
سجلت فنانة تشكيلية سعودية بصمة على الساحة الفنية 
اإلبداعية العربية والعاملية، حني متزج خامات العمل الفني على 
السجاد بأشكال مختلفة، تتجسد في إب��راز معاني اإلنسانية، 

وتتحدث عن املرأة السعودية وطموحاتها.
وكونت الفنانة فاطمة النمر التي عاشت طفولتها في بيئة 
البحر والرمل في القطيف شرق السعودية، في داخلها أسلوباً 
مختلفاً، فكانت طفلة فضولية حتب اكتشاف ما حولها، فعشقت 
الطبيعة واجل��م��ال، ال��ذي انعكس على حبها للفن التشكيلي 
بأنواعه، وسط تشجيع والديها، فبدأت رحلتها الفنية عام 1999 
ومشاركتها في العديد من املعارض الفنية الكبيرة في السعودية.

وقالت في حديثها ل�”العربية.نت”: درست أساسيات الفن 
التشكيلي، وعملت في تصميم الذهب واملجوهرات، حتى مارسُت 
الفن التشكيلي كأسلوب في احلياة، لكن أسعى دائماً في أعمالي 
إلى إبراز صورة املرأة، وما تقدمه لبلدها، حتى أصبحُت أجسد 
شخصيات حقيقية ك��ان لها األث��ر في منطقتنا، ففي معرضي 
األخير “ريحانة” عملت نوافذ على املرأة “احلبابة واحلكواتية 
واملعلمة” والالتي كان لهن دور أساسي في تثقيفهن ألبناء البلد 
وتربيتهن، واملعرض جتربة فريدة تتحدث عن العادات والتقاليد 
والطقوس املوجودة التي متارس في املنطقة الشرقية واخلليج 

العربي.
وأضافت: ضمنت في أعمالي إبراز املالبس والنقوش واملعالم 
الثقافية البارزة في املنطقة منذ آالف السنني، إضافة إلى مواقع 
تاريخية وأثرية نفخر بها، مثل قلعة تاروت، ومت نقل معرضي 

إلى لندن وإيطاليا ومصر، واآلن في الرياض.
وأبانت: لكل فنان هدف ورسالة، فالفن هو صوت هذا الوطن، 
حيث تفتخر أنك سعودي، واملرأة السعودية أيقونة عاملية تتجسد 
في جميع املعارض واملتاحف، فجميع أعمالي الفنية جُتسد حب 
الوطن عبر عناصر بيئة وثقافة ومجتمع وفكر، بطريقة إعادة 
تدوير التراث القدمي وجمالياتها وتسلط الضوء بأسلوب حداثي 
فني، فإمياني بالفن هو إمياني بنفسي، ووطني طموحي طموح 

السعودي بال حدود.
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في الهند.. علماء 
يطورون روبوتًا لتسلق 

أشجار جوز الهند 
طور فريق من العلماء في جامعة أمريتا 
فيشوا فيديابيثام في الهند روبوت متسلق 

لقطف حبات جوز الهند من على األشجار.
وي��ع��ود ذل��ك بحسب ق��ول ه���ؤالء إلى 
النقص ف��ي ال��ي��د العاملة امل��س��ؤول��ة عن 
جني املواسم واملساعدة في س��دّ احلاجة 

للقاطفني.
وب��ات بإمكان الروبوت النموذج الذي 
أطلقوا عليه تسمية “أماران”، ومع توجه 
اليد العاملة في الهند نحو شغل وظائف 
تقنية، أن يقوم بقطاف محاصيل جوز الهند 
في فترة تصل إلى 15 دقيقة كما بإمكانه 

العمل لفترات أطول من البشر.
ويتميز الروبوت بجسم حلقي الشكل 
ميكن للمستخدم جمعه حول قاعدة شجرة 

جوز الهند للبدء بعملية القطاف.
ويستطيع املستخدم أي��ض��اً التحكم 
بالروبوت “أماران” إما من خالل وحدة 
ع��ص��ا ال��ت��ح��ك��م أو تطبيق ع��ب��ر الهاتف 
ال��ذك��ي، ملساعدته على تسلق األش��ج��ار 
باستخدام العجالت املطاطية الثمانية 
متعددة االجتاهات. ومتتد ذراع الروبوت 
عند الوصول حلبات جوز الهند الناضجة 
ويقطعها مستعمالً منشاراً دائرياً متصالً، 

نقالً عن مواقع إخبارية.
وجن��ح ال��روب��وت ل��دى إج��راء التجارب 
امليدانية في تسلق أشجار تصل إلى 15.2 
م��ت��راً ذات ان��ح��ن��اءات ف��ي اجل���ذوع تصل 
حتى 30 درج��ة، علماً أن ذلك هو النموذج 
التجريبي السادس ال��ذي يتم العمل على 

تطويره منذ ثالث سنوات.

فنانة تشكيلية تنسج صورة
املرأة السعودية على السجاد

 في الصـميم
من يتابع املشتريات في مؤسسات الدولة يجد العجب 
العجاب من شراء القرطاسية إلى الطائرات..  لو قارنت بني 
أسعار السلع و ما يسجل و أسعار السوق تعرف وبسهولة 
أن املوضوع فيه سرقة وعموالت وعلى سبيل املثال، شراء 
طائرات “اليورفايتر” التي اشترتها الكويت بثالثة أضعاف 

سعرها املعلن، فمن قبض العمولة!! 
لألسف فإن هذه الظاهرة انتشرت عند الصغار، فأصبح 
كل واحد يأكل حسب سعة فمه.. إعادة منهجية الشراء في 
الوزارات و املؤسسات أصبحت حاجة خاصة بعد انخفاض 

أسعار النفط.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

dryousif @dr_alsqobl
اق��ول ألخواتي الفاضالت ناخبات الدائره الثانيه توجدأمامكم 
فرصه تاريخيه كي متثلون في املجلس القادم من خالل تأييدكم 
للمرشحه األستاذه عاليه اخلالد واللتي هي حقامتثل املرأه الكويتيه 
بكل مافيهامن قدره على حتمل املسؤليه وخدمه الوطن بالطرح الراقي 

واخلبره السياسيه
#عاليه_اخلالد

#امه_2020

Manaf Abdullah @Kuwait_Tweets
تأكدوا من شي واحد 

الي يقول يامعود كلها عمليات غسيل ب مبالغ تافهه وال تضر 
االقتصاد الوطني واقتصاد الكويت متني وقوي ..! 

هذا وحده من ثنتني يا مشترك في الغسيل يا انه مايفهم شيء 
االقتصاد املتني اتعبوا عليه ابائنا واجدادنا سنوات منذ تأسيس 

البنوك لم تدخل في اي بنك كويتي اموال حرام.

youssefalbanay@ يو�صف البناي
عندما تتشكل جزيئات كيميائية فإنها تستغرق فيمتوثانية، 
الفيمتوثانية بالنسبة للثانية مثل الثانية بالنسبة ٣٢ مليون سنة! 
العالم املصري الكبير أحمد زوي��ل ك��ان أول من استطاع تصوير 
تفاعل اجلزيئات بهذه الفترة الزمنية البالغة الصغر باستخدام الليزر، 

وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام ١٩٩٩.

MubarakAlnomas@ د. مبارك ف�صي الر�صيدي
زميل تعمل معه كل يوم وفجأة تفقده وحتزن علية بحدود ان ال 
تتوقف عن العمل او تعزي أهلة ويجب عليك االستمرار في املواجهة 

كي التفقد قريب اخر !
يجب ان تستمر ليس لديك الوقت في التفكير بنفسك او بأهلك او 

بأطفالك فيما اذا حدث لك ماحدث لزميلك !
حتياتي لكل الطواقم الطبية في كل مكان

M_Alsabah80@ م. حممد �صلمان ال�صباح
ليش كنت أق��ول ب��أن من الظلم مقارنة #الكويت مع أي دولة 

أخرى)خاصة باملنطقة(
ألسباب عديدة... أهمها

بأن آلية إتخاذ القرار عندنا متر بآلية تضعف وتأخر أثر هذا القرار!
أم��ا عند غيرنا فمحد يقدر يوقف ق��رار رئيس الدولة أو رئيس 

الوزراء
فهذا الفرق بني نظام املؤسسات والدستور

one man show وبني

NaderAlMansour@ نـــادر املــنـ�صـــور
نصيحة من محب لوطنه وأبناء وطنه..

مهما كانت الظروف واألسباب واإلحباط..
ال تسمع ملن يدعوك ملقاطعة اإلنتخابات ،، والله ستندمون طول 

عمركم.. إحسبوها صح..
مايصير تتركون الديرة لهم وتقعدون بالبيت تتحلطمون؟

إنزلوا داحروهم صوتوا حق أي واحد غيرهم على األقل يبقى األمل 
موجود..
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فاطمة النمر أمام إحدى لوحاتها
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رجل يزعم مشاهدة 
»صحن طائر« أخضر
في سماء ليفربول! 

ظهرت صورة جلسم مجهول يتوهج باللون األخضر في 
سماء ليفربول في Liverpool Echo هذا األسبوع بحسب 

زعم شاهد عيان.
وكشف رجل، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان مع 
صديقته عند رؤية اجلسم األخضر املتوهج، في 7 أغسطس 

نحو الساعة 2:45 صباحا.
وق��ال الرجل ل� Echo: “كنت أنا وصديقتي في منزلها 
في بريسكوت، عندما سمعنا ضوضاء عالية باخلارج، مثل 
طائرة، لذلك نظرنا من النافذة ورأينا الكائن. وبدا كطبق 
طائر، مثل احللوى، بقي هناك لبضع ثوان فقط ثم طار عبر 
 Huyton السحب وذهب في االجتاه اجلنوبي الشرقي، نحو

.”Halewoodو
وتابع: “ليس لدينا أي فكرة عما كان عليه، اعتقدنا أنه قد 
يكون انعكاسا لشيء ما في الغرفة، لكننا فحصنا كل شيء 
ولم تكن هناك شاشات أو أي شيء من هذا القبيل، ُتركنا في 
حيرة فعال. لم أر شيئا كهذا من قبل، رأيت أشياء في السماء 

من قبل واعتقدت أنه قد يكون جسما طائرا غامضا.

الفنان الُعماني نبهان الشعيبي..
قصة جناح ومتيز

الفنان نبهان الشعيبي، فنان 
عماني، جنح في حياته الفنية، 
فهو ُيعتبر م��ن جن��وم امل��س��رح، 
حيث س��اع��ده ف��ي ذل��ك عفويته،  
شعبيته الكبيرة لدى اجلماهير، 
و أداؤه املتميز ألدواره، و صدقه 

و إخالصه في التمثيل.
 وك���ان���ت ب���داي���ة ان��ط��الق��ت��ه 
الفنية م��ن على خشبة املسرح 
ل��ي��ك��ون واح����داً م��ن أب���رز وأه��م 
املمثلني املسرحيني في اخلليج 
والوطن العربي. اشتهر بأدواره 
الكوميدية التي حِرص دائماً على 
احتوائها رسالًة هادفًة لتسليط 
ال��ض��وء ع��ل��ى مختلف املشاكل 

االجتماعية.
انطلق الشعيبي مبسيرته 
ال��ف��ن��ي��ة ف���ي م���واق���ع ال��ت��واص��ل 

االجتماعي في ع��ام 2013، بعد 
ذل��ك اجتمع مع نخبة من جنوم 
السويشال ميديا وكُثرت أعمال 
الفنان نبهان الشعيبي واستمّر 
ف��ي ال��س��ن��وات ال��ت��ال��ي��ة بتقدمي 

األعمال املميزة جلماهيره. 
وخ����اض ن��ب��ه��ان الشعيبي 
جتربة العمل السينمائي وله عدة 
أفالم ناجحة، و حاز على إعجاب 
شريحة كبيرة م��ن الشباب في 
دول اخلليج ال��ذي��ن يتعاملون 
معه كنجم في األم��اك��ن العامة، 
وليس ه��ذا وحسب، بل حترص 
بعض اجل��ام��ع��ات واملؤسسات 
على استضافته ف��ي فعالياتها 
وأن��ش��ط��ت��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة، لكونه 
شخصية محبوبة ف��ي املجتمع 

نبهان الشعيبيوقادرة على استقطاب اجلمهور.

إرسل كلمة  »اشتراك«


