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فنانة أميركية جتمع اخلط والرسم في لوحاتها ببراعة
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في الصـميم
معروف في جميع دول العالم أن إعادة سفلتة الشوارع
تتم من دون أن يشعر بها مستخدمي الطرق ما عدا بالدنا
التي تزيل الطبقة العلوية للشارع وتظل مكشوفة ألشهر
في بعض األح��ي��ان ..توقف ثالثة أرب��اع شركات خلط
األسفلت جعل الباقني يتحكمون باألسعار واخللطات
مختلفة ..االستعانة بشركات دولية إلنهاء املهمة أصبح
ضرورة..
راحة الناس أهم من مصالح التجار!!

الفنانة األميركية ساروش عارف

جنحت الفنانة األمريكية ساروش عارف ،في
ابتكار أسلوب فني خاص بها يعتمد على اجلمع
بني اخلط التقليدي ،والرسم الزيتي ،في لوحاتها.
وجاءت عارف من والية نيويورك األمريكية،
إلى مدينة إسطنبول ،بهدف دراس��ة املاجستير
بجامعة ابن خلدون ،حيث تأثرت هناك كثيرا
باألماكن األثرية وفن اخلط العربي التقليدي،

إذ تعد إسطنبول من أهم مراكزه على مستوى
العالم ،ما دفعها لتعلمه .وفي لقاء مع األناضول،
قالت ع��ارف بأنها ج��اءت إل��ى إسطنبول قبل 4
أعوام ،وأن جمال املدينة أصبح مصدر إلهام لها
في الكثير من لوحاتها .وأضافت بأنها كانت
تقوم بالرسم والتخطيط مبستويات بدائية قبيل
قدومها إلى إسطنبول ،وأنها حظيت بفرص كثيرة

لتطوير قدراتها مع مجئيها إل��ى تركيا ،حيث
تعرفت هنا على أساتذة قديرين في فني اخلط
والرسم .وأشارت إلى أنها تقضي الكثير من وقتها
حاليا مبزاولة فن اخلط التقليدي ،وأن إسطنبول
تعتبر مكانا رائعا ملمارسة الفنون اإلسالمية
كافة .وأردفت بأن كافة أرجاء إسطنبول حتتوي
على مبان أثرية تاريخية رائعة ،تضم بداخلها

لوحات بديعة من اخلط التقليدي.
ولفتت إل��ى أن زوج��ه��ا وطفلها لعبا دورا
كبيرا في توجهها نحو فن اخلط العربي ،حيث
ق��ال��ت «ل��ق��د شجعني زوج���ي كثيرا ف��ي مجال
الرسم والتخطيط ،حيث أقوم بشكل عام بكتابة
حروف وكلمات بفن اخلط على رسومات األماكن
التاريخية ،وباقي الرسومات املجردة».

السنغال ..حتف فنّية من رحم النفايات اإللكترونية
من النفايات ،وخصوصا اإللكترونية منها،
تصنع أنامل سنغالية في جزيرة غوريه قبالة
العاصمة داك���ار ،حتفا فنية ،في إب��داع يحمي
البيئة م��ن ال��ت��ل��وّ ث ،ويطلق العنان للطاقات
واملواهب.
فنانون سنغاليون اختاروا حتويل النفايات
إل��ى أشكال مختلفة ،بينها رس��وم وموسيقى
ومتاثيل ول��وح��ات ،جتمع بينها امل��واد األولية
املستخدمة ،والرغبة في إعادة احلياة إلى األشياء
املهملة.
وف��ي حديث لألناضول ،ق��ال الفنان محمدو
امبودجي ( 40عاما) ،إنه يحصل على النفايات

فنان سنغالي في جزيرة غوريه

التي يصنع منها أعماال فنية من دك��ار ،أو من
حاويات النفايات في جزيرة غوريه.
وأوض��ح أن��ه يستخدم أي نفاية في أعماله
الفنية ،مثل الهواتف اجلوالة التالفة ،والساعات
واآلالت احلاسبة وآالت التصوير وامل�لاع��ق
والشوك وأغطية املشروبات الغازية وغيرها.
ومستلهما م��ن ت��اري��خ غ��وري��ه ال��ت��ي تلقب
بـ»جزيرة العبيد» ،أضاف امبودجي ،أنه صنع
شكال على هيئة إن��س��ان ،عبر استخدام هاتف
ج���وال ت��ال��ف ،ب��أط��راف م��ن ال��س�لاس��ل حتاكي
القرن السادس العشر ،حني كان البرتغاليون
يستخدمون جزيرة غوريه مركزا لتجارة العبيد.

حل لغز ظهور
الثقوب الغامضة
في القطب اجلنوبي!
ظهرت ثقوب ضخمة في اجلليد
البحري بالقطب اجلنوبي منذ
أسابيع ،ما أث��ار حيرة العلماء
ح����ول ال���ع���ال���م .ول��ط��امل��ا شهد
اخلبراء ظهور الثقوب اجلليدية
الغامضة ،التي تسمى «بولينيا»،
حيث تستمر من عدة أسابيع إلى
أشهر ،لتكون مبثابة واحة لطيور
البطريق واحليتان.
وب�ين عامي  1974و،1976
فُقدت مساحة (بحجم نيوزيلندا)
من اجلليد البحري في أنتاركتيكا،
بسبب انتشار عدة «بولينيات»
ضخمة ف��ي وق��ت واح���د .وعلى
الرغم من حتليل مشاهد عديدة
عبر األق��م��ار الصناعية ،إال أن
العلماء أصيبوا باحليرة لفترة
طويلة حول كيفية تشكلها.
واآلن ،أف��ادت دراس��ة جديدة
ب��أن الفجوات أو الثقوب ،التي
تغطي ك��ل منها مساحة بحجم
س��وي��س��را ،ن��اج��م��ة ع��ن ظ��روف
جوية ودوامات حتت املاء .ومتكن
باحثو جامعة واشنطن بالواليات
املتحدة من حل اللغز باستخدام
أجهزة استشعار حديثة.
وتعمل ال��روب��وت��ات العائمة
ع��ل��ى ت��ت��ب��ع ال���ظ���روف اجل��وي��ة
واحمليطات حول بحر Weddell
في أنتاركتيكا .ووجد الباحثون
أن العديد من العوامل تلعب دورا
ف��ي تكوين «بولينيا» ،ولكنها
جميعا يجب أن حت��دث في وقت
واح���د .وت��دف��ع س��رع��ات ال��ري��اح
العالية خالل العواصف الشديدة،
اجلليد حول املنطقة مع تأثير جبل
حتت املاء.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
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Retweet
 @alhamoud_hessaح�صة احلمود
والزحمة موجودة سواء بوجود الوافد أو عدم وجوده حيث أن األسرة الوافدة
متلك سيارة واحدة واألسرة الكويتية كل فرد فيها ميلك سيارة والشوارع مهشمة
والطرقات مغلقة وجسر أطول من حياتي يوجد فيه حارة واحدة فقط وينتهي
بإشارة مرور وهنا نتوقف حلظات ونطرح سؤال ما هو سبب املشكلة احلقيقي ؟

� @Ahmad_tvأحمد العنزي
األخوة النواب واملرشحني واملشاهير وغيرهم  ..التعاطي مع القضايا اإلنسانية
في املناسبات املوسمية او من خالل الهاشتاقات النشطة فقط هذا يسمونه /
تكسب !
ُّ

 @Faalajmiد .فدغو�ش �شبيب العجمي
اليوم وصلنا الى اعلى حمل كهربائي في تاريخ الكويت ،وهذا مؤشر خطير
جدا ً مع ازدياد ارتفاع درجات احلرارة مبستويات عالية وعلى مستوى عاملي ولو
كان هناك غطاء نباتي واحزمة نباتية حول املدن وفي الصحاري خلفضت احلرارة
وألدت الى تخفيف االحمال الكهربائية باالضافة الى نشر الثقافة حكوميا وشعبيا

� @roooowyأروى الوقيان
تعريف التطوع  :أن تقدم وقتك و جهدك في نشاط يخدم املجتمع أو األشخاص،
دون مقابل مادي او أجر ،لذلك اي شخص يقولي أبي أتطوع مبقابل هذا مو تطوع
هذا مو تطوع هذا مو تطوع ،و مع كل أسف هذه اجلملة تكررت كثيرا أمامي.
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«خصلة» من شعر بتهوفن للبيع!
أعلن دار «سوذبي» للمزادات
في العاصمة البريطانية لندن،
أمس األرب��ع��اء ،أن خصلة من
شعر املؤلف املوسيقي األملاني
الشهير لودفيج فان بيتهوفن
ستعرض للبيع في مزاد علني،
الفتا إل��ى وج��ود قصة طريفة
وراءها.
وق��������ال م����دي����ر ال��ك��ت��ب
واملخطوطات في دار «سوذبي»
ل��ل��م��زادات ،سيمون ماغوير ،خصلة الشعر
إن هذه هي امل��رة الثانية التي
تعرض فيها خصلة من شعر بيتهوفن للبيع في مزاد ،لكن هذه املرة اخلصلة
«كبيرة» وقصها بيتهوفن بنفسه .ونقلت رويترز عن ماغوير قوله إن قصة
هذه اخلصلة بدأت عندما طلب عازف البيانو النمساوي أنطون هالم ،الذي
كان يعزف مع بيتهوفن ،من املوسيقار الشهير خصلة من شعره ليعطيها
لزوجته.
ووفقا للقصة املتداولة ،أعطى خدم بيتهوفن هالم خصلة من شعر املاعز
بدال من ذلك.
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