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 في الصـميم
وأخيراً متت املوافقة على حتويل أرباح مؤسسة البترول 
ــة.. البلد كما يــدعــون تعاني مــن عجز  ــدول إلــى خزينة ال
واحلكومة تفكر بزيادة الرسوم في الوقت التي تعيش فيه 
بعض الصناديق السيادية ومؤسسة البترول كأنهم دول 
داخل الدولة.. صندوق األجيال القادمة الذي أنشئ منذ 40 
سنة هل هو فعالً لألجيال القادمة؟ األجيال الذين أنشئ من 

أجلهم أصبحوا أجداداً ولم يحصلوا على شيء.. 
شوية شفافية!!

Bol3z__Q8@ غالم الهندي

االشغال موقفني عقود الصيانة للشوارع  التربية موقفني عقود الصيانة 
للتكييف الداخلية موقفني عقود شركات الطباعة  شكلهم ناوين يبيعون الديرة 

و يسافرون

aalmonayyes@ د.اأحمد املني�س

ب��ا ش��ك م��ع اق��ت��راب نهاية الفصل التشريعي س��ت��زداد استجوابات 
االستعراض السياسي لزوم البهرجة االعامية واالنتخابية. كلنا نعلم علماً 
يقيناً بإن تلك االستجوابات ستنتهي على »ماميش«، وان »شو االستجواب« 

واضح  وضوح »الفاشينيستا« اجلامح، ومبثابة أداة إنعاش سياسية.

high_limt@ م�صارب �رش�س

مع االسف بعض  احملللني صار اختصاصهم لعب بنفسيات املتداولني و 
متابعينهم.. اذا ربعه بالسوق  مدحه واذا بره  ذمه

q8__then__q8@ الك�ويت ث�م الك�ويت

أين  دول اخلليج من الهيمنة البحرية العكسرية اإليرانية في منطقتها ؟ ال 
توجد ملاذا ؟ لقد كانوا في لهو ولعب وسياحة وترف من رغد العيش وتزاحم 

على الفساد وسلموا أمرهم لألجنبي
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»الثالثاء«.. أقدم األسواق الشعبية في »عسير«
منذ قرابة 200 عــام وســوق الثالثاء 
في مدينة أبها مبنطقه عسير اسم يترّدد 
ــي املنطقة وزوارهــــا  ــال عــلــى أذهــــان أه
كافة جيل بعد جيل، إذ يأتي ضمن أقدم 
األسواق األسبوعية الشعبية املنتشرة في 
محافظات عسير، متربعاً بتاريخه القدمي 
وسط أبها بجوار مركز امللك فهد الثقافي 

»قرية املفتاحة«.
ــعــرف ســوق الــثــالثــاء باسم  وكـــان ُي
ــام 1242 من  ــن مــدحــان قبل ع ــوق اب س
الهجرة، ثم أُطلق عليه اسم سوق الثالثاء 
كسوق أسبوعي يلتقي فيه أبناء قبائل 
جنوب اململكة من زهران الى ظهران كما 
أورد ذلك )الهمداني(، وهو مقر مفتوح 
لتبادل أخبار الزراعة والرعي والتجارة، 
ومعلم اجتماعي تــدور فيه لقاءات الود 
واملصاحلة والتعارف والتقارب، وتستقى 
مــن خــاللــه أخــبــار األمــطــار ،واحلــصــاد، 

أحد محالت سوق الثالثاء واحلالل.

للنفايات!  مكب  في  بريطاني  وزراء  رئيس  أشهر  مقتنيات 
وجد موظف يعمل في مكب نفايات في بريطانيا 
ــوزراء  ــوام القمامة، تعود لرئيس ال »أمتعة« في أك
البريطاني األســبــق، ونستون تشرشل )1874-

.)1965
وذكــرت صحيفة ديلي ميل، أن ديفيد روز، الذي 
يعمل في مركز فرز النفايات منذ 15 عاما، عثر على 
حافظة إسطوانية وحافظة تبغ وسيجار السياسي 
البريطاني. كما وجد روز رزمة مؤلفة من 200 رسالة 
كتبتها طباخة تشرشل البنها، تصف فيها رئيس 

الوزراء البريطاني الشهير بطريقة غير متوقعة.
وقال العامل، بعد قراءته للرسائل: »كانت تكتب 
البنها كل يوم عن شؤون تشرشل اليومية وأنشطته 

ومزاجه وصحته وحقائق مثيرة عنه«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن تشرشل كان قد أهدى 
مجموعة من مقتنياته لطباخته، مكافأة لها على تفانيها 

بالعمل وأرفقها بصورة له حتمل توقيعه.

التماثيل  حتــاكــي  قطة 
ببراعة مطلقة! 

انتشر مقطع فيديو يظهر قطة منزلية وهي ساكنة 
متاما، كما لو كانت متثاال من الصخر، بينما متنعت 
مرارا عن القيام بأي حركة جتاوبا مع مداعبة صاحبها 

لها.
ولكن مع إصرار صاحب القطة على كسر جمودها، 
وقيامه بالضغط على رأسها في نهاية املقطع، جتاوبت 
في نهاية املطاف لتثبت للمشاهد أنها قطة حقيقية من 

حلم ودم، وليست متثاال.
وانتشر املقطع بشكل كبير على مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث عبر كثير من املتابعني عن دهشتهم من 
قدرة القطة على الثبات والسكون، في ظاهرة منقطعة 

النظير. 

إحدى املقتنيات الثمينة 

  خليط الزعفران هدية لإلبل الفائزة في سباقات الهجن 

يتابع اجلمهور فى حلبات سباق الهجن بعد اعالن الفائزين 
مشهدا جميال ومــؤثــرا لتخضيب الهجن الفائزة وتتويجها 
باعشاب ذات رائحة جميلة هي عبارة عن خليط من الزعفران 
ومواد طيب عطرية اخرى متسح بها رأس الهجن لتفوح منها 

رائحة مميزة تستمر لسنوات طويلة.   
وتتكون تلك اخللطة ذات اللون االصفر الفاقع من مجموعة 
املواد العطرية مثل املسك وماء الورد ومتسح بها الهجن الفائزة 
بالسباق ومن خصائصها ان االبل تشعر بها وهي تعمل على 

فتح املسام وتبريد اجلسم. 


