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 في الصـميم
قرب تطبيق العقوبات األميركية على إيران جعل 
الوضع الداخلي فيها أسوأ حاالً وارتفعت األسعار 
وبــدأ الناس بتخزين العمالت األجنبية... املاللي 
وميليشياتهم يعيشون في أحسن حال دون النظر إلى 
أوضاع الفقراء... احلقد واألحالم املريضة مينعانهم 
عن االستجابة لصوت العقل والتخلص من السالح 

النووي واستثمار مقدراتهم فيما يسعد الشعب!!

DrAldaihani@     د. بدر الديحاين
ف��س��اد سياسي وه���در مالي،خصخصة،ضرائب دخ��ل غ مباشرة 

كالقيمةاملضافة،رسوم  جديدة،لكنهم يشغلون الناس بالوافدين كما يفعل 

اليمني العنصري بأمريكا وأوروبا

hessahalmulla@    د. ح�صه املال
وال زال العالم يكيل مبكيالني ويسوق مبررات تخدم مصاحله الضيقة.. بل 

ويعيب على اآلخر أفعاال ميارسها هو من قمع وإرهاب فكري..  أقول العالم.. 

حكومات.. وجماعات...... وأفراد.

AreejHamadah@      اأريج عبدالرحمن حمادة
التلميع احلكومي القتصاد البلد اشوفه خطر جدا الن راح يزيد من تدهور 

االزمة االقتصادية فهم يصدقون تلميعهم االعالمي لنفسهم الوهمي و بالتالي 

ماراح يشتغلون لرفع اقتصاد البلد

 4 13 ساعة فاخرة بقيمة  سرقة 
ماليني درهم من شقة في دبي

أقـــدم شخصان مجهوال الــهــويــة على 
ــادرة بقيمة 4  سرقة 13 ساعة فاخرة ون
ماليني درهــم، من منطقة “جزر جميرا” 
في اإلمارات، وفق ما أعلنت النيابة العامة 

حملكمة اجلنايات في دبي.
وأظــهــرت التحقيقات الــتــي نــشــرت، 
ــد، “أن شخصني مجهولي  اول امــس  األح
الهوية، اقتحما شقة املجني عليه ملثمني، 
وبحوزتهما سكني ومفك بـــراٍغ، وحجزا 
شقيقه الــذي فتح لهما الباب دون علمه 
بهويتهما، وخادمَته داخل إحدى الغرف، 
وهــدداهــمــا بالقتل إذا حـــاوال الــهــرب، أو 
التحرك من مكانهما، قبل أن يغلقا عليهما 
الباب، وينتقال إلى غرفة أخرى سرقا منها 

الساعات الثمينة، ومن ثم غادرا املكان”.
وشهد شقيق املجني عليه، وهو طالب 
جامعي في العشرينيات من عمره، أمام 
النيابة العامة، بأن اللصني اقتحما الشقة 
بالقوة، وسرقا الساعات وخرجا منها في 
غضون دقيقتني”، وفق ما ذكرت صحيفة 

“البيان” احمللية.

يستخدم السعوديون منذ عشرات السنني في 
جتمعاتهم التقليدية باملجالس )دور الضيافة(، 
مباخر لنشر روائـــح تــدخــل البهجة فــي نفوس 
احلضور، حيث تصنع هذه املباخر يدويا، وبدقة 
بالغة، بفضل صناعة راسخة، تتوارثها أجيال في 

منطقة حائل.
وحتافظ 5 عائالت في حائل على هذه الصناعة، 

التي ترمز عند ماليني السعوديني للكرم وحسن 
الضيافة.

وتصنع املباخر اخلشبية من شجر الطرفاء، 
الــذي ينمو في صحراء حائل، فما إن جتف فروع 

الشجرة حتى يحولها صانعون إلى مباخر.
ويعمل حرفيون مهرة بال كلل في تزيني تلك 
املباخر، أو املجامر أو املــداخــن، بأشكال وطرق 

مختلفة.ويوضح حرفي يعمل في صناعة املباخر، 
ويدعى خالد املطرود، أن هذه الصناعة عمرها في 
حائل أكثر من مئة عام ويقول: “تاريخ املبخرة في 

منطقة حائل يصل إلى 140 سنة”.
وال يتوانى مواطن من حائل يدعى يوسف حبيب 
على أن يقدم لضيوفه روائح مبهجة بوضع مبخرة 

املباخر السعوديةملونة أمامهم في املجلس اخلاص به.

السعودية.. حائل حتافظ على صناعة املباخر منذ عقود
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قرود في الهند ترجم كهال حتى املوت !
أفادت صحيفة “Times of India” أن “عصابة” من القرود 
رجمت باحلجارة رجال يبلغ من العمر 72 عاما حتى املوت، وجرت 
هذه احلادثة املأساوية في مدينة تكري بوالية أوتــار براديش 
الهندية.وروت الصحيفة الهندية أن الرجل املسن كــان يجمع 
احلطب وصادف مجموعة من القرود شرعت حال رؤيتها له في 

رميه بحجارات جمعت من أطالل مبنى في اجلوار.
ووفق شقيق الضحية، ألقت “عصابة القرود” نحو 20  قطعة 
من احلجر على الرجل، أصابته بجروح في الرأس والصدر، وقد 

توفي في وقت الحق في املستشفى.
ويشتكى السكان احملليون من أن القرود قد حولت حياتهم إلى 
“جحيم”، فيما يقول خبراء إن مثل هذه الهجمات القاتلة حتدث 
في جميع أنحاء الهند، مشيرين إلى أن أنواعا معينة من القرود هي 

املسؤولة عن مثل هذه الهجمات القاتلة. القرود حرة طليقة في شوارع الهند

قزم أحمر عالق في انفجار هائل يكشف 
عن نشاط أعنف من شمسنا

اكتشف الفلكيون جنما قــزمــا أحمر 
وسط “انفجار هائل” عنيف أكثر قوة من 

أي حدث متت مالحظته من شمسنا.
ويقول اخلبراء إن اإلشعاع الناجم عن 
االنفجار سيهدد على األرجح إمكانية حياة 
أي كوكب في جواره، مع احتمال جتريده 

من غالفه اجلوي.
ومت الكشف عــن االنــفــجــار مــن خالل 
بيانات تلسكوب هابل، أثناء جولة في أقل 
من يوم، ما يشير إلى أن األحداث املتفجرة 

حتــدث بتواتر كبير في األقـــزام احلمراء 
الناشئة.ويقول إفجينيا شكولنيك، األستاذ 
املــســاعــد فــي كلية األرض واستكشاف 
الفضاء في جامعة والية أريزونا واحملقق 
 :”HAZMAT“ الرئيسي في برنامج
ــراء هــي أصــغــر النجوم  ــم “األقزام احل
وأكثرها شيوعا وهــي األطــول عمرا في 
ــك، نعتقد أن  املــجــرة، وباإلضافة إلــى ذل
معظم النجوم القزمة احلمراء لديها أنظمة 

من الكواكب التي تدور حولها”.


