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 في الصـميم
بعد التفجير األخير في إيــران والــذي ذهب ضحيته عدد 
ــراس الــثــورة عــاد روحــانــي إلــى الطنطنة من  كبير مــن ح
ـــاب.. املثل  جديد متهماً أميركا ودول اخلليج بدعم اإلره
يقول »رمتني بدائها وانسلت«.. من يدعم حزب الشيطان 
واحلوثيني واإلرهابيني مثل »داعش« وسواها غير إيران.. 
الفرس ينفذون أجندتهم املكشوفة دون حياء ويتهمون 
اآلخــريــن.. وفــروا أموالكم لبناء دولتكم وأعطوا األقليات 

حقوقهم بدالً من سلوككم املشني!!

aalmonayyes@ د.اأحمد املني�س

مثلما الفساد يزرعه رجاله الوضيعني، فإن االصالح يبنيه رجاله املخلصني. ال 
ميكن أن يجتمع نقيضان حتت سقف واحد وينجحا في تطوير دولة.

HendAlMusallam@ هند امل�صّلم

هناك مشكلة حقيقية .. إقتصادية،، إجتماعية ،، أسرية ،، نفسية مهما قلتم فيها 
من أسباب .. لكنها مشكلة حقيقية في الوطن .. فهل تعالج املشكالت بإهمالها 

وجتاهلها أم مبواجهتها وإيجاد حلول لها ..

Hänön @Bougylady

الي ناوين يرشحون في األنتخابات التكميليه شادين  حيلهم بتويتر املواطن 
واملواطن  حفظنا الدرس ترى

Churchill_Q8@ ال�صر ون�صتون ت�رش�صل

قضايا النصب العقاري ليست قضايا ماليه اعتياديه بل هي قضايا اجتماعيه 
تهدد استقرار الكثير من االسر و التعاطي معاها وفق الروتني احلكومي بني كتابنا 
و كتابك و جهتنا و جهتكم يضيع حق هؤالء املساكني و يترك مجال للنصابني 

التصرف باالموال قبل التحفظ عليها
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ماليني الدوالرات و40 
طنًا من الذهب.. ثروة 

»داعش« باملعقل األخير
ال يــزال مجهوال مصير أطــنــان من 
الــذهــب والــثــروة املــالــيــة الــتــي كانت 
بحوزة داعش في قرية باغوز الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات على 
ــراق، وهي  ــع احلـــدود الــســوريــة مــع ال
آخر معقل لداعش في منطقة عمليات 

التحالف الدولي. 
وأكــــد املـــرصـــد الـــســـوري حلــقــوق 
اإلنسان أن املنطقة التي يتحصن فيها 
التنظيم بقادته وعناصره، يتواجد فيها 

نحو 40 طنا من الذهب.
كما يــحــوي اجلــيــب، الـــذي ال يــزال 
داعــش يسيطر على أجــزاء منه، على 
عشرات ماليني الدوالرات، وفقا ملصادر 
املــرصــد. ونــقــل املــرصــد الــســوري عن 
املصادر التي يصفها بـ«املوثوقة«، قائال 
إن الذهب املــوجــود في املعقل األخير 
لداعش جرى جمعه من كافة املناطق 

التي سيطر عليها التنظيم سابقا.

ترتبط »طماطم الرامسي« في بلدة العوامية شرق السعودية، ارتباطاً 
وثيقاً بتاريخ البلدة. وتعتبر تلك الطماطم احملصول املوسمي النوعي 

األشهر على مستوى اإلنتاج الزراعي في محافظة القطيف .
تصنف »الرامسي« بحسب املعايير العاملية املعتمدة من أجود وأطيب 
أنواع الطماطم، إذ جتمع بني خصال الفواكه واخلضار، وتتمتع بشكل 

فريد، حتى أنها توصف بآللئ الرامس احلمراء.
وبسبب تلك املواصفات، تتقدم جتارياً طماطم الرامسي على غيرها من 

األنواع، ويتفاخر بها أهالي العوامية .
حتى إنها أضحت تشبه بـ »أسطورة« القطيف، فتلك الثمرة ال تزرع إال 
في العوامية، وال ميكن احلصول على نفس اجلودة إن زرعت في مزارع 

جتاور أرض »الرامس«.

طماطم الرامسي

طماطم بطعم الفاكهة 
لن يواجه األمير فيليب زوج امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا في مدينة سعودية

مالحقة قضائية بسبب حادث وقع الشهر املاضي وأصيبت فيه 
امرأتان وانقلبت فيه سيارته الالند روفر على جانبها.

ولم يصب دوق إدنبره البالغ من العمر 97 عاما بأذى في 
احلادث الذي وقع يوم 17 يناير كانون الثاني عندما انحرفت 
سيارته متجهة إلى طريق رئيسي واصطدمت بسيارة أخرى 
بالقرب من ضيعة ساندرينجهام اخلاصة باألسرة املالكة في 

شرق إجنلترا.
وأصيبت سائقة السيارة األخــرى التي تبلغ من العمر 28 
عاما بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها وهي في اخلامسة 
واألربعني بكسر في الرسغ. وكان معهما رضيع عمره تسعة 

أشهر.
وأثــار احلــادث جدال في بريطانيا بشأن ما إذا كانت قيادة 
فيليب السيارة في هذا العمر صوابا. وتلقى األمير إنــذارا من 
الشرطة بعد يومني فقط من احلادث بسبب القيادة دون وضع 
حزام األمان، وتخلى طوعا عن رخصة القيادة في وقت سابق 

من الشهر.
ــاء العام امللكي في بيان أمس اخلميس ”نأخذ  وقــال االدع
في احلسبان كل املالبسات اخلاصة بالقضية مبا في ذلك مدى 

استحقاق اللوم وعمر السائق وتخليه عن رخصة القيادة.
واعتزل األمير فيليب احلياة العامة في عام 2017 لكنه يظهر 
من حني آلخر في مناسبات رسمية مع زوجته امللكة إليزابيث 

التي تبلغ من العمر 92 عاما.
وال توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن 
يتعني على السائقني الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما جتديد 

رخص القيادة كل ثالثة أعوام.

زوج ملكة بريطانيا لن يحاكم بسبب حادث سيارة

األمير فيليب مع زوجته امللكة إليزابيث

القيادة« روح  »الفهد  معرض  من  جانب 

تركي يعيد احلياة للراديوهات 
القدمية وأجهزة الفونوغراف

ــرال أوغـــلـــو، عمله  ــن يــواصــل تــوجنــاي جــي
مبهنة تصليح أجهزة الــراديــو القدمية وأجهزة 
الفونوغراف )الغرامافون(، إلى جانب هواية جمع 
األنتيكات، منذ 31 عاما في دكانه مبنطقة »إجنه 

صو« بالعاصمة التركية أنقرة.
وفــي لقاء مع وكالة األنــاضــول، قــال جينرال 
أوغلو )61 عاما(، إنه عقب دراسته الفنون، بدأ 

بهواية جمع أجهزة الــراديــو القدمية، ثم تعلم 
مهنة تصليحها وبدأ ممارستها منذ عام 1984 في 

متجره بأنقرة.
وأضاف جينرال أوغلو، أنه ميتلك حوالي 300 
جهاز راديــو وفونوغراف، في محله. مشيرا إلى 
أنه يقوم بإرسال بعض األجهزة للمشاركة في 

املعارض التي تقام في مختلف الواليات التركية.

توجناي جينرال أوغلو في محله

ابتكار »مسكنات نانوية« تتفوق على املورفني
يعتقد العلماء أن »مسكنات األلــم النانوية« 
التجريبية ميكن أن تكون بديال أكثر أمنا وغير 
مسبب لإلدمان، ملواجهة أزمة األفيون احلالية، وفقا 
لدراسة جديدة. واختبر باحثون من جامعة ديالوير 
فــي الــواليــات املتحدة، وجامعة بــاريــس ساكالي 
في فرنسا دواءهم املبتكر في الفئران املصابة بآالم 

والتهابات في األقدام.
وسجلت احليوانات أملا أقل خالل االختبار، ولم 
تظهر أي عالمات آثــار جانبية خطيرة، كاإلدمان، 

والــتــي تصاحب عـــادة اســتــخــدام مسكنات األلــم 
األفيونية.

ــة املسكنة لأللم األكثر شيوعا، جند  ومن األدوي
 Purdue« الــذي تصنعه شركة »OxyContin«
Pharmaceuticals«، والذي يسبب اإلدمان، لكنه 
أثبت جناعته في عالج اآلالم الشديدة. لكن اآلثار 
اجلانبية لهذا الــدواء وغيره من العالجات املعتمدة 
حاليا، دفعت الباحثني إلى العمل على جيل جديد من 

املسكنات ال يسبب اإلدمان.


