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١

من  العمارة  أنيق  الصنع،  رائع  ضريح  وهو  القصور"  "تاج  محل  تاج 
شاه  الملك  شيده  بالهند.  برادش  بأوتار  بأكرة  يوجد  ا�بيض  الرخام 
ممتاز  زوجه  رفات  ليضم   (١٦٤٨  –  ١٦٣٠) المغولي  ا£مبراطور  جهان 
محل" الزوجة الثالثة وتعرف بـممتاز محل والتي تدله في عشقها 
كانت  الذي  االسم  عن  محرفة  محل  تاج  وكلمة  لذكراها.  تخليدا 
المهندس  تصميمه  محل.وضع  ممتاز  وهو  ا�ميرة،  تحمله 
شيد  شيرازي.  خان  ا³  وامان  شيرازي  عيسى  بـا�ستاذ  المعروف 
يغطى  مصطبة  على  جدهابور  من  المجلوب  ا�بيض  بالمرمر 
سطحها بالمرمر ا�بيض، وأقيمت عند كل زاوية من زوايا المصطبة 
ارتفاعها ٣٧ م. يحيط بدائر كل منها ثالث  مئذنة متناسقة ا�جزاء 
رباعي،  شكل  في  الضريح  يرتفع  المصطبة  وسط  وفي  شرفات، 
م.   ١٧ وقطرها  الرئيسية،  القبة  البناية  من  ا�وسط  الجزء  وتشغل 
عال  مدخل  ا�ربع  البناية  واجهات  من  ولكل  م.   ٢٢٫٥ وارتفاعها 
ضريح  البناية  وسط  تعلو  التي  الكبرى  القبة  وتحت  بعقد،  مغطى 
بالنقوش  مزخرف  وكالهما  زوجها،  ضريح  جانبه  وإلى  ا�ميرة، 
الكتابية. ويعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة ا£سالمي حيث يعرف 
وإحدى  الهند  في  ا£سالمي  الفن  "جوهرة  بأنه  واسع  نطاق  على 

الروائع الخالدة في العالم".
العمارة  على  ا�مثلة  أرقى  من  العديد  قبل  من  محل  تاج  ويعتبر 
الفارسي  المعماري  الطراز  بين  يجمع  أسلوب  وهو  المغولية، 

والتركي والعثماني والهندي.
العالمي  التراث  مواقع  من  محل  تاج  أصبح  م،   ١٩٨٣ عام  في 
لليونسكو. في حين أن قبة الرخام البيضاء هي الجزء ا�كثر شهرة 
بدأ  الهياكل،  من  متكامل  مجمع  الواقع  في  وهو  محل،  تاج  في 
 ،١٦٥٣ عام  حوالي  في  منه  االنتهاء  وتم  م   ١٦٣٢ عام  حوالي  بناءه 
وعمل فيه آالف الحرفيين. وكان بناء تاج محل موكل إلى نخبة من 
عبد  فيهم  بما  إمبراطوري،  إشراف  تحت  المعماريين  المهندسين 
الكريم معمور خان، مكرمات خان وأستاذ أحمد الهوري وهو يعتبر 

المصمم الرئيسي.

أصول تاج محل ومعماره
في عام ١٦٣١ م كان شاه جاهان، حاكم إمبراطورية مغول الهند 
الثالثة، ممتاز محل، وذلك  زوجته  أوج عزها، كئيبÌ عندما ماتت  في 
أثناء والدة طِفلهما الرابع عشر، جوهرا بيقام. بدأ بناء تاج محل في 
قصة  توضح  جيهان  شاه  لعزاء  المحكمة  سجالت  م.   ١٦٣٢ عام 
الحب التقليدية والتي أصبحت مصدر إلهام لتاج محل. تم االنتهاء 
من الضريح الرئيسي في عام ١٦٤٨ م والمباني والحديقة المحيطة 

انتهت بعدها بخمسة سنوات.
يتضمن مبنى تاج محل توسيع لتصميم التقليدي وأيضا الهندسة 
هذا  العمارة.  بداية  وقت  في  والمغولية  والفارسية  المعمارية 
ا£لهام الخاص جاء من نجاح الفنون التيمورية والمباني المغولية، 
بما في ذلك ضريح أمير غور (ضريح تيمور، سلف من ساللة المغول، 
(والذي  دولها  أود  إيتموند  ،وضريح  همايون  سمرقند),ضريح  في 
المباني  شيدت  ناما.  جهان  ومسجد  الصغير)،  بالتاج  أحيانا.  يسمى 
ا�حمر  الرملي  الحجر  من  سابق  وقت  في  ا�ول  المقام  في 
من  ا�بيض  الرخام  استخدام  على  جاهان  شاه  وشجع  المغولي، 
ا�حجار شبه الكريمة، وقد وصلت المباني التي كانت تحت رعايته 

إلى مستوى جديد من ا�داء والدقة.

التاريخ
بعد اكتمال بناء تاج محل بفترة وجيزة، ُخلع الشاه جاهان من ِقبل 
بالقرب  الجبرية  ا£قامة  تحت  ُوضع  (Aurangzeb)و  أورانكزيب  ابنه 
في  أورانكزيب  ابنه  دفنه  جاهان،  الشاه  وفاة  عند  أغرا.  ِحصن  من 
ضريح بجانب زوجته..في أواخر القرن التاسع عشر، أجزاء من المبنى 
 ،١٨٥٧ عام  الهندية  الثورة  أثناء  الترميم.  إلى  بحاجة  �نها  سقطت 
ُشّوه تاج محل من قبل الجنود وأعيان الحكومة البريطانية، الذين 
نقشوا على أحجار نفيسة وÕزورد ُأخذت من حيطان المبنى. بنهاية 
اللورد كارزون (Curzon)نائب الملك بإعادة  التاسع عشر، أمر  القرن 
على  أشرف  أنه  كما   .١٩٠٨ عام  اكتمل  الذي  محل،  تاج  وترميم  بناء 
المصباح الكبير بالحجرة الداخلية، الذي ُصمم ليشبه إحدى مصابيح 
الخارجية  الحديقة  تصميم  ُأعيد  الوقت،  ذلك  في  القاهرة.  جامع 

بمرجات ذات طابع بريطاني ما زالت نفسها إلى يومنا هذا.

سياحة
تاج محل يستقطب عدد× كبير× من الُسياح، فقد وثقت اليونسكو 
أكثر من مليوني زائر في عام ٢٠٠١، بما في ذلك ٢٠٠,٠٠٠ من خارج الهند. 
ويوجد نظامين لØسعار، فالرسوم أقل للدخول للمواطنين وأكثر 
تكُلفة بالنسبة لØجانب. معظم الُسياح يأتون في الشهور الباردة 
كأكتوبر، ونوفمبر، وفبراير. يوجد قانون يُنص على أنه غير مسموح 
القادمة  التلوث  �سباب  وذلك  القصر،  من  االقتراب  المرور  لحركة 
منها، فُيمنع االقتراب من المجمع وعلى الُسياح السير على ا�قدام 
تعني  (والتي  كاوسبرس  حاليا  الكهربائية.  الحافلة  ركوب  أو 
مركز  بوصفها  استخدامها،  استعادة  يتم  الشمالية)  الساحات 

الزّوار الجديد.

تاج محل



أعلن فريق من مركز الفلك الدولي، ا�ربعاء، نتائج البحث عن النيزك 
الذي سقط، يوم الثالثاء، في منطقة صحراوية بدولة ا£مارات.

وبحسب بيان للمركز، فقد تم العثور على عينتين محتملتين، ا�ولى 
عالمات  عليها  تبدو  صخرية  حديدية-  والثانية  صخرية،  سوداء 

الصدأ.
مغناطيسية  خصائص  وجود  تبين  سريعة،  اختبارات  إجراء  وعقب 

للعينة الثانية، حيث قامت بجذب قطعة مغناطيسية.
وكالة  في  المركز  شركاء  مع  بالتواصل  الفور  على  المركز  وقام 
وتشير  عليهم،  العينات  صور  وعرض  "ناسا"  ا�مريكية  الفضاء 
تكون  قد  الحديدية-الصخرية  العينة  أن  إلى  العلمية  التقديرات 

فعال نيزكا، كما أن ا�مر قد يتعلق أيضا بنيزك قديم.
وكانت كاميرات شبكة ا£مارات الفلكية لرصد الشهب والنيازك، قد 
سجلت كرة نارية المعة جدا ظهرت في سماء ا£مارات يوم الثالثاء 
ثانية   ١١ و  دقيقة  و٤٠  مساء  السابعة  الساعة  في  وذلك  مارس،   ٠٥

بتوقيت ا£مارات.
في  الدولي  الفلك  مركز  قبل  من  الكاميرات  شبكة  إنشاء  وتم 
مع  بالتعاون  المركز  ويديرها  ا£مارات،  دولة  في  مختلفة  مناطق 

وكالة الفضاء ا�مريكية ناسا.
وجرى تم تصوير الكرة النارية من خالل كاميرا فلكية متواجدة في 
أخرى  فلكية  كاميرا  خالل  من  كذلك  تصويرها  وتم  رماح  محطة 
متواجدة في محطة الوجن، وحيث أنه قد تم تصوير الكرة النارية 
الكرة  مسار  لحساب  المجال  يتيح  هذا  فإن  كاميرتين،  خالل  من 
النارية عند دخولها الغالف الجوي ا�رض من خالل حساب المثلثات 

الكروية.
في  الرياح  وسرعة  اتجاه  وإدخال  الالزمة  الحسابات  إجراء  وبعد 
دخل  الذي  السماوي  الجرم  أن  تبين  العليا،  الجوي  الغالف  طبقات 
الغالف الجوي واحترق مسببا الكرة النارية عبارة عن جرم يدور حول 
الشمس على بعد ٣٨٤ مليون كم منها، وبميالن مقداره ١٧ درجة 
دخوله  لدى  سرعته  وكانت  الشمس،  حول  ا�رض  لمدار  بالنسبة 

الغالف الجوي تبلغ ٦٧ ألف كيلومتر في الساعة.

الهائل  االنفجار  أن  (ناسا)  ا�ميركية  والفضاء  الطيران  إدارة  أعلنت 
الذي وقع في الجو العام الماضي فوق بحر بيرينغ قرب روسيا، كان 

بسبب نيزك ضخم.
الذرية  القنبلة  االنفجار كان أقوى بعشر مرات من  أن  ناسا  وذكرت 
قرن،  خالل  انفجار  أكبر  ثاني  ويعد  هيروشيما،  على  أسقطت  التي 

بعد انفجار نيزك في منطقة تشيليابينسك الروسية في عام ٢٠١٣.
 ٢٥٫٦ ارتفاع  على  كان  عندما  ا�حدث  النيزك  في  االنفجار  وحدث 
كيلومترا فقط من سطح الكوكب، وسقط بزاوية حادة تصل إلى ٧ 

درجات عندما تسبب احتكاكه مع الغالف الجوي في االنفجار.
العسكرية  الصناعية  ا�قمار  قبل  من  االنفجار  عن  الكشف  وجرى 

ا�ميركية في العام الماضي، وتم إحالة الحادث إلى "ناسا".
ووفقا لمسؤول الدفاع عن الكوكب في "ناسا" ليندلي جونسون، 
الباحثون  سأل  لذا  للطائرات،  جوي  طريق  قرب  النار  كرة  انفجرت 

شركات الطيران عما إذا كانوا قد رأوا أي عالمات على ذلك.
وكان انفجار ديسمبر ٢٠١٨ قويا بنسبة ٤٠ بالمئة فقط، مقارنة بضربة 
مئات  إصابة  إلى  أدى  الذي   ،٢٠١٣ عام  في  تشيليابينسك  نيزك 

ا�شخاص عندما انفجر.
وتفوق الضوء الصادر من االنفجار عىل نور الشمس لفترة وجيزة، 
وأصاب بعض القريبين من المنطقة بحروق وحطم نوافذ المباني.

تسبب  أن  شأنها  من  صالبة  أكثر  صخرة  إن  يقولون  الباحثين  لكن 
أضرارا وخسائر أكبر.

وكان نيزك تشيليابينسك متوهجا وأكثر حرارة عندما كان على بعد 
هذه  في  سرعته  حساب  جرى  وقد  ا�رض،  فوق  كيلومترا   ٢٨
المرحلة عن ٦٤ ألف كيلومتر في الساعة أو ١٨ كيلومتر في الثانية 

الواحدة.
ذات  حافلة  يضاهي  حجمه  كان  الذي  النيزك  أن  ذلك  ويعني 

طابقين كان أسرع ٢٠ مرة من الرصاصة.
انفجار  منذ  ا�رض  يصيب  جسم  أكبر  تشيليابينسك  وكان 
ألفي  متفجر  نيزك  أو  مذنب  دمر  عندما   ،١٩٠٨ عام  تونغوسكا 

كيلومتر مربع من غابات سيبيريا.

٢

كشف سر االنفجار الغامض قرب
روسيا.. أقوى 10 مرات من هيروشيما

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2HIXNr1 المصدر:

العثور على بقايا نيزك بمنطقة
صحراوية في ا�مارات
https://bit.ly/2HKMuic المصدر:



٣

https://bit.ly/2WvBNn0 المصدر:

جوجارات  والية  فى  الشرطة  إن  الخميس  اليوم  مسؤولون  قال 
غرب الهند اعتقلت ١٠ مراهقين لمخالفتهم حظرا ُفرض مؤخرا 

على لعبة الفيديو الشهيرة بابجى.
الماضى  ا�سبوع  الحظر  الوالية  فى  المحلية  السلطات  وأعلنت 
بين ا�طفال  العنيفة"  "السلوكيات  بانتشار  لمكافحة ما وصفته 
والتى  مومو  تحدى  تسمى  أخرى  ولعبة  بابجى  يلعبون  الذين 

توصف بأنها لعبة تحض على االنتحار.
تم  ثم  المراهقين  احتجاز  تم  إنه  الشرطة  فى  مسؤول  وقال 
لم  الوالية  فى  السلطات  لكن  تحذيرهم.  بعد  عنهم  ا£فراج 
لبابجى  شهيرة  منافسة  وهى  نايت  فورت  لعبة  بعد  تحظر 

أصدرتها شركة (إبيك جيمز) ومقرها الواليات المتحدة.

الشرطة الهندية تعتقل 10 مراهقين
لمخالفتهم حظرا على لعبة بابجى

أخبار التکنولوجیا



أبلغ نادي تشيلسي ا£نجليزي لكرة القدم، ريال مدريد، شرطه 
من أجل الموافقة على السماح لنجمه البلجيكي إيدين هازارد، 
باالنتقال إلى صفوف الفريق الملكي، خالل الميركاتو الصيفي 

المقبل.
لن  اللندني  الفريق  أن  البريطانية،  "ميرور"  صحيفة  وذكرت 
يناقش أي عروض من ريال مدريد بشأن ضم هازارد، في صفقة 

أقل من ٩٨٫٥ مليون جنيه إسترليني.
عرضا  بالفعل  قدم  مدريد  ريال  أن  صحفية  تقارير  وتحدثت 
لكن  إسترليني،  جنيه  مليون   ٨٢ بقيمة  هازارد  لضم  رسميا 

الفريق اللندني رفضه.

٤

عاد ريال مدريد للتفكير مرة أخرى في ضم ساديو ماني جناح 
عودة  هو  والسبب  المقبلة  الصيفية  االنتقاالت  خالل  ليفربول 

زين الدين زيدان.
وذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن زيدان يريد ضم 
في  فريقه  لدعم  المقبل  الصيف  خالل  السنغالي  الالعب 

الناحية الهجومية.
الماضي  الصيف  ماني  ضم  يريد  كان  زيدان  أن  التقرير  وأوضح 
جولين  وقدوم  مدريد  لريال  الفنية  القيادة  عن  رحيله  لكن 
حائال  وقفا  الفريق  لتدريب  سوالري  سانتياجو  ثم  لوبيتيجي 

أمام إتمام الصفقة.
الصيف  منذ  ماني  في  رأيه  يغير  لم  زيدان  أن  التقرير  وأكد 

الماضي وهو مازال يريد ضمه إلى قلعة سانتياجو برنابيو.

عودة زيدان : ريال مدريد يفكر
مجددا في ضم ماني

https://bit.ly/2HTzupC المصدر:

تشيلسي يبلغ ريال مدريد شرطه
للتخلي عن خدمات هازارد

https://bit.ly/2uxGMrp المصدر:



٥

التعاقد مع الالعب كيليان مبابي لوتين مهاجم ونجم نادي إيه إس موناكو  باريس سان جيرمان الفرنسي رسميÌ عن  أعلن نادي 
الفرنسي في آخر ساعات فترة ا£نتقاالت الصيفية الحالية.

وحرص النادي الباريسي على ا£عالن عن تلك الصفقة عن طريق الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" من 
خالل الترحيب بالمهاجم الدولي الفرنسي.

فيما أكد نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي أن التعاقد مع مبابي سيكون على سبيل ا£عارة لمدة موسم واحد فقط، 
ل العقد إلى بيع نهائي في الصيف القادم وُيصبح الالعب داخل ملعب حديقة ا�مراء حتى صيف عام ٢٠٢٢. على أن يتحوَّ

إنتقال  إلى صفقة  القادم  الصيف  باريس ُيجبره على تحويل الصفقة في  العاصمة  لنادي  إلزامي  نادي موناكو بوضع شرط  وقام 
نهائي مقابل دفع مبلغ قيمته ١٦٦ مليون جنيه استرليني.

بينما قام نادي موناكو من جانبه بتوديع الالعب وشكره على ما قدمه معهم في الموسم الماضي وحصولهم على لقب الليغ ١ 
في تغريدة عبر حسابهم على "تويتر".

من ناحية ُأخرى، فإن هناك تقارير صحفية قد أشارت سابقÌ إلى أن المهاجم صاحب الـ١٨ عامÌ سيحصل على راتب سنوي داخل سان 
ر بـ١٨ مليون يورو. جيرمان ُيقدَّ

رسمي³: باريس سان جيرمان
ُيعلن ضم مبابي على

سبيل ا�عارة

https://bit.ly/2UVNRxn المصدر:
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