
بعد أن فقدت السيدة حليمة خمسا من بناتها ذات صبيحة في 
حادثة غرق مركب في نهر النيل بشمال السودان، لم جتد لها من عزاء 

سوى الدموع واألسى وهي تنظر باجتاه النهر.
وقد أثارت واقعة وفاة 22 طفالً وطبيبة في غرق قارب بنهر النيل 
في شمال السودان يوم األربعاء 15 أغسطس، ردود أفعال واسعة من 

احلزن لدى املجتمع السوداني.
فاألطفال هم طلبة مدارس كانوا يعبرون إلى الضفة الثانية من 
النهر للحاق بالدراسة، ج��اؤوا من ع��دد محدود من األس��ر وقرية 

واحدة.
وفقدت حليمة وزوجها عمر سليمان البصير بناتهم اخلمس 
وهن: جواهر ورمي وتوسل وفاطمة الالئي يدرسن مبرحلة األساس 

وشقيقتهن الكبرى رهام التي تدرس باملرحلة الثانوية.
وفي وقت سابق مت تداول صور البنات اخلمس في صورة قدمية 
لهن، ومن بعدها انتشرت صورة الوالد املكلوم وهو يجلس في بيت 
العزاء الذي كان بجوار النهر في انتظار انتشال اجلثث من النهر 
الهائج في شهور فيضانه املستمرة من يوليو إلى أغسطس في موسم 

اخلريف.
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زفاف جماعي لـ500 شخص 
بحضور الرئيس الفلسطيني

أقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عرسا جماعيا ألكثر من 
500 عريس وعروس، في مقر الرئاسة برام الله.

وأقيم العرس مبشاركة العرسان وذوي��ه��م، بحضور عباس 
ورئيس وزرائه وعدد من املسؤولني، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وق��دم عدد من الفنانني الفلسطينيني، منهم إبراهيم صبيحات 
ويعقوب شاهني وهيثم خاليلة، عدة أغنيات خالل احلفل، إضافة إلى 

مشاركة الفرقة املوسيقية لقوات األمن الوطني.
وارتدت كل عروس من املشاركات في احلفل الثوب الفلسطيني 

املطرز.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: »مبادرة العرس 
هي مبادرة كبيرة ضمن مبادرات الرئيس املنحازة للشباب. العرس 

اجلماعي يسهل حياة الشبان ويسهل زواجهم«.

العثور على كوكب من حديد 
خارج املجموعة الشمسية

اكتشف مجموعة من العلماء كوكبا، خارج 
املجموعة الشمسية، يحتوي غالفه اجلوي على 

كمية كبيرة من احلديد.
 ،»KELT-9b« وأطلق العلماء عليه اس��م
ويتمتع بدرجات حرارة عالية جدا بسبب قربه 
من النجم األم، مما يسبب في تبخر املعادن على 
سطحه، وفق ملجلة » Science Alert« العلمية.

ويبعد الكوكب الغريب 620 سنة ضوئية عن 
كوكب األرض، حيث تصل حرارته إلى 4300 
درجو مئوية )ولتصور هذه احلرارة، فإن درجة 
احل��رارة على سطح الشمس تصل إل��ى 6000 
درجة مئوية(. ويكمل الكوكب دورة كاملة حول 
جنمه »HD 195689« في أقل من 36 ساعة، 
وذلك يعود إلى املسافة القصيرة التي تفصلهما 
عن بعضهما البعض، كما يحتوي غالفه اجلوي 

على الهيدروجني بشكل رئيسي.
ووفقا لعلماء الفلك، فإن احل��رارة املرتفعة 
على الكوكب ال تساهم في تبخر املعان فحسب، 

بل مينع تكثيفها أيضا.

دأب حجاج بيت الله احلرام على السؤال دوما عن 
أسرار الكعبة املشرفة، وما في داخلها، ومتعلقاتها، 

لشفاء فضولهم من أسئلة لطاملا أحلت عليهم.
وقبل سنوات، متكنت الرئاسة العامة لشؤون 
املسجد احل���رام واملسجد النبوي، م��ن إق��ام��ة أول 
معرض دائم لعمارة احلرمني الشريفني، يضم أهم 
متعلقات البيت العتيق التاريخية منذ عهد النبوة 

إلى يومنا هذا.
موقع سكاي نيوز عربية، قام بجولة في املعرض 

ال��ذي أضحى مقصدا للحجاج واملعتمرين، ممن 
يريدون معرفة تفاصيل كل جزء وقطعة من الكعبة 

املشرفة ومتعلقاتها التاريخية.
وينقسم املعرض إلى 7 أقسام تضم قاعة استقبال، 
وقاعة للمسجد احل���رام، وقاعة للكعبة املشرفة، 
وأخ��رى للصور الفوتوغرافية، إضافة إلى قاعات 

املخطوطات، وقاعة املسجد النبوي، وقاعة زمزم.
وم��ن أب���رز مقتنيات امل��ع��رض س��اري��ة للكعبة 
املشرفة، وه��ي عبارة عن عمود بقاعدة وت��اج من 

اخلشب يعود إلى سنة 65 للهجرة النبوية، إضافة 
إلى باب الكعبة املشرفة الذي أمر بصناعته مؤسس 
اململكة العربية السعودية امللك عبد العزيز عام 

.1944
وت��ب��رز ب��ني مقتنيات امل��ع��رض قطع تاريخية 
عتيقة، مثل مفتاح نادر للكعبة يعود لعهد السلطان 
العثماني عبد احلميد الثاني سنة 1891، إضافة إلى 
مقتنيات تاريخية لبئر زمزم، وميزاب لتصريف مياه 

األمطار يعود لسنة 1891.
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 في الصـميم
مما يؤسف له أن متر ذكرى عيد األضحى املبارك 
بهدوء وتختفي مظاهر الفرح ويتسابق الناس على 
املطار واملنافذ وتتحول البلد إلى مدينة أشباح... 
تغيب الفرحة ألن معظم الناس لألسف لم يجتهدوا 
بالعشر األول من ذي احلجة حتى يكون العيد 
جائزة لهم... نسأل الله أن يبارك للجميع وأن مين 

على أمتنا باخلير والسعادة.

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد

علي امل عودة احلزم والقوة في التدريس في مدارسنا مع احترام 
امل��درس كما كان ..مثل ايام زمان ...زماننا اجلميل حني كنا نعمل الف 
حساب للمدرس ..فندرس ونحفظ وال ُنعلي صوتا وال رأسا احتراما 

وتقديرا له.

Najla al zaid@Najla08789539

لألسف أصبحت حقوق املساكني ذوي االحتياجات اخلاصة سبيل 
لناس ماتستحق واملعاق اللي م��اوراه واسطة يشوحونة برا الهيئة بال 
ضمير أشفق عاللي يدخل احل��رام والسعير في بطنه وبطن عوايلهم 
وكيفكم اشبعوا بس مو لدرجة تظلمون الناس املستحقة وواضحة 

وتسلبون حق موفرة أبونا ومرسوم أميري بقراراتهم ومزاجكم

Eng. Sarah Al-Ahmadi@SarahAlahmadi

النصابني كانوا يقولون العقار االبن البار، وكانوا يلعبون على هالوتر، 
منو الي راح الضحية؟ كل انسان مجتهد حاول ان يرسم مستقبل جميل، 
وطبعا الي شروا مشاع هم ابتلشوا مبشاكل املالك وموقادرين يسوون 

شي بسبب عدم وجود احتاد مالك شركات النصب العقاري

كنوز الكعبة املشرفة

فنان سوري يرسم لوحات احلرب والسالم باحلجارة
يجتاز الفنان ال��س��وري ن��زار 
ع��ل��ي ب���در م��س��اف��ة 60 ك��م سيرا 
على األق��دام يبدأها من منزله في 
الضاحية اجلنوبية بالالذقية 
م���رورا ب��أزق��ة امل��دي��ن��ة وط��رق��ات 
ال��ق��رى الترابية حتى يصل إلى 
شاطئ البحر حيث يجمع احلصى 
التي قذفتها األم��واج عبر السنني 

على اليابسة.
بعد ذلك، يقوم الفنان السوري 
بنقلها إلى سطح منزله الذي اتخذ 
منه مشغال تولد فيه جميع أعماله 

الفنية.
وم��ع أن الفنان ب��در امتهن فن 
النحت بالفطرة إال أن احلرب التي 
تتعرض لها بالده سوريا فجرت 

عنده موهبة جديدة وفريدة من 
نوعها وهي تشكيل احلصى على 

حجار البازلت.
الفنان بدر حتدث عن 25 ألف 
ل��وح��ة أجن���زه���ا خ���الل س��ن��وات 
احل�����رب، ه���ي ك��اف��ي��ة ل��ت��دخ��ل��ه 
موسوعة غينيس، وقد بدأ بتشكيل 
أول لوحة ملشهد املواطنني املدنيني 
الذين كانوا يهربون من منطقة 
ال��رم��ل الفلسطيني ف��ي الالذقية 
الذي شهد في بداية احلرب أعماال 
إره��اب��ي��ة م��ن ق��ب��ل امل��ج��م��وع��ات 
املسلحة، فمشهد الناس يخرجون 
حاملني أطفالهم وأغراضهم إلى 
منطقة وج���ود اجل��ي��ش العربي 
السوري ألهمه تلك اللوحة األولى.

الشريفني احلرمني  لعمارة  معرض  أول  في  املشرفة«..  الكعبة  »كنوز 

األلم يعتصر السودانية التي 
فقدت بناتها اخلمس غرقًا

الفنان السوري نزار علي

 ،DARPA وقع اختيار وكالة أبحاث مشروعات الدفاع املتقدمة
التابعة ل� البنتاغون، الختبار مفهوم غير مسبوق لطائرة بدون طيار، 
متهيداً لتبني مراحل تطويرها وح��ل املشكالت التي تعوق التقنية 
اجلديدة. وامتاز املفهوم اجلديد عن باقي مشروعات ال��درون األخرى، 
التي مت تقدميها إلى DARPA، بأنه يتم شحنها بالطاقة الكهربية 
أثناء التحليق في اجلو بواسطة أشعة #الليزر، مبا يعني أنها تستمر 
 popular« في التحليق عاليا لفترة زمنية غير محدودة، بحسب موقع
mechanics«. وت��زود ال��درون بالوقود بواسطة أشعة الليزر عبر 
ألواح طاقة شمسية في األجنحة، وبخاصة اجلناح الظهري، إضافة إلى 

البطاريات في جسم الطائرة بدون طيار.
كما توفر البطاريات املصدر الرئيسي األول��ي للطاقة، ولكن عندما 
توشك البطاريات على النفاد، فإن مشغلي ال��درون يقومون بتصويب 

شعاع ليزر باجتاه ألواح الطاقة الشمسية.
وميكن للدفعات املنتظمة من أشعة الليزر أن تعيد شحن بطاريات 
الطائرة إلى النقطة، التي ميكن أن تبقى فيها محلقة في اجلو إلى أجل غير 

مسمى.

»درون«  لشحن  الليزر  أشعة 
حتلق حتى أجل غير مسمى


