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في الصـميم
ال ج��دوى من الفضولية املفرطة في تصوير
احل���وادث ..دون إكتراث بتعطيل مصالح آالف
الناس ،ومن أجل إرس��ال الصور للمجموعات..
البعض ينزل على كتف الطريق من أجل مشاهدة
احلادث ..والشرطة تكون في املوقع وال تخالفهم..
فوضى!!

جامع املدينة التعليمية في الدوحة

Retweet
 @Hamad_Alshamlanد.حمدال�شمالن الرومي
اإلضاءة الطبيعية تعطي إيحاء للمصلني وكأنهم يصلون حتت النجوم

ميثل جامع املدينة التعليمية في الدوحة
أي��ق��ون��ة للعمارة اإلس�لام��ي��ة تعكس عراقة
املاضي وجتسد حداثة املستقبل ،إذ يقف شامخا
بأعمدته اخلمسة الضخمة التي متثل أرك��ان
االسالم اخلمسة ويحمل كل عمود منها آية من

يضم اجلامع أربعة انهار مستوحاة من أنهار اجلنة

آيات القرآن الكرمي ترمز للركن نفسه.
واعتمد تصميم اجلامع على فكرة رئيسية
ترتكز حول مفهومي االستنارة والعلم اللذين
مت التعبير عنهما بشريطني يرتبطان لتكوين
كتل املبنى املختلفة إلى أن ينتهيا باالرتقاء إلى

السماء باجتاه القبلة كرمز ملنارتي اجلامع
الشامختني نحو السماء.
ويستند اجلامع في تصميمه إلى العمارة
االسالمية التقليدية وقيم ومبادئ احلضارة
اإلس�لام��ي��ة ك��اس��ت��خ��دام األح����واش ومفردها

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائلة األيوب
لوفاة

منى عبداللطيف إبراهيم األيوب
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

(ح���وش) والتركيز على اإلض���اءة الطبيعية
واستخدام عنصر املاء في أرجاء املبنى ،إذ يضم
أربعة أنهر مائية تلتف حول املبنى وتتخلله
لتلطيف أجوائه وإرس��اء شعور بالسكينة في
مختلف أنحائه.

 10آالف دوالر ..غرامة ملن
يقطف زهرة نادرة في تركيا
يواجه من يقطف زه��رة «وردة ال��دب» ال��ن��ادرة في
والية أفيون قره حصار ،غربي تركيا ،غرامة قدرها 10
آالف دوالر.
وتشكل هذه الزهرة التي تعرف بني األهالي باسم
«التوليب األحمر» أيضا ،لوحات ساحرة مع تفتحها في
مايو ويونيو ،في «وادي كسرى» ،بقرية غلويازي.
وتصبح املنطقة قبلة لعشاق الطبيعة والتصوير،
مع بدء تفتح هذه األزهار ،واسمها العلمي «paeonia
.»officinalis
ووضعت مديرية حماية الطبيعة واحلدائق الوطنية،
كاميرات خفية ف��ي املنطقة ،لرصد م��ن يقوم بقطف
ه��ذه الزهرة اخلاضعة للحماية ،وف��رض غرامة على
املخالفني ،قدرها  60ألفا و 163ليرة تركية ،ما يعادل
نحو  10آالف دوالر.
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 @ROLEXQ8حمقق النزهة
شنو اخر اخبار الشهادات امل��زورة ؟؟ او احليازات الزراعية ؟؟
او احلصى املتطاير ؟؟ او ازدواجية اجلنسية ؟؟ او تزوير االعاقات
الصحية ؟؟ او العالج السياحي ؟؟ احنا شعب مسكني بسرعة ينسى

 @flower_of_mullaعرباوية خم�رضمة
مبروووك فاز النادي العربي بحائزة املجلس العاملي للمالعب لعام
 ٢٠١٩عن التصميم املعماري ملشروع تطوير استاد صباح السالم
و هذا الفوز يضع الكويت على خارطة تطوير املالعب العامليه حسب
تصريح نائب املدير العام للهيئه الشيخ حمود املبارك ل كونا اليوم

� @roooowyأروى الوقيان
أزمة اليمن مرعبة،وضع األطفال مأساوي يستحق أن تقوم جميع
اجلمعيات احمللية و العاملية ملساعدتهم،يستحقون أي مساعدة ،تبقى
املعضلة في وصول املساعدات لهم و التي حتاول اجلمعيات بقدر ما
تستطيع أن تتحرى الدقة ،و لكن ال يخلو األمر من األمور غير املتوقعة
ولكن االجتهاد قائم دوما.

@Alwasatkuwait

فنان سنغالي يرسم لوحة لترامب مستخدم ًا حوض مرحاض
استخدم الفنان السنغالي
الشاب «بوبو نيانغ» ،حوض
مرحاض في رسم لوحة للرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،بدال من
الفرشاة.
والقت الرسمة تفاعال وإعجابا
واس��ع��ا ف��ي وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي.
وم���ن امل��ع��روف ع��ن نيانغ،
استخدامه لألداة التي يشتهر بها
صاحب لوحته في رسمه بدال عن
الفرشاة.
حيث استخدم سابقا قفازات
لرسم لوحة للمالكم األمريكي
«ف��ل��وي��د م��اي��وي��ذر ج��ون��ي��ور»،
وث��ق��االت ح��دي��د (ال��دم��ب��ل) في
رس��م امل��ص��ارع األمريكي دوين
جونسون.
كما استخدم الفنان السنغالي
كرة السلة في رسم لوحة لالعب

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

وال ابشع من قذف احملصنات وال احقر من شخص يعتقد ان هذا
الفعل الشنيع ال ينقص من رجولته نص رجل

�إدارة الإعالن
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لوحة ترامب

ك��رة السلة األم��ري��ك��ي ليبرون
جيمس.

واس��ت��خ��دم ن��ي��ان��غ ،ح��وض
املرحاض في رسم لوحة مقلوبة
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لترامب ،مستخدما يديه في حمل
احلوض.
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