
ZeyadBinSanad@  امل�ست�سار/ زياد بن �سند
معظم دول العالم تفرض ضريبة دخل على صافي أرباح البنوك وشركات 
القطاع اخلاص العاملة في البالد. وهي ضريبة تصل إلى 40-٪50. تطبيق 
هذه الضريبة سيضخ مليارات الدوالرات سنوياً في خزينة الدولة لألسف 
أول ضريبة فكرت فيها حكوماتنا هي ضريبة القيمة املضافة وهي ضريبة 

يقع عبئها على املستهلك

brokerq8@ ,ابراهيم الفيلكاوي
هل فعال سيتم اغالق مجمع ديسكفري ؟ . واذا كان الكالم صحيح - هل 
احلكومه عندهم عيال مثلنا وال عيالهم من كوكب آخر ولهم أماكن خاصه 
؟. وماهي اجلهة التي تقف خلف دمار هذا الوطن - ومجلس االمه يعلم وال 

كالعاده ؟

AlmulaifiNn@ د.نورة املليفي
كويت جديدة تتحقق باألخالق وبناء الشخصية  يبدأ من مرحلة رياض 

األطفال .

fareah1@ فارعه ال�سقاف
امل��رأة التي متثل الشعب في البرملان وتتخذ وتوقع  نيابة عن الشعب 
القرارات املصيرية في شأن البالد ال تستطيع أن توقع لعملية لطفل من 

أطفالها هذه حقاً مهزلة تستدعي حترك جمعيات املجتمع املدني

Ahmad_Khorsheed@ اأحمد خور�سيد
ألول مره بحياتي .. أسمع أن النجوم بجميع املجاالت ال تكرم في حياتهم 
بل يتم تكرميهم إذا توفوا ..! وأول مره أسمع يكرم النجم على حسب عمره 
يعني الزم يكون )) شايب ((  إمنا عطاءه وعبقريته وتعبه وسهره وتركيزه 
ووقته وصحته مالهم ثمن صير شايب أو موت ساعتها نكرمك هذا بإي 

قاموس موجود؟؟

q80irpilot@ كابنت /ُمهّند عبداهلل مبارك العّيار
عندنا باقي شوية وتصير الشغالة أغلى من العروس اتصلت على مكتب 
اخلدم وسألته:- كم تكلف الشغالة�� قالي حوالي الفني دينار… قلتله زين 

القاعة والكوشة عليكم وال علينا قام سكر اخلط في وي�هي قليل األدب

ROLEXQ8@ حمقق النزهة
انا ما يحرق دمي اال عضو مجلس امه يغرد بالتويتر عن السرقات احلاصله 
بالبلد ، يا اخي انت دورك رقابي وتشريعي باملجلس ، مو تقشر بصل هناك ، 

وهني تشد حيلك يا سبع البرمبه .

hafedatbin_ali@ اأم �سعود اجليعان
وج��دت في البر  جتمع العوائل وارت��وى القلب بالدفيء العائلي احملبه 
واألحاسيس واملشاعر كنا غارقني ببيوتنا اخلاليه من مشاعر اللّمه والسالفه 
والضحكه كل من نقاله بيده حتى أصبح كل واحد ياكل لقمته بغرفته وكل 
واحد منعزل عن االخر  همهم واتس تويتر سناب انستقرام وكل فرد متصل 

مع شخص آخر .
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اختتمت أول أم��س فعاليات مهرجان 
الغضا للثقافة والفنون ال� 18، ال��ذي أقيم 
مبدينة الغضا السياحية – غرب محافظة 
عنيزة - بتنظيم من جلنة التنمية السياحية 

مبحافظة عنيزة.
وشهد اليوم األخير للمهرجان حضورا 
الفتا حافظ على املعدل الثابت الذي جتاوز 
6500 زائ��ر يوميا، مبجموع 110 آالف 
زائ��ر طيلة أي��ام املهرجان التي امتدت على 
مدى 17 يوماً. وق��ّدم املهرجان 63 فعالية 
متنوعة، أبرزها عروض الصقور السعودية، 
والفعاليات الشعبية باملزرعة ، وفعاليات 
احلرافيني، وركن أستديو الغضا، ومعارض 
السيارات الكالسيكية، ومقهى الغضا، وركن 

األس��ر املنتجة وأل��ع��اب األط��ف��ال، وجناح 
البيئة الصحراوية، ومسرح الغضا، واملرسم 
احل���ر، وج��ن��اح جمهورية مصر العربية 
الضيف الدولي للمهرجان، وجناح منطقتي 
الشرقية وحائل، وواحة القهوة، ومعرض 
الرحالت البرية والعروض اليومية للمسرح 
املفتوح، وع��روض اخليل، وع��روض األسر 
املنتجة، وجناح أكادميية شركة دار عنيزة 
للتراث الشعبي، ومنطقة األلعاب الترفيهية، 
وم��ع��رض امل��ص��ح��ف ال��ش��ري��ف، وحديقة 
احليوانات، وع��روض احلرف والصناعات 
اليدوية، إلى جانب معرض شهداء الواجب، 
وم��ع��رض منتدى البطحي الثقافي ال��ذي 
شهد 8 ن��دوات ثقافية وتاريخية للرجال 

والنساء، ومعرض أع��الم من عنيزة، حيث 
حظي املهرجان مبشاركة 17 قطاعا حكوميا 

وخاصا في أجنحة متنوعة.
ُيذكر أن املهرجان اختتم عامه الثامن 
في مدينة الغضا السياحية املقّر احلالي 
للمهرجان، حيث كانت البداية عام 1434ه� 
2013م بخطوة سّباقة لنقلٍة نوعية ملهرجان 
الغضا ، وكانت الفكرة مدينة تراثية متكاملة 
برؤية واعدة، وبشراكة متميزة ومتعاونة 
تقودها محافظة عنيزة وجل��ن��ة التنمية 
السياحية باحملافظة وبإسهاماٍت فعالة 
من بلدية محافظة عنيزة والهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة 

واملياه والزراعة .

التقت بوالدها بعد 
61 عامًا! فصلهما 

لم ميض في حياة روزيتا هاروم حلظة أهم من 
تلك التي التقت فيها والدها بعد 61 عاماً فصلتهما 
فيها السلطات املاليزية بسبب إصابة والديها 
باجلذام بسبب إج��راءات العزل الصحي في ذلك 
الوقت. ه��اروم التي ول��دت لعائلة صينية إثنية 
تبناها زوجان مسلمان، سارعت بعد أن توفيا إلى 
االنطالق في مسيرة بحث عن والديها البيولوجيني 
اكتشفت خاللها أن كليهما أصيبا باجلذام، فعملت 

السلطات املاليزية على إثره إلى احلجر عليهما.  
وبعد م��رور عامني متكنت ه��اروم، ومبساعدة 
إح��دى جمعيات الدعم اخليرية من العثور على 
والدها احلقيقي البالغ 95 عاماً من العمر، إال أنه 
لم متض فترة طويلة حتى توفي. وتعتبر هاروم 
واح���دة م��ن احل���االت االستثنائية حيث ع��دد من 
املصابني باجلذام من حول العالم لم تكن لديهم 
جت��ارب إيجابية بهذا القدر فيما يتعلق بالعثور 

على الوالدين. 
وق��د ط��ال نظام احلجر ف��ي ماليزيا وع��دد من 
البلدان لعقود طوال حتى بعد أن مت اكتشاف عقار 
له في األربعينيات، واالكتشاف بأنه أقل انتشاراً 
بالعدوى مما كان يعتقد. ولم تتوقف ماليزيا عن 
فرض احلجر الصحي على املصابني حتى العام 
1969. وقد مت فصل العديد من األطفال عن ذويهم 
املجذومني سرعان ما ولدوا حيث كبروا في امليامت 
أو مت تبّنيهم.  وقد اجتمع في إحدى الندوات في 
اليابان، حيث فرض قانون التعويض على عائالت 
أفرادها مصابون باجلذام في نوفمبر املاضي، عدد 
من األشخاص من خمس دول في العالم للتحدث 
عن جتاربهم مع التمييز على أمل أن تزال الوصمة 

التي تالزمهم.

بيع سيارات املمثل الراحل 
2.3 مليون  بول ووكر بـ 

دوالر في مزاد
ق��ال مسؤولون إن 21 سيارة ودراج��ة نارية 
كانت مملوكة للممثل األمريكي الراحل بول ووكر 
جنم أفالم ”سريع وغاضب“ )فاست أند فيوريس( 
الشهيرة بيعت مقابل 2.33 مليون دوالر في 
منافسة محمومة مبزاد سيارات سنوي في والية 
أريزونا. وحققت التشكيلة نتائج قوية في مزاد 
باريت-جاكسون مبدينة سكوتسديل تصدرتها 
سيارة ”بي.إم.دبليو إم3 اليتوايت“ إنتاج عام 
1995 حيث سجلت 385 ألف دوالر يوم السبت 

آخر أيام املزاد.
وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه بالسيارات، 
عن 40 عاما في ح��ادث سيارة ”بورشه كاريرا 
جي.تي“ ح��ني ك��ان يجلس إل��ى ج���وار قائدها 
وصديقه روج��ر روداس، ال��ذي توفي أيضا في 
احل����ادث، ف��ي نوفمبر تشرين ال��ث��ان��ي 2013. 
واصطدمت السيارة بعدة أشجار وأحد األعمدة في 
سانتا كالريتا قرب لوس أجنليس وأُرج��ع سبب 

احلادث إلى السرعة املفرطة.
وبيعت 18 سيارة وثالث دراجات نارية لووكر 
متتد أعمارها على م��دار خمسة عقود قبل انتهاء 
امل��زاد. وضمت التشكيلة سيارة نيسان 370زد 
سجلت 105600 دوالر وهو أعلى ثمن لسيارة من 

هذه الطراز في مزاد.

110 آالف زائر مبهرجان »الغضا« في السعودية
ــــنــــن 25 من جمادى األولى 1441 ه�/20 من يناير  2020 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3608الث

 في الصـميم
لألسف أن لصوص ضيافات الداخلية حاولوا إيهام 
النيابة بوجود ضيوف سريني وبطريقة غبية سحبوا 
كشف بأسماء طالبي العمل في الشقيقة السعودية 
وبدلوا األسماء بالرتب حيث أن االسم نفسه يكتب عقيداً 
وم��رة أخ��رى م��الزم��اً وه��ك��ذا.. النيابة كشفت التزوير 
وعرضت األسماء.. ما زال هناك من ميارس التعمية على 

القضاء من أجل احلصول على البراءة.. أالعيب مكشوفة.
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أعداد كبيرة من احلضور

لم تطأ قدماً كيفن كروغر األرض ألكثر من شهرين وت��راه 
يشرف من برميل على عمود يرتفع 25 متراً عن األرض، على بلدة 
دالسترووم اجلنوب إفريقية على أمل أن يحطم الرقم القياسي 
الذي حققه عام 1997. وذك��رت صحيفة البيان” اإلماراتية أن 
كروغر البالغ 52 عاماً، يعمل كسائق ويؤكد أن النوم في البرميل 
ليس باألمر السهل فاملكان ضيق ج��داً بحيث يتوجب عليك أن 

تتكّور وتتخذ وضعية اجلنني.
وخطرت الفكرة ألول مرة في بال كيفن بينما كان يتسلق شجرة 
نخيل خالل إحدى العطالت، قبل أن يتحداه أصدقاءه فيما بعد أن 

يعيش أعلى شجرة ويدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
واملنزل ال��ذي بناه كروغر في السماء مجهز بنظام تصريف 
كافة القاذورات، يستحم كروغر مرتني في األسبوع داخل حوض 
ه بها فريقه ف��ي سّلة  صغير ويقتات على األطعمة التي مي��دّ
خيزران. وسبق لكروغر أن مكث في برميل أعلى العمود مدة 54 
يوماً، وبالرغم من أوجاع الظهر واآلالم التي شعر بها، قرر خوض 
التجربة من جديد ليحطم الرقم السابق، وقد مضى على مكوثه في 

األعلى حتى اليوم 67 يوماً.

25 مترًا لتحطيم الرقم القياسي! يعيش في برميل على ارتفاع 

كيفن كروغر يعيش في برميل ببلدة دالسترووم اجلنوب إفريقية


