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مصور سعودي يوثق بيوت الطني في «حائل»
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في الصـميم
م��ا مت ت��داول��ه م��ن م��رور ال��ط��ائ��رات املسيرة عبر
األراضي الكويتية في عملية ضرب املنشآت النفطية
السعودية وما يتداول حول تصوير بعض الطائرات
ملواقع حساسة في البالد يحتاج إلى مزيد من احلذر
واتخاذ إجراءات احترازية ملواجهة أي عدوان محتمل..
الفرس يضمرون شرا ً للمنطقة..
«اللي يلدغه الداب يخاف من احلبل»!!
تصوير بيت طيني من الداخل

إحدى صور الفي الشريطي

استهوت مشاهد بيوت الطني في حائل ،مصورا ً
سعودياً ،ليتخصص في توثيقها ،مخرجاً لوحات
فنية ومشاهد بديعة ،أظهرت جماليات التراث
العمراني القدمي.
املصور الفوتوغرافي ،وعضو في مجلس إدارة
مجموعة حائل للتصوير الضوئي الف��ي شباب
ال��ش��ر ّي��ط��ي ،ق��ال ل��ـ»ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت»« :خطواتي
األول��ى في التصوير ،كانت بسيطة عندما كنت

أدرس في املرحلة املتوسطة عام  ،1987وكنت
أستخدم الكاميرا الفيلمية ك��وداك بشكل بسيط
وعفوي» .وأض��اف« :ولكن في عام  ،1988كانت
بدايتي الفعلية في التصوير والتوثيق ،فحرصت
على تنمية هوايتي باالطالع في الكتب ،والبحث
والسؤال عن أفضل املمارسات في التصوير ،حتى
التحقت بعدد من ال��دورات التي تقدمها مجموعة
حائل للتصوير الفوتوغرافي».

وأضاف :حتولت صوري حلفظ أجمل املشاعر
والذكريات ،ألقوم بجمعها في ألبوم وأعود إليها
كلما اشتقت لتلك اللحظات وأخذني احلنني لها.
وذكر املصور الشريّطي بأنه مر مبواقف صعبة
أثناء التصوير ،حيث لم يثنه فقدان كاميرته قبل
 30عاماً عن ممارسة هوايته احملببة .ففي عام
 1990هطلت أمطار على مدينة حائل ،فذهب
للتصوير في شالالت صبابة بجبال أجا ،والتقط

عرض سجادة «نوتردام» الضخمة للجمهور في باريس بعد ترميمها

السجادة الضخمة جلوقة نوتردام

تُعرض سجادة طولها  25مترا ً
جنت من حريق كاتدرائية نوتردام
ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي للجمهور في
باريس .وصمم السجادة سان أجن
ونسجها مصنع سافونري الشهير
بني عامي  1825و 1833من أجل

جوقة الكاتدرائية .والسجادة
أحد كنوز الكاتدرائية التي تبرع
بها امل��ل��ك ل��وي فيليب الفرنسي
ع��ام  1841وكانت تستخدم في
املناسبات التاريخية مثل زيارة
البابا يوحنا بولس الثاني عام

 .1980وجنت السجادة املعروفة
باسم «السجادة الضخمة جلوقة
ن��وت��ردام» ،بصعوبة م��ن الدمار
خالل احلريق ال��ذي اندلع في 15
أبريل في املبنى التاريخي وأنقذها
رجال اإلطفاء من النيران.

لكن حلقت بها أض��رار وتنتظر
عملية ترميم في «مركز موبيليه
ناسيونال» املتخصص باحلفاظ
على األثاث التاريخي.
وقال مدير املركز إن فريقاً بدأ
عملية الترميم املليئة بالتحديات
بعد احلريق مباشرةً.
وك��ان وزن السجادة املشبعة
ب��امل��ي��اه وقتها ط��ن�ين ،أي ضعف
وزنها املعتاد .وبعد نقلها جرى
جتفيفها وجت��م��ي��ده��ا مل��ن��ع منو
الفطريات والطفيليات عليها.
وعرضت السجادة للجمهور
مرتني فقط خ�لال األع���وام ال��ـ 30
امل��اض��ي��ة ل��ك��ن س��ت��ك��ون رؤيتها
م��ت��اح��ة خ�ل�ال احل���دث السنوي
«أي��ام ال��ت��راث األوروب���ي» وال��ذي
تستضيفه باريس يومي  21و22
سبتمبر اجلاري حيث تفتح املباني
املغلقة عادة أمام اجلمهور أبوابها
للزائرين.

مجموعة من الصور.
وفي تلك الرحلة ،شده منظر الشالالت ،وقام
بتسلق اجلبل اللتقاط صور من األعلى ،فسقطت
الكاميرا وذهبت مع السيل ،وخسر ص��ور ذلك
اليوم .وك��ان يوماً حزيناً لم ينسه منذ  3عقود،
ويقول الشريطي »:قمت على الفور حينها بشراء
كاميرا أخرى إلكمال رحلتي مع الضوء ،كنت أشعر
بشغف كبير نحو الكاميرا أحس به كل من حولي».

علماء يكشفون أهمية
الشاي لصحة الدماغ
وجدت دراسة أن شرب الشاي ميكن أن يكون مفيدا
للدماغ وأنه مينع التدهور املعرفي املرتبط بالعمر.
واآلن ،يقول الباحثون إن استهالك الشاي بانتظام،
ميكن أن يكون اختيارا بسيطا لنمط احلياة يعزز صحة
ال��دم��اغ .وف��ي ال��دراس��ة ،طُ لب من  30بالغا ،جت��اوزت
أعمارهم  60عاما ،املشاركة في مجموعة من االختبارات
املعرفية .وق��ام الباحثون بقيادة فريق من اجلامعة
الوطنية ف��ي س��ن��غ��اف��ورة ،ب��إج��راء تصوير بالرنني
سئلوا عن عدد املرات
املغناطيسي للمتطوعني ،الذين ُ
التي يشربون فيها الشاي األخضر أواألسود أو األولونغ
الصيني ،وكذلك القهوة.
وأظهرت النتائج أن املشاركني الذين احتسوا الشاي
 4مرات على األقل في األسبوع ملدة  25عاما ،لديهم أدمغة
صحية مبعدل أكبر.
وقال الدكتور فنغ لي ،الباحث الرئيس في الدراسة:
«نتائجنا تقدم أول دليل على املساهمة اإليجابية لشرب
الشاي في بنية الدماغ .كما أن تناول الشاي بانتظام
له تأثير وقائي ضد التدهور املرتبط بالعمر في تنظيم
الدماغ».
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تركيا تطور مناظير حرارية
هي األفضل عاملي ًا

تطوير مناظير حرارية

طور مهندسون أتراك ،مناظير حرارية توصف بأنها من الفئات األفضل
عامليا ،مستخدمني فيها أكثر العناصر التكنولوجية تطورا.
وأوضحت شركة  »»Transvaroاملنتجة للمناظير ،أنها قدمت منتجاتها
للقوات املسلحة التركية ،وقوات األمن ،مضيفة أنها تقوم بتصديرها خارج
البالد .وأضافت أن املناظير طورها مهندسون أت��راك وأصبحت في وقت
قصير من أكثر األجهزة اهتماما في املعرض الدولي ملعدّات الدفاع واألمن
( )DSEIفي لندن.
ويزن املنظار  2.5كغ ،ويحتوي على كاميرا حرارية مدمجة وكاميرا
مرئية ،ومزودة مبستكشف ليزري للمدى ،إضافة إلى نظام حتديد املواقع
« »GPSوبوصلة إلكترونية.
ويتميز املنظار بقدرته على اكتشاف املركبات بدقة على بعد  13كيلومتر،
واكتشاف األشخاص بدقة على بعد  9كيلومترات.
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