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 في الصـميم
ي��ص��ادف ال��ي��وم الثامن م��ن م���ارس اليوم 
العاملي للمرأة حتت رعاية األمم املتحدة ، 
وبهذه املناسبة نعلن تأييدنا حلقوق املرأة 
املشروعة وندعم مطالبتها بالعدالة واملساواة، 
ونستنكر التميز والظلم الواقع عليها ، نبينا 
صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء خيراً .. 

ما يكرمهن إال كرمي .

  

@Alwasatkuwait

Retweet

moudi_alhumoud@ مو�صي احلمود
ابسط احلقوق للمرأة الكويتية هو أحترام أختيارها لشريك حياتها 
وحماية أسرتها واستقرارها،،   ضمان االقامة الدائمة البناء الكويتية 
وزوجها حق لها  فلتعمل السلطتان على إقراره دون تأخير،، يوم املراه 

العاملي  مجلس الوزراء  مجلس االمة 2020

nasir_alarbash@ نا�رش حممد الأرب�س
موضوع “املّمية” كشف لنا عن وجود بعض املثقفني واصحاب 
الفكر الذين كنا نعّول على وعيهم، ولكنهم لألسف خيبوا ظنوننا 
فيهم عندما دافعوا عن الفكرة بحجة احلرية الشخصية، حيث تبني أن 
مبدأهم هو خالف تعرف،فكيف يجهل أي عاقل أن في كل مجتمع هناك 

ذوق وآداب عامة،وما ال مينعه القانون متنعه األخالق.

Silent Majority @MajorityD
 س��ؤال: حتويل بعض ال��ن��واب للنيابة بحجة مخالفة التجمهر 
ومخالف القوانني الصحية هل ممكن ان يتم ب��دون رفع احلصانة 

؟!؟!؟!؟!؟

abeeraljumhaa@  عبر اجلمعة
مالحظة شغلة  ان اغلب ال��ق��رارات الصائبة من الشعب عكس 
احلكومة تصدر ق��رارات من داخل الغرفة بدون ما تشوف الوضع 
اخلارجي  نصيحة حكومتي استمعي للعقالء من ابناء بلدك فلديهم 

نظرة ثاقبة بكل االمور لسبب محكوكني حك وعارفني كل شي

bo9afi@ قي�س ال�صطى
يوم املرأة العاملي شعار جميل، لالسف حكومتنا التطبق منه شيئ 
وأعضاء مجلس األمة يتاجرون به كل اربع سنوات وبالنهاية فأن االم 
بالكاد تستطيع أن تكفل أبناءها لإلقامة وال تستطيع ان تسجل بيتها 
ألوالدها لكي يحميهم من عاديات الزمن،فهم مجبرين على بيعه خالل 

عام واال قامت الدولة ببيعه باملزاد

Saleh Yaseen @salehalyaseen
تهمة اطباء اللقاحات ملن ال يرغب في أخذ اللقاح اآلن أو مستقبال 
بأنه ضد العلم والعلماء تهمة تدل على سطحية تفكيرهم واستماتتهم 

لتسويق اللقاح أكثر من الشركات املنتجة نفسها.

adel_alsadoon@  عادل ال�صعدون
املقارنات السخيفة واالستهزاء من االمور املعيبة ان نستهزيء من 
بعض دول املنطقة على طريقة كالمهم ونطق احلروف او استخدام 
مسميات الش��ي��اء نسميها باسم مختلف مثال ذل��ك كثرت لدينا 
املسرحيات التي تستهزيء من طريقة لفظ احلروف عند البحرينيني 

واليمنيني والعراقيني يا اخي اال تعرف ان كل شعب

NaderAlMansour@ نـــادر املــنـ�صـــور
هل تعلم أن اجلدري تسبب مبوت ٣٠٪ من الذي أصيبوا باملرض؟؟ 
هل تعلم أن التطعيم ضد اجل��دري هو الذي قضى على اجل��دري في 
جميع دول العالم؟؟ اللقاحات عبر التاريخ أنقذت البشرية من موت 
محقق، فما ال��ذي مينعك من حماية نفسك وأسرتك بأخذك لقاح 

كورونا؟؟
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متكنت ش��اب��ة س��ع��ودي��ة م��ن إدخ���ال 
النحت والفن التشكيلي إلى صناعة قوالب 
الكيك وتزيينها، للتعبير ع��ن طاقتها 
الفنية، بعد أن احترفت مما تعلمته من 
جوالتها عبر مختلف املنصات التعليمية 
ح��ول ال��ع��ال��م، لتؤسس م��وق��ع��اً عربياً 

مختصاً بتعليم تزيني الكيك.
وقالت الشابة زه��راء آل مغلق، ابنة 
مدينة صفوى بالقطيف شرق السعودية، 
ل� “العربية.نت” عن اكتسابها ملهاراتها 
في النحت والرسم على الكيك: منذ ِصَغري 
وأن��ا مهتمة كثيراً بالفن عموماً، الرسم 
واألعمال الفنية، والتصوير، والديكور، 
وكانت أمنيتي أن أكمل مسيرتي الدراسية 
ف��ي ق��س��م التصميم ال��داخ��ل��ي، ل��ك��ن لم 
يحالفني احل��ظ، فتخصصت ف��ي إدارة 
األعمال، لكن بقي الشغف مشتعالً داخلي، 
وكنت على يقني بأني أملك طاقة فنية البد 

أن أعكسها في مجال فني ما.
وتنفذ آل مغلق أعمالها في مطبخها 
اخلاص مبنزلها: يستغرق صنع العمل 
الواحد وقتاً حسب احلجم، إن كان طابقا 
واحدا أو أكثر، وحسب التصميم، إن كان 
بسيطا أو به تفاصيل كثيرة ودقيقة، 
بعضها يستغرق 4 أي��ام لتجهيز الورد 
أو املجسمات وحدها، وبعضها يستغرق 
أسبوعاً كامالً، وكل تصميم يحكي قصة 
معّينة، للتعبير عن مناسبة سواء كانت 

زفاف أو عيد ميالد أو جناح.
وتكشف التصاميم األخيرة لزهراء آل 
مغلق عن التطور املتصاعد خالل العشر 
سنوات املاضية، حيث كانت بداياتها 

بصقل موهبتها بالتعليم من الشروحات 
املنشورة عبر موقع “اليوتيوب”، بعدها 
التحقت بدورات تدريبية في اخلبر، ومن 
ثم إلى أبوظبي، ودبي، والكويت، وأيضاً 
عن بعد من أستراليا وبريطانيا وأميركا، 
وت��ع��ل��ق: أول���ى الصعوبات ك��ان��ت قّلة 
ال��دورات املتاحة في املنطقة، فأصبحت 

أواجه األخطاء إن كانت في التحضير أو 
التزيني بنفسي وأتعلم منها، ثم كانت 
الصعوبة الثانية في عدم توفر األدوات 
الالزمة للتزيني في ذلك الوقت، أما اآلن 
وبعد ظهور عدد كبير من مصممات الكيك، 
ب��دأت األعمال التجارية املتخصصة في 

مستلزمات الكيك بالظهور في املنطقة.

بولندية تبتكر موقعًا 
وهميًا ملساعدة املعّنفات

ابتكرت كريستينا باباسكو املراهقة البولندية 
موقعاً عبقرياً حاز على جائزة االحتاد األوروبي، إذ 
قررت أن تنشىء متجراً إلكترونياً وهمياً لتؤسس 
خط حياة لضحايا التعنيف املنزلي فيبدين في 
الواجهة وكأنهن يشترين مستحضرات التجميل، 
وتختتم طلبية ال��ش��راء بطلب النجدة. وتتحدث 
كريستينا عن فكرتها التي فازت بجائزة 10 آالف 
يورو قائلة: سمعت بداية عن التعنيف األسري خالل 
جائحة »كورونا« ثم علمت باملبادرة الفرنسية، حيث 
يذهب الناس إلى الصيدلية ليطلبوا كمامة خاصة 
تبلغ الصيدالني بتعرضهم للتعنيف، وأتتني فكرة 

بيع مستحضرات التجميل.
وتكمن فكرة املوقع الذي أسسته حني كانت ال تزال 
في 17 من العمر في إمكانية إخفاء متجر إلكتروني 
وهمي تستطيع الضحية من خالله إيهام املعنف أنها 
تقوم بشراء مستحضرات التجميل فيما تطلب في 
الواقع مساعدة. فحني تطلب كرمي ترطيب على سبيل 
املثال يقوم أخصائي نفسي بالرد عليها بدالً من ممثل 

املبيعات.

مختصون يتمكنون من 
قراءة رسالة ورقية عمرها 

300 عام دون فتحها!

متكن فريق من املختصني من قراءة رسالة ورقية 
عمرها 300 ع��ام دون فتحها، وذل��ك للحفاظ على 
قيمتها التاريخية، بسبب الطريقة الفريدة التي 

أغلقت بها أيضاً.
واستطاع املختصون من قراءة الرسالة التي تعود 
إلى القرن السابع عشر، باستخدام ماسح ضوئي 
لألشعة السينية، ولتكون بذلك أول رسالة يتم 

فتحها رقميا دون فتحها.
وباستخدام ماسح ضوئي لألشعة السينية 
شديد احلساسية، قام فريق من جامعة كوين ماري 
في لندن بفحص الرسالة، التي مت إغالقها بطريقة 
فريدة، تستند إلى طي ورق��ة مسطحة بشكل معقد 

وتأمينها لتصبح مظروًفا خاًصا بها.
وتسمح هذه التجربة األول��ى من نوعها بقراءة 
رسائل عدة من عصر النهضة لم يتم فتحها حتى 
اآلن، يحتفظ بها متحف البريد الهولندي، وذلك من 

دون إتالف الورقة أو كسر اخلتم.
وكانت الرسالة، املؤرخة في 31 يوليو 1697، 
عبارة عن طلب من جاك سيناك إلى ابن عمه بيير 
لو بيرس، وهو تاجر فرنسي في الهاي، للحصول 
على نسخة من إشعار وفاة رجل آخر يدعى دانيال 

لو بيرس.

616 ألف  ـ  »أبوظبي«.. 
درهم فاتورة ماء وكهرباء 

ألحد العقارات
ألزمت محكمة أبوظبي االبتدائية، مالكة عقار بسداد 
متأخرات عن فواتير ماء وكهرباء، بلغت قيمتها 616 ألفاً 

و651 درهماً.
وتفصيالً حسب صحيفة “البيان” اإلم��ارات��ي��ة، فقد 
رفعت اجلهة الشاكية، دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام 
املشكو عليها )مالكة العقار( بأن تؤدي لها، مبلغاً وقدره 
651 ألفاً و616 درهمأً مع الرسوم واملصاريف، شارحة 
دعواها بأنها قامت بتزويد العقار اململوك للمشكو عليها 
بشبكات املاء والكهرباء، إال أن املشكو عليها لم تقم بسداد 

فواتير املاء والكهرباء عن االشتراكات.
وعقبت املشكو عليها بأن العقار يعود إليها إال أنها قامت 
باستثماره وتسليمه لشخص إلدارته، وتولي مهام إنشاء 
فواصل وأقسام وتأجيره دون أن يقوم بسداد املبالغ 
املترتبة على فواتير املاء والكهرباء، مطالبة بإدخال هذا 
اخلصم في الدعوى وإلزامه بأن يؤدي للشاكي املبلغ الذي 

سيحكم به.
وح��ض��ر اخل��ص��م امل��دخ��ل وق���دم م��ذك��رة وط��ل��ب في 
ختامها برفض الدعوى النعدام صفته ولعدم الصحة 
والثبوت وإلزام طالب اإلدخال )مالكة العقار( بالرسوم 

واملصاريف.
وقررت احملكمة ندب خبير حسابي، والذي أشار إلى 
أن ذم��ة املشكو عليها مشغولة لصالح الشاكية مببلغ 
651،616.38 درهماً، وكان ذلك نظير استخدامه خلدمة 

املاء والكهرباء وغرامات توصيالت عدادات الكهرباء.
وأوضحت احملكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من 
مستندات الدعوى أن املشكو عليها حضرت ول��م تدفع 
بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ولم تقدم ما يفيد سدادها 
للمبالغ، ومن ثم فإن احملكمة تقضي بإلزام املشكو عليها 

بسداد مبلغ 651،616.38 درهماً للشاكية.
وع��ن طلب املشكو عليها ب��إدخ��ال املستثمر، أف��ادت 
احملكمة بأنه يتوجب على املشكو عليها أن تسدد املبلغ 

للشاكية، ثم الرجوع على من تريد الرجوع عليه.

سعودية تبدع بتحويل قوالب »الكيك« 
إلى لوحات فنية

أحد قوالب الكيك وقد حتول إلى لوحة فنية

إرسل كلمة  »اشتراك«

الرسالة مطوية بطريقة فريدة


