
رصد مصور ضوئي سعودي ليلة اكتمال 
القمر على مرتفعات احملفار في محافظة 
تنومة، مبنطقة عسير، في مشاهد جسدت 
اجلمال حني تعانق األل��وان والتضاريس 

شكل القمر الدائري.
وقال سعد آل م��داوي ل� »العربية.نت«، 
حني ترقبه اكتمال القمر: عزمُت على التقاط 
القمر في أجمل زواي��اه التي ميكن أن يظهر 
بها بشكل مختلف، ليكون قريباً ومجاوراً 
ألحد املنازل على املرتفعات اجلميلة باحملفار 

وسط محافظة تنومة.
وأض��اف: متركزت في موقعي منذ وقت 
مبكر، حتى خطفت مجموعة م��ن الصور 
ح���ازت على إع��ج��اب الكثير ف��ي منصات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي��ة، وال��ت��ي جسدت 
الطبيعة اخلالبة، وسط تكوينات يصعب 
ت��ص��وي��ره��ا، ف��ال��ص��ور ع��ب��ارة ع��ن رسائل 
تعبيرية عن جمال هذه املواقع، والتي يجب 

أن تصل للعاملية.
وتابع: فاحملفار تعتبر واح��دة من أهم 

وأجمل املواقع السياحية املختلفة، والتي 
تتمتع بطبيعة سياحية خالبة ومؤثرة، 
ويتوافد عليها العديد من السائحني وعلماء 
الطبيعة الدراسني في مجال طبيعة احلياة 
الصخرية والبرية، نظير ما تتمتع به املنطقة 
من رياح موسمية تهب على مدينة تنومة، 
والتي تأتي من اجلهة اجلنوبية الغربية 
للمدينة في فصل الصيف من كل ع��ام، مما 
حترص هذه الرياح على اعتدال املناخ وعدم 

تأثره بأشعة الشمس احلارقة.
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أشعة ويحولها  كهرباء!

ف��ازت م��ادة فلورية جديدة مصنوعة من نفايات 
الفاكهة واخل��ض��راوات التي حتصد األش��ع��ة فوق 
البنفسجية غير املرئية من الشمس وحتولها إلى 
كهرباء، بأول جائزة على اإلطالق في »االستدامة«، 
وهي جائزة جيمس دايسون 2020، وذل��ك وفقا ملا 

نشرته »ديلي ميل« البريطانية.
فقد مت إطالق اسم Aureus على االبتكار املصنوع 
من نفايات احملاصيل املعاد تدويرها والتي ميكن 
تثبيتها على ج��وان��ب املباني حلصد األش��ع��ة فوق 

البنفسجية غير املرئية.
وتوصل إلى االختراع املبتكر مهندس من جامعة 
مابوا في مانيال بالفلبني يدعى كارفي إهرن موغي، 
حيث صنع موغي، الذي حصل على جائزة بقيمة 30 
ألف جنيه إسترليني ملساعدته في تسويق االختراع، 
املادة عن طريق استخالص مركبات اإلنارة العضوية 

من الفاكهة واخلضراوات مثل اجلزر.
وتعمل هذه املركبات على حتويل ضوء األشعة 
فوق البنفسجية عالية الطاقة إلى ضوء مرئي، بينما 
تقوم األل��واح الشمسية املتصلة باملادة بتحويل هذا 

الضوء املرئي إلى كهرباء.
فيما استوحى املهندس الشاب اختراعه من حقيقة 
أن ضوء األشعة فوق البنفسجية يستمر في البزوغ 
حتى في األيام الذي يغيب فيها ضوء الشمس بسبب 

السحب القامتة.
وميكن أن تصطف مادة أوريوس على جانب الكتل 
البرجية لتحويلها إلى »مزارع طاقة شمسية عمودية« 

وتزويدها بالطاقة بتكاليف زهيدة.
كما ال تقتصر مزايا امل��ادة اجلديدة على التكاليف 
املنخفضة فحسب، وإمنا تشمل فوائد متعددة، على 
رأسها حتقيق إع��ادة تدوير منوذجي وح��ل ملشكلة 
نفايات الفاكهة واخل��ض��راوات، والتي تساهم في 
ما يقرب من نصف الطعام الذي تهدره األس��ر، وفًقا 

لدراسة أجريت عام 2018.
وتوفر مادة أوري��وس حال عمليا إلحدى مشكالت 
الطاقة الشمسية، التي تعتمد على الضوء املرئي، 
مما يعني انخفاض كفاءتها خالل األي��ام الغائمة أو 

املمطرة.
وتدعم مادة أوريوس الطاقة الشمسية، من خالل 
امتصاص األشعة غير املرئية طوال الوقت، فيما يعد 
حتسينا ملصادر الطاقة البديلة التي حترق الوقود 
األحفوري، وهي مصادر غير مستدامة وأكبر مصدر 
النبعاثات غازات االحتباس احلراري مثل ثاني أكسيد 

الكربون.

»سرقسطة« في  جديدة  أثرية  اكتشافات 

األندلس  تراث  حتيي  إسبانيا 
املاء  برك  بتجديد  اإلسالمي 

»احلمراء«  قرب 
ق��ررت وزارة الثقافة اإلسبانية ترميم وجتديد 
البرك املوروثة من العهد األندلسي اإلسالمي املجاورة 
لقصر احلمراء في غرناطة إلحياء وظيفتها اجلمالية 

والعملية، كخزان ماء، قبل فتحها للزوار.
وان��ط��ل��ق��ت األش��غ��ال ف��ي ه���ذا امل��ش��روع الثقافي 
التاريخي السياحي، الذي سيستغرق 4 أشهر، قبل 
بضعة أيام بالتعاون مع خبراء جامعة غرناطة حتت 
 la( إشراف هيئة إدارة قصر احلمراء وجنة العريف
Alhambra y Generalife(. وسوف يكلف إجناز 
املشروع نحو 131 ألف يورو، غير أن مردوده املالي 
سياحياً سيكون في املستقبل أكبر بكثير وعلى مدى 

عقود على األقل.
وتهتم إسبانيا منذ النصف الثاني من القرن 20 
بتراثها العمراني األث��ري اإلس��الم��ي اهتماما كبيرا 
وتعمل على حمايته وتثمينه اقتصاديا بإدماجه في 
النشاطات السياحية. وتشجع فرق البحث والتنقيب 
املتخصصة في علم اآلث��ار على البحث عن املزيد من 
بقايا آثار احلضارة اإلسالمية في األندلس لتعيد لها 

االعتبار كتراث تاريخي وطني إسباني.
وفي سياق متصل، عثر علماء اآلثار اإلسبان مؤخراً 
في منطقة سرقسطة، بشمال شرق إسبانيا، على مقبرة 
إسالمية متتد على مساحة 20 ألف متر مربع تعود إلى 
عهد الفتوحات األولى في القرن ال�8 امليالدي وتتضمن 
4500 جثمان. وقد متت معاينة 400 قبر حتى اآلن 
في عملية طويلة النفس يقول العلماء أنها ستغير 
األفكار السائدة حتى اآلن عن العالقة التاريخية لهذه 
املنطقة باملسلمني الذين ال يبدو أنهم كانوا عنصرا 
ن��ادرا بأراضيها حسب صحيفتي »غراناضا أوي« 

و«الباييس« اإلسبانيتني.

 في الصـميم
التعليم ض��رورة قصوى، والب��د من إيجاد حلول عملية 

لتدريس األبناء بالرغم من انتشار جائحة كورونا.
 النقص الكبير في أعداد املدرسني ال بد له من حل، فخوفهم 
من اإلصابة قائم سواء عندنا أو في بلدانهم ، ال بد من تخفيف 
املناهج لضمان استيعابها في الظروف احلالية، واضح ان 
الظرف احلالي خارج إرادتنا، والتعامل معه صعب، فال بد 

من إدارته وفق منهجية إدارة األزمات. 
حمى الله أبناءنا من شر األمراض ووفقهم في التعليم. .
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Dr_Suadalbesher@  د.�صعاد الب�رش
عندي اقتراح... بالنسبة خلدم املنازل .. ملاذا ال يتم فتح الباب جللبهم 
وهناك من هم في حاجة لهم.. ثم يتم حجرهم في احملاجر التابعة لوزارة 
الصحة ملدة اسبوعني على نفقة الكفيل .. والسالم عليكم.. فتحوا على 

الناس ربي يفتح عليكم ويحفظنا واياكم

safira_csr@  م. مها البغلي
سؤالي ألصحاب الكشتات في الصبية وغيرها: ملا تقطون نفاياتكم 
بالبر تتوقعون راح تتبخر وتختفي وال شنو؟؟؟ منو راح ينظف من 

وراكم!؟ رفقاً في البيئة

Dunaal@    د.ُدنا امل�صعان
انا ماني فهمة ليش الصحة مصرة على اغالق املدارس اذا الدراسات 

كلها تشير ان االطفال ما يتضررون مثل الكبار؟؟

ZahraSAlMosawi@ زهرة �صليمان املو�صوي
املفروض من زمان يشوفون حل للتصويت مثال التصويت االلكتروني 
او تخصيص مكان خاص للموبوئني فقط وخاصه مع وج��ود جائحة 

كورونا وهذا داميا كنت أنادي فيه وجوب ادارة لالزمات ألي طارئ !!!

DRJENANALHARBI@  الدكتوره جنان احلربي
بعيدا عن االنتقاد....تسير عملية التعليم عن بعد بسالسه وتأقلم حتى 
ولو كانت هناك سلبيات. بارك الله في جهود األساتذة األفاضل والله 
يوفق طلبتنا .. “اللي علينا سويناه” واعتقد اننا ما زلنا نسير في حارة 

األمان

Dr MohammadAlKandari @Makandari
من يريد ان يتعلم سيتعلم س��واء في قاعة احملاضره باجلامعة او 
قاعة احملاضرة االفتراضية من يبحث عن املعلومة سيجدها في كتابه او 
تسجيل محاضرته او حتى على اليوتيوب وجوجل التعليم عن بعد ليس 
فاشل لكن الفشل هو فشل في املجتمع الذي ما عاد يرى في التعليم اال 

شهاده ليتعني فيها املواطن في وظيفه

arabooد. خرابوه  @5
احلني كل النواب السابقني طلعوا اصالحيني و صايدين احلقنه و 
فاهمني الطبخه و عندهم اخللطه السريه لإلصالحات علشان جذي يبون 
ينزلون االنتخابات ؟ عيل اشقاعد تسوي يا حظي انت وياه ساكتني و 

منطمني ٤ سنني ما سمعنا لكم حس

kw_nawara@   اأنـــوار
كلمة “ماشاء الله” ماراح تنقص منك شي، بس ملا تنسى او مو متعود 
تقولها ممكن مترض احد او متوت نفس ، ممكن عزيز ينفقد ، أو تتشتت 
عايلة، يتأدى عزيز ،أو تدمر مستقبل ويضيع حالل ورزق .يا ناس 
عودوا لسانكم على كلمة “ماشاء الله”في نهاية كل جملة وفي كل مقام 

ومقال،علشان حتمي خلق الله من شر نفسك

رصد ليلة اكتمال القمر على مرتفعات احملفار
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