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في الصـميم
لوحظ مؤخرا ً انتشار املتسولني وابتكارهم أساليباً
جديدة الستعطاف الصائمني في الشهر الكرمي ..
خليجيون يدخلون ال��دواوي��ن ون��س��اء يبحثن في
ح��اوي��ات الزبالة  ..ه��ذه عصابات منظمة لهم من
يدخلهم البالد ويجب على الداخلية حتريك املباحث
العتقالهم ومنعهم ..وعلى الناس عدم التعاطف معهم
والبحث عن احملتاجني احلقيقيني من األقارب !!

الكعبة املشرفة

تتعامد أشعة الشمس فوق الكعبة املشرفة،
الثالثاء املقبل املوافق  23رمضان ،في ظاهرة
فلكية حتدث مرتني سنويا.
وقال رئيس اجلمعية الفلكية بجدة ماجد أبو
زاهرة ،في تصريح لصيحفة «سبق» السعودية،
إن سماء مكة املكرمة تشهد ي��وم الثالثاء 23

رمضان ،وق��وع الشمس مباشرة فوق الكعبة
املشرفة في ظاهرة تسمى التعامد ،وهو األول من
اثنني هذا العام.
وأوضح أنه في هذا اليوم وقت الظهر باملسجد
احل��رام الساعة  12:18ظهرا بالتوقيت احمللي
( 9:18صباحا بتوقيت غرينتش) تقترب

الشمس من سماء مكة ظاهريا ،عندها يختفي ظل
الكعبة املشرفة متاما ،ويصبح ظل الزوال صفرا.
وأضاف أن ظاهرة التعامد تعتبر من الطرق
الفلكية القدمية التي استُخدمت في حتديد اجتاه
القبلة بطريقة بسيطة ،ال تقل في دقتها عن
تطبيقات الهواتف الذكية.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه ميكن اختبار طريقة
التعامد لتحديد اجتاه القبلة لكل القاطنني في
املناطق البعيدة عن مكة في السعودية والدول
العربية واملناطق امل��ج��اورة للقطب الشمالي
وإفريقيا وأوروب���ا والصني وروس��ي��ا وشرق
آسيا.

اكتشاف كائن عمره مليار عام قد
يفسر بداية احلياة على كوكبنا
ظهر في أعماق القاع الصخري في القطب الشمالي
بكندا ،ما يبدو أن��ه أق��رب دليل على بداية احلياة على
األرض .وكشف علماء أن األحافير املجهرية التي عثر
عليها متثل أقدم الفطريات املعروفة على وجه األرض،
وقالوا خالل الدراسة اجلديدة التي نشرت يوم األربعاء
 22مايو ،في مجلة « »Natureإنهم اكتشفوا كيف تعيش
الفطريات متعددة اخلاليا في بيئة يصب فيها نهر أو
مجرى مائي بني  900مليون إلى مليار عام.
وأط���ل���ق ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى ه����ذه ال���ف���ط���ري���ات اس��م
« ،»Ourasphaira giraldaeوأشاروا إلى أنها ما تزال
محفوظة بشكل مدهش ومعقد.
وحتى اآلن ،كانت أقدم حفريات فطرية معروفة تلك
التي عثر عليها في إسكتلندا والتي يعود عمرها إلى 410
ماليني ،مما يجعل الفطريات التي اكتشفت حديثا أكبر منها
مبا ال يقل عن  400مليون عام ،أي بنحو الضعف تقريبا.
ويلقي هذا االكتشاف الضوء على أصول فرع مهم في
شجرة حياة األرض ،ومتكن العلماء من فحص الفطريات
املتحجرة حتت املجهر ،ووج���دوا أن أط��وال أبواغها ال
تتجاوز عُ شر املليمتر ،متصلة ببعضها البعض عبر شبكة
من خيوط متفرعة.
وم��ن املعروف أن الفطريات تلعب دورا حاسما في
النظم البيئية العاملية كما في عملية التحلل العضوي،
وهي تنتمي إلى مجموعة واسعة من الكائنات احلية،
تسمى «حقيقيات النوى» والتي حتتوي على نواة محددة
بوضوح وتشمل احليوانات والنباتات.
وبسبب وج��ود عالقة تطورية وثيقة بني الفطريات
واحليوانات ،يشك العلماء في أن األشكال املبكرة للحياة
احليوانية املجهرية رمبا تكون قد عاشت في الوقت نفسه
الذي عاشت فيه فطريات «.»Ourasphaira giraldae
ويقول كورينتني لورون ،عالم احلفريات بجامعة لييغ
في بلجيكا ،واملؤلف الرئيسي للدراسة املنشورة في مجلة
«« :»Natureإن الفطريات واح��دة من أكثر املجموعات
تنوعا في حقيقيات النوى املعروفة اليوم ،وعلى الرغم من
ذلك ،فإن سجلها األحفوري القدمي نادر للغاية».

Retweet
 @Dr_Mutlaqد .مطلق اجلا�رس
أيها اإلعالمي أو املنتج أو املخرج  ..قد يشتهر برنامجك وتكون حديث الساعة
وجنم الهاشتاقات  !..لكن اعلم أنك محاسب عن كل ضالل تبثّه ،وأنك تتحمّل
انحراف كل من انحرف عن احلق بسببك  ..وخ ّل السبق اإلعالمي ينفعك حينها !..

 @waleedalghanimوليد عبداللـه الغامن
شكرا ً لوزير التربية د .حامد العازمي على قراره املوفق بتخفيف ساعات العمل
للمدارس التي انهت اختباراتها النهائية ونتمنى النظر في تنظيم اختبارات الدور
الثاني لتكون في مدارس موحدة في كل محافظة بدالً من تشغيل املدارس بكامل
طاقتها الجل عدد محدود جدا ً من الطلبة .

� @salahalhashemصالح الها�شم .مواطن salah alhashem
دع��وة أي��ران للقمة اخلليجية هو تصرف القوي ال��ذي يعرض وجهة نظره
ويسمح لغيره بذلك .لنتوقف عن ارسال الوسطاء وليكن اخلطاب االيراني أمام
القمة والعالم أجمع .أذا قبلت اي��ران الدعوة فهو أثبات على سلمية توجه دول
اخلليج العربية .واذا رفضت إيران احلضور.فقد كشفت عن مواقفها أمام العالم.

� @TariqAldowaisanأ.د .طارق الدوي�سان
احلرب شبه مستحيلة! السبب بسيط ،ايران لها أذرع مرئية وغير مرئية في
اكثر من مكان في املنطقة .وبالتالي ،ال مُيكن ضبط «االمور» في بقعة جغرافية
واحدة .ما حدث من «امور» قبل اسبوع ،نبّهت إلى ذلك .الرهان هو ان يتغير النظام
االيراني ،وهذا ايضا ً شبه مستحيل ،فاخلطر يزيد من حلمة الداخل.
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اإلفطار اجلماعي في غزة ..وسيلة تضامن
اجتماعي في مواجهة احلصار اإلسرائيلي
يشهد قطاع غ��زة وسائل
متعددة للتكافل والتضامن
االجتماعي في شهر رمضان
الكرمي أهمها اإلفطار اجلماعي
ملواجهة احلصار اإلسرائيلي
الذي بدأ في صيف عام .2007
وب���ات���ت م���وائ���د اإلف��ط��ار
ال��رم��ض��ان��ي ت��غ��زو ش���وارع
ال��ق��ط��اع ك���إح���دى وس��ائ��ل
التحدي وت�لاق��ي الصائمني
رغم تراكم األزمات اإلنسانية
وسوء األوض��اع االقتصادية
وتشارك في هذه املوائد األسر
الفقيرة واملهمشة وعائالت
املعتقلني والشهداء لتعزيز
صمودهم.
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