
وضعت فنانة سعودية بصمتها الرائدة في 
عمل مجسمات الصلصال احلراري وتزينها 
على األكواب واألعمال الفنية املختلقة، نظير 
م��ا متتلكه م��ن دق��ة ف��ي النحت والتكوين، 

ومخرجات لونية ذات بعد تشكيلي عميق.
وق��ال��ت الفنانة “أبرار محمد” حتدثت 
ل� “العربية.نت”: إنها تعلمت بشكل ذاتي 
تشكيل الصلصال وحتويله إلى بصمة خاصة 
بها، واستثمار كافة جماليات الصلصال، 
تقول: عشقُت هذا الفن منذ وجودي في حصة 
التربية الفنية، وقدمت العديد من األعمال 
التي حصلت على إعجاب واسع من املجتمع 
املدرسي، ووسائل التواصل، حني لم أنتظر 
املعلومات، بل جلست أبحث عنها وأتعلم 
أبجديات واحترافية فن الزخرفة بالصلصال 

في العديد من املواقع العاملية.
وتابعت احلديث: بعد مرات من احملاوالت، 
استطعت إي��ج��اد –كركتر- لشخصيات 
رسمتها م��ن وح��ي خيالي، وحولتها إلى 
واق��ع من خ��ال ملساتي الفنية، حيث أشكل 
عجينة الصلصال احل��رارى أو الفيمو الذي 
يشبه عجينة السيراميك، فأشعرت باحلرية 
في استخدامها وال��ق��درة على إنتاج أشكال 

جمالية، وحتويل األعمال ملجسمات إبداعية.
وأبانت: أتطلع في املستقبل لتقدمي أعمال 
مبتكرة ملخرجات فن الصلصال احل��راري، 
وكل يوم أجمل أفكاري حتى أصل ملنتج فني 

مميز.
وقدمت العديد من املجسمات الصلصالية 
للمناسبات الوطنية والعاملية، مثل يوم املرأة 
العاملي واليوم العاملي للقهوة واحتفاالت 
التخرج، بحيث خرج الكوب واللوحة إلى 
رحابة اإلبداع وأشكال معبرة عن حب العمل 
وطقوس الشتاء والعديد من املهن املميزة، 
وغيرها من األفكار احلديثة والتي تدعو إلى 

حب العمل وأشكال التخصصات املوجودة.
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أحد املجسمات على كوب

»ناسا« تنشر صورة 
لثقب أسود 

بـ »اللون الوردي«!
ُتظهر صورة ذات ألوان زائفة، التقطها مرصد 
“”تشاندرا لألشعة السينية” في ع��ام 2012، 
انفجاراً غير عادي من ثقب أسود، حيث زاد ناجت 
األشعة السينية مبقدار 3000 مرة على األقل في 

.M83 مجرة
والح��ظ “تشاندرا” ما يسمى مبصدر األشعة 
السينية ULX، أو مصدر األشعة السينية الفائق 
السطوع. ويوفر السلوك الرائع لهذا ULX في 
M83، دليا مباشرا على مجموعة من الثقوب 

السوداء األقدم واملتقلبة وذات الكتلة النجمية.
وأص��درت وكالة ناسا الصورة املذهلة لثقب 
أسود يقذف تيارا من اجلسيمات، حيث ظهر انفجار 

األشعة السينية باللون الوردي.
ومعروف بأن الثقوب السوداء تطلق كميات 
هائلة من الطاقة التي تنفجر من الفراغ في مركزها. 
ومع ذلك، لم ُتر الكثير من الثقوب السوداء وهي 

تطلق انفجاراً جمياً جداً.
وُتظهر صورة من وكالة ناسا موجة ضخمة من 
اجلسيمات الوردية تنطلق من مركز الثقب األسود 

.M83 في املجرة
ول��س��وء احل��ظ، ل��ن تكون اجلسيمات وردي��ة 
بالنسبة للعني البشرية، ألنها “صورة ملونة 
زائفة”. وتتكون الصور ذات األل��وان الزائفة من 

ألوان من الطيف الكهرومغناطيسي غير املرئي.
وتعد الثقوب ال��س��وداء ذات الكتلة النجمية 
النوع األكثر شيوعاً من الثقوب السوداء املوجودة 

في جميع أنحاء الكون.
وتتشكل عندما ينهار جنم ال يقل حجمه عن 
ث��اث��ة أض��ع��اف حجم شمسنا، وج��اذب��ي��ة هذه 
الكيانات قوية للغاية، وال يستطيع حتى الضوء 

الهروب منها.
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 في الصـميم
هناك ف��رق ب��ني اجل��وه��رة الثمينة احملمية بعلبة 
جميلة واحملفوظة في خزنة حديدية، وقطعة الزجاج 
الكريستال امللقاه في كل مكان، ظاهرة سير العشرات من 
الفتيات في وقت متأخر بقصد الرياضة مثيرة للجدل، 
تعرضهن للتحرش من بعض السفهاء يسبب مشاكل 
غير محسوبة النتائج، الرياضة مطلوبة ومحببة في 
أندية خاصة للنساء وليس بالشوارع.. احلياء  تاج 

على رؤوس النساء.
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kuwaityhakeem@  الفيل�صوف
اي نائب سابق أو حالي  أو سياسي أو صحفي أو تاجر أو مغرد  كان يدعم 
الفساد ومع الفاسدين  فرصة ذهبية لك أن تتوب في رمضان  و تعود إلى 

أحضان الشعب  سوف ُنرِحب بكم  أهالً وسهالً

DrJeemaz@  حممد خليفة اجليماز
اذا حاب تستفيد من تأجيل اقساط البنك، أعمل التالي تقدم بطلب إيقاف 
األقساط ٦ شهور، الدولة ستتحمل فوائد ٦ شهور ثم جمع قيمة االقساط في 
مكان خاص شهرًيا ملدة ٦ شهور ثم في الشهر ٧ توجه الى البنك مرًة أخرى 
وادفع املبالغ التي جمعتها، حتى يتم اسقاط فوائد ٦ شهور اخرى سنة بدون 

فوائد حسنًا اليد

fhd_007@  فهد نا�رش اجلنفاوي
عزيزي الشبيح والدمبجي ... كورونا كشفت للشعب الكويتي الشئ 
الكثير.. فساد ... سرقات ... تزوير .. غسيل أموال ... مناصب براشوت .. 
وارتفاع باالسعار .. وشطب مرشحني .. وتهديد بعدم وجود رواتب ... وانت 

ياتافه الزلت تطبل ملن يسرقنا

Jamalalomar@ جمال العمر
التلويح والتهديد بحل املجلس كانت أداة احلكومة تستخدمها للنواب 
اجلبناء من العوده لألمة وانتخابات جديدة ولكن بهذا املجلس ألول مره 
بتاريخ املجالس أن تكون هذه األداة بيد غالبية شرفاء النواب ،، ألن الرئيسني 

على يقني بإنهم لن يعودوا لكراسيهم ،لله دركم. 

munaalayyaf2@  منى بدر العياف
يعيثون في املجلس))تعدي وس��ب ورق���ص((دون ق��درة ال��ن��واب على 
محاسبتهم،تصبح األم��ور فوضى! عندما يشطب عضو منتخب بدون 
تصويت-في سابقه مخالفاً لآلئحه،تصبح األمور فوضى ! عندما-تؤجل 
أستجوابات-رئيس احلكومه”بطرق ملتويه”تصبح األمور فوضى! عندما 

يتم-التصويت-حتت سيطرة”حرس املجلس”تصبح األمور فوضى!

akmshs@ احمد ال�صباح
طموحاتك املستقبليّة ؛ اُسلُكها بشيٍء من الِكتمان إاّل من استوَثقت وّده، 

وأِمنَت جاِنبَه، واحتجت لرأِيه فالطموحات إذا أكثرَت احلديث عنها تعثّرت !

SaudAlMotawa@ �صعود مبارك املطوع
يحاولون اقناعنا بأن خراب الدول ليس بنهب خيراتها و استشراء الفساد 
في مؤسساتها و التالعب في تطبيق القوانني.. وأن خرابها يتم بصرختني في 

مجلس نيابي!

FarisAbaalkhail@  فيييار�س ابيااليخيييل _
دميوقراطية الكويت بكل عيوبها افضل من اي حكم فردي مطلق، الكويت 
نسبيا واحه دميوقراطية في صحراء االوتوقراطية اخلليجيه. وعي شعب 
الكويت وشعوره الصارخ باحلرية، باملقارنه بباقي دول اخلليج، وشعورهم 

بامتالك الكويت وارضها ومواردها جعلهم مواطنون ال رعية.

إرسل كلمة  »اشتراك«

أســـتـــرالـــيـــا تــعــتــزم بــنــاء 
السلكي  تلسكوب  أكبر 

في العالم

 أعلنت احلكومة األسترالية أنها ستستثمر 387 
مليون دوالر أسترالي لبناء أكبر تلسكوب السلكي 

في العالم. 
وقال رئيس الوزراء األسترالي سكوت موريسون 
في بيان له اليوم: إن هذا االستثمار اجلديد سيجعل 

أستراليا موطنا ألكبر تلسكوب السلكي في العالم. 
 وأوضح أن هذا املشروع سيضع الباد ضمن أوائل 
الدول املهتمة بأبحاث العلوم والتكنولوجيا مع توفير 

مئات الوظائف اجلديدة خال مرحلة البناء. 
 وف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن، يعد تلسكوب “فاست” 
الصيني أكبر تلسكوب يلتقط موجات ال��رادي��و في 
العالم، حيث يبلغ ُقطره 500 متر، وميتلك منطقة 

استقبال مبساحة تعادل 30 ملعًبا لكرة القدم.

ثعبان حي
 في وجبة طعام 

تعرضت عائلة أسترالية تقيم في مدينة مومسمان 
بوالية سيدني ملوقف مفزع، بعدما فوجئت بوجود 
ثعبان حي داخل كيس طعام عبارة عن سلطة خس 

اشترتها من متجر “ألدي” الشهير.
وقال أكساندر وايت: كانت األفعى تتحرك وتخرج 
لسانها الصغير.. في الواقع لسانها هو الذي أخبرني 
أنها ليست بدودة عماقة. وأض��اف: ألكون صريحا، 

كنت سأكون أكثر راحة مع الدودة.
وظهر الثعبان أثناء تفريغ مواد البقالة في املنزل، 
حيث اتصلت العائلة مبنظمة  Wires إلنقاذ احلياة 
البرية، التي أكدت أن هذه األفعى هي أحد أكثر أنواع 

الثعابني السامة والعدوانية في أستراليا.
وبلغ طول األفعى حوالي 20 سنتمر، ويبدو أنها 
كانت تنام بهدوء في عبوة اخلس في خزانة البقالة 

املبردة في السوبر ماركت.
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