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متكنت رئيسة جمعية األن��ام��ل املبدعة 
للحرف واملهن رئيسة جلنة سيدات األعمال 
ب��غ��رف��ة “جازان”، ف��ي امل��م��ل��ك��ة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة، عائشة الشبيلي م��ن حتويل 
األل��واح اخلشبية اجلامدة إلى أعمال وحتف 
فنية ناطقة، فبأنامها الناعمة منذ الصغر 
استطاعت أن تتحدى اآلالت احلادة واملعدات 
اخلطيرة لتنتج قطعا خشبية جميلة لتزين 
منزلها وتهدي أقاربها وصديقاتها، وهكذا 
ب���دأت رحلتها إل��ى أن ك��ب��رت وصقلت تلك 

املوهبة بالتعلم والتدريب فجمعهما احلب 
والعمل.

وقالت الشبيلي في حديثها ل� “واس”: 
إن قصص النجاح في حياة كل شخص تبدأ 
بالصعاب، لكن باإلرادة الكبيرة يستطيع أن 
يتجاوزها، فأنا لم أستسلم للظروف احلياتية 
الصعبة التي مررت بها، وهذا جعلني أشق 
طريقي نحو عالم ري��ادة األعمال، فأصبحت 
ملهمة لفتيات وس��ي��دات ج���ازان ف��ي املهن 
احلرفية واخلشبية، مسطرة تاريخ حافل 

بالنجاح منذ ٥٠ عاًما. وأضافت أنها بدأت 
بتعليم نفسها القراءة والكتابة، وتسجيل 
اسمها كشخصية نسائية حتدت الصعوبات، 
ونافست الرجال باحلرف اخلشبية، وأعمال 
النجارة، وتفوقت عليهم، ول��م تلتفت إلى 
نقد املجتمع، ب��أن مهنتها ال يجيدها سوى 
الرجال، لتسطر اإلجناز بيديها، وتتربع معها 
على ص��دارة النساء امللهمات، واملوهوبات، 
واس��ت��م��رت ف��ي مواصلة حتدياتها فقامت 

بتدريب أكثر من 1500 فتاة وسيدة.

حتويل اخلشب إلى حتف فنية

فلكيون يعثرون 
على كوكب عمالق يبعد 

مسافة هائلة عن جنمه
اكتشف الفلكيون في األعوام القليلة املاضية ما يزيد عن 
ألف كوكب خارج نظامنا الشمسي. وتنتمي غالبيتها إلى 
صنف ما يسمى ب�”املشتريات الساخنة” والعمالقة الغازية 
التي تبعد مسافة قصيرة نسبياً عن جنمها. وتشبه الكواكب 
املكتشفة الكثيرة املشتري وغيره من العمالقة الغازية في 

نظامنا الشمسي.
أما علماء الكواكب فاكتشفوا مؤخراً كوكباً ضخماً يبعد عن 

جنمه مسافة هائلة حسب مقاييس نظامنا الشمسي.
واتضح أن الكوكب املذكور يبعد عن جنمه مسافة تزيد 
110 مرة عن املسافة التي تفصل أرضنا عن الشمس، األمر 
ال��ذي يتناقض مع كل النظريات املتفق عليها فيما يتعلق 

بتشكل الكواكب داخل أنظمة جنمية.
وقد أفاد بذلك املكتب الصحفي ملركز “نوفا” الهولندي 
 Astronomy& للبحوث العلمية نقالً عن مقال نشرته مجلة

. Astrophysics
 2b وجاء في املقال أن من الصعب إيضاح وجود كوكب
YSES من وجهة نظر النظرية املعاصرة التي تصف عملية 
تشكل العمالقة الغازية. ويستبعد العلماء أن يتشكل الكوكب 
املذكور في مكان يتواجد فيه حاليا لنقص امل��ادة الالزمة 

لتشكيله.
وتهم الفلكيون منذ زمن بعيد أين وكيف تنشأ كواكب 
ضخمة كهذه وه��ل توجد ضمنها ك��واك��ب تشبه األرض 
تستطيع احلفاظ على احلياة. لكن الفلكيني عجزوا حتى اآلن 
اإلجابة عن هذا السؤال لغياب صور فوتوغرافية ومعلومات 

عن مكونات الكواكب الكيميائية.
وحاول فريق يضم العلماء من أوروبا وتشيلي والواليات 
املتحدة حتت إش��راف مساعد األس��ت��اذ في جامعة الي��دن، 
البلجيكية، ف��ران��ك سنيك، احل��ص��ول على تلك الصور 
الفوتوغرافية في إطار مشروع YSES الهادف إلى دراسة 
ضواحي مئات النجوم الفتية التي تشبه الشمس من حيث 

 .Scorpio-Centauri أبعادها وكتلتها وتقع في كوكبة

»سعودية« حتول األلواح اخلشبية 
إلى أعمال وحتف فنية ناطقة 
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 في الصـميم
جرمية القتل البشعة التي ذهبت ضحيتها مواطنة 
بريئة ه��زت مشاعر أه��ل الكويت وكشفت أن هناك 
كثير من املجرمني املنتشرين بيننا والواجب تشديد 
العقوبة لردعهم عن مثل ه��ذه اجل��رائ��م. الداخلية 
عليها مسؤولية تشديد القبضة األمنية حتى يشعر 
املواطنون واملقيمون باألمان. تطبيق العقوبات في 

العلن واجب. 
ولكم في القصاص حياة.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Sarah Almutairi @queen_aro
في وايد أسئلة في راسي، أدري إذا سألتها األغلب ماراح يهتم باإلجابة قد 

ما يهتم مبعاقبتي على السؤال، 
الكويت إلى الهاوية على كل األصعدة و الشعب وحيد و ُمهَمل و محد 

صوبه.

Khaled Alsaleh  @PsychiatristQ8
ال يوجد قانون إسمه قانون اجلذب ... ال يوجد حقيقه إسمها الكارما ... و ال 
في علم إسمه الطاقه ... و )الفاهم( يدري إن اإلعتداد ال يكون بأدلة اإلثبات و 
إمنا بالصمود في وجه إختبارات التكذيب .. حتى أكثر احلماقات حماقًة متلك 

أدلة إثبات .. فياليت نصحى مع بعض شويه و كفايه شطط ...

kalkharafi@ خليفه اخلرايف
شيوخنا الكرام نوابنا األفاضل هل تعلمون أن الدينار العراقي يقارب 
صرفة بالدوالر 1500دينار  والسبب انهيار الدولة اقتصاديا وتبعها إنهيارها 
بجميع القطاعات بعد5 سنوات سينهار اإلقتصاد الكويتي سيكون الدوالر 
مساوياً 10 دينار كويتي مطلوب تطبيق وتنفيذ حتذيرات كفاءات إقتصادية 

وطنية

athra77@ عذراء الرفاعي
القاتل ال يقرب للمغدوره من قريب او بعيد  القاتل ينتقم ويأخذ بثأره  
القضية ليست ش��رف  القضية ليست عنف اس��ري  القضية مختلفة جدا 
نحتاج الى جترمي العنف وايجاد اوامر حماية لضحايا العنف من غدر اجلاني  
منظومة القانون اجلنائي حتتاج لرؤية تشريعية صحيحة جرميه صباح 

السالم

Faisal Alsayegh @Faisal_Alsayegh
فزع الناس للمستضعف ح��ارس االم��ن وهو يشتكي قله احليله وظلم 
شركته له وعدم تسليمه لرواتبه لعده شهور وهذا أمر محمود. ولكن كم كنا 
نتمنى ان نرى هذه الفزعه وأكثر ملن مت قتلها غدراً ولغيرها من بنات جنسها 
سابًقا ولم يتم انصافهن من هذا املجتمع الذي تتضخم فيه قيم اجلاهليه يوماً 

بعد آخر.

kuwaityhakeem@  الفيل�صوف
االشقاء اخلليجيني مع التحية  نعم عندنا مشاكل وعندنا فساد  ونعاني من 
أمور كثيرة بسبب الفساد  بس والله ثم والله فسادكم يفوق فسادنا مبراحل  
الفرق بينا وبينكم  نحن لدينا اجلرأة وهامش حرية بكشف هذا الفساد  أما أنتم 

ال متلكون ان تنتقدون مدير كرة بنادي

BedoorAlSumait@ بدور ال�صميط
استغرب من الناس اللي بيكفها تقطع العالقة ومبزاجها بترد العالقة.. 

يعني شلون  الشخص اللي جدامك باملقابل ماعنده مشاعر؟!

nonoo717@ ميجيميوعي اإن�صااان ية
نصيحة لكل شخص يستخدم تويتر أرجوكم أرجوكم راجعوا مفردات 
الكلمات قبل ال تضغط على إرسال مو حلوة قبل إسمك د أو م أو أ.د أو أي 
حرف يدل على منصبك أو شهادتك فشله يقولون دارس وخريج وشهادة 
من برا والكالم كله بدليات أو أخطاء إمالئية يا ريت إنتبهوا لألحرف واألخطاء 

اإلمالئية الشكر اجلزيل لكم

إرسل كلمة  »اشتراك«

شرطة »دبي« تبتكر جمجمة 
ثالثية األبعاد للتعّرف 

على مجهولي الهوية

أكد الرائد خالد املزروعي رئيس قسم املختبرات 
واالبتكار في شرطة “دبي”، أن مركز االبتكار متكن من 
صناعة جمجمة ثالثية األبعاد الستخدامها في عمليات 
ترميم الوجه لألشخاص مجهولي الهوية املصابني في 
احل��وادث أو احلرائق الذين تضررت مالمحهم، كما 
متكن املركز من صناعة 50 أل��ف رابطة للكمامات 
بنفس الطابعات ومت توزيعها على املوظفني، وجاري 
عمل املزيد داخل مختبر االبتكار. وقال الرائد املزروعي 
ل�صحيفة “البيان”: إن شرطة “دبي” تسعى ألن 
تكون مركزاً العتماد البحوث العلمية االبتكارية في 
املنطقة، ومنذ إط��الق منصة االبتكار متكنت شرطة 
دبي أن تكون مستودعاً لألفكار االبتكارية، حيث مت 
تصميم مختبر االبتكار الذي يضم قاعات لالجتماعات 
وكافة االبتكارات التي أطلقتها شرطة دبي مثل اإلنقاذ 
الطائر، ومجسم ملركز الشرطة الذكي وورشة مصغرة 
إلدخ��ال تعديالت على الدوريات األمنية وجتهيزها 

بأحدث األجهزة ومنها أجهزة الترجمة الفورية

فـــي  أبـــــــيـــــــض  دب  نـــــــفـــــــوق 
حـــديـــقـــة حـــــيـــــوان روســـيـــة 

البتالعه دمية أطفال!
نفق الدب األبيض املسمى ب�)أومكا( أول أمس، في 
حديقة حيوان يكاترينبورغ مبنطقة األورال الروسية 
بعد أن ابتلع كرة صغيرة ألقى بها أحد ال��زوار إلى 
حظيرته. وذل��ك على الرغم من حتذير إدارة حديقة 
احليوان من إحضار مواد غريبة وأطعمة ورميها إلى 
احلظيرة. وأشارت إدارة حديقة احليوان إلى أن دمى 
تلعب بها الدببة البيضاء التي تعيش في األسر يجب 
أن تكون مصنوعة من املواد الطبيعية آخذا باحلسبان 

خصوصيات هذا النوع من احليوانات البرية.
وق��ال��ت املوظفة ف��ي حديقة احل��ي��وان، يكاترينا 
أوفاروفا، في حديث أدلت به لصحيفة “يكاترينبورغ 
أونالين”: إن إدارة حديقة احليوان لن تبحث عن 
املذنب بنفوق احليوان، مع ذلك فإنها أشارت إلى أن 
اإلدارة ستعزز الرقابة على ال��دب )أينا( ج��اره في 

احلظيرة.

جمجمة ثالثية األبعاد
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