مثل �سنه .ف�إذا �سار الأمر على ما
يرام ،فهذا يعني على الأرجح �أن �صغريك بات
أي�ضا.
قاد ًرا على االنتقال من مهده � ً
�أما �إن كان طفلك ينام جيدً ا ويبدو �سعيدً ا يف

مهده احلايل ،فال �ضري يف �إبقائه فيه ،لأنك �إذا
غريت �سرير طفلك يف وقت مبكر فقد تتدهور
الأمور ،ما يجعلكما تختربان ليايل طويلة من الأرق.
ونن�صحك ب�شكل خا�ص �أال ت�ستعجلي انتقال طفلك
من مهده حتى تعطيه ملولودك اجلديد املنتظر .فقد
يدفعه ذلك �إىل كره الطفل اجلديد وتطوير م�شاعر
�سلبية جتاهه .وتقرتح د .مينديل عليك يف هذه
احلالة �أن تربحي بع�ض الوقت بالتعويل على املهد
ال�سلبي لو�ضع مولودك اجلديد.
أعدّيها للعملية االنتقالية | قرري وفقًا ل�شخ�صية
طفلتك ما �إذا كان يجدر بك التحدث �إليها عن
ال�سرير اجلديد قبل حتوله �إىل واقع ملمو�س.
فالدكتورة لني دايفيد�سون ،Lynn Davidson
اخت�صا�صية طب الأطفال التنموي يف م�ست�شفى
الأطفال يف مونتفيور  Montefioreيف برونك�س-
والية نيويورك ،تقول« :يحتاج بع�ض الأطفال �إىل
اال�ستعداد مطو ًال ملثل هذه التغيريات ،يف حني يتكيف
�آخرون مع الو�ضع اجلديد ب�سرعة» .يف خمتلف
الأحوال ،احر�صي على �أال يتزامن وقت التغيري
مع �أي خروج عن الروتني ،كاالنتقال �إىل مدر�سة
جديدة� ،أو االنتقال �إىل بيت جديد� ،أو الذهاب �إىل
دار احل�ضانة� ،إذ يكفي تغيري كبري واحد.
وبعد �أن تطرحي امل�س�ألة ،دعي طفلتك تعتد
الفكرة من خالل قراءة كتب الأطفال التي تُعنى
بهذا املو�ضوع ،و�أقنعيها ب�أنها فكرة جميلة (قويل لها
مث ًال�« :ستحظني مب�ساحة �أكرب يف �سريرك املريح
املخ�ص�ص للأطفال الكبار») .ا�سمحي لهاً � ،
أي�ضا،
ب�أن ت�شارك يف اتخاذ القرار ،فا�صطحبيها مثالً
ل�شراء بطانية جديدة.
وفيما يتعلق بال�سرير نف�سه ،فمن ال�ضروري �أن
تختاري واحدً ا احرتمت يف �إنتاجه معايري ال�سالمة.
وفيما عدا ذلك ،لك مطلق احلرية يف االختيار وفقًا
لأمور الطراز وامليزانية وامل�ساحة .باملنا�سبة ،يختار
الكثري من الأهايل �أن تكون �أ�س ّرة �أوالدهم يف مرحلة
الطفولة النا�شئة منخف�ضة حتى ي�صل الطفل �إىل

�سريره ب�سهولة ،لكنك قد تقررين �أن تنتقل طفلتك
مبا�شرة �إىل �سرير مزدوج �أو �سرير كبري ت�ستطيع
ا�ستخدامه لل�سنوات املقبلة .وال �ضري يف �أن ت�ضعي
حاجزً ا على مقربة من ر�أ�س الطفلة للح�ؤول دون
وقوعها من على ال�سرير يف �أثناء نومها.
هيئي السرير | قد تختارين �إقامة حفل كبري
حني يحل اليوم املن�شود� ،أو االحتفال بطريقة �أكرث
توا�ض ًعا .ولكن يف خمتلف الأحوال ،حاويل �أن تبقي
منطقة نوم الطفل م�ألوفة و�آمنة بقدر الإمكان.
ويف هذا ال�سياق ،يقول د .مارك وي�سبلوث Marc
 ،Weissbluthم�ؤلف كتاب Healthy Sleep Habits,
( Happy Childعادات نوم �صحية ،طفل �سعيد):
«التزمي مبوعد النوم املعتاد نف�سه» .ومن املف�ضل
�إذا كان الأمر ممك ًنا� ،أن ت�ضعي ال�سرير اجلديد يف
املكان نف�سه حيث املهد القدمي ،وال تن�سي بطانية
طفلك املميزة.
ولكن �إليك هذا التحذير� :سيتعرف طفلك عاج ًال
�أم �آج ًال �إىل حريته اجلديدة ،و�سيجول خارج الغرفة
يف الوقت الذي يتعني عليه فيه �أن يغط يف �سبات
عميق .لكي حتلي هذه امل�شكلة� ،أعيديه برفق وهدوء
�إىل ال�سرير ،و�شجعيه على البقاء يف فرا�شه .كما
نن�صحك ب�أن تريه نتيجة �سلبية لتكراره ذلك� ،إذ
ت�ستطيعني مث ًال �أن ت�صادري م�ؤقتًا قطاره ال�صغري.
و�إذا كان طفلك مول ًعا بالتجوال ،نن�صحك ب�إقامة
بوابة �أمن �صغرية عند باب غرفته .فالدكتورة
مينديل تقول« :قد يرعب �إقفال الباب الطفل ،يف
حني �أن �إقفال البوابة ينبهه �إىل �أن وقت النوم قد
حان» .و�إذا كنت حازمة يف برناجمك ،فال �شك يف
�أن طفلك �سيذعن ويتقيد بالقوانني يف نهاية املطاف.
�أما �إذا وجدت بعد ب�ضعة �أيام �أن ال�سرير
اجلديد ال ينا�سب طفلك ،ف�أعيديه �إىل مهده
القدمي ل�شهر �إ�ضايف �أو �شهرين .وال تقلقي ،فهو
�سي�صبح قاد ًرا على االنتقال يف نهاية املطاف .وال
جدوى بالتايل من حرمانكما من النوم يف غ�ضون
انتظار اليوم املن�شود.
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صحة

بعض الحاالت يوجد
لديها استعداد
وراثي لإلصابة به

لسبب غير معلوم.

بالإ�ضافة �إىل التهابات العمود الفقري وال�صدفية
الروماتيزمية ،وخ�شونة الغ�ضاريف و�ضمورها بني
الفقرات القطنية والعنقية.

الروماتيزم
أمراض ال مرض واحد
تحدث بسبب خلل الجهاز المناعي ،وتأخر العالج قد
تماما.
يؤدي إلى فقدان الحركة
ً

د .نصوح السعيدي
استشاري الروماتيزم وأمراض المفاصل

الروماتيزم

أكثر من ً 180
مرضا | تنق�سم الأمرا�ض
مر�ضا،
الروماتيزمية �إىل حوايل مئة وثمانني ً
تختلف يف حدتها و�شدتها وعالجها من مر�ض �إىل
�آخر .وميكن تق�سيم الأمرا�ض الروماتيزمية �إىل
�أمرا�ض اجلهاز املناعي واملتمثلة يف الروماتويد،
والتهاب املفا�صل ال�شبابي ،والذئبة احلمراء،
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يؤدي إلى تآكل المفاصل وهشاشة العظام |
امل�صاب ب�أحد الأمرا�ض الروماتيزمية عادة ما ي�شتكى
من �أمل وتورم وتيب�س يف املفا�صل ال�صغرية لليدين
والقدمني م�سببة ق�صو ًرا وعجزً ا يف احلركة ،وكذلك
ت�آكل املف�صل وتخريبه ،ورمبا الإ�صابة بت�آكل العظم
وه�شا�شة العظام ،وعقيدات حتت اجللد ،وجفاف
العني و�ضعف النظر ،وفقر الدم ،والتهابات ع�صبية
ع�ضلية ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثري �أمرا�ض الروماتيزم يف
الكلى والقلب.

الروماتيزم المفصلي أكثر انتشارًا | يعد
الروماتيزم املف�صلي (العظمي) هو �أكرث �أنواع
الروماتيزم انت�شا ًرا وهو ي�صيب الغ�ضاريف (املادة
اللينة الكا�سية للمف�صل التي ت�سهل حركته) بحيث
ت�صبح خ�شنة وتقل حيويتها .وال�سبب يف ذلك �إجهاد
املفا�صل و�ضعف التغذية بهذه الغ�ضاريف .والتغذية
العامل الأ�سا�سي يف بناء �أن�سجة اجل�سم و�أع�ضائه
لتعوي�ض هدم هذه الأن�سجة والأع�ضاء وا�ستهالكها.

حالة التهاب مزمنة ت�ؤثر يف
املفا�صل ،والأوتار ،والع�ضالت،
والغ�ضاريف ،والأربطة .وهو لي�س ً
مر�ضا بحد ذاته
�إمنا جمموعة من ال�شكاوى تدعى الآالم الروماتيزمية.
ويعد التهاب املفا�صل �أحد الأمرا�ض الرئي�سة امل�سببة
للإعاقة احلركية التي ال يجب جتاهلها .كما �أن
الت�شخي�ص الدقيق هو �أف�ضل الطرق للعالج ،والذي
بالطبع يحتاج �إىل طبيب متخ�ص�ص مواكب للتطور
املذهل يف ت�شخي�ص هذه الأمرا�ض وعالجها.
خلل مناعي | هناك مفهوم خاطئ عند العامة
وهو االعتقاد ب�أن الروماتيزم مر�ض واحد ،بينما هو
يف احلقيقة جمموعة من الأمرا�ض .وحتدث الإ�صابة
نتيجة خلل يف جهاز املناعة ،حيث تقوم بع�ض خاليا
املناعة املنوط بها مهاجمة امليكروبات ،مبهاجمة
اخلاليا بالغ�شاء الزاليل املبطن للمفا�صل ،ما ي�ؤدي
�إىل حدوث التهاب باملفا�صل.

العامل الوراثي له دور في اإلصابة | بع�ض
احلاالت يوجد لديها ا�ستعداد وراثي للإ�صابة به
ل�سبب غري معلوم� ،إىل جانب عوامل خارجية كال�ضغط
النف�سي ال�شديد ،وبع�ض االلتهابات الفريو�سية
وامليكروبية وغريها ت�ؤدي �إىل حدوثه ملن لديهم
اال�ستعداد الوراثي للإ�صابة به.

العالج المبكر
كلما بادر المريض إلى العالج المبكر
كانت النتيجة أفضل ،وإال كانت
المضاعفات مع إهمال العالج نمو نتوءات
عظمية إلى درجة تحدد حركة المفصل،
وتالشي الغضاريف الكاسية للعظم
بحيث تصعب حركة المفصل مترافقة مع
تحديد حركة المريض إذا كان المفصل
المصاب هو الورك أو الركبة.

اإلصابة تزداد بعد الثالثين | تبد�أ الإ�صابة
بالروماتيزم املف�صلي العظمي بعد الثالثني ،وتزداد
مع تقدم ال�سن فيقل عدد اخلاليا التي تغذي
الغ�ضاريف فت�صفر وتت�شقق وتبد�أ بالت�آكل ،وي�شعر
امل�صاب ب�صعوبة يف القيام واجللو�س ،و�صعود ال�سلم
ونزوله ،وامل�شي م�سافة طويلة .كما يح�س ب�صعوبة يف
ثني الركبتني وفردهما �إذا �أ�صابهما الروماتيزم� .أما
�إذا �أ�صاب �أطراف الأ�صابع فتن�ش�أ عنه عقد عظمية ال
�ضرر منها �سوى الت�شويه.
التدخل الجراحي | يتم اللجوء �إىل العالج
اجلراحي يف بع�ض احلاالت القليلة التي ال ت�ستجيب
�إىل برنامج العالج التحفظي .ومن هذه العمليات
ا�ستئ�صال الغ�شاء الزاليل للمفا�صل الزاللية،
وجراحات ا�ستبدال املفا�صل املت�آكلة مبفا�صل �صناعية
والتي �أثبتت جناحها وتعد من �أكرث الطرق فعالية
للتخل�ص من الآالم.

غذاء

أطعمة صديقة

المعدة مركز الخاليا
المناعية
الجهاز المناعي هو السياج الشائك
الذي يبنيه الجسم لمقاومة
الميكروبات مثل البكتيريا أو
ً
وأيضا لتدمير الخاليا غير
الفيروسات،
الطبيعية داخل الجسم عندما تصبح
سرطانية .وكلما ضعف هذا السياج
كان من السهل اختراق الجسم
واإلصابة باألمراض.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

التكلم

عن اجلهاز املناعي لي�س بال�شيء
اجلديد ،ولكن ما تكت�شفه الأبحاث
يثبت لنا �أن ما ن�شهده اليوم من هجوم لأمرا�ض
وميكروبات مل تكن معروفة وال متف�شية يف ال�سابق
ما هو �سوى دليل �ضعف جلهازنا املناعي .فمع تزايد
ا�ستخدام م�ضادات االلتهاب �أ�صبحت امليكروبات
�أكرث مقاومة ،وبات الق�ضاء عليها يتطلب جرعات
أنواعا خمتلفة من م�ضادات االلتهاب،
عالية و� ً
وهذا ما يزيد من مقاومة امليكروبات للج�سم .فما
احلل � ًإذا؟ احلل بر�أيي يكون بالوقاية كي نتجنب
العالج .وهذا ال يعني اال�ستغناء التام عن م�ضادات
ما�سة،
االلتهاب ،لأنها يف بع�ض احلاالت حاجة ّ
ولكن �سوء ا�ستخدامها هو ما يجب �أن ي�سيطر عليه.
كما �أظهرت معظم الدرا�سات �أن �أهم الو�سائل
للوقاية من امليكروبات هي تقوية جهاز املناعة
بالطرق الطبيعية كتناول الأطعمة ال�صديقة له..
فكيف منيز ال�صديق من العدو؟
جزء يحتوي على  %60من الخاليا المناعية |
قد يكون من امل�ستغرب �أن نعلم �أن اجلهاز اله�ضمي
ي�ستحوذ على احل�صة الكربى من جهازنا املناعي،
ولكن �إذا فكرنا قلي ًال ف�سنكت�شف �أن تكوين اخلالق
جل�سدنا ،وتوزيع املهام بني الأع�ضاء هو �إعجاز
يذهل العلماء .يعد اجلهاز اله�ضمي البوابة الأكرث
تعر�ضا جلزيئات ومواد وكائنات خارجية حية ال
ً
مرئية .فمث ًال �إن ال�شخ�ص العادي يبتلع �أكرث من
 25ط ًنا من املواد الغذائية على مدى حياته ،فهل
تتخيلون ما حتمله هذه الأطعمة معها؟ لذلك من
املنطق �أن يكون اجلهاز املناعي مرتكزً ا يف اجلهاز
اله�ضمي ب�شكل كبري كي ي�ستطيع فرز املواد املتناولة
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كي ن�ستفيد من املغذيات املمت�صة ،ونتخل�ص من
امليكروبات خارج ج�سدنا .ومن هنا يت�ضح لنا ملاذا
للغذاء دور يف تقوية مناعتنا؟ وملاذا يجب �أن نبحث
على الأطعمة ال�صديقة لها؟!

مركبات ضارة
ليس للغذاء دور إيجابي فقط ،بل
هناك بعض المركبات التي تضعف
الجهاز المناعي ومنها:

•
•
•
•
•

األطعمة المصنعة (الالنشون،
والهوت دوغ ،واللحم المعلب).
المبيدات الحشرية التي توجد في
الخضار والفاكهة.
السلفيت الذي يدمر فيتامين «ب.»١
زيادة الوزن تزيد من نسبة اإلصابة
بااللتهابات والميكروبات بحسب
العديد من األبحاث الحديثة.
الرصاص ،والزئبق والكادميوم والتي
تمتصها بعض المأكوالت البحرية
واألطعمة األخرى.

األطعمة الصديقة للجهاز المناعي | الأحما�ض
الدهنية الأ�سا�سية هي ال�صديق الويف للمناعة ،مثل
تلك املوجودة يف �أ�سماك املياه الباردة ،وجمموعة
الدهون غري امل�شبعة الأحادية مثل تلك املوجودة يف
زيت الزيتون و�أهمها الأوميغا  ،٣والأوميغا  ٦وجندها
يف ال�سلمون ،وزيت بذور الكتان ،واجلوز ،واخل�ضار
الورقية اخل�ضراء .الأطعمة الغنية بالألياف ،مثل
الفواكه واخل�ضراوات الطازجة ،والتي تُه�ضم وتتخمر
من قبل البكترييا ال�صديقة يف القولون ،وتتحول �إىل
�سل�سلة من الأحما�ض الدهنية ( ،)SCFAsوالتي
ت�ستخدم وقو ًدا من قبل خاليا اجلهاز اله�ضمي� ،إ�ضافة
�إىل �أنها تعزز غ�شاءه احلاجز� .إ�ضافة �إىل احتواء
الفاكهة واخل�ضار على م�ضادات الأك�سدة واملغذيات
النباتية التي تعزز وظيفة املناعة ،وبخا�صة امللونة مثل
الفراولة ،والكرز ،واجلزر ،والطماطم.
األحماض األمينية تحفز نمو الخاليا | يتكون
نوعا من الأحما�ض الأمينية التي
الربوتني من ً 20
يحتاج �إليها اجل�سم للنمو و�إ�صالح اخلاليا .وبع�ض
خا�صا لتقوية
هذه الأحما�ض الأمينية يلعب دو ًرا ً
املناعة .على �سبيل املثال ،ت�أكد �أن �إعطاء اجللوتامني
والأرجنني للمر�ضى قبل اجلراحة يحفز عمل اجلهاز
املناعي .من الأطعمة الغنية بالأرجنني واجللوتامني
الديك الرومي ،والبي�ض ،واملحار ومعظم الأ�سماك،
�إ�ضافة �إىل الدجاج ،ولكن بن�سبة �أقل.

عالم الرجل

ارتقاء
بالمظهر واألداء
لعل

اأول ما يلفت الأنظار يف �سيارة  RXاجلديدة
هو تلك التغريات اجلذرية التي طراأت
توجه
على مظهرها اخلارجي ،والتي تو ّؤ�سر اإىل ّ
ت�سميمي م�ستجد لدى �سركة ليكز�ض فيما يتعلق
بهذه الفئة من مركباتها .فللجيل الرابع من ال�سيارة،
اعتمد ال�سانع الياباين مقاربة ت�سميمية ج�سورة
انعك�ست يف الزوايا التي ُجعلت اأكرث حدة ،كما يف
اخلطوط التي غلب عليها طابع اأكرث جراأة .لكنّ
حمور الت�سميم اجلديد مت ّثل على وجه اخل�سو�ض
يف ال�سبك الأمامي املغزيل الذي جرى تعزيز اأبعاده
فبدا اأ�سخم من املعتاد ،وبامل�سابيح الأمامية
الثالثية التي ُ�س ِّممت يف �سكل احلرف  ،Lف�ساهمت
يف اإبراز الت�سميم الريا�سي احلاد للهيكل� ،ساأنها يف
ذلك �ساأن ال�سقف املرتفع الذي تعتمده ليكز�ض للمرة
الأوىل يف مركباتها .اأما على م�ستوى الأداء ،فقد
جهزت ال�سركة اجليل الرابع من ال�سيارة مبحرك
من �ست اأ�سطوانات قادر على اإنتاج قوة تعادل
 296ح�سا ًنا ،واأرفقته بناقل حركة اآيل من ثماين
منوذجا هجي ًنا
�سرعات .اإىل ذلك ،توفّر ليكز�ض
ً
من ال�سيارة هو طراز  RX 450hالذي يتيح حم ّركه
الكهربائي اإنتاج قوة قدرها  308اأح�سنة.
Lexus
www.lexus.com
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ديناميكية
المدن
ترجم

رالف لورين� ،سمن جمموعته
من اأزياء العالمة ،Polo
روؤيته لأناقة املو�سم اخلريفي املقبل يف
ت�ساميم عملية ت�ستلهم تلك احليوية
املميزة لإيقاع العي�ض يف املدن .فبد ًءا من
البذلت الر�سمية التي حيكت من ن�سيج
وجردت من اأي زوائد لتعانق
�سويف فاخرُ ،
ق�ساتها ت�ساري�ض اجل�سم بان�سيابية
وا�سحة ،ومرو ًرا برابطات العنق احلريرية
املزدانة بالنقو�ض ل�سالح مظهر يوحي
بالفخامة ،ولي�ض انتهاء بال�سرتات غري
الر�سمية التي �سيغت من اجللود املعاجلة
بالراتينج وا�ستلهمت بق�ساتها الق�سرية
�سرتات الدراجني ،متايزت جمموعة
 Polo Ralph Laurenبطابع عملي يعك�ض
ديناميكية احلياة دون اخلروج باملظهر
الع�سري عن مقايي�ض الأناقة اخلالدة.
Polo
www.ralphlauren.com

شتاء الفخامة
ل

تنفك دار كانايل ترثي اأناقة الرجل بابتكارات
متف ّردة تعك�ض التزام �سانعها املواءمة بني مفهوم
التاأنق الع�سري وكال�سيكية مظهر يوحي بالفخامة
والتزان ،مبوازاة احلفاظ على اأ�سول احلياكة اليدوية.
واإن كانت الدار تفلح يف كل مو�سم يف احلفاظ على هذه
الفل�سفة الت�سميمية القائمة على الإتيان بت�ساميم
تناغم بني الأ�سالة واحلداثة ،فاإ ّنها ل ت�ستثني من هذا
التوجه مكمالت الأناقة التي ترثي بتفا�سيلها متقنة
ّ
ال�سنع رقي املظهر وتك ّر�سه ،ي�سهد على ذلك اليوم
ما ت�س ّمنته جمموعة كانايل ل�ستاء  2016من اأو�سحة
بديعة تاأنت الأنامل يف حياكتها اليدوية من اأجود اأنواع
ال�سوف لتجعل منها امتدادًا عفو ًيا لأناقة متجدّدة
تختزل رفعة الذوق الإيطايل.
Canali
www.canali.com

إصدار خاﺹ
منذ

اإطالقها يف عام � ،2011س ّكلت �ساعة
 Tonda 1950اأحد البتكارات الأ�سد
متيزً ا التي طرحتها برميجياين فلورييه ،وذلك
بفعل ما عك�سه ت�سميمها الأنيق ورقتها البالغة
من مالمح نبل يناأى عن التكلف .اليوم تعيد الدار
تقدمي �ساعتها الأيقونية يف اإ�سدار خا�ض حت ّمله
اأكرث من دللة على براعتها يف �سياغة الوقت.
ف�سحيح اأنّ ال�ساعة اجلديدة Tonda 1950 Edition
 Spécialeل تزهو باآلية توربيون اأو بغريها من
التعقيدات الوظيفية التي ترثي اليوم ال�ساعات
امليكانيكية ،اإل اأنّ تفا�سيلها الت�سميمية تكفي
�ساهدً ا على علو امل�ستوى احلريف الذي يتم ّيز به
ال�سانع .فبموازاة مهارات الت�سطيب والزخرفة
التي وظفتها برميجياين يف �سقل الأجزاء اخلفية
للمعيار احلركي بالغ الرقة ،والرباعة يف التعامل
مع اخل�سائ�ض املتفردة للتيتانيوم الذي �سيغت
منه علبة ال�ساعة ،ك�سفت الدار عن تفوقها يف
مقاربة العنا�سر الطبيعية عرب اعتمادها يف منوذج
الإ�سدار اخلا�ض ميناء م�سغو ًل من حجر نيزكي
اقت�سى اإبراز جمالياته الدقيقة اإخ�ساعه مل�سار
عالجي معقّد فر�سته تركيبة احلجر �سديدة
ال�سالبة وتكوينه الطبيعي غري املتنا�سق ،ليت�س ّكل
املح�سلة فع ًال اإبداع ًيا يتل ّون بزرقة
امليناء يف
ّ
الف�ساء الرحب.
Parmigiani Fleurier
www.parmigiani.ch
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تناغم أضداد
يف

ن�سخة حمدثة من ذاك ال�سذا
الذي ابتكرته كارتييه عام ،2011
تعيد الدار الفرن�سية ت�سكيل نفحات
عطرها الأيقوين Eau de Cartier
عبقًا اأنثو ًيا جتمع تركيبته املتف ّردة
بني اأ�سداد تتالقى بكثري من العفوية
لت�سري اأقرب اإىل وجه امراأة ت�ستقي
فتنتها من غمو�ض تناق�سات ت�سكن
عاملها .ففي ماء العطر اجلديد مزيج
من عذوبة كال�سيكية ودفء �ساعري
يفي�ض تالحمها عن متازج �سذا
البنف�سج وطيب العنرب وعبق الفانيال.

تعقيدات أنثوية
فيما

ي�سبه الرتقاء بذاك الإبداع املتف ّرد
الذي �سادقت به بلغاري على براعتها
يف �سياغة نب�ض الوقت حتفًا فنية تب ّدد احل ّد
الفا�سل بني عامل ال�ساعات وعامل اجلواهر ،تطلق
الدار �ساعة Berries Tourbillon Retrograde
جم�سدة بتفا�سيلها ذروة الإتقان يف اجلمع
ّ Hours
بني الدقة يف �سياغة تعقيدات الوقت واحلرفية
العالية يف تر�سيع احلجارة الكرمية دون النتقا�ض
ريا اأنثو ًيا موغ ًال يف
من نبل ت�سميم يتج ّلى تعب ً
العذوبة .فال�ساعة ،التي يقت�سر اإنتاجها على 25
قطعة� ،سيغت يف علبة من الذهب الوردي ُر ِّ�سع
اإطارها مبا جمموعه  63اأملا�سة فا�ض بريقها على
واحدا
امليناء امل�سغول من عرق اللوؤلوؤ ليحت�سن ً
من تعقيدات الوقت الأ�سد متيزً ا .هو التوربيون
الذي اأتاحت مهارات �سنّاع ال�ساعات يف حمرتفات
بلغاري املواءمة بينه وبني احلركة الرتدادية
لل�ساعات (عند موؤ�سر ال�ساعة  6الذي يز ّين جانبي
قف�ض التوربيون) ،فاختزلت بهما براعة تقنية غري
منقو�سة .اأما ذروة الإبداع ،فانعك�ست يف اإ�سفاء
مل�سات جمالية بالغة الرقي على جماد التعقيدات
الوظيفية ،ت�سهد على ذلك زينة ال�ساعة من حجارة
الزمرد ،والياقوت الزهري ،والأحمر ،واجلم�ست،
والتورمالني التي تناثرت فوق قف�ض التوربيون
كاأنها ثمار توت اأينعت يف حديقة عجائبية.
Bvlgari
www.bulgari.com
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Cartier
www.cartier.com

وهﺞ أحمر
ل

مبالغة يف القول اإنّ قلة من الدور ت�ساهي
لوران�ض غراف يف مقاربتها املتف ّردة ل�سياغة
اجلواهر الراقية روائع ُحتب�ض لها الأنفا�ض .واإن كان
بع�ض مت ّيز اإبداعات ال�سائغ الربيطاين يكمن يف
ُر�سع بها مفاتن
ا�ستثنائية احلجارة الكرمية التي ت ّ
احللي املمهورة بتوقيعه – وهو الذي اختزن منذ
�ستينيات القرن الفائت كنوزًا من الأملا�سات الأكرث
ندرة يف العامل واحلجارة املل ّونة الأ�سد تفر ًدا يف
اللون والنقاء – فاإن بع�سه الآخر ُيعزى اإىل تف ّوق
الرباعة الت�سميمية واملهارة احلرفية اللتني جتيزان
ت�سكيل املادة جماليات ت�سمو بربيق احلجر الثمني
وتزيد �سياءه رفعة .هكذا هو حال الياقوت الأحمر
الذي اأبدعت الدار �سياغته يف قرطي الأذنني
وهجا نار ًيا اآ�س ًرا انبعث و�سط
ً Classic Butterfly
احلجارة الأملا�سية من التفا�سيل التماثلية لفرا�سة
ا�ستعار احلرفيون حركاتها الن�سيابية العذبة
ليو ّثقوا بها ترجمتهم البديعة لعا�سقة النور.
Graﬀ Diamonds
www.graﬀdiamonds.com

روض من
نفائس الحجارة
هو

ذاك احل�سور الأنثوي الطاغي حل�سان
املتو�سط ب�سحر اأناقتهن يف
تل ّونت ريفيريا ّ
�ستينيات القرن الفائت و�سبعينياته ت�ستعيده اليوم
دار بياجيه يف جمموعتها الأخرية من اجلواهر
الراقية  .Piaget Mediterranean Gardenفكاأن
تلك الفرائد من جواهر اأح�سنت الدار ت�سكيلها
و�سقلها وتر�سيعها اأقرب اإىل تفا�سيل يف رو�ض
اأ�سطوري يلثمه مرة �سعاع �سم�ض ومرة �سياء
قمر .فهنا حبيبات ما�سية تفتّحت ورودًا اأنثوية ،اأو
و�ساء يغت�سل
انهمرت فوق اجليد �ساللت من نور َّ
يف بحر من حجارة الزبرجد اأو التورمالني.
Piaget
www.piaget.com

�سمن جمموعة Piaget
 ، Mediterranean Gardenعقد
مر�سع مبا
من الذهب الأبي�ض ّ
جمموعه  233حبة اأملا�ض و9
حجارة من التورمالني ،و 8حجارة
من الزبرجد; وقرطان لالأذنني
م�سغولن من الذهب الأبي�ض
يزهوان بربيق الأملا�ض ووهج
حبيبات التورمالني
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إسالميات

الز َو ُاج المبـا َرك..
خير الصداق أيسره
مطلب مهم ،ألنه ي ُ
ُزيح عن
التيسير في أمور الزواج
ٌ
عقبات كبرى،
والفتيات
الشباب
طريق كثي ٍر من
ٍ
ِ
ِ
ُ
اهلل تعالى
ويدفعهم نحوَ إعفاف أنفسهم ،ويُنزِ ُل
ُ
َ
البركة في حياتِهم وذراريهم.

أ.د .عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة
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دعا صلى اهلل عليه وسلم إلى

تيسير الطرق

الموصلة إلى الزواج ،ومن أهمها الصداق ،الذي يقدمه
الزوج للمرأة مقابل اقترانه بها.
من

جميل �صفات الت�شريع الإ�سالمي ،تلك
املرتكزات التي يقوم عليها من ال�سهولة
والي�سر ،والتخفيف وال�سماحة� ،إذ راعى و�ضع
جميع �أفراده ،وتفاوت قدراتهم ،واختالف
يد اللهَّ ُ ِب ُك ُم ا ْل ُي ْ�س َر َوال
�أحوالهم وطاقاتهمُ } ،ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْ�س َر{ (البقرة ،)185 :وقال جل
ُي ِر ُ
يد اللهَّ ُ �أَنْ ُيخَ ف َِّف َع ْن ُك ْم َوخُ لِقَ الإِن َْ�سانُ
وعالُ } :ي ِر ُ
َ�ضعِيفًا{ (الن�ساء.)28:
ويف توجيهاته� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،جند حر�صه
على عدم الإثقال على �أمته ،ودعوته �إىل ال�سماحة
والي�سر ،يف �أقواله و�أفعاله ،ويف �إر�شاده لأ�صحابه،
وا�ضحا يف
ر�ضي اهلل عنهم ،ويظهر ذلك جل ًيا
ً
�سائر الأحكام الت�شريعية ،يف العبادات واملعامالت،
والتكاليف الدينية كافة .وال غرابة فـي ذلك ،فقد قـال
عنــه خالقه تعاىلَ } :و َما �أَ ْر َ�س ْل َن َ
اك �إِال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ{
(الأنبياء .)107:والأ�سرة ل ِبن ٌة من لبنات املجتمع التي
إ�سالم بـها �أعظم عناية،
يقوم عليها ،ولذلك ُعني ال ُ
واهتم ب�أ�س�س تكوينها ،و�أكد تعميق �أ�سباب ترابطها،
وما ي�ؤدي �إىل متا�سكها و�سعادتها و�صالحها.
والزوجان عماد كل �أ�سرة ،ومنهما تن�ش�أ الأ�سر
وتتنامى يف املجتمع ،لذلك و�ضع الت�شريع الإ�سالمي
�ضوابط لت�أ�سي�س الأ�سرة امل�سلمة ،تتمثل يف ح�سن
اختيار الزوجني اللذين �سيبنيانها ويرعيانها.
وحني حث �صلى اهلل عليه و�سلم على الزواج،
ليحفظ امل�سلم نف�سه من الوقوع يف املخالفات،
وليقطف م�صالح الزواج و�أهدافه ،وينعم املجتمع
الإ�سالمي بنتائجه وثمراته ،دعا �صلى اهلل عليه
و�سلم �إىل ت�سهيل �أمر الزواج ،وتي�سري الطرق املو�صلة
�إليه ،ومن �أهمها ال�صداق ،الذي يقدمه الزوج
للمر�أة مقابل اقرتانه بها .فقد روى جابر ،ر�ضي
اهلل عنه� ،أن ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قال:
طعاما،
«لو �أن رج ًال �أعطى امر�أة �صدا ًقا ملء يديه ً
كانت له حال ًال» رواه �أحمد.
وبينَّ �صلى اهلل عليه و�سلم �أن تخفيف ال�صداق،
يجلب اخلري للزوجني ،وي�أتي بالربكة ،وي�ضفي على
حياتهما �أجوا ًء من ال�سعادة والهناء ،فقال عليه
ال�صالة وال�سالم�« :إن �أعظم النكاح بركة �أي�سره
م�ؤنة» رواه الإمام �أحمد .وقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
والنبي� ،صلى
«خري ال�صداق �أي�سره» رواه ابن ماجه.
ُّ
اهلل عليه و�سلم ،تـزوج ب� ِّأم امل�ؤمنني �صفية ،ر�ضي اهلل

عنها ،وجعل عتقَها �صداقها ،ومل يبالغ عليه ال�صالة
وال�سالم يف مهور ن�سائه وال بناته� ،إذ مل يزد �صداق
جراما من
بع�ضهن على اثنتي ع�شرة �أوقية (ً 1150
الف�ضة) كما بَينَّ َ ذلك عمر ،ر�ضي اهلل عنه ،حني
ظهرت مغاالة النا�س يف املهور ،وزيادتهم على احلد
املتعارف عليه يف العهد النبوي ،فقال ر�ضي اهلل
عنه�« :أال ال تغالوا يف ُ�صدُ ق الن�ساء ،ف�إنها لو كانت
مكرم ًة يف الدنيا� ،أو تقوى عند اهلل عز وجل لكان
�أوالكم بها ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،ما
�أ�صدق ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،امر�أة من
ن�سائه ،وال �أُ�صدِ َقت امر�أة من بناته� ،أكرث من اثنتي
ع�شرة �أوقية ،و�إن الرجل َل ُيغايل ب�صداق امر�أة،
حتى يكون لها عداوة يف نف�سه» رواه التـرمذي.
فهذا الفاروق ،ر�ضي اهلل عنه ،ي�شري �إىل امل�ساوئ
ال�صداق والنتائج العك�سية،
املرتتبة على املغاالة يف َّ
والآثار ال�سلبية املتـرتبة على زيادة املهور ،ومنها �أن
غالُ ،
ي�شقّ
عال ،ومهر ٍ
الزوج حني ُي ْلزَ ُم بدفع �صداقٍ ٍ
على نف�سه يف توفريه ،ويتكلف يف جمعه وحت�صيله،
فيقتـر�ض من هذا وذاك ،ويتحمل الديون التي تثقل
كاهله ،وتقلق راحته ،وي�سعى يف جمع هذا املهر
ني عديدة ،ثم يقدمه للزوجة .وبعد �أن يدخل
�سن َ
بها ،ويمُ �ضي معها �أيام الزواج الأوىل ،ويحني موعد
�سداد ديونه ،يجد �أن حالته املادية ال ت�ساعده على
الوفاء بكل ما اقتـر�ض ،وال ت�سديد كل ما ا�ستدان،
في�ؤدي ذلك �إىل كراهته لزوجته ،لأن توف َري �صداقِها،
راك الديون ،فتتكالب عليه
هو الذي �أوقعه يف �شِ ِ
الهموم ،وتن�صرف رغبته عنها� ،إذ �إن تلك املبالغ
التي ا�ستدانها ،وبد�أ ُيطا َل ُب بت�سديدِ ها�َ ,ش َّك َلت له
عقب ًة ك�ؤودًا يف طريق ال�سعادة ،وبقيت نا ًرا تتلظى يف
ف�ؤاده .هناك مناذج فريدة ،و�أمثلة عديدة ،و�صور
من املجتمع املدين ،كان املهر فيها �سه ًال مي�سو ًرا،
�إذ كانت املر�أة تقنع بالي�سري ،وتر�ضى بالقليل .فهذا
يخطب � َّأم ُ�سليم ،ر�ضي اهلل عنها ،فتقول:
�أبــو طلحة
ُ
واهلل يا �أبا طلحة ما مثلك ُيرد ،ولكنك رج ٌل كافر،
و�أنا امر�أ ٌة م�سلمة ،وال يحل يل �أن �أتـزوجك ،ف�إن
تُ�سلِم فذاك مهري ،وال �أ�س�ألك �شي ًئا غريهَ .ف�أ�س َل َم،
فكان ذلك مه َرها ,قال ثابت :فما �سمعنا بامر�أ ٍة قط
أكرم مه ًرا من �أم ُ�سليم ،رواه الن�سائي.
كانت � َ
�إنه �أمنوذج فريد ،المر�أة تنازلت عن حقها
املادي ،وا�شرتطت مهرها لإنقاذ رجل من براثن

ال�شرك ،وغياهب ال�ضالل ،واجتذبته �إىل نور الهدى،
و�شعاع احلق والتقى ،فنالت �أجره وثوابه ،وكان هذا
خ ًريا لها من ُح ُم ِر ال َّنعم ،و�أف�ضل من ماديات احلياة
الدنيا ،وبهرجتها الزائفة ،ومظاهرها البـراقة
الكاذبة .و�صحابية �أخرى ،مل جتعل املال هد َفها،
في�س غايتَها ومق�صدها ،فلم ت�شرتط
وال ال َع َر َ�ض ال َّن َ
ً
لبا�سا غال ًيا ،وال �سكنا وا�س ًعا،
مرك ًبا فارها ،وال ً
بل اقتنعت ب�أن �صداقها �أقل القليل ،هما نعالن
تلب�سهماَ ،تقِ ي بهما قدميها َح َّر الرم�ضاء ،و َق�سو َة
الربد يف ال�شتاء ،فعن عامر بن ربيعة ،ر�ضي اهلل
عنه� :أن امر�أة من بني َفزارة تزوجت على نعلني،
فعلم ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،بذلك ،فقال
لها�« :أر�ضيت من نف�سك ومالك بنعلني؟» ،فقالت:
نعم ،ف�أجاز نكاحها ,رواه الرتمذي و�صححه .و�أما
ِج ُيل التابعني ،ف�إن فقي َه َهم ،عامل املدينة� ،سعيد بن
امل�سيب� ،ضرب �أروع الأمثلة يف ذلك ،حني دفع ابنته
زوج ًة لتلميذه �أبي وداعة ،وجعل مهرها درهمني
فقط ،وكان قد خطبها عبدامللك بن مروان ،البنه
الوليد ،فاختار �سعي ٌد �أن يزوجها لأحد طالبه ،وخاف
عليها فتنة الدنيا ،والتقلب بني ريا�شها و�أثاثها .فهل
أمنوذج ع�صري فريد ،يعيد �سرية ابن
يف هذا الزمن � ُ
امل�سيب يف تـزويج ابنته؟ ال �أظن �أن ذلك حمال ،لكنه
عزي ٌز ونادر ،واخل ُري يف هذه الأمة �إىل يوم القيامة.
كم نادى الدعاة وامل�صلحون! وكم ر َّددوا من اخلطب
واملواعظ ،والدرو�س والن�صائح ،التي �أ�صغت �إليها
�أ�سما ُع بع�ض الأولياء ،وغفلت عنها قلوبهم! كم دعوا
�إىل تخفيف املهور ،و�أكدوا �ضرورة تي�سريها ،وبينوا
�شاب
الأخطار الناجمة عن املغاالة فيها! فكم من ٍ
ن�صف دينه ،فاعتـر�ضته
عقد العزم على �إكمال ِ
عقب ُة كرثة ال�صداق ،وا�صطدم بها ،فتوقفت �آماله،
وحتطمت رغباته ،و�شكى �إىل اهلل حاله! وكم من فتاة
تتوق �إىل تكوين �أ�سرة ،و�إجناب �أوالد ،فحال و ِل ُّيها
حتقيق �آمالها ،با�شرتاطه مه ًرا غال ًيا كلما
بينها وبني
ِ
تقدم �شاب خلطبتها! �إن التي�سري يف �أمور الزواج
ال�شباب
زيح عن طريق كث ٍري من
ِ
ٌ
مطلب مهم ،لأنه ُي ُ
ن�صف
والفتيات
ٍ
إكمال ِ
ِ
عقبات كربى ،ويدف ُعهم نح َو � ِ
دينِهم و�إعفاف �أنف�سهم ،و ُي ِنز ُل ُ
اهلل تعاىل الربك َة يف
حياتِهم وذراريهم ،ولن َت� َّأمل م ًعا قو َله ،عليه ال�صالة
وال�سالم« :مِ ن يمُ ن املر�أة تي�س ُري خِ طبتها وتي�س ُري
�صداقِها» رواه �أحمد.
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نساء من التاريخ

ديجة
أُ ُّم المؤمنين َخ َ

أشهر النساء تمي ًزا وتأثي ًرا
ُ
الزوجة شريكة الزوج في بناء األسرة،
ومواجهة المشاق والمتاعب ،وتحمل
المسؤوليات المنوطة بهما ،والقيام
بالحقوق والواجبات.

يف

ُ
و�صو ٌر
ذاكرة الزَّ َمان،
مواقف بطولي ٌة نا�صعةُ ،
ن�سائي ٌة م�شرقة ،و�إجنازاتٌ متعدد ٌة ُمبهِ َرة،
و�صفحات
الت التاريخ ال َب َ�شـ ِـري،
ِ
َنق ََ�ش ْت َها املر�أة يف �سِ ِج ِ
احليــاة الطويلة ،تناقلتها ال ُ
أجيال جي ًال بعد جيل،
ـات تربوي ًة يت َع ّل ــم منها
درو�سا وعِ َظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف�أ�صبحت ً
ُ
ِربا�سـ ـًا
الرجال والن�ساء ،و�ستبقى على َم ـ ّر الع�صو ِر ن َ
للمجتمعات طريق الفـوز والنجاح ،و ُي ِ�ضيء لها
ُي ِنيـ ُر
ِ
وب العِـزّة والفالح.
ُد ُر َ
ال�سيرَ,
حني ُن َق ِّل ُب
ِ
�صفحات التاريخ ,و ُن َفت ُِّ�ش بطونَ ِّ
أ�شهر الن�ساء ،و�أكرثهنّ
ت�ستوقفنا �شخ�صي ُة واحد ٍة مِ ن � ِ
�يرا ،و�أغ��زره��نّ عطا ًء و�إجن���ا ًزا ،و�أعظمهنّ
متيزً ا وت���أث ً
ثباتًا ووفا ًء ،امر�أ ٌة عفيف ٌة طاهرة ،وافرة العقل� ،صادقة
الفِرا�سة� ،صحيحة احلزم� ،س َّباقة �إىل اخل�صال املجيدة،
�ساعية �إىل امل���ؤازرة الر�شيدة� ،إنها � ّأم امل�ؤمنني خديجة
�شرف ووجاهة،
بنت خويلد بن �أ�سد القر�شيةُ .ولِ��دَ ْت مبك َة املكرمة يف بيت ٍ
قري�ش مكانة ،و�أو�سطهم ن�س ًبا ،و�أكرثهم ثرا ًء
ومجَ دٍ و�سِ يادة .فهي من �أعظم ٍ
رجال
وما ًال .وكانت ت�شتغل بالتجارة ،وتنمي �أموالها وت�ستثمرها بدفعها �إىل ٍ
يتاجرون بها مقابل جزءٍ من الأرباح.
النبي� ،صلى اهلل عليه
به
ا�شتهر
وقد �سمعت ،ر�ضي اهلل عنها ،عما
ُّ
و�سلم ،من كرمي اخل�صال ،ونبيل ال�صفات ،وال�صدق والأمانةَ ،ف َرغِ َبت يف
غالم لها
�أن يخرج مبالها �إىل ال�شام للمتاجرة به ،فقبل بذلك ،وخرج مع ٍ
أعجب مبا ر�آه من �أخالق النبي� ،صلى اهلل عليه
ُيدعى مي�سرة �إىل ال�شام ،ف� ِ
وح ْ�سن معاملته و�صدقه .وملا عاد مي�سر ُة �إىل خديجة ،بعد الرحلة
و�سلمُ ،
أحوال النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
التجارية الرابحةَّ ،
حد َثها مبا ر�آه من � ِ
فتزوجت من النبي� ،صلى
العجيبة ،و�أخالقه النبيلة ،و�سجاياه الرفيعة،
َ
عاما .وكان
عاماُ ،
اهلل عليه و�سلمُ ،
وعم ُرها �أربعون ً
وعم ُره خم�سة وع�شرون ً
هذا الزواج َ
تزوجت قبله مرتني .ف� ُ
بخم�س ْ
أول
قبل البعث ِة
ع�شر َة �سنة ،وقد َ
َ
أزواجها عتيق بن عائذ املخزومي ،ومات عنها ،ثم تزوجت �أبا هالة بنَ
� ِ
ً
النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم،
وعا�ش
ا.
أي�ض
�
عنها
ومات
التميمي،
ا�ش
الن َّب
ُّ
نف�سها وما َلها ،وتفانت يف
معها يف بيتها ،وكانا � َ
أكرم زوجني ،وقد َّمت له َ
خدمتِه ،حري�ص ًة على ر�ضاه ،وه َّي�أت له �أ�سباب ال�سعادة وال�صفاء ،وو�سائل
الراحة والهناءُ ,تـوا�سِ يـه مبالها ،وت َُ�س ِّليـه بكالمها ،فكانت نعم الزوجة
ال�صاحلة .و�أجنبت له جمي َع �أوالدِ ه ما عدا �إبراهيم ،ف ُرزِق منها ب�أرب ِع بنات:
زينب ،ورقيـة ،و�أم كلثـوم ،وفاطمة ،ومن الذكور :القا�سم ،وعبداهلل ،ر�ضي
اهلل عنهم �أجمعني.
يا خِ دْ رَها كم كنتَ ِمعراجَ الهدى
وكم استفاض ال ُّنو ُر منك و َغرَّدا
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أهـــديــ َتـنا َ
أمـــــاجـــدًا
النبي
آل ِّ
ِ
ُ
رشدا
		
حَ مَ ــلُــوا لنــا نو َر النبو ِة مُ ِ

وتوالت الأعوام على هذا الزواج املبارك ،حتى
النبي ِ� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من الأربعني،
اقرتب ُع ْم ُر ّ
فبد�أت دالالتُ النب ّوة بالظهور ،وكانت البداي ُة بالر�ؤيا
فيق�صها على خديجةِّ ،
فتب�ش ُره و ُت َث ِّبتُه ،ثم
ال�صادقةّ ،
يخرج �إىل غار حراء يت َع َّب ــدُ فيه ،حتى نزل عليه
كان ُ
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّلذِ ي خَ َلقَ { ،فعاد عليه
الوحي }ا ْق َر�أْ ِب ْ
ول
ال�صالة وال�سالم
م�سرعا �إىل خديجة يرجتف من َه ِ
ً
ما حدث له ،وهو يقولَ « :ز ّم ُلونيِ َز ّم ُلونيِ » ،ف�أحاطته
ق�ص
برعايتها ،وغمرته بعطفها وحنانها .فلمـا َه َد�أَ ّ
خ�شيت على
عليها ما حدث له يف الغار ،وقال لها« :لقد
ُ
ثبات
نف�سي» .فتجيبه املر�أة العاقلة احل�صيفة ،بكل ٍ
ورباط ِة ج�أ�ش ،ورجاحة عقل وح�سن ت�صرف ،وت َُطم ِئنـُه و ُت َث ّبتَه ،وت ََ�ش ُّد من
ع�ضدِ ه ,وتقول له :كال� ،أب�شر ،فواهلل ال يخزيك اهلل � ًأبدا ،واهلل �إنك لت�صل
َ
ال�ض ْي َف،
ومَ ،و َتق ِْري َّ
الرحم ،وت�صدق احلديث ،وتحَ ْ مِ ُل ال َك َّلَ ،و َت ْك�سِ ُب المْ َ ْعدُ َ
ني َع َلى َن َوائ ِِب الحْ َ ِّق.
َو ُت ِع ُ
ما ِم ْث ُل خِ دْ ِركِ يا َخديجَ ُة ِر ْفعَة
ُطهْ َرًا وتشري ًفا ومــجدًا مُ ْفــــرَدا
		
َ
لكنــتَ
منزل
أوَّل
لوال حِ ــراء
ٍ
سال َة ُ
والهدى
		
أهدى إلى الدنيا الرّ َ
ُ
ْ
َ
وأنتَ
ؤوي أحْ مَ ــدًا
الل
ت ِ
يا للجَ ِ
ُ
خديجة أحمَ دَا
و َترى الذي أَوْ لَ ْت
		

�إنها امر�أ ٌة فريدة ،لي�ست كبق ّية الن�ساء ،ما �أعظم ثقتَها باهلل تعاىل! وما
�أعظم موقفها هذا مع زوجها! َ�صدّقته من �أ َّو ِل َو ْه َلـة ،وبادرت تغر�س يف قلبه
الثباتَ واليقني ،والأُ ْن َ�س والطم�أنينةَ ،
و�ش َّدت �أَز َره و�أيَّدَ ته .ومل تقف عند هذا،
بل �سا َر َعت يف ّ
عمها َو َر َق َة بن نوفل ،فزاده يقي ًنا وثباتًا،
الذهاب معه �إىل ِ
ابن ِّ
و�أ ّكد له �أن هذا هو الوحي الإلهي الذي كان قد �أُ ِنزل على الأنبياء قبله،
فكانت ر�ضي اهلل عنها � َ
امل�صدِّ قني بنبوته.
أول امل�ؤمنني بر�سالتهَ ،
ببيت يف اجلنة ،فعن �أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ،
َب َّ�ش َرها ال َّن ِب َّي�َ ،ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمٍ ،
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنهَ ،ق َال� :أَتَى ِجبرْ ِ ُيل ال َّن ِب َّي�َ ،ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،فق َ
َالَ :يا
َر ُ�س َ
ابَ ،ف�إِ َذا
يج ُة َق ْد �أَت َْت َم َع َها �إِ َنا ٌء فِي ِه �إِدَا ٌم �أَ ْو َط َعا ٌم َ�أ ْو َ�ش َر ٌ
ول اللهَّ ِ ،هَ ذِ ِه خَ دِ َ
ال�سلاَ َم مِ نْ َر ِّب َها وَمِ ِّنيَ ،و َب ِّ�ش ْرهَ ا ِب َب ْي ٍت فيِ الجْ َ َّن ِة مِ نْ
هِ َي �أَ َتت َْك َفا ْق َر ْ�أ َع َل ْي َها َّ
َق َ�ص ٍب اَل َ�صخَ َب فِي ِه َو اَل َن َ�ص َب» متفق عليه.

اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ +971 4 420 4892

تقنية

مستقبل واعد

المساعدات الذكية
الرقمية
تسمح للمستخدم بالتحدث مع جهازه
والحصول على إجابات سريعة.

خلدون غسان سعيد

تغري

مفهوم التفاعل مع الأجهزة الذكية ،ذلك
اأنها اأ�سبحت تتعرف على وجه امل�ستخدم،
و�سوته ،وعينه ،وب�سمته ،وغريها من العالمات
احليوية الأخرى .فتح هذا الأمر املجال اأمام �سبل
جديدة للتعامل مع الهواتف الذكية والأجهزة
خ�سو�سا مع اإطالق
ال�سخ�سية تريح امل�ستخدم،
ً
امل�ساعدات الذكية الرقمية ،مثل «�سريي»  Siriمن
«اآبل» و«كورتانا»  Cortanaمن «مايكرو�سوفت»
و«غوغل ناو»  Google Nowمن «غوغل» ،والتي ت�سمح
للم�ستخدم بالتحدث مع جهازه ،وتقدمي الأوامر له،
واحل�سول على الإجابات ال�سوتية ب�سرعة .ت�سمح
هذه امل�ساعدات للم�ستخدم بالتوا�سل مع الأجهزة
دون اأي قيود تقنية ،حيث يكفي اأن يتحدث معها باللغة
الب�سيطة للح�سول على املرغوب فيه� ،سواء كان
ذلك بت�سغيل تطبيق الكامريا ،اأو تطبيقات ال�سبكات
الجتماعية ،اأو تفعيل ميزة ما اأو اإيقافها يف اجلهاز
(مثل �سبكات «بلوتوث» اأو «واي فاي») اأو البحث يف

الإنرتنت عن معلومة ما ،اأو عر�ض جدول املواعيد ،اأو
الت�سال ب�سديق ،اأو ت�سغيل املنبه ،اأو عر�ض ال�سور
امللتقطة يف فرتة زمنية حمددة ،وغريها من الوظائف
الأخرى .ت�سهل هذه امل�ساعدات التفاعل مع الأجهزة
الذكية يف اأثناء القيادة دون ت�ستيت انتباه امل�ستخدم،
بالإ�سافة اإىل ت�سهيل التفاعل مع امل�ستخدمني غري
التقنيني الذين يجب عليهم البحث عن التطبيق اأو
امليزة املرغوب فيها يدو ًيا ،بالإ�سافة اإىل قدرة هذه
امل�ساعدات على امل�ساهمة بجلب فئة جديدة اإىل عامل
الأجهزة الذكية ،وهي فئة املر�سى الذين لديهم
اإعاقات متنعهم من ا�ستخدام اأيديهم� ،سواء كانوا
مر�سى الرعا�ض الدائم ،اأو امل�سابني بال�سلل ،اأو
الذين لديهم ت�سوهات خِ ْلقية.
اأ�سافت «اآبل» موؤخ ًرا ميزة التفاعل باللغة العربية
مع امل�ساعد الذكي «�سريي» يف اململكة العربية
ال�سعودية ودولة الإمارات ،الأمر الذي ي�سهل على
امل�ستخدمني العرب يف هذه الدول التفاعل مع

تسمﺢ هذه المساعدات
للمستخدم ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة
دون أي قيود تقنية.
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اأجهزتهم باللغة العربية ،مع ال�ستمرار يف تطوير
امل�ساعد عرب حتديثات جمانية مقبلة .ميكن البدء
بالتحدث مع «�سريي» بقول عبارة «يا �سريي» اأو Hey
 .Siriاأما امل�ساعد «كورتانا» من «مايكرو�سوفت»،
فهو متوافر على احلوا�سيب ال�سخ�سية ،والهواتف
الذكية ،والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام الت�سغيل
«ويندوز» ،ولكنه ل يدعم اللغة العربية حال ًيا .ي�ستطيع
امل�ستخدم من خالل هذا امل�ساعد معرفة حالة اجلو،
ومواعيد الربامج التلفازية ،واملباريات الريا�سية
املقبلة ،بالإ�سافة اإىل اأقرب املطاعم واملتاجر ملوقع
امل�ستخدم ،ومواعيد رحالت الطائرات .ميكن البدء
بالتحدث مع امل�ساعد «كورتانا» بقول عبارة Hey
 .Cortanaاأما «غوغل ناو» ،فهو م�ساعد متقدم
لالأجهزة التي تعمل بنظام الت�سغيل «اآندرويد»
يتكامل مع خدمات «غوغل» ال�سحابية ،مثل الربيد
الإلكرتوين ،وجدول املواعيد ،والربيد الإلكرتوين،
وغريه من اخلدمات الأخرى .ميكن البدء بالتحدث
مع امل�ساعد «غوغل ناو» بقول عبارة .Hey Google
يتوقع املحللون اأن ت�سبح هذه امل�ساعدات
الذكية م�ستقبل التفاعل مع الأجهزة ال�سخ�سية
للم�ستخدمني ،لأنها اأ�سبحت اأكرث ذكاء من ال�سابق
ب�سبب قدرتها على حتليل منط ا�ستخدام اجلهاز،
وتوقع احلركات التالية للم�ستخدم لتقدميها له
ب�سكل طبيعي اأكرث �سال�سة .جتدر الإ�سارة اإىل اأن
هذه امل�ساعدات ذكية لدرجة اأنها تربط الأ�سئلة
خ�سو�سا فيما يتعلق بال�سمائر،
اجلديدة بال�سابقة،
ً
مثل �سوؤال امل�ساعد عن موعد اإطالق برنامج تلفازي
ما ،ومن ثم �سوؤال «ما مدته» ،ليفهم امل�ساعد اأن
امل�ستخدم ي�ستف�سر عن مدة العر�ض ،وب�سكل مبا�سر،
الأمر نف�سه الذي ينطبق على مواقع املطاعم بعد
ال�ستف�سار عنها.

مقال

يربط علم الف�سيولوجيا
احلديث للأع�صاب ال�ضحك
بتن�شيط الق�شرة الأمامية
الو�سطى للدماغ التي تفرز
مادة الإندروفني ،وهي املادة
الباعثة على الراحة ،والن�شوى،
والر�ضا النف�سي

اضحكوا تصحوا
للضحك قدرة عالجية تفوق
بعض الدواء.

د .وليد فتيحي
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الضحك يزيد من خاليا الدفاع
المناعية ،ويخفض الهرمونات ذات

التأثير السلبي في الجهاز المناعي
مت

االعرتاف بعلم نف�س ال�ضحك وفوائده منذ
بداية القرن الع�شرين ،لكن علوم اليوم
و�أبحاثه تك�شف لنا من اخل�صائ�ص الفيزيولوجية
لل�ضحك وقدرته اال�ست�شفائية العالجية ما يذهلنا
ويده�شنا ملا يحققه من عالج و�شفاء يعجز عن
حتقيقهما كثري من الدواء.
�إن ال�ضحك �شكل من �أ�شكال التعبري ال�صريح عن
الت�سلية والفرح واملرح والتعاطف والتفاهم املتبادل
بني الب�شر .ولكي نفهم فوائد ال�ضحك الفيزيولوجية،
فال بد �أن نفهم كيف يعالج ال�ضحك التوتر ،التوتر
الذي ي�صنف على �أنه القاتل الأول للإن�سان حول
العامل ..وال بد �أو ًال من �أن نعرف �أن هناك نوعني من
التوتر هما :التوتر �أو ال�ضغط ال�سلبي (،)Distress
والتوتر �أو ال�ضغط الإيجابي (.)Eustress
يف حالة التوتر ال�سلبي ف�إنه يزيد من �إفراز
هرمونات التوتر مثل (Beta-endorphin، Cortisol،
 Catecholamine، Prolactinوغريها) ،ولهذه
الهرمونات �آثار �سيئة يف ال�صحة ب�شكل عام،
خ�صو�صا يف الأوعية الدموية ،و�ضغط الدم ،والقلب،
ً
واجلهاز املناعي ،وقدرة الإن�سان على حتمل الآالم.
�أما يف حالة التوتر الإيجابي ( )Eustressمثل
ال�ضحك ف�إن هذه الهرمونات كلها تنخف�ض ،وهذا
ما �أكدته درا�سات عديدة حول العامل .ومن �أ�شهر
الباحثني يف هذا املجال د .يل بريك (Lee S.
 ،)Berkود� .ستانلي تان ( ،)Stanly Tanيف املركز
الطبي جلامعة لوماليندا يف كاليفورنيا (Loma
 .)Linda University Medical Centerفقد قاما
ب�أبحاث عديدة على مدى ثالثة عقود ،ومفتاح
فهم طريقة عمل ال�ضحك هو ت�أثري ال�ضحك يف
هرمونات التوتر ال�سلبية ،فعند حدوث التوتر ير�سل
الدماغ �إ�شارات �إىل الغدة ال�صنوبرية (Pituarity
 ،)Glandوالتي بدورها تر�سل �إ�شارات للغدة فوق
الكلوية ( )Adrenalلتزيد من �إفراز هرمونات
التوتر ،والتي بدورها ت�سبب �ضر ًرا جل�سم الإن�سان
�إذا زادت على ن�سبتها الطبيعية .ولكن عندما
ن�ضحك ونكون �سعداء ف�إن �شي ًئا عجي ًبا يحدث لنا،
حيث يتم اعرتا�ض هذه الإ�شارات ومنعها لت�صل
�إىل الغدة املفرزة للهرمونات ال�سلبية ،ونحمي

بذلك اجل�سم من تبعات الهرمونات ال�ضارة على
ال�صحة اجل�سدية والنف�سية.
�أما ما يتعلق بالأمل ،فقد متت درا�سات عديدة
كلها ت�شري �إىل �أن الدعابة وال�ضحك يقلالن من
الإح�سا�س بالأمل ،ويرفعان م�ستوى ال�صحة وبخا�صة
لدى الأطفال .ومن ه�ؤالء الباحثني د .روبني دونبار
( )Robin Dunbarمن جامعة �أوك�سفورد ،حيث
تو�صل �إىل �أن قدرة امل�شاركني يف الدرا�سة على
حتمل الأمل قد ارتفعت ب�أكرث من  %10بعد امل�شاهدة
اجلماعية لفيلم كوميدي �ضاحك ملدة  15دقيقة
مقارنة بعدم ال�ضحك �أو امل�شاهدة اجلماعية لفيلم
غري م�ضحك .وقد عزت الدرا�سة هذه النتائج �إىل
زيادة �إفراز مادة الإندورفني وهي �شبيهة باملورفني
الطبيعي يف اجل�سم نتيجة لل�ضحك.
هناك كذلك درا�سات خا�صة بت�أثري ال�ضحك
يف الأطفال با�ستخدام املهرج ،فوجد �أنه يحد من
الإح�سا�س بالأمل ،ويحفز وظائف جهاز املناعة ،ويقلل
القلق عند الطفل ،ويقوي روح التعاون للعالج ،ويقلل
احلاجة �إىل ا�ستخدام املهدئات لدى بع�ضهم ،ولذلك
يلج�أ عدد من امل�ست�شفيات يف �أوروبا و�أمريكا �إىل
ا�ستخدام املهرجني لت�سلية الأطفال املر�ضى والرتويح
عنهم ،وجعل املهرجني جز ًءا من العالج الطبي.
قال الر�سول الكرمي� ،صلى اهلل عليه و�سلم:
«تب�سمك يف وجه �أخيك �صدقة» ..هنا نفهم بعدً ا
�آخر لكيفية مكاف�أة اهلل عبده يف الدنيا قبل الآخرة.
فقد خلقنا اهلل وفطرنا فيزيولوج ًيا بطريقة جتعلنا
جنني ثمار هذه االبت�سامة �صحة وعافية فيزيولوج ًيا،
و�سعاد ًة وهنا ًء نف�س ًيا كمكاف�أة فورية �آنية تزيد مبقدار
ما نت�صدق به بتب�سمنا ،ولنحيا ب�أعمالنا ال�صاحلة
وروحا.
ونف�ساً ،
حياة طيبة ج�سدً ا ،وعق ًال ،وقل ًباً ،
بل العجيب يف الأمر وما يحتاج �إىل وقفة ت�أمل
طويلة وعميقة ،ما �أثبته د .بريك  Berkمن �أنه لي�ست
كل �أنواع ال�ضحك لها فوائد فيزيولوجية ،حيث �إن
الفكاهة التي فيها �إهانة� ،أو �سخرية� ،أو �إذالل،
�أو حتقري ،وكل �أنواع الأذى للآخرين ال ت�ؤدي �إىل
الفوائد الفيزيولوجية كغريها من الفكاهة الربيئة
غري امل�ؤذية للآخرين.
�إن الإ�سالم يدعو �إىل التوازن بال �إفراط �أو

تفريط ،بعيدً ا عن التنطع والعبو�س الدائم والنكد،
وبعيدً ا � ً
أي�ضا يف املقابل عن قلب احلياة كلها هز ًال
و�ضح ًكا مييتان القلب .فكان ال�صحابة ،ر�ضوان اهلل
عليهم ،يروحون عن �أنف�سهم باملرح واملزاح والت�سلية
وال يق�صرون يف حق من حقوق اهلل .و�إذا جد اجلد
كانوا هم الرجال .يقول �أبو الدرداء ،ر�ضي اهلل عنه:
«�إين لأ�ستجم قلبي بال�شيء من اللهو املباح ليكون
�أقوى يل على احلق» .وبهذا و�صفهم �سيدنا عمر
بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،بقوله« :كان القوم
ي�ضحكون والإميان يف قلوبهم �أر�سى من اجلبال».
بل قد ُعرف من �صحابة ر�سول اهلل� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،من يحب املزاح وال�ضحك ،بل واملقالب
امل�ضحكة ،ومنهم ال�صحابي اجلليل النعيمان بن
عمرو الأن�صاري الذي كث ًريا ما �أ�ضحك النبي،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أ�ضحك �صحابته ،ر�ضي اهلل
عنهم ،وعنه قال النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :يدخل
النعيمان اجلنة وهو ي�ضحك».
والق�ص�ص التي تعك�س هذه الروح املرحة بني
ال�صحابة كثرية� ،أروي واحدة منها وهي ق�صة
ن�سبت لعمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنه ،وهو ما
عرف عنه اجلدية ،فقد جل�س الر�سول� ،صلى اهلل
يوما وعمر بجانبه وبينهما طبق متر
عليه و�سلمً ،
ي�أكالن منه ،فكان عمر مداع ًبا النبي� ،صلى اهلل
عليه و�سلم ،ي�أكل التمر وي�ضع النوى �أمام الر�سول،
�صلى اهلل عليه و�سلم .فلما انتهيا �أ�شار عمر �إىل
النوى �أمام الر�سول� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،قائ ًال
له� :إنك لأكول يا ر�سول اهلل ،فرد عليه النبي،
�صلى اهلل عليه و�سلم ،مداع ًبا بفطنته« :من الأكول
يا عمر ،من ي�أكل التمر ويخرج النوى �أمن ي�أكل
التمر بالنوى؟»� .صلى اهلل على �سيدي حممد معلم
الإن�سانية وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني.
ً
مستصرخا
ولدتك أمك باكيًا
والناس حولك يضحكون سرورا
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا
ً
ضاحكا مسرورا
في يوم موتك

�سبحان الذي �أ�ضحك و�أبكى.
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تسالي

أفقي

الفروق
الثمانية
بني الر�سمة رقم ()1
والر�سمة رقم ( )2ثمانية
فروق..
حاول ال�ستمتاع
با�ستخراج تلك الفروق.

 .1م�سل�سل �سوري �سهري له عدة موا�سم.
 .2وعاء ماء -امللقب بالفاروق (معكو�سة).
 .3قريب من جهة الأب -اأع ِّلم اأولدي
(معكو�سة).
 .4ع�سبة ذات اأزهار بنف�سجية طيبة الرائحة،
ولها ا�ستخدامات عالجية -للتعريف.
 .5من اأوقات ال�سالة -اأقدم مدينة �سكنها
الإن�سان (يف فل�سطني).
 .6اأخف الغازات يف الطبيعة.
 .7طائر عينه اأكرب من دماغه.
 .8ملجاأ للعلم واملعرفة -قما�ض ناعم
امللم�ض.
 .9اأديب رو�سي موؤلف احلرب وال�سلم -اأول
حرف يف الأبجدية مكرر.
 .10اإمرباطور فرن�سي -ح�سم الأمر.

الحل

 .1باب احلارة.
� .2سطل -رمع.
 .3عم -يرباأ.
 .4لفندا -ال.
 .5مغرب -اأريحا.

 .6هيدروجني.
 .7نعام.
 .8مرجع -حرير.
 .9تول�ستوي -اا.
 .10نابليون -بت.

سودوكو
لعبة تتكون من ت�سعة مربعات كبرية
وواحد وثمانني مربعًا �سغ ًريا ،وتكون
بع�ض املربعات ال�سغرية م�سافة ببع�ض
الأرقام .على الالعب اإكمال اللعبة
بو�سع الأرقام من  1اإىل  9دون تكرار يف
كل مربع من املربعات الت�سعة الكبرية،
ويف كل �سف ،ويف كل عمود.
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عمودي
 .1مل يوؤده حقه -زاد يف �سالبة ال�سيء.
 .2ال�سرب املتكرر يف الريا�سيات -رئي�ض
نكاراغوا (معكو�سة).
 .3من الطيور املائية� -سخ�ض واحد -اأح�سر.
 .4مادة عطرية م�ستخرجة من اأنواع احلوت-
 .5اأعطى يده وفردها -واحد (بالإجنليزية)-
�ساي (بالإجنليزية).
 .6درجة حرارة اجلو مرتفعة -ا�ستدرك واأعاد
النظر -احلرف قبل الأخري يف الأبجدية (مكرر).
 .7غري متعلم -الأزهار ذات الرائحة (جمع).
 .8خوف وقلق �سديد -منري (مبعرثة).
 .9ذهب ومل يعد -مع ال�سالمة بالإجنليزية
(معكو�سة).
 .10دولة عربية فيها اأكرث من مليون نخلة (يف
مو�سوعة غيني�ض).

الحل

 .1ظلمه -منت.
 .2اأ�ض-اأورتيفا.
 .3بط -فرد -جلب.
 .4العنرب -ع�سل.
 .5مد -ون -تي.

 .6حر -راجع -و و.
 .7نعام.
 .8رعب -ينمر.
 .9راح -باي.
 .10الإمارات.

شذرات

لغتنا

ﻵلﺊ من بحور الشعر

ال ﱢت ْقن ﱡِي

احتفل العامل يوم الثامن ع�سر من دي�سمرب املا�سي مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية وهو
اليوم الذي مت فيه اعتماد اللغة العربية �سمن اللغات الر�سمية امل�ستخدمة يف منظمة الأمم
املتحدة منذ عام  .197٣اإل اأن العربية اجلميلة ما زالت ت�سكو اإهمال اأبنائها وو�سفهم لها
باجلمود ،ويف هذا نظم حافظ اإبراهيم �سع ًرا يتحدث بل�سان حالها:

يف معجم اأخطاء الكتَّاب ل�سالح الدين
عمد يف الرتجمة عاد ًة اإىل
زعبالويُ « :ي َ
حتري لفظ يوؤدي معنى اللفظ الأعجمي .فاإذا كان
اللفظ الأعجمي ً
جديدا ل يقابله ٌ
لفظ
لفظا علم ًيا
ً
يف العربية ،تُرجم مبعناه اإنْ اأمكن ،فاإذا تعذر هذا
كان ل بد من التعريب .والتعريب اأن نعمد اإىل اللفظ
أنو�سا يتف ّوه
الأجنبي فن�سقله ،بحيث ي�سبح �سه ًال ما ً
ري من الكتَّاب
به العربي على منهاجه .و َيح�سب كث ٌ
اأن لفظ ال ِّتقْني ٌ
لفظ مع َّر ٌب من الفرن�سية واأ�سله
تكنيك ،ولي�ض الأمر كذلك ،فاحلقيقة اأنَّ يف العربية
ً
قلت« :رج ٌل ِتقْن» كان معناه اأنه
لفظا هو ال ِّتقْنُ  ،فاإذا َ
حاذقٌ يف عمله متقنٌ له .وي�ستعمل ال ِّتقْني يف مقابل
لفظ تكنيك الأجنبي اإذا اأريد به ال�سفة .فاإذا اأريد
به ال�سم فهو ال ِّت ْق ِن ّية».

جاء

وذهب مث ًال

َر َمون ــي ب ُعقم يف ال�سب ـ ــاب ولي َتنـ ــي
َو َلـ ـ ــدتُ وملّــا مل اأجـ ـ ــد لعرائ�سـ ــي
ـاب اهلل لفظـ ـًـا وغايـ ًة
ِ
و�سع ــتُ كت ـ ـ َ
فكيف اأ�سيقُ اليــوم عن و�سف اآل ــة
اأنا البحـ ـ ـ ُر يف اأح�س ـ ـ ــائه الد ُّر كامنٌ
يحكـ ـ ــم اأبلى وتبل ــى حما�سن ــي
فيا َو َ

َم ْج َمع األمثال
لأبي الف�سل امليداين (ت 518هـ)

�

ُسيْال ِت ِه
أ ْل َقى الكالمَ على ر َ
جم َمع الأمثال:
قال امليداين يف َ ْ

«ي�سرب للرجل ا ِمل ْه َذار يتهاونُ مبا يقول.
َ
و ُر َ�س ْيالت :جمع ُر َ�س ْيلة ،وهي ت�سغري َر ْ�سلة،
يقال :ناقة َر ْ�س َلة ،اإذا كانت �سهلة ال�سري مت�سي
َه ْو ًنا .ويجوز اأن تكون ت�سغري ر ِْ�س َلة ،بك�سر الراء،
يقال :يف فالن ر ِْ�س َلة ،اأي توان وك�سل ،ومنه
قولهم :على ر ِْ�سل َِك».

اأديب

فا�سل ،عامل بالنحو والأدب
واللغة .كانت له يد با�سطة يف
اأنواع الأدب ،و�سنَّف الت�سانيف اجلليلة
مثل :الهادي لل�سادي ،وال�سامي يف الأ�سامي،
والأمنوذج يف النحو ،و�سرح املف�سليات،
وكتاب نزهة الطرف يف علم ال�سرف.
تتلمذ امليداين على بع�ض اأعالم ع�سره،
ومنهم اأبو احل�سن الواحدي �ساحب
التف�سري امل�سهور ،فقد �سحبه ،واأخذ عنه،
و�سمع التف�سري منه ،وقراأ النحو عليه.
ُي َع ّد هذا الكتاب اأكرب �سفر يف كتب
الأمثال اأ ِّلف يف اللغة العربية ،اإذ ي�سم
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َعقِمتُ َف َلم اأجـ ــزَ ع لقول ُعدات ــي
رج ــا ًل واأكفـ ــا ًء واأدتُ بنـ ـ ـ ــاتي
ـات
وعظـ ـ ِ
ومــا �سقتُ عــن ا ٍآي بــه ِ
ََ
ـات؟
وتن�سيــق اأ�سم ــاء
ملخرتعـ ـ ـ ِ
ا�ض عن �سدفاتـي
فهل �ساألوا الغ ّو َ
ومنكم واإن َع ـ َّز الــدوا ُء اأ�سات ـ ـ ــي

نيفًا و�ستة اآلف مثل ،وميتاز هذا الكتاب،
عالوة على �سخامته ،باأنه ت�سمن اأكرث
ق�س�ض الأمثال املعروفة يف الكتب الأخرى،
ومت َّيز عنها جمي ًعا باأنه اأفرد يف نهاية كل
ف�سل الأمثال التي على وزن «اأفعل» وبعدها
اأمثال املو َّلدين.
يقول امليداين عن م�سادر كتابه:
فطالعت من كتب الأئمة الأعالم ما
«...
ُ
امتد يف تق�سيه َنف َُ�ض الأيام ،مثل كتاب
َّ
اأبي ُعبيدة واأبي ُعب ْيد ،والأ�سمعي ،واأبي
زيد ،واأبي عمرو ،واأبي َف ْيد ،ونظرتُ فيما
جمعه املف�سل بن حممد ،واملف�سل بن
ت�سفحت اأكرث من خم�سني
�سلمة ،حتى لقد
ُ
ونخلت ما فيها ف�س ًال ف�س ًال وبا ًبا
كتا ًبا،
ُ
ونقلت ما يف كتاب حمزة بن احل�سن
با ًبا،
ُ
جم َمع
اإىل هذا الكتاب...
ُ
و�سميت الكتاب َ ْ
الأمثال لحتوائه على عظيم ما ورد منها،
وهو �ستة اآلف ونيف».
اأما منهجه ،فقد رتَّب امليداين الأبواب
الثمانية والع�سرين ح�سب حروف املعجم،
وكان يذكر يف تو�سيح املثل بع�ض امل�سائل يف
اللغة والنحو .اأما الباب التا�سع والع�سرون
فجعله يف اأ�سماء اأيام العرب ،والباب
الثالثون لكالم النبي� ،سلى اهلل عليه
و�سلم ،وخلفائه الرا�سدين مما يدخل يف
املواعظ واحلكم والآداب.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

يناير 2016
 16-6يناير

مهرجان جدة التاريخية

يعد مهرجان جدة التاريخية من أهم المهرجانات في المدينة الواقعة
على ساحل البحر األحمر ،بوصفه مهرجا ًنا سياحيًا ثقافيًا يضم الكثير
من النشاطات للعائلة كافة ،من المعروضات األثرية والعروض الحية
في الشوارع التاريخية القديمة ،وتجسيد للمهن والحرف التي طالما
كانت تمارس في المدينة في أزمنة سابقة ،إلى جانب عروض الفنون
الشعبية المستلهمة من ثقافة المنطقة.
www.historicjeddah.com

 16-6يناير

مهرجان الزيتون التاسع

حجز مهرجان الزيتون الذي يقام بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف
اسمه ضمن أهم النشاطات والمهرجانات السنوية التي تقام بالمملكة،
وذلك لتميزه خالل المواسم الماضية ،عبر عرض أهم منتجات المنطقة
من الزيتون ،إذ يتمكن الزوار من ابتياع احتياجاتهم من الزيتون من
خالل المعرض ،إلى جانب النشاطات الخاصة بالجوائز الممنوحة ألصحاب
اإلنتاج المتميز من الزيتون وزيته.
www.olivefestival.org.sa

 15-7يناير

مهرجان الصحراء الدولي

على أرض متنزه المغواة بمدينة حائل ،يجتمع عشاق الصحراء في
مهرجان يستهدف إحياء التراث الصحراوي بأطيافه كافة ،ومكوناته
المتعلقة بحياة البادية وسبل العيش القديمة والتعامل مع الصحراء ،عبر
مسابقات الموروث الشعبي ومعرض الصحراء ،والتزلج على الرمال،
والطيران الشراعي ،وغيرها من النشاطات المتميزة.
www.saharahail.com

 12-10يناير

معرض الرياضة األول

يحظى سكان مدينة الرياض من المهتمين بالرياضة واللياقة البدنية
بفرصة الحضور إلى معرض الرياضة األول الذي يقام بمركز الرياض
الدولي للمؤتمرات والمعارض لمدة ثالثة أيام ،ويقدم كل ما يتعلق
بالرياضة واللياقة البدنية من منتجات ،ويمثل فرصة اللتقاء المتخصصين
في هذا المجال.
www.sportexpo-ksa.com

 21-18يناير

for 24 hour legal assistance, please call

+971 (50) 328 99 99
Ofﬁces
SAUDI ARABIA, QATAR, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN
DUBAI, DIFC, SHARJAH, ABU DHABI, JEBEL ALI, INTERNET CITY, RAS AL KHAIMAH

المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2016

يحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض نشاطات هذا
المعرض الذي يجاري أحدث التحوالت التي طرأت على قطاع الطباعة
والتغليف عالميًا في السنوات األخيرة ،عبر طرح أحدث ما في األسواق
من تقنيات ومنتجات جديدة تحاكي هذا التحول ،والتحديات والفرص
المتاحة والحلول المتقدمة.
www.saudi-pp.com
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Emirates Towers, 14th Floor, Sheikh Zayed Road
P. O. Box: 9055, Dubai - United Arab Emirates

+971 4 330 39 93

+971 4 330 43 43

contact@emiratesadvocates.com
www.emiratesadvocates.com

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
اإ¿ eتعة التحلي≥ ‘ ال�Øصاء ,وروYة الSصSÎصا∫ ,واإeعا¿ الن¶ ‘ ôالLCواء اŸحي£ة بال£ائ IôاCو Jل∂
الت» µJو¿ Yل≈ بعد ,اCو حت≈ الت ÒµØال¡ا ‘ ÇOاôZCاJ ¢Vل∂ الôحb ,äÓد ≤ØJoد بùصب Öال�صعور ببع�¢
ا�Ÿصا≤jا äالنùØصية اCو الBل Ωا÷ùصدjة .ولتµو¿  …õjõYاùŸصافùe ôصتمت kعا eا Yلي∂ اإل اإVصافة بع� ¢التمjôناä
الjôاVصية اإL ¤دو∫ رح ,∂JÓوالت» µÁن∂ ال≤يا Ωب¡ا ‘ ≤eعد∑ اCو NارLه بùj πµص ôوSص¡ولة .واإلي∂ …õjõY
اùŸصافùf ôصتعJ ¢Vôل∂ التمارjن:
ﺗﻤاريﻦ الﻈﻬر
يق∞ امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل
« »5مرات اأي�ص ًا.
ﺗﻤاريﻦ الﻴديﻦ
)ا( C

ا• C
•Ü
•ê
•O

ﺗﻤاريﻦ الﻘدﻣﻴﻦ
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توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأ�صفل وم��د الإب �ه��ام نحو الر�ص≠
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الك∞
الأخرى.
توجيه راح��ة الك∞ اإىل الأعلى ومد كل اإ�صبع نحو الأ�صفل
وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�صغني ع�صر م��رات ب��اجت��اه ع�ق��ارب ال�صاعة ثم
بالجتاه املعاك�س.
ب�صط اليدين ون�صرهما.
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ا • Cتدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.
 • Üب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.
 • êب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.
ﺗﻤاريﻦ الرﻗﺒﺔ والﻜﺘفﻴﻦ
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ﺗﻤاريﻦ الرأس
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النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.
ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.
ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.
ا�صتخدام اإ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأن∞.
ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.
تدوير الفكني اإىل الي�صار خم�س مرات ثم اإىل اليمني خم�س
مرات.
�صد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�صفل
واإىل الأمام واخلل∞.
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ا • Cتدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.
 • Üرفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
 • êتدوير الكتفني اإىل اخلل∞ ثم اإىل الأمام خم�س مرات.
 • Oاللتفات بالراأ�س اإىل اخلل∞ نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت
املتاعب
ً
للم�صافر فح�صب بل للجميع.
وfنüصح  …õjõYاùŸصاف ôببع� ¢النüصائح ال£بية ا¡Ÿمة bب πالôحلة و‘ اKCنائ¡ا:
 • 1التحرك بني اآونة واأخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.
 • 3ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.
 • 5العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.
 • 7الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر واملل.í

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﻮف
ﻣﻮﻗﻊ »اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺮﻧﺖ«

www.saudiairlines.com

تود «ال�صعودية» اإبالغكم باهتمامها البال≠ مبالحظاتكم ،وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:
إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻀﻴﻮف

الرقم املوحد ) (+966920003777ملالحظات ال�صيوف الكرام واقÎاحاتهم ،الفاك�س )(+966126863150
للتوا�صل اإلكÎون ًيا عن طريق موقع «ال�صعودية» على �صبكة الإنÎنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط )(www.saudiairlines.com/crform
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
اأما بريد ًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�صعودية(.
ﻷﻧﻪ اﻷﺳرع واﻷﺳﻬﻞ ﻓﻲ الﻤﻤﻠﻜﺔ

الﻄﻴران الﺨاص SPA

¿ƒµdÉa

رقم موحد للحجز920022222 :
لإلغاء احلجز920030000 :

Falcon 7X

ال�صعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

أرﻗام الﺤﺠﺰ
ﻣﻦ ﺧارج
الﻤﻤﻠﻜﺔ

Hawker 400XP ôcƒg

ال�صعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
اأو املزيد من املعلومات:
هات∞+966 9200 13310:
بريد اإلكÎوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

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

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

ﺧدﻣات الﻀﻴﻮف

هناك العديد من اخلدمات التي تقدم لل�صيوف يف املطارات مثل:
• تخ�صي�س كاون Îلإنهاء اإجراءات ال�صفر لل�صيوف على
الدرجتني الأوىل والأعمال ،وا�صت�صافتهم ب�صالت �ص�صة،
مع تخ�صي�س و�صائل نقل منف�صلة لنقلهم اإىل الطائرة.

• تخ�صي�س مقاعد متجاورة للعائالت واملجموعات على الطائرة.

الﺨﻄﻮط السﻌﻮديﺔ لﻠﺸﺤﻦ

املوقع الر�صمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudiairlines.com

B747-8F

الربيد الإلكÎوين
الهات∞ املوحد:

+966 92000 1668

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

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم 3 #

B777-F

• اإ�صدار بطاقات ال�صعود جلميع مراحل الرحلة مثل العودة اأو املوا�صلة.
• اإمكانية اإ�صدار بطاقات ال�صعود م�صب ًقا عن طريق اأجهزة اخلدمة الذاتية يف املطارات.
B747-8Fالعناية بال�صيوف الذين تلزمهم خدمة خا�صة عند الو�صول اإىل طة املق�صد.
•
B747-8Fتخ�صي�س كاون Îخلدمة ال�صيوف ذوي الحتياجات اخلا�صة.
•
• تاأمني الأك�صجني الطبي والنقالت والكرا�صي املتحركة يف حال طلبها يف اأثناء احلجز.
• تعوي�س ال�صيوف الذين ” حرمانهم من ال�صفر ولديهم حجوزات موؤكدة.
• تقدمي خدمة اإ�صدار بطاقات ال�صعود اإىل الطائرة قبل � 24صاعة من موعد اإقالع الرحلة
B777-Fمن خالل موقع ) ،(www.saudiairlines.comوذلك لل�صيوف على الرحالت الداخلية
B777-Fالذين لديهم تذاكر مدفوعة القيمة وموؤكدة احلجز.

B777-F

وﺟﺒات ﺧاﺻﺔ

تقدم «ال�صعودية» ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

• مركز العناية باأع�صاء الفر�صان
Alfursan Care Center

هات∞Tel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعايﺔ اﻷﻃفال الﻤساﻓريﻦ وحدﻫﻢ

تقبل «ال�صعودية» �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة ،والذين مل يبلغوا بعد
�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم ،اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.
ﺿﻴﻮﻓﻨا الﻜرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية ..تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام،
ً
باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني ،ول حتتمل اأوزا ًنا باأك‡ Ìا خ�ص�صت له،
حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للÎويí
عنهم عندما ي�صعرون بامللل.
ننبه اإىل ذلك ً
حفاXا على اأطفالنا و‡تلكاتنا ،ونثق متا ًما باأن
�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

هات∞• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
هات∞Tel: +966 12 686 1010 :

alfursan@saudiairlines.com

إرشادات اﻷﻣﺘﻌﺔ

• جلعل �صفرك اأك Ìراحة و�صهولة تاأمل «ال�صعودية» التاأكد من ا�صتالم
اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف طة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�صكل واللون.
• يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ،ناأمل منكم اإبال Æمو ∞Xخدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

FLEET
B747-468
Seating Capacity: 36 F/C - 32 J/C - 290 Y/C
Length: 70.66 m (231 ft 10 in)
Wingspan: 64.44 m (211 ft 5 in)
Cruising speed: Mach 0.85 (913 Km/h - 567 mph)
Maximum speed: Mach 0.92 (988 Km/h - 614 mph)
Maximum Cruising Altitude: 13,747 m (45,100 ft)
Range (fully loaded) 7,300 nm (13,524 Km, 8,405 mi)

B777 - 368
Seat Capacity:(A): (413) seats, (30) Business Class,
(383) Guest Class. (B): (305) seats, (24) First Class,
(36) Business Class, (245) Guest Class.
Length: 78.86 meters, Wingspan: 64.80 meters
Maximum cruise speed: 905km/hour
Maximum cruise altitude: 13,137 meters
Range: 14,685 km (7,930 nautical miles)

B777-268
Seating Capacity: 24 F/C - 36 J/C - 170 Y/C
Seating Capacity: 14 J/C - 327 Y/C
Length: 63.73 m (209 ft 1 in)
Wingspan: 60.94 m (199 ft 11 in)
Cruising speed: Mach 0.84 (905 Km/h - 560 mph)
Maximum speed: Mach 0.89 (950 Km/h - 590 mph)
Maximum Cruising Altitude: 13,137 m (43,100 ft)
Range (fully loaded) 5,240 nm (9,700 Km, 6,028 mi)

A330 - 300
Seating Capacity 36 J/C - 262 Y/C
length: 63.60m (208 ft 10 in)
Wingspan:60.30m (197 ft 10 in)
Cruising Speed: Mach 0.82 (871 km/h - 537 mph)
Maximum Speed: Mach 0.86 (913 km/h - 563 mph)
Maximum Cruising:11,000 m (36,000 ft)
Range: 5,850 nm, 10,830 km, 6,730 mi

A321
Seating Capacity: 20 J/C - 145 Y/C
Length: 44.51 m (146 ft)
Wingspan: 34.10 m (111 ft 10 in)
Cruising speed: Mach 0.78 (828 Km/h - 511 mph)
Maximum speed: Mach 0.82 (871 Km/h - 537 mph)
Maximum Cruising Altitude: 11,000 m (36,000 ft)
Range (fully loaded): 3,000 nm (5,600 Km, 3,500 mi)

A320
Seating Capacity (A): 24 J/C - 96 Y/C
Seating Capacity (B): 12 J/C - 120 Y/C
Length: 37.57 m (123 ft 3 in)
Wingspan: 34.10 m (111 ft 10 in)
Cruising speed: Mach 0.78 (828 Km/h - 511 mph)
Maximum speed: Mach 0.82 (871 Km/h - 537 mph)
Maximum Cruising Altitude: 11,000 m (36,000 ft)
Range (fully loaded): 3,200 nm (5,900 Km, 3,700 mi)

EMBRAER-170
Seating Capacity: 6 J\C , 60 Y\C
Length: 29.90 m (98 ft 1 in)
Wingspan: 26.00 m (85 ft 4 in)
Cruising speed: Mach 0.82 (876 Km/h - 544 mph)
Maximum speed: Mach 0.82 (876 Km/h - 544 mph)
Maximum Cruising Altitude: 10,668 m (35,000 ft)
Range (fully loaded) 2,000 nm (3,704 Km, 2,302 mi)

اﻷﺳطول
٧٤٧-٤٦٨ ﺑﻮﻳﻨﺞ
. �صيافة290  اأعمال32 / اأوىل36 ال�صعة املقعدية
. م70^66 الطول
.م64^44 امل�صافة بني اجلناحني
.�صاعة/كم913 ال�صرعة عندال�صتواء
.م13^747الرتفاع الأق�صى لال�صتواء
.كم13^524املدى

٧٧٧ -٣٦٨ ﺑﻮﻳﻨﺞ
. �صيافة383 اأعمال و30 املجموعة الأوىل:ال�صعة املقعدية
. �صيافة245 اأعمال و36 اأوىل و24 املجموعة الثانية
.Î م64^80 : امل�صافة بني اجلناحني/ .Î م78^86 :الطول
: الرتفاع الأق�صى لال�صتواء/ .�صاعة/ كم905 :ال�صرعة عند ال�صتواء
.»ً ميال7930« ًاÎ كيلوم14^685 : املدى/ .Î م13137

٧٧٧-٢٦٨ ﺑﻮﻳﻨﺞ
. �صيافة170 /  اأعمال36 /  اأوىل24 /ال�صعة املقعدية ن�صخة لرجال الأعمال
. �صيافة327 /  اأعمال14 /ال�صعة املقعدية الن�صخة العتيادية
.م60^94  امل�صافة بني اجلناحني.م63^73 الطول
.�صاعة/ كم905 ال�صرعة عند ال�صتواء
.م13137الرتفاع الأق�صى لال�صتواء
.كم9^700 املدى

٣٣٠ - ٣٠٠ ﺇﻳﺮﺑﺎﺹ
. �صيافة262 و، اأعمال36 :ال�صعة املقعدية
.Î م60^30 : امل�صافة بني اجلناحني.Î م63^60 :الطول
.�صاعة/ كم913 :ال�صرعة عند ال�صتواء
.Î م11^000 :الرتفاع الأق�صى لال�صتواء
.ً ميال6^730 / كم10^830 :املدى

٣٢١ ﺇﻳﺮﺑﺎﺹ
. �صيافة145  و، اأعمال20 :ال�صعة املقعدية
.Î م44^51 :الطول
.Î م34^10 :امل�صافة بني اجلناحني
.�صاعة/ كم871 :ال�صرعة عند ال�صتواء
.Î م11^000 :الرتفاع الأق�صى لال�صتواء
. ميل3000 /  كم5600 :املدى

٣٢٠ ﺇﻳﺮﺑﺎﺹ
. �صيافة96  و، اأعمال24 :»ال�صعة املقعدية ن�صخة «اأ
. �صيافة120 و، اأعمال12 :»ال�صعة املقعدية ن�صخة «ب
.Î م34^10 : امل�صافة بني اجلناحني. Î م37^57 :الطول
.�صاعة/ كم828 :ال�صرعة عند ال�صتواء
.Î م11^000 :الرتفاع الأق�صى لال�صتواء
. ميل3^200 /  كم5^900 :املدى

١٧٠ ﺇﻣﺒﺮﺍﻳﺮ
.م29^90  الطول. �صيافة60 /  اأعمال6 ال�صعة املقعدية
.م26^90 امل�صافة بني اجلناحني
.�صاعة/ كم876 ال�صرعة الق�صوى عند ال�صتواء
.م10^668 الرتفاع الأق�صى لال�صتواء
.كم3^704 املدى

88329923

66073543

83397109

83397101 5

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

ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣفﻴدة
دﻟﻴﻞ ارﺷﺎدات ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺨﺎرج
 …õjõYاŸواWن »JõjõY ,اŸواWنة..
اإر�صادات مهمة:
اCو kلY :ند الZôبة ‘ الùصY ôØلي∂ التاcCد ‡ا jل»:
• �صريان �صالحية جواز �صفرك ملدة ل تقل عن «�صتة اأ�صهر»،
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات
منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه ،ويكون �صفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�صب ًقا على تاأ�صرية
دخول من ‡ثلياتها يف اخلارج ،وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد
اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.
• احر�س على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�صفر،
وال�صكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�س الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل اأمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س
اإدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�صخ�صية الثمينة ،ومن الأف�صل عدم حمل مبال≠ نقدية
كبرية ،وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.
Kاk fياY :ند الو�صو∫ اإ ¤الدولة الت» ü≤Jصدgا:
• تعبئة ‰اذج الدخول بكل حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�صتف�صارات م�صوؤو‹ اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن اأي معلومات ،والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.
• احÎام اأنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صا ìبدقة ملو ∞Xاجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم
ت�صجيل ما لديه من ›وهرات ،ونقود ،و�صيكات �صياحية،
وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدvا معي ًنا.
• حاف ßعلى جواز �صفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�صخ�صية ،واحر�س على حفظها
يف اأماكن اآمنة.

اذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺎز
ت�صرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برام èاإذاعية بعدة لغات ،ف�ص ًال عن الربام èالتي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر�صال التلفازي عرب ت�صع قنوات هي :القن�اة الأول�ى ،القن�اة
الثاني�ة ،القناة الريا�صية ،القناة الإخ �ب��اري��ة ،قناة اأج �ي��ال ،قناة
القت�صادية ال�صعودية ،قناة القراآن الكرمي ،قناة ال�صنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة ،ومعظم اأنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
اﻟﻌﻄﻼت اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية ،اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت
كذلك .وبالإ�صافة اإىل ذلك ،هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر،
وعيد الأ�صحى.
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
الوحدة النقدية ال�صعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دولر الأمريكي حوا‹  3^75ري��ال .وتوجد اأوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�صة ريالت ،ع�صرة ريالت ،خم�صني ريا ًل ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال .اأما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�صر
هلالت ،خم�س وع�صرين هللة ،خم�صني هللة ،مئة هللة.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
اإ�صراف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�صرة يف اأنحاء اململكة ،ومرخ�س لها ،كما توجد
ال�صبكة ال�صعودية للمدفوعات ،م�صÎكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�صديد امل�صÎيات العامة ،بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآ‹ يف اململكة.
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت
تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي
›ال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأك Ìمن  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الثالث املطور عا‹ ال�صرعة.
• خدمات « DSLبرود باند» من الهات∞.
• خدمة الرقم املوحد ).(9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة اإر�صال الربقية التلك�صية عرب
الهات∞ مبا�صرة يف اأي وقت ،ولأي مكان عن طريق الت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ) (969للر�صائل العربية ،وعلى الرقم
) (968للر�صائل الإ‚ليزية.
• خدمة الت�صال املجاين ) ،(800وهي خدمة تقدم للجهات وال�صركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،
ﺟﻮا
ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺤﻤﻞ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ً

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة،
يحظر حمل املواد ال�صائلة ،والهالمية ،وامل�صغوطة �صمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق nبل الركاب ال�صيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�صمل ذلك
ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية ،اأو بال�صتيكية،
اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10
ملل ،Îوحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه،
وامل�صروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت باأنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�صتح�صرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�صامبو ،ومعجون الأ�صنان،
بالإ�صاف ًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف
�صكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل،
واإ‰ا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.
مركز العناية مب�صÎكي الهات∞ اجلوال
مركز العناية مب�صÎكي الهات∞ الثابت والنداء الآ‹
ا�صتعالمات الدليل
اأعطال الهات∞
�صركة زين  -مركز خدمة ال�صيوف
ال�صاعة الناطقة
�صركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

902
907
905
904
959
1222
0560101100
920005700

وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺮﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ا£Ÿارا äالداNلية
النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب
و�صيلة للÎحال يف اململكة العربية
ال�صعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة ،لهذا
�صخرت «ال�صعودية» �صبكة �صاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�صها ،فاأ�صبحت
مدينة «الريا�س» ل تبعد عن
«جدة» �صوى �صاعة وني∞ ،بينما
اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل
اخللي èمنها عند مدينة «الدمام»
ل ي�صتغرق �صوى  45دقيقة .ويبل≠
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�صبعة وع�صرين مطارًا.

ا£Ÿارا äالدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدو‹ يف جدة،
ومطار امللك خالد الدو‹ يف الريا�س،
ومطار امللك فهد الدو‹ بالدمام ،و
مطار الأمري مد بن عبد العزيز
الدو‹ باملدينة املنورة.
وت�صتوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية ،اإىل جانب
اخلطوط ال�صعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات «الليموزين»
ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

ال¥ô£
تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة
من الطرق تربط بني تل∞ مدنها ومناطقها
املÎامية الأطراف ،وتعد هذه ال�صبكة من
اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.
Nدeا äال≤£ار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�س ،والدمام على �صاطئ اخللي ،èوبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

أرﻗﺎم اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ا◊افäÓ
اأدخ�ل��ت ال�صركة ال�صعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�س املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

JاS ÒLCصياراä
وتوجد �صيارات لالإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�صتخدام الرخ�صة الدولية اأو التي
ا�صتخرجها من موطنه.

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

and supervised by the Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA). The banks have a large branch
network spread throughout the Kingdom.
Development of banking services was further
enhanced with the establishment of the Saudi
Payments Network (SPAN) with the participation
of all banks in the Kingdom. SPAN is connected
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and
more than 15,890 Points of Sales (POS) installed
at commercial stores and shopping centers with
the objective of payment for purchases from such
centers through ATM cards. At present, visitors
to Saudi Arabia may use their credit cards such as
Visa and Master card to withdraw money directly
through SPAN via its on- line ATMs. They may
also use these cards at POSs for payment for their
purchases.
Beside these, SAMA has provided further
international services (inside the country), eg.,
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to
meet the requirements of travelers and visitors
both at international airports and in local
markets.
STC SERVICES
In the Kingdom of Saudi Arabia, The latest
Telecommunication Systems are available. In the field
of Telephone Communication direct dialling can be
made without operator assistance to more than 245
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 3G coverage
DSL Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector
Phonogram Service:
For direct Telex messages at anytime to anywhere
around the world.You can contact the phonogram
service center by dialling 969 for Arabic messages and
968 for English messages.
(800) FREE CALL
A service made available to large companies enabling
callers to dial toll- free.

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

Mobile Phone Services
Telephone and Pager Services
Directory
Telephone Maintenance
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

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

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

902
907
905
904
959
1222
0560101100
920005700

ARABIA
Roads

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

Car Rental

Self-drive car rental is
available in most cities
in Saudi Arabia.
EMERGENCY PHONE NOs.IN SAUDI ARABIA

Buses

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

Rail

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

Civil Defence
Ambulance
Police
Road Accidents
Road Security
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" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia

The Ultimate
Art-Supply List
Modeling clay
Chalk
Washable paint
Paintbrushes
Cotton swabs
Sponges
Stamps and inkpads
Washable markers
Crayons
Colored pencils
Plain and colored paper
Tissue paper
Scissors
Glue
Craft foam
Ice-pop sticks
Chenille stems
Pom-poms
Feathers
Felt
Fabric
Colored tape
Buttons
Cotton balls
Sequins and glitter
Ribbon, yarn, string
Beads
Packing peanuts
Drinking straws
Egg cartons
Cardboard tubes
Cupcake liners
Paper plates
Clothespins
Plastic cutlery
Magazines, newspapers,
Catalogs
Wallpaper samples
Wax paper
Aluminum foil

Fresh Art Ideas

Go beyond doodling with markers or crayons with these projects from art educators that
encourage kids to enjoy the process of making art.

Natural arrangements | Present your

caps, wood pieces, cut
cardboard, fruit and
vegetable slicaes, corks,
sponges, marker caps)
and let children ages
4 and up dip them in
washable paint that’s
been spread on a foam
tray. Use the objects to
make unique prints.

child with natural objects
such as pinecones, stones,
sticks, leaves, and shells,
and a blank stretched
canvas. Let her choose
and arrange her nature
materials in various patterns and designs on the
canvas.

Packing-peanut
sculpture | Slightly

Shaving-cream
canvas | Spray shav-

ing cream onto a cookie
sheet and add a few
drops of food coloring.
Let your child blend
colors and make designs
in the foam.

Found-object
printmaking | Take

everyday objects (bottle

dampen the end of one
packing “peanut” (the
biodegradable kind
made from cornstarch)
and stick it to another to
build tall, spiraling towers
and beautiful shapes.
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Why Art?

Fostering creativity won’t just
increase your child’s chances
of becoming the next Picasso.
You’re also helping him develop
mentally, socially, and emotionally, says Ecklund-Flores.
Creating art may boost young
children’s ability to analyze and
problem-solve in myriad ways,
according to Mary Ann F. Kohl,
author of Primary Art: It’s the
Process, Not the Product. As
kids manipulate a paintbrush,
their fine motor skills improve.
By counting pieces and colors,
they learn the basics of math.
When children experiment
with materials, they dabble in
science. Most important perhaps, when kids feel good while
they are creating, art helps
boost self-confidence. And
children who feel able to experiment and to make mistakes
feel free to invent new ways of
thinking, which extends well
beyond the craft room.

6 Ways to Inspire Creativity

Foster process-focused art with advice from Leslie Bushara, deputy director for education
at the Children’s Museum of Manhattan.

1

3

5

2

4

6

Prepare for a mess. Set
up an art space where
your kid can be free to experiment (and get messy!),
advises Bushara. Throw a
drop cloth or a newspaper
on top of your kitchen
table or in the garage. If
weather permits, let kids
paint outside.

If your kid
asks, “Is this right?”
reassure him that art
can’t be wrong! There’s
no “right” way
to create.
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Avoid giving direction. Don’t tell your
kid what to make or how to
make it. Instead of saying,
“Paint a rainbow,” encourage her to “experiment with
mixing colors using different types of brushes and
paper,” suggests Bushara.

Speak specifically
about art. When talking to your child about his
artwork, try to be precise
in your comments. For
instance, instead of giving
a generic compliment,
Bushara recommends
saying, “I see you used a
lot of purple. Why did you
choose that color?”

Explore your child’s
process. Often the
best way to encourage
conversation about your
child’s art is simply to say,
“Tell me about what you
made,” or ask, “Did you
have fun making it?”

Don’t draw with your
child. When parents
draw something representational while a younger
child is sketching, it can
frustrate him, warns Bushara. “It’s better to be near
him and let him know that
you’re interested and supportive of his art-making,”
she says.
Let it be. When a
child finishes a piece,
don’t suggest additions or
changes, advises Bushara.
It’s important for a child to
feel that what she’s created
is enough—even if it’s
just a dot on the page.

For the

Fun of It
Want your child to get the most out of
making art? Let her create in her own way
at her own pace.
By Paula Bernstein

Your

© 2014 meridith corporation - parents.

preschooler is having a
blast finger-painting with
a mix of colors. Trying to be encouraging,
you ask her, “What are you making?” and
she shrugs. Until you mentioned it, she
hadn’t given it any thought. Little kids are
masters of the moment—they love the way
it feels when they smear paint on paper,
how it looks when they sprinkle glitter, and
even the soft sound a brush makes as it
crosses the page, says Amy Yang, founder
of Brooklyn Design Lab, an art school for
children. Unlike older kids and adults,
most toddlers and preschoolers aren’t
self-conscious about what they’re doing
or focused on creating a finished product.
That can be hard for parents to accept,
says Lisa Ecklund-Flores, cofounder and
executive director of Church Street School
for Music and Art, in New York City. But
letting go—and allowing kids to enjoy the
process of creation—can reap big rewards.
“Children will be better off in the long run
if they’re allowed just to be in the moment
and express themselves,” she says.
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All of the focus on biosignatures
and extremophiles assumes that life on other
worlds, like life on Earth, will be built
from
as an essential
part of their structures - and use water as a solvent.

complex molecules that
incorporate carbon
a place to do astrobiology, for one key
reason. Suppose we do go to Mars, he
says, and find living organisms in the
subsurface that are DNA based, like life
on Earth. That could mean that DNA
is a universal molecule of life, which is
certainly possible. But it could also mean
that life on Earth and life on Mars share
a common origin. We know for certain
that rocks blasted off the surface of Mars
by asteroid impacts have ended up on
Earth. It’s also likely that Earth rocks
have traveled to Mars. If living microbes
were trapped inside such spacefaring
rocks and survived the journey, which is
at least plausible, they could have seeded
whichever planet they ended up on. “If life
on Mars were found to be DNA based,”
says Hand, “I think we would have some
confusion as to whether or not that was
a separate origin of DNA.” But Europa
is vastly farther away. If life were found
there, it would point to a second, independent origin - even if it were DNA based.
Europa certainly seems to have the basic
ingredients for life. Liquid water is abundant, and the ocean floor may also have
hydrothermal vents, similar to Earth’s, that
could provide nutrients for any life that
might exist there. Up at the surface, comets
periodically crash into Europa, depositing
organic chemicals that might also serve as
the building blocks of life. Particles from
Jupiter’s radiation belts split apart the
hydrogen and oxygen that makes up the
ice, forming a whole suite of molecules that
living organisms could use to metabolize
chemical nutrients from the vents.
The big unknown is how those chemicals could make it all the way down
through the ice, which is probably 10 to

15 miles thick. The Voyager and Galileo
missions made it clear, however, that the
ice is riddled with cracks. Early in 2013
Hand and Caltech astronomer Mike
Brown used the Keck II telescope to
show that salts from Europa’s ocean were
likely making their way to the surface,
possibly through some of those cracks.
And late in 2013 another team of observers, using the Hubble Space Telescope,
reported plumes of liquid water spraying
from Europa’s south pole. Europa’s ice is
evidently not impenetrable.
The relatively crude rover Hand and
his crew are testing at Sukok Lake crawls
along under a foot of ice, its built-in
buoyancy keeping it firmly pressed against
the frozen subsurface, sensors measuring
the temperature, salinity, pH, and other
characteristics of the water. It doesn’t look
for organisms directly, however; that’s
currently the job of the scientists working on another aspect of Hand’s project
across the lake, including John Priscu
of Montana State University, who last
year extracted living bacteria from Lake
Whillans, half a mile under the West Antarctic ice sheet. Along with geobiologist
Alison Murray, of the Desert Research Institute in Reno, Nevada, and her graduate
student Paula Matheus-Carnevali, Priscu
is investigating what characteristics frigid
environments need to make them friendly
to life and what sorts of organisms actually live there.
Useful as the study of extremophiles
is to contemplating the nature of life
beyond our planet, it can only provide
terrestrial clues to an extraterrestrial
mystery. Soon, however, we will have
other means to fill in missing parts of the

Drake equation. NASA has approved a
new planet-hunting telescope known as
the Transiting Exoplanet Survey Satellite. Scheduled to launch in 2017, TESS
will look for planets around our nearest
neighboring stars, finding targets for
astrophysicists searching planetary atmospheres for biosignature gases. The James
Webb Space Telescope, scheduled for a
2018 launch, will make those searches
far easier than they are today - although
recent observations with the Hubble,
including the discovery of clouds on a
super-Earth known as GJ 1214b, make it
clear that nobody is sitting around waiting for the Webb.
“If we limit our search this way, we
could fail,” says Harvard’s Sasselov. “We
need to make an effort to understand at
least some of the alternatives and what
their atmospheric signatures might be.” So
Sasselov’s group at Harvard is looking at
alternate biologies that could plausibly exist on distant worlds, where, for instance,
a sulfur cycle might replace the carbon
cycle that dominates terrestrial biology.
In the background of all this research
is the project that got astrobiology started
more than half a century ago. Although
he’s technically retired, Frank Drake is
still looking for extraterrestrial signals - a
discovery that would trump everything
else. Though Drake is frustrated that the
funding for SETI has mostly dried up, he’s
excited about a brand-new project that
would try to detect flashes of light, rather
than radio transmissions, from alien
civilizations. “It’s wise to try every possible
approach,” he says, “because we’re not
very good at psyching out what extraterrestrials might actually be doing.”
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Snottites are just one of the microbial
communities that exist here. Boston, of
the New Mexico Institute of Mining and
Technology and the National Cave and
Karst Research Institute, says that all told
there are about a dozen communities of
microbes in the cave. “Each one has a very
distinct physical appearance. Each one is
tapping into different nutrient systems.”
One of these communities is especially
intriguing to Boston and her colleagues.
It doesn’t form drips or blobs but instead
makes patterns on the cave walls, including spots, lines, and even networks of lines
that look almost like hieroglyphics. Astrobiologists have come to call these patterns
biovermiculations, or bioverms for short,
from the word “vermiculation,” meaning
decorated with “irregular patterns of lines,
as though made by worm tracks.”
It turns out that patterns like these
aren’t made only by microorganisms
growing on cave walls. “It happens on
a variety of different scales, usually in
places where some resource is in short
supply,” says Keith Schubert, a Baylor
University engineer who specializes in
imaging systems and who came to Cueva
de Villa Luz to set up cameras for longterm monitoring inside the cave. Grasses
and trees in arid regions create bioverm
patterns as well, says Schubert. So do soil
crusts, which are communities of bacteria,
mosses, and lichens that cover the ground
in deserts. If this hypothesis holds up and it’s still only a hypothesis - then Boston, Schubert, and other scientists who are
documenting bioverms may have found
something crucially important. Until now,
many of the markers of life astrobiologists
have looked for are gases, like oxygen, that
are given off by organisms on Earth. But
life that produces an oxygen biosignature
may be only one kind among many.
“What excites me about bioverms,”
says Boston, “is that we’ve seen them at
all these different scales and in all these
wildly different environments, and yet the
characters of the patterns are very similar.”
It’s highly plausible, she and Schubert
believe, that these patterns, based on
simple rules of growth and competition
for resources, could be literally a universal
signature of life. In caves, moreover, even
when the microbial communities die,
they leave the patterns behind. If a rover
should see something like this on the wall
of a Martian cave, says Schubert, “it could
direct you where to focus your attention.”
At the opposite end of North America,
the scientists and engineers shivering
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Microbe-rich biofilmsreferred to as snottitesdrip from the sunless
walls of Cueva de Villa Luz
in Mexico. Living off sulfur
compounds, the microbes
in turn feed midges that
live in the cave

at Sukok Lake are on a similar mission.
They’re working at two different locations
on the lake, one next to a cluster of three
small tents the scientists have dubbed
“Nasaville,” and the other, with just a
single tent, about a half mile away as the
crow flies. Because methane gas bubbling
from the lake bottom churns up the water,
ice has a hard time forming in some places. To snowmobile from one camp to the
other, the scientists have to take a curving,
indirect route to avoid a potentially fatal
dunking. It was the methane that first
drew the scientists to Sukok and other
nearby Alaska lakes back in 2009. This
common hydrocarbon gas is generated by
microbes, known collectively as metha-

nogens, that decompose organic matter,
making it another potential biosignature
astrobiologists could look for on other
worlds. But methane also comes from
volcanic eruptions and other nonbiological sources, and it forms naturally in the
atmosphere of giant planets like Jupiter as
well as on Saturn’s moon Titan. So it’s crucial that scientists be able to distinguish
biological methane from its nonbiological
cousin. If you’re focused on ice-covered
Europa, as Kevin Hand is, ice-covered,
methane-rich Sukok Lake isn’t a bad place
to get your feet wet - as long as you don’t
do it literally.
Hand, a National Geographic emerging explorer, favors Europa over Mars as

critical for life as we know it is water in
liquid form - a powerful solvent capable
of transporting dissolved nutrients to all
parts of an organism. In our own solar
system we’ve known since the Mariner 9
Mars orbiter mission in 1971 that water
once likely flowed freely on the red planet.
So life might have existed there, at least
in microbial form - and it’s plausible that
remnants of that life could still endure
underground, where liquid water may
linger. Jupiter’s moon Europa also shows
cracks in its relatively young, ice-covered
surface - evidence that beneath the ice lies
an ocean of liquid water. At a half billion
miles or so from the sun, Europa’s water
should be frozen solid. But this moon is
constantly flexing under the tidal push
and pull of Jupiter and several of its other
moons, generating heat that could keep
the water below liquid. In theory, life
could exist in that water too.
In 2005 NASA’s Cassini spacecraft spotted jets of water erupting from Saturn’s
moon Enceladus; subsequent measurements by the spacecraft reported in April
of this year confirm an underground
source of water on that moon as well.
Scientists still don’t know how much water might be under Enceladus’s icy shell,
however, or whether it’s been liquid long
enough to permit life to exist. The surface
of Titan, Saturn’s largest moon, has rivers,
lakes, and rain. But Titan’s meteorological cycle is based on liquid hydrocarbons
such as methane and ethane, not water.
Something might be alive there, but what
it would be like is very hard to guess.
Mars is far more Earthlike, and far
closer, than any of these distant moons.
The search for life has driven virtually every mission to the red planet. The NASA
rover Curiosity is currently exploring Gale
crater, where a huge lake sat billions of
years ago and where it’s now clear that the
chemical environment would have been
hospitable to microbes, if they existed.
A cave in Mexico isn’t Mars, of course,
and a lake in northern Alaska isn’t Europa. But it’s the search for extraterrestrial
life that has taken JPL astrobiologist Kevin
Hand and the other members of his team,
including John Leichty, to Sukok Lake,
20 miles from Barrow, Alaska. The same
quest has lured Penelope Boston and her
colleagues multiple times to the poisonous
Cueva de Villa Luz, a cave near Tapijulapa
in Mexico. Both sites let the researchers
test new techniques for searching for life
in environments that are at least broadly
similar to what space probes might en-

counter. In particular, they’re looking for
biosignatures - visual or chemical clues
that signal the presence of life, past or
present, in places where scientists won’t
have the luxury of doing sophisticated
laboratory experiments.
Take the Mexican cave. Orbiting
spacecraft have shown that caves do
exist on Mars, and they’re just the sorts
of places where microbes might have
taken refuge when the planet lost its
atmosphere and surface water some 3
billion years ago. Such Martian cave
dwellers would have had to survive on

an energy source other than sunlight like the dripping ooze that has Boston so
enchanted. The scientists refer to these
unlovely droplets as “snottites.” One of
thousands in the cave, varying in length
from a fraction of an inch to a couple of
feet, it does look uncannily like mucus.
It’s actually a biofilm, a community of
microbes bound together in a viscous,
gooey blob. The snottite microbes are
chemotrophs, Boston explains. “They
oxidize hydrogen sulfide - that’s their
only energy source - and they produce
this goo as part of their lifestyle.”

Scientists at NASA’s Jet
Propulsion Laboratory
(JPL) inspect a probe
like one that might
someday travel
beneath the ice of
Jupiter’s moon Europa
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Orbiting spacecraft have shown that
caves do exist on Mars, and they’re just the sorts
of places where microbes might
have taken refuge when the planet
lost its atmosphere and surface water some
			 3 billion years ago.
before his guests arrived, he scribbled an
equation on the blackboard.
That scribble, now famous as the Drake
equation, lays out a process for answering
his question. You start out with the formation rate of sunlike stars in the Milky Way,
then multiply that by the fraction of such
stars that have planetary systems. Take the
resulting number and multiply that by the
number of life-friendly planets on average
in each such system - planets, that is, that
are about the size of Earth and orbit at the
right distance from their star to be hospitable to life. Multiply that by the fraction
of those planets where life arises, then by
the fraction of those where life evolves
intelligence, and then by the fraction of
those that might develop the technology
to emit radio signals we could detect.
The final step: Multiply the number of
radio-savvy civilizations by the average
time they’re likely to keep broadcasting or
even to survive. If such advanced societies
typically blow themselves up in a nuclear
holocaust just a few decades after developing radio technology, for example, there
would probably be very few to listen for at
any given time.
The equation made perfect sense, but
there was one problem. Nobody had
a clue what any of those fractions or
numbers were, except for the very first
variable in the equation: the formation
rate of sunlike stars. The rest was pure
guesswork. If SETI scientists managed to
snag an extraterrestrial radio signal, of
course, these uncertainties wouldn’t matter. But until that happened, experts on
every item in the Drake equation would
have to try to fill it in by nailing down the
numbers - by finding the occurrence rate
for planets around sunlike stars or by trying to solve the mystery of how life took
root on Earth.
It would be a third of a century before
scientists could even begin to put rough
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estimates into the equation. In 1995 Michel Mayor and Didier Queloz of the University of Geneva detected the first planet
orbiting a sunlike star outside our solar
system. That world, known as 51 Pegasi b,
about 50 light-years from Earth, is a huge,
gaseous blob about half the size of Jupiter,
with an orbit so tight that its “year” is only
four days long and its surface temperature
close to 2000 degrees.
Nobody thought for a moment that life
could ever take hold in such hellish conditions. But the discovery of even a single
planet was an enormous breakthrough.
Early the next year Geoffrey Marcy, then
at San Francisco State University and now
at U.C. Berkeley, would lead his own team
in finding a second extrasolar planet, then
a third. After that, the floodgates opened.
To date, astronomers have confirmed
nearly 2,000 so-called exoplanets, ranging
in size from smaller than Earth to bigger
than Jupiter; thousands more - most
found by the exquisitely sensitive Kepler
space telescope, which went into orbit in
2009 - await confirmation.
None of these planets is an exact match
for Earth, but scientists are confident
they’ll find one that is before too long.
Based on the discoveries of somewhat
larger planets made to date, astronomers
recently calculated that more than a fifth
of stars like the sun harbor habitable,
Earthlike planets. Statistically speaking, the nearest one could be a mere 12
light-years away, which is practically next
door in cosmic terms. That’s good news
for astrobiologists. But in recent years
planet hunters have realized that there’s
no reason to limit their search to stars just
like our sun. “When I was in high school,”
says David Charbonneau, an astronomer
at Harvard, “we were taught that Earth
orbits an average star. But that’s a lie.” In
fact, about 80 percent of the stars in the
Milky Way are small, cool, dim, reddish

bodies known as M dwarfs. If an Earthlike
planet circled an M dwarf at the right distance - it would have to be closer in than
the Earth is to our sun to avoid being too
cold - it could provide a place where life
could gain a foothold just as easily as on
an Earthlike planet orbiting a sunlike star.
Moreover, scientists now believe a
planet doesn’t have to be the same size
as Earth to be habitable. “If you ask me,”
says Dimitar Sasselov, another Harvard
astronomer, “anywhere from one to
five Earth masses is ideal.” In short, the
variety of habitable planets and the stars
they might orbit is likely to be far greater
than what Drake and his fellow conferees
conservatively assumed at that meeting
back in 1961.
That’s not all: It turns out that the range
of temperatures and chemical environments where extremophilic organisms
might be able to thrive is also greater than
anyone at Drake’s meeting could have
imagined. In the 1970s oceanographers
such as National Geographic Explorerin-Residence Robert Ballard discovered
superheated gushers, known as hydrothermal vents, nourishing a rich ecosystem of
bacteria. Feasting on hydrogen sulfide and
other chemicals dissolved in the water,
these microbes in turn feed higher organisms. Scientists have also found life-forms
that flourish in hot springs, in frigid lakes
thousands of feet below the surface of
the Antarctic ice sheet, in highly acidic
or highly alkaline or extremely salty or
radioactive locations, and even in minute
cracks in solid rock a mile or more
underground. “On Earth these are niche
environments,” says Lisa Kaltenegger, who
holds joint appointments at Harvard and
the Max Planck Institute for Astronomy
in Heidelberg, Germany. “But on another
planet you can easily envision that they
could be dominant scenarios.”
The one factor that biologists argue is

© 2015 National Geographic imagazine- Distributed by The New York Times Syndicate. frog, Photograph by Joel Sartore.

Astrobiologist Kevin Hand
prepares to deploy a rover
beneath the ice of Alaska’s
Sukok Lake. When a probe
finally reaches Europa,
its search for life may be
modeled on trial runs like
this. And with the powerful
SLS rocket NASA is designing,
he says, “we could potentially
get to Jupiter and Europa
very quickly”
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The Hunt for Life
Beyond Earth
An electronic signal travels from NASA’s Jet Propulsion
Lab in Pasadena, California, to a robotic rover clinging
to the underside of foot-thick ice on an Alaskan lake.
The rover’s spotlight begins to glow. “It worked!”
exclaims John Leichty, a young JPL engineer huddled in
a tent on the lake ice nearby.
Michael Lemonick
Photograph by Mark Thiessen

It

may not sound like a technological tour de force, but this could be
the first small step toward the exploration of a distant moon.More than 4,000
miles to the south, geomicrobiologist Penelope Boston sloshes through
murky, calf-deep water in a pitch-dark
cavern in Mexico, more than 50 feet
underground. Like the other scientists
with her, Boston wears an industrialstrength respirator and carries a
canister of spare air to cope with the
poisonous hydrogen sulfide and carbon
monoxide gases that frequently permeate the cave. The rushing water around
her feet is laced with sulfuric acid. Suddenly her headlamp illuminates an elongated droplet of thick, semitransparent
fluid oozing from the chalky, crumbling
wall. “Isn’t it cute?” she exclaims.
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These two sites - a frozen Arctic lake
and a toxic tropical cave - could provide
clues to one of the oldest, most compelling mysteries on Earth: Is there life
beyond our planet? Life on other worlds,
whether in our own solar system or
orbiting distant stars, might well have to
survive in ice-covered oceans, like those
on Jupiter’s moon Europa, or in sealed,
gas-filled caves, which could be plentiful on Mars. If you can figure out how to
isolate and identify life-forms that thrive
in similarly extreme surroundings on
Earth, you’re a step ahead in searching
for life elsewhere.
It’s difficult to pin down when the
search for life among the stars morphed
from science fiction to science, but one
key milestone was an astronomy meeting
in November 1961. It was organized by

Frank Drake, a young radio astronomer who was intrigued with the idea of
searching for alien radio transmissions.
When he called the meeting, the search
for extraterrestrial intelligence, or SETI,
“was essentially taboo in astronomy,”
Drake, now 84, remembers. But with his
lab director’s blessing, he brought in a
handful of astronomers, chemists, biologists, and engineers, including a young
planetary scientist named Carl Sagan,
to discuss what is now called astrobiology, the science of life beyond Earth. In
particular, Drake wanted some expert
help in deciding how sensible it might
be to devote significant radio telescope
time to listening for alien broadcasts and
what might be the most promising way
to search. How many civilizations might
reasonably be out there? he wondered. So
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ously disruptive – nature of new technologies. A major driver of past catch-up, if
only in terms of incremental growth, was
the shift of many activities in both the
services and manufacturing sectors from
advanced economies to developing countries with lower wages.
Now, however, a growing array of
activities can be automated. And codingsupported products often have lower costs
per unit of output than even very cheap
labor can provide. So, whereas call centers,
for example, used to be mostly staffed in
low-wage countries, now the computerrobot that does most of the talking can be
located in New York.
That observation should not, however, overshadow fundamental economic
insights – specifically, that trade and the
location of production are determined by
comparative, not absolute, advantage. A
country will always have a comparative
advantage in something; but that something changes. Many advanced countries,

for example, now have a comparative
advantage in high-value-added activities. In
other words, thanks to their highly skilled
labor forces, they are better equipped than
their developing-country counterparts for
activities like the production of madeto-measure specialized goods or, indeed,
anything that requires a highly trained
team to work in close proximity.But the
technology-induced shifts that are underway could portend big disruptions in global
value chains – disruptions affecting both
developed and developing countries. In
fact, we may have entered a period of fundamental change that could weaken growth
everywhere, as the “old” shrinks before the
“new” can occupy sufficient space.
To be sure, the creative destruction that is
taking place seems to be affecting developing-economy growth proportionately more
than advanced-economy growth, largely
because the new technologies are being
put to work where they were invented, and
developing countries have not yet managed

sufficient imitation. But I am not convinced
that “catch-up” opportunities will remain
diminished – not least because it will always
be easier to imitate than to invent.
In fact, it could be argued that new
“leap-frogging” may become possible. As
experience in the telecommunications sector shows, the ability to adopt new technologies without first having to dismantle old
systems can enable rapid progress. The key
to enabling continued convergence – even
at a fairly rapid pace – is good political
governance. Developing-country governments must implement policies aimed at
managing the impending transformation,
while maintaining social solidarity and
cohesion. That is the challenge they must
meet at this time of great disruption.

*

Kemal Derviş, former Minister of Economic Affairs of Turkey and former Administrator for the
United Nations Development Program (UNDP),
is a vice president of the Brookings Institution.
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Will Technology
Kill Convergence?
At the annual meetings of the World Bank and the
International Monetary Fund in Lima, Peru, one topic that
dominated discussions was the slowdown in emergingeconomy growth.
Kemal Derviş *

Hailed

in the wake of the 2008
financial crisis as the
new engines of the world economy, the
emerging economies are now acting as a
drag on global growth, and many argue
that their era of rapid expansion – and
their quest to achieve convergence with
advanced-country income levels – is over.
Are the doomsayers right?
There is certainly reason for concern
– beginning in China. After decades of
nearly double-digit growth, China appears
to be experiencing a marked slowdown –
one that some argue is actually worse than
official statistics indicate.
As China’s growth slows, so does its demand for oil and commodities, with severe
effects for other emerging economies that
depend on commodity exports. Moreover,
the benefits of lower commodity prices do
not seem to have materialized among net
importers, except perhaps India; if they
have, they have been far from adequate
to offset other growth-damaging forces.
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Meanwhile, the advanced economies are
tentatively recovering from the 2008 crisis.
As a result, the differential between growth
in the emerging and advanced economies – aggregated from IMF data, and
including Hong Kong, Singapore, South
Korea, and Taiwan in the emerging group
– has declined considerably. Indeed, after
averaging three percentage points for two
decades and rising to 4.8 percentage points
in 2010, the percentage-point differential fell to 2.5 last year and is expected to
amount to just 1.5 this year.
First, they argue that much convergence
has already taken place in manufacturing.
This is true, but it neglects the increasing
interconnectedness of manufacturing and
services, and the changing nature of many
services. An iPad, for example, must not just
be built; it also needs coding services. In a
sense, it is actually more the product of the
modern services sector than of manufacturing. And there are plenty of untapped
opportunities for technological catch-up in,

say, health, education, and financial services.
Second, emerging-market bears point
out that these economies have gained major productivity benefits from the migration of surplus rural labor to urban areas,
a surplus that will soon be exhausted. This,
too, is true. But it ignores the fact that
there still is a huge reservoir of urban labor in the informal sector that, upon shifting to the formal sector, would provide an
additional boost to productivity.
The pessimists’ third argument is that
emerging economies are not implementing
fast enough the structural reforms needed
to support long-term growth. Again, there
is some truth to this argument: structural
reforms are needed everywhere. But there
is no proven way to measure the pace of
their implementation. As a result, it is difficult to argue that the emerging economies have collectively slowed in their
structural-reform efforts.
But there may be a fourth mechanism at
work, related to the changing – and seri-

Camel’s milk is much more
nutritious than that from a cow. It is lower
in fat and lactose, and higher in
potassium, iron and vitamin c.
when camels were crucial to life, a chapter lost in increasing urbanization and
technology. But there is still pleasure in
raising them, as a touch point to history,
sometimes for milk and meat, for racing
and, yes, for their beauty.
Camel beauty pageants, in which
camels are judged on their looks and
dressage, are held all over Saudi Arabia.
The death in January of Mashoufan — a
male camel who earned celebrity status
after winning first prize in a number of
pageants and was said to be worth more
than $4.5 million — was widely reported,
and his owner received condolences from
around the country.
Camel breeding is a multimilliondollar industry in Saudi Arabia, and late
winter is an especially popular time for
wealthy Saudi camel owners to arrange
parties in the desert to spend time with
their favorite camels. “There’s a lot of
fun involved in owning camels, rearing
them and playing with them,” said Javid
Chowdhury, a Bangladeshi, who works for
a wealthy camel merchant.
Chowdhury said that his sponsor
owns a herd of 114 camels and he keeps
as treasure several photographs of his
camels, who won races in the past. He
explained that because Saudi Arabia
had developed so quickly, camels had a
great deal of symbolism for older Saudis,
and owning them was a pleasurable way
to feel connected with the past and the
glorious heritage of the Kingdom.
The Bangladeshi boy, who grabbed
his camel’s chin and kissed it square on
the mouth, said that “my camels are like
the children of my sponsor… I also love
these animals.” At the market, thousands
of camels of every description are for
sale. In addition to pure white cam-

els, there are woolly black camels and
oatmeal-colored camels. In one pen, a
group of lean young racing camels ate
from a basin shaped like a giant plastic
cereal bowl. In another enclosure, camels marked for slaughter with splashes
of hot pink spray paint on their sides,
exactly one year old and ready for eating,
bellow as they are hobbled and forced
to kneel in the back of a pickup truck or
bigger wagons.
As far as domestication of camels is
concerned, the camels were domesticated
thousands of year ago by frankincense
traders, who trained the gangly cud-chewer to make the long and arduous journey
from southern Arabia to the northern
regions of the Middle East. Then the camel
went on to become the desert dwellers
primary source of transport, shade, milk,
meat, wool and hides.
To appreciate the unique contribution that the Arabian camel has made to
the people and history of desert lands,
one must study the comprehensive
fact-pack on the special characteristics,
body structure and behavior patterns of
this amazing creature. In fact, camels do
not pant, and they perspire very little.
Humans start to sweat when the outside
temperature rises above the normal body
temperature, but the camel has a unique
body thermostat. Camels have broad,
flat, leathery pads with two toes on each
foot. When the camel places its foot on
the ground the pads spread, preventing the foot from sinking into the sand.
When walking, the camel moves both feet
on one side of its body, then both feet on
the other. This gait suggests the rolling
motion of a boat, explaining the camel’s
‘ship of the desert’ nickname.
It is further interesting to note that

a camel can go five to seven days with
little or no food and water, and can lose a
quarter of its body weight without impairing its normal functions. Also, camel hair
is sought after world-wide for high-quality
coats, garments and artists’ brushes, as
well as being used to make traditional
Bedouin rugs and tents.
Today, scientists believe that ancestors
of the modern camel lived in North America at least 40 million years ago, wandering
across the Alaskan ‘land bridge’ to Asia
and eventually Africa. In Asia, two groups
separated to become the two chief types of
camel known today: the dromedary and
the two-humped, shorter-legged camel.
The best camel meat comes from
young male camels. It is regarded as a
delicacy in the Arabian diet, and is gaining
popularity in arid lands where it is difficult
to herd sheep, cattle and goats. Although it
makes for tough chewing, the taste is not
unlike beef.
As far as its milk is concerned,
camel’s milk is much more nutritious
than that from a cow. It is lower in fat
and lactose, and higher in potassium,
iron and Vitamin C. It is normally
drunk fresh, and the warm frothy liquid,
heavy and sweet, is usually an acquired
taste for the Western palate. Most Saudi
camels are females reared for their milk
in dairy herds.
A fully-grown camel can weigh up to
700 kgs. The camel’s capabilities have been
well documented over the centuries, and its
niche in the history of mankind is assured.
But as the camel’s contribution to desert
life today dwindles as the mechanical age
continues to advance, it is up to us and
to future generations to ensure that this
wonderful animal retains a special place in
the heart of tomorrow’s world.
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Camel’s Bazar
1.

Camels offer fascinating glimpses
of Bedouin traditions

2.

Ornamental ropes with flowers
add beauty to desert kings

3.

Camels resting after a long journey
to the camel market

1

2
us tea, coffee, even camel’s milk. On the
top of all, one cannot help noticing that
the desert near the camel market is full
of homes, villas surrounded by large
walls on left and right as one travels
down the desert roads near the capital
city. In fact, these are mostly weekend
homes for Riyadh residents tired of city
life. Some of the most popular forms
of entertainment here are camel races.
People take them very seriously, with
preparations occurring many months
in advance and riders doing everything
they can to train.
First place riders win big prizes.
Traditional folk dances are performed at
Arab festivals, weddings and other special
days; from region to region, there are very
different dances, and of course, there are
the Bedouin dances that live on in Saudi
culture. A big-format camel race will be
held at Janadriyah festival early next year.
Foreigners who witness these dances
often find themselves entranced by what
they are seeing. The Souq Al-Jamal, as
the market is called in Arabic, sprawls
over the open desert for so many acres
that it is handy to have a car to drive
from pen to pen. The days are long past

3
87

- January 2016

One holed up in pens, from wobbly
can find all sorts of camels

legged babies that might grow up to be
racers to imposing studs kept for breeding or those for slaughtering next day. In
fact, the intense haggling is fun to watch
and to enjoy at the camel bazaar near
Riyadh. Trading of camels takes place in
the morning, but it’s usually possible to see
the corralled animals all day long.
One can set out from the capital on
a journey that takes him/her just 45
minutes, to one of the large bazaars where
camels—the kings of the deserts--are sold.
On arrival, you can see all sorts of camels
around you in a range of colors--white,
black and brown. Their sizes vary as much
as their colors, and there are even some
very young camels for sale or for camel

beauty contest there in the market.
As one strolls around, one learns
something about the pricing that goes on;
the prices are high! In fact, camels start
at around $1,000. It was also my maiden
visit to the camel market. I asked people
what the average price of one camel is, and
learn, to my surprise, that it is from $1000
to $50,000. In fact, one man told me that
camels can go for as much as $2 million.
No matter how modern Arab cities are
these days, their abiding interest in desert
life and camels shows no signs of abating.
In fact, they continue to take advantage
of every aspect of camels; their meat, their
milk and their fur are also used. People
at the camel bazaar noted that in recent
years, more and more black camels are being sold. It should be noted in this context

that one adult camel weighs around 500
kilograms. One camel seller Ibrahim AlMufti showed me a juvenile camel he had
raised since it was born.
He told me that he is asking $150,000
for this juvenile camel. I asked what makes
the price of this particular camel so high.
He responds, “The beauty of its face, its
well-formed head and neck.” He goes on
to list more characteristics, which account
for the extraordinary price of this animal.
Nearby, I saw one camel that has already been sold being hoisted by chain
and harness into the back of a vehicle.
The camel is making quite a scene as
it is finally placed into the back of the
truck, prepared now to be transported
to its new home. Ibrahim invites me
and my friends over to his tent, offering
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Camel’s Bazar

A Market for Camel
Lovers

A Trip to
Camel’s Bazaar
It’s dusty, noisy and chaotic, but never mind because
you will indeed experience a whole new world here.
Riyadh's famous camel market is a must visit location. The
camel bazaar near the Saudi capital city is a wonderful
immersion in traditional Arabic culture that's so rare in
the Kingdom or in the Gulf today.
By Ghazanfar Ali Khan
Photos by: Ghaffar Ahmed Khan
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Catch a Wave, if You Dare

A surfer riding Pipeline, off
Hawaii’s Oahu Island. The spot is
known for its substantial swells,
averaging 9 feet in height, and
the rough coral reefs below the
water’s surface.

© 2015 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by Paul Nicklen
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Around the World

Pool of Plenty

An aerial view of Grand
Prismatic Spring in
Yellowstone National Park.
At 370 feet wide and 121
feet deep, the hot spring
is the largest in United
States and third-largest in
the world.
Photograph by Tom Murphy

Chilling Out

A harp seal pup, in white coat phase,
resting on an ice pack in the Gulf of
Saint Lawrence. Harp seals spend
far less time on land than they do
swimming and can remain underwater
for up to 15 minutes.
Photograph by Jennifer Hayes
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A Trip to
Camel’s Bazaar
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The Hunt for
Life Beyond
Earth

An electronic signal
travels from NASA’s
Jet Propulsion Lab in
Pasadena, California,
to a robotic rover
clinging to the
underside of foot-thick
ice on an Alaskan lake.
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