
رف��ض��ت س��ي��دة س��ع��ودي��ة أن تقعد 
حبيسة منزلها، وضربت بثقافة العيب 
واخل���وف ع��رض احل��ائ��ط، وأصبحت 
أول فكهانية سعودية، عبر بسطتها في 
سوق اخلضار والفواكه بحي الشاطئ 

بجدة.
وب����دأت رح��ل��ة ال��س��ي��دة أم سلطان 
العتيبي ببيع األطعمة والفواكه املجففة 
ال��ت��ي تصنعها م��ن م��ن��زل��ه��ا، وت��ق��وم 
بتوصيلها ل��ل��زب��ائ��ن، إال أن��ه��ا ق��ررت 
الدخول إل��ى عالم بيع الفاكهة لتعول 
أسرتها، املكونة م��ن 5 أف���راد، بعد أن 

تيقنت من فوائد التجارة في هذا املجال.
وق��ال��ت ف��ي حديثها إل��ى »العربية.
ن���ت«: ت��واص��ل��ُت م��ع أم��ان��ة ج��دة بعد 
مالحظة وج��ود وح��دات شاغرة داخل 
السوق، وحصلت على مساحة مجانية، 
وحققت أرباحا طيبة من البيع والشراء، 
وجتربتي ك��ان��ت جميلة، واستطعت 
التوصل إلى حلول لتجنب فساد الفواكه 
عبر خفض األسعار، فمثال أبيع التفاح 
في اليوم األول ب� 8 رياالت، وفي اليوم 
التالي أق��وم بخفض السعر حتى أصل 

إلى بيع كامل الكمية«.
وأض��اف��ت: »ب��دأت مشروعي ب� 150 
ري��اال فقط، وكنت حينها ال أملك خبرة 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، غير أن��ي استفدت من 
خبرتي في مجال الطهي وانتقاء الفاكهة 
واخلضار، وجندتها لنجاح مشروعي، 
إض��اف��ة إل��ى الصبر واجل��د والطموح، 

وهي أهم أسباب النجاح في أي عمل«.
وأك���دت أم سلطان أن امل���رأة لديها 

املعرفة التامة بالفاكهة والنجاح في هذا 
املجال، كما أن طبيعة امل��رأة ال متنعها 
م��ن البيع وال��ش��راء وال��ت��ج��ارة وإدارة 
حساباتها، فهي ق���ادرة على حتسني 

وضعها ودعم أسرتها«.
وق��ال��ت: »وج���دت ال��دع��م الكامل من 
أس��رت��ي وس��اع��دن��ي أب��ن��ائ��ي ف��ي نقل 

وترتيب البضائع«.
وختمت حديثها: »ل��دي طموح في 
تطوير مهنة بيع الفاكهة، بتنسيق سالل 
للحفالت، وصناديق فاكهة للعوائل، 
وأتطلع إلى أفكار جديدة في التغليف 
والبيع، ولن أتوقف عن البحث والعمل 

والتطوير في هذه املهنة اجلميلة«.
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 في الصـميم
النفوق الكبير لألسماك حدث يتكرر سنوياً، واألسباب 
معروفة، ومع ذلك لم تعاجلها وزارة األشغال، ولم 
تتابعه هيئة البيئة .. الهيئة متنع الصيد في اجلون، 
وب��ع��د ذل��ك تنفق األس��م��اك بسبب مجارير الصرف 
الصحي التي تصب في اجلون ..األمر يحتاج إلى ضبط 
من قبل الهيئة وعدم السماح لبعض الصيادين مبخالفة 
القانون ..هذه ثروة وطنية يجب احملافظة عليها وعدم 

تركها لعبث العابثني !

  

@Alwasatkuwait

Retweet

maralazemi@ د.مرزوق عواد العازمي
» أن تقول رأيك وأقول رأيي فهذه تسمى »حرّية رأي«

وأن تقول رأيك وال تريد أن تستمع آلراء غيرك فهذا يسمى »ضيق 
أفق«..

وأن تقول رأيك ومتنع اآلخرين من قول آرائهم فهذه »دكتاتورية« 
وطمس للحريات..«

شرايكم ؟!

Ahmed_AlKhamees@ احمد اخلمي�س
اللي متضايقني من تسكير املمرات املؤدية للبحر بني الشاليهات 
ويشتكون للبلدية والداخلية ... ترى مّحد راد عليكم ... أقترح املعاملة 
باملثل، يعني انتو شيلوا احلواجز مبعرفتكم أو وكّبوا بدالها زبالة 
مبسافة 5 متر من مدخل كل شاليه حاط حواجز ، وخل أصحاب الدماء 

الزرقاء هم اللي يشتكون..  

Alaa_AlSaeedi@ اآلء بدر ال�صعيدي
قدمت محاضرات تثقيفية قانونية لطالبات الثانوية- وكنت أسألهم 

عن طموحهم، كان اجلواب لدى البعض »فاشنيستا«!
واليوم وبعد اإلشتباه في بعضهم ضمن فئة »غسيل األموال«، جاء 
وقت »غسيل وتنظيف طموح« شبابنا وبناتنا من تقليد بعض التافهني.

Dr. Haneen Al-Ghabra  @DrHaneenG
من املضحك كيف يتجادل بعض الرجال حول موضوع جتنيس 
أبناء املرأة الكويتية أو يتجادلون على كيف يجب أن تردي املرأة هذا 
اللباس أو ذاك، حجاب ؛ صفور ؛ نقاب، مايو... هل سألتوا املرأة قبل أن 

تتجادلوا بهذه املواضيع التي تخصها؟  

DrSajed@ د. �صاجد العبديل
ال يصح أن يظل األطباء وكل أف��راد الطواقم الطبية من أصحاب 
احل��االت الصحية احلرجة أو معدل كتلة اجلسم املرتفع على رأس 
عملهم، خصوصا في املواقع ذات احتمال االحتكاك العالي مع حاالت 

كورونا.
ال يعقل أن تنصح وزارة الصحة بقية ال��وزارات وجهات األعمال 

بذلك وتتجاهل موظفيها وعامليها!

k_alghanemm@ خالد فهد الغامن
كارثه غير مسبوقه بدخول مئات املاليني إلى حسابات بنكيه ألفراد 
بشكل غير طبيعي دون أن يكون هناك مسائله من البنوك عن مصدر 

هذه األموال!!
و األم��ر األعظم هو عدم تفاعل البنك املركزي من خالل مسائلة 
ومحاسبة هذه البنوك ألن البنك املركزي هو اجلهه الرقابيه على هذه 

البنوك!! 

Q8paramedic@ ح�صن،د�صتي
دكتور وراي��ح يسجل اغنيه ... املهم ال الدكتور وال ال��ي معاه 

باالستيذيو البسني كمامات . 

Alkhansaa_90@ اخلن�صاء العقيل
مو كافي تتزوج بنت الناس عشان تصير أبو ومو كافي حتملني 

عشان تصيرين أم.. 
األمومة واألبوة أكبر وايد من هذا الهراء.
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اإلنسان وقت االحتضار 
قادر على سماع من حوله!

يدخل العديد من األشخاص في الساعات األخيرة 
قبل الوفاة الطبيعية املتوقعة، في فترة من عدم 
االستجابة، ال يعودون خاللها يستجيبون لبيئتهم 

اخلارجية.
وفي دراسة هي األولى من نوعها، ُنشرت مؤخًرا 
 Scientific“ ”في مجلة “ساينتفيك ريبورتس
 ”Nature“ ”التابعة ملجلة “نيتشر ،”Reports
العلمية، تأكد لدى الباحثني في جامعة كولومبيا 
البريطانية بكندا، أن بعض األش��خ��اص في وقت 
االحتضار قبل انتهاء حياتهم يكونون قادرين على 

سماع من حولهم بحسب صحيفة الشروق.
وقد توفر هذه النتائج فكرة عما ميكن لألصدقاء 
والعائلة أو حتى العاملني باملستشفيات فعله كي 
يجلبوا الراحة ألحبائهم من األشخاص الذين هم على 

وشك املوت.
 ،)EEG( وباستخدام تخطيط كهربية الدماغ
ال��ذي يقيس النشاط الكهربائي ف��ي ال��دم��اغ، قام 
الباحثون بتحليل بيانات مجموعة من املشاركني في 
املراقبة الصحية، من املرضى كبار السن مبستشفى 
سانت ج��ون هوسبيس مبدينة فانكوفر الكندية، 
عندما كانوا مدركني ولديهم استجابة، وكذلك عندما 

أصبحوا ال يستجيبون خالل وقت االحتضار.

ناشطو حقوق احليوان 
يصبغون مياه نافورتني
في لندن بـ »األحمر«!

 قدرات ترامب العقلية 
فاجأت األطباء!

رفضت أن تقعد حبيسة منزلها..  
أم سلطان تنافس الباعة في سوق اخلضار

أم سلطان العتيبي تبيع اخلضار والفاكهة

كشف الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى 
فحصا لقدراته العقلية مؤخرا وقال إن النتائج صدمت 

األطباء. 
وبحسب ما نقلت قناة CNN األمريكية، فإن ترامب 
قال إنه »أج��رى فحصا مؤخرا عندما كان اليساريون 
املتطرفون يقولون هل هو بحالة ج��ي��دة؟«، وأض��اف 
ترامب: » لقد أثبت لهم أنني بحالة جيدة وتفوقت في 
االختبار ويجب على جو بايدن أن يجري االختبار 

ذاته«.
وتابع ترامب: »إنه اختبار قياسي أجريته في مركز 
»والتر ريد« الطبي أمام أطباء، وكانوا مصدومني من 
النتيجة، وقالوا إنه من النادر أن يقوم أحد مبا قمت به 

للتو«.
م��ن جهتها، علقت ب��ارب��را ري��ز، امل��دي��رة التنفيذية 
السابقة في مؤسسة ترامب، على كالم ترامب، مشيرة 
إلى أنها »الحظت تغيرا في قدراته العقلية حيث يبدو 
أنه يعتمد على املفردات عينها ويكرر كالمه أكثر مما كان 

يفعل سابقا«، وفق تعبيرها.
وأض��اف��ت ري��د أن��ه »لطاملا كانت ق��درة ترامب على 
التركيز مشكلة، فالناس يتكلمون عن هذا اليوم، لكني 
أعرفه منذ 20 عاما، إذ عند عرض أي أمر عليه يجب أن 
تكون ح��ذرا وأن تنتهي سريعا، ومن املمكن أن يكون 

األمر قد ازداد سوءا اآلن«.

سكب ناشطون من املدافعني عن حقوق احليوان 
سائال أحمر اللون في مياه نافورتني مبيدان الطرف 
األغ��ر في العاصمة البريطانية لندن ي��وم السبت 

احتجاجا على تربية احليوانات باملزارع.
ورف��ع ع��ش��رات الناشطني م��ن جماعة )أنيمال 
ريبيليون( احلقوقية الفتات أثناء قيامهم بسكب 

الصبغة في أحواض النافورتني.
وقالت اجلماعة في بيان ”نحن هنا اليوم لنطالب 
احلكومة مبنع األوبئة في املستقبل من خالل إنهاء 
تربية احليوانات واالنتقال إلى نظام غذائي نباتي“، 
مضيفة أن اللون األحمر يرمز إلى ”أيدي احلكومة 

البريطانية امللطخة بالدماء“.
وقالت الشرطة في وقت الحق إنها ألقت القبض 
على شخصني لالشتباه ف��ي تسببهما ف��ي أض��رار 

توجب املساءلة اجلنائية.


