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 في الصـميم
تراخي احلكومة في حتصيل مستحقاتها التي 
بلغت ملياري دينار كما ورد في تقرير جلنة امليزانية 
واحتفاظ بعض اجلهات احلكومية بأرباحها مؤشر 
سلبي على سوء اإلدارة املالية... احلكومة تقترض 
وال حتصل مستحقاتها وال جتمع أرباحاً وتصيح أن 
لديها عجزاً... هذه األمور حتتاج إلى معاجلة سريعة 

وفورية...
  »كفاية تراخي«

Ahmed Al-Sadoun      @Alsadoun
مرة أخرى ال بديل عن العفو الشامل:  والعفو الشامل ال يكون إال بقانون 
)م٧٥( من الدستور.  وقانون العفو الشامل شأنه شأن القوانني األخرى 
التي تفرض متى استكملت كافة إج��راءات إقرارها من املجلس وفقاً ألحكام 

الدستور.  

baalarbeed@    ب�صائر العربيد
ال تنتقد أو تعترض ،شيوخ الدين يعرفون مصلحتك واللي يدخلك سيده 
اجلنة ويرضي ربك ، والناس يعرفون مصلحتك واللي يخليك ناجح بحياتك 
ووظيفتك وعالقاتك ،وأهلك يعرفون مصلحتك والطريج اللي الزم متشي عليه 
بحياتك اللي بيسعدك ، اسمع كالمهم كلهم بدون انتقاد أو اعتراض ، كلهم 

يعرفون مصلحتك أكثر منك!

hana_ًalbedawi       @hana_albedawi
املطبات كسرت السيارات النها بدون لوحات ارشاديه نستدل عليها متهيد 

لتخفيف وبدون تلوين و اضاءه .

السعودية حتتفي 
باليوم الوطني في 

اعماق البحر!!
فــي سابقة ُتعبر عــن عمق الوطنية في 
االحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 88، 
قامت مجموعة مــن الغواصني السعوديني 
بأداء العرض حتت أعماق املاء، رافعني البيرق 
ـــورة املــؤســس عبدالعزيز،  الــســعــودي وص

متراقصني بالسيوف والزي النجدي األصيل.
وقــام الــغــواصــون بتوثيق مقطع فيديو 
لقيامهم بالعرضة فــي عمق 88 مــتــراً حتت 
مــاء البحر، واضعني خلفهم صــورة سلمان 
وولي عهده بن سلمان، وسط نغمات وطنية 
مصاحبة ألشهر األهازيج الوطنية السعودية 
والتي حتكي قصة  املؤسس عبدالعزيز، وتعبر 

عن االنتصار والسالم .
ـــدى نــشــطــاء مــواقــع  ــت ذاتــــه، أب ــوق ــي ال ف
التواصل االجتماعي الــذيــن تــداولــوا مقطع 
فيديو ألداء الغواصني العرض السعودي حتت 
املاء، سعادتهم مبثل هذه املبادرات للتعبير عن 

حب الوطن.

ــالل الصيف  فتح مجموعة مــن األثــريــني خ
احلالى تابوت حجري غامض، مت اكتشافه في 
ــدث لهم مجموعة  ــني حت ــك احل مــصــر، ومــنــذ ذل
من األشياء الغريبة واملرعبة فى منطقة فتح 

التابوت.
وحسب روايــة كاتب صحيفة “نيويوركر” 
الذي كان شاهًدا على الوقائع ،أن أول شئ مرعب 
حدث كان عندما تطلع الكاتب إلى كلمة مدونة 
على التابوت، وحينما وقف أمام مرآة سمع شيئا 

يردد اسم “ “ماري الدموية” ثالث مرات ليظهر 
فجأة وجه امــرأة تنظر إليه وتقول له “ اذا لم 
تتوقف عن فعل ما تقوم به ، سوف تتأخر عن 
العشاء”.وبعد هذا املوقف املرعب الذي تعرض 
له الكاتب، ذهب إلى العشاء وطلب شريحة من 
اللحم، ولكن عامل املطعم ظل يتجاهل طلبه، 
ومنحه في النهاية شريحة صغيرة من السمك”، 
وكان األكثر رعًبا انه بدا له أن كل املوظفني متت 

السيطرة على عقلهم وتفكيرهم.

الشيء الغريب الــذي استشعره الكاتب، أن 
احليوانات في احلي الذي يقطن به بدا وكأنهم 
لديهم إحساس بأن شيئا مرعبا يحدث، وخالل 
الليل كان هناك غــزال صغير وامــه يسيران في 
احلديقة اخللفية ملنزل الكاتب، وعندما رآهم 
ركضوا بعيًدا وكأنهم استشعروا وجــود روح 
شريرة فى املكان، ورغم وقوفه فى الشرفة سمع 
ضجيج اواني وصرخ يردد” انت بأمان ال توجد 

متثال فرعونيأرواح شريرة هنا”.

لعنة الفراعنة تضرب صحفيا أميركيا بعد حضوره فتح تابوت فرعونى
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للمرة األولى.. معرض أزياء ملالبس 
املسلمات في متحف أميركي

افتتح متحف في سان فرانسيسكو معرًضا جديًدا يهتم مبوضة 
النساء املسلمات، حيث يعرض مناذج ملالبس املرأة املسلمة . 

ويسلط املعرض املقام في متحف “دي يونغ” في حديقة 
جــولــدن جيت بــواليــة ســان فرانسيسكو بــالــواليــات املتحدة 
ــادات والتقاليد والــثــقــافــات، باإلضافة  ــع األمــريــكــيــة، على ال
إلــى االجتــاهــات العاملية التي تشِكل موضة املـــرأة املسلمة ، 
التي تلتزم بثاني أكبر ديــن في العالم بحسب ما ذكــر موقع 

””worldbulletin

اليابان تصنع التاريخ.. جناح عملية هبوط 
روبوتان على سطح كويكب

ــفــضــاء الــيــابــانــيــة  أعــلــنــت وكــالــة ال
“جاكسا” أنها صنعت الــتــاريــخ، بعد 
ــــوت عــلــى سطح  هــبــوط مــركــبــتــني روب

كويكب.
وبحسب مــا ذكــرتــه شبكة “سي إن 
إن” األمريكية، قالت الوكالة في بيان إن 
املركبتني هبطتا على الكويكب “ريوجو” 
ــــك بــعــدمــا انــفــصــلــتــا عـــن املــركــبــة  وذل

الفضائية “هايابوسا2”. وتقومان بنقل 
الصور والبيانات.وأضافت الوكالة أن 
“MINERVA-II1”، هو أول روبوت 
للتنقيب احملمول في العالم يهبط على 
سطح كويكب.وقال املتحدث اسم الوكالة 
ــه شعر بالدهشة  تاكاشي كــوبــوتــا، إن
ملا حققته اليابان، إنه سحر استكشاف 

الفضاء العميق. حلظة هبوط الروبوتني على سطح الكويكب ريوجو


