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 في الصـميم
التوافق السعودي العراقي فيه مصلحة كبيرة للبلدين 
الشقيقني وللمنطقة.. ترك الساحة العراقية سهل عبث 
ــار الفنت بني  الفرس في األوضـــاع  الداخلية للعراق وأث

أبنائه..
عودة العراق إلى محيطه العربي ستوصله إلى االستقرار 

والتنمية.. الفرس يحاولون جعله أحواز جديدة.. 
اخلطر الفارسي أكبر على األمة من اخلطر الصهيوني.. 

إعرف عدوك!!

Saryok4@ جون الكويت

الشعب الكويت احلر  يطلب احلكومه ان تفعل القانون البصمه الوراثية  
الكويت اليوم غير االمس  الكويت ماحتمل اكثر بعد  اليوم التزوير فى كل 
اركان البلد  معقوله تزوير اجلنسيه الكويتيه اصبح شي عادي نسمع أشياء 
والله حتى بأفالم ماتصير  احلل البصمه الوراثية اللي يزعل يشرب ماي 

البحر  اوصلت ؟

fahed121@ فهد عبدالرحمن

الى كل من يذهب للموالت ويسطحب معه عامالت املنازل باللباس ) 
اليونيفورم ( املخصص للعمل باملنزل - عيب وما يجوز - امتنى من إدارات 

مراكز التسوق منع هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا .

sال�رساج االزرق @23000023

وين مساواه العاملني الكويتني في القطاع اخلاص ) الباب اخلامس ( بنظام 
التقاعد ملاذا استبعادهم من قانون التقاعد اجلديد

Khaledathoughts@ خالدة

بصفتي مواطنة كويتية اعتبر الكويت االرض واالم واألهم ،،  اطلعت على 
خرائط مبدئية ملشروع احلرير سيكون شيئا عظيما للكويت والكويتيني
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»بريتانيا«.. عالمة مائية في األوراق الرسمية الكويتية قدميًا

لقراءة التاريخ ومعرفة تفاصيله أسس 
ال ميكن االستغناء عنها أبــرزهــا الــرجــوع 
ــات  ــراس ــق وامل ــائ ــوث إلـــى املــخــطــوطــات وال
واالســتــدالل بها باعتبارها املرجع الرئيس 
واألول واملوثوق به.وقدميا سجلت العديد 
من الوثائق واملخطوطات والسندات املالية 
والبرقيات وقوائم الشراء في الكويت على 
ورق يحتوي على طباعة شعار غير بارز 
يسمى بـ )العامة املائية الورقية( ويرمز له 

.Britannia بكلمة )بريتانيا( أو
ــت الباحثة  ــال وحــــول هـــذا املـــوضـــوع ق
شيخة سعيدان فــي دراســـة نشرتها مجلة 
)رسالة الكويت( الصادرة عن مركز البحوث 
والدراسات الكويتية في عددها رقم 54 لشهر 
أبريل 2016  إن »العامة املائية هي عامة 
تعريف تضغط في الورق عند صناعته وقد 
تكون تلك العامة رسما معينا أو حروفا أو 
أرقاما ميكن رؤيتها عند عرض الورقة أمام 

الــضــوء«.    وأضافت أن العامة املائية تعد 
أحــد األســس التي متــد الباحثني واملعنيني 
مبعلومات قيمة عن العصر الــذي أنتج فيه 

الورق املستخدم في تدوين هذه الوثائق.  
 وأوضحت أن )العامات املائية( لم تظهر 
على املواد األولية التي استخدمت في الكتابة 
والتدوين قدميا مثل احلرير أو ورق )البردي( 
أو )املهارق( أي الــورق املشمع املصنوع من 
ــض.   وذكـــرت أن هذه  ــي نسيج احلــريــر األب
العامة لم تظهر كذلك على )الــرقــوق( أي 
اجللد الرقيق الذي يكتب عليه أو غيرها مما 
كان يستخدم للتدوين والكتابة الفتة إلى أن 
التتبع التاريخي ملواد الكتابة وصناعة الورق 
يفيد بأن ظهورها كان بعد قرون عدة من بدء 

استخدام الورق في الكتابة.  
 وأشارت إلى أن العرب أكدوا أن أول ظهور 
للعامات املائية كان في وثائقهم إذ ظهرت 
ــذه اخلــطــوط فــي الــوثــائــق اإلســامــيــة في  ه

آواخــر القرن السابع للهجرة - 690 هجري 
املــوافــق 1291 مــيــادي - وازداد ظهورها 
فــي الــقــرن الــثــامــن الــهــجــري فقلدها صناع 
الورق األوروبيون وأضافوا عاماتهم املائية 
اخلاصة.   أما في الكويت فقد أكدت الباحثة 
سعيدان أن »أهل الكويت حرصوا منذ نشأة 
املجتمع املدني على تدوين وكتابة أمورهم 
العملية واحلياتية حتى أصبح لدينا أرشيف 
متنوع من الرسائل الشخصية والرسائل 
الــتــجــاريــة والــســنــدات املــالــيــة واحلـــواالت 
والبرقيات وسندات البيع والشراء والعقود 

وحتى قوائم الشراء اليومية والشهرية«.  
 وأضافت أنه من »الافت لانتباه وجود 
الــورق أو )القراطيس( كما تسمى باللهجة 
احمللية ضمن السلع أو االحتياجات األساسية 
التي كانت حترص على شرائها بعض األسر 
الكويتية وهــو ما ورد في سجات ودفاتر 

بعض األسر املعروفة.

رسالة من الشيخ مبارك الصباح إلى السيد حمد اخلالد اخلضير يطلب فيها نوعني من الورق

فنانة سعودية جتمل جدران 
الرياض برسوماتها

وضعت فنانة تشكيلية سعودية، بصمتها الفنية على 
بــرج خــزان مياه الرياض الشهير، ضمن مبادرة أمانة 
الرياض في جتميل جداريات املدينة، عبر فن الكاليغرافي، 
والتي شارك فيها جملة من الفنانني التشكيليني. وقد أكدت 
الفنانة نورة بن سعيدان، احلاصلة على ماجستير تربية 
فنية من جامعة امللك سعود ومدربة فنون معتمدة، أن تلك 
الرسومات تهدف إلى رفع مستوى الذوق العام وحتسني 
املشهد احلضاري، متحدثة عن أعمالها كفنانة تشكيليه 
وغرافيتي: »شاركُت بعدة معارض داخلية ودولية، ولي 
مشاركات عاملية في برشلونة ولندن، في حني مشاركاتي 
اجلدارية عديدة كان من أهمها شارع التحلية، البوليفارد، 
بــانــورامــا مــول، وجتميل حــي الــســفــارات بالرسم على 

األغطية والعديد من الرسومات باملطاعم وبالفعاليات«.

»سوق اجلمعة« يزخر بـ »األنتيكات التاريخية القدمية« 

يزخر ســوق األنتيكات التاريخية القدمية فــي الكويت 
مبقتنيات وأدوات منزلية وأوان ومفروشات وقطع وإكسسوارت 

وقطع تاريخية بعض منها يتميز بندرته وغاء ثمنه.
ــوم جمعة آالف املهتمني لشراء  ويـــزور الــســوق فــي كــل ي
ومشاهدة تلك األنتيكات الثمينة وال تخلو بضائعه أحيانا من 
التحف النادرة التي تصل إلى مستوى مزادات التحف العريقة 

واألسعار العالية.

1751م شكل العامة املائية البريطانيا في عام 


