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يا ألطاف اهلل خووش حچي
»أغلب« نتائج البحث عن كلمة »عرب« في »غوغل« مسيئة للعرب.

ـ وغدا يظهر لنا شعبوال بأغنية »أنا باكره غوغل جدا وبحب عمرو موسى« 
وهيييييييه.

»الداخلية« تسحب كروت البنزين من رؤساء المخافر.
ـ جنها تقول للحرامية أخذوا راحتكم ترى سيارات مخافرنا ما فيها 

أبواللطفواحدبنزين.

ال يب���دو أن العق���ل 
التعقل، هما س���ّيدا  أو 
س���لوكياتنا الرس���مية 
وشبه الرسمية، بل انني 
وكلنا على ثقة أكيدة من 

ذلك.
وجتاوزن���ا � كثيرا � 

عن هنات وس���قطات وتعثرات وقعت فيها 
السلطة ومجلس األمة، ما جعلنا كاملتفرجني 
ال منلك سوى االستهجان من قبل االكثرية 
املتبرمة، واالستحسان من قبل فئة قليلة ال 

تنشد اخلير لهذه البالد وأهلها.
أما أن يقوم نفر من أعضاء مجلس األمة، 
بزيارة حلكومة »غزة« الس���اقطة رس���ميا 
وشعبيا ويعلن تآزره ووقوفه معها، فذلك 
� لعمري � ضرب من ضروب االستهانة بعرض 
البالد وطولها وانتهاك لسيادة قرارها على 
السياس���ة اخلارجية للبالد والتي حتددها 

مصالح الكويت.
ومصلحة الكويت في التنسيق والتوافق 
واالنس���جام مع املجتمع الدول���ي، وهذا ما 
س���ارت عليه الكويت دائم���ا، وفيما يخص 
الوضع الفلس���طيني فإن الكويت قد حددت 
سياستها وفق ما اتفق عليه املجتمع الدولي، 
م���ن اعتبار حكومة »محم���ود عباس«، هي 
احلكومة الشرعية والرسمية، والتي متثل � 
وحدها � السلطة الفلسطينية، وان حكومة 
»غزة« املقالة حكومة غير ش���رعية وليس 
له���ا من غطاء دولي أو ش���رعي، وليس لها 
سوى احلبال االيرانية التي حتركها حسب 

رغبتها وإرادتها.
هل يعلم أعضاء مجلس االمة الذين زاروا 
حكومة »هنّية« املقالة واملرفوضة ش���عبيا 
من قبل الفلسطينيني أنفسهم، وفلسطينيي 
»غزة« قبل فلسطينيي »رام اهلل«، هل يعلم 
أولئك النفر أي حرج وضعوا الكويت فيه؟ 
وما الثمن الذي س���ندفعه للخروج من هذا 

املأزق املعيب واملشني؟!
إننا ضجرنا من عيوب هذا املجلس امللّفق 
وم���ا جّره علينا من وي���الت داخليا، فكيف 
وقد جتاوز هذا املجلس بعيوبه وس���وءاته 
وسيئاته حدود البالد، ليثير علينا حروبا 

خارجية نحن في غنى عنها؟!
فهل سيتبرأ بقية أعضاء املجلس ورئاسته 
من تلك الزيارة املش���بوهة واملش���ينة؟ أم 
سيلجأون كالعادة إلى الصمت الذي هو »سّيد 

الساحة« وال صوت يعلو فوق صوته؟!

صوت »الصمت«

بال قناع

صالح الشايجي
katebkom@gmail.com

تلة هيديرليك حيث ضريح امرئ القيس

صورة أرشيفية لرجل األعمال اإلماراتي سعيد اخلوري حني فاز باللوحة رقم 1 األغلى في العالم

فرحة الـ 100 
ألف دوالر

أعضاء جمعية »زيتاتاو ألفا« في جامعة أركنس���وه يحتفلون بالفوز بجائزة )سبرايت ستيب أوف( البالغة 100 ألف دوالر والتي 
)أ.پ( ستقدم على شكل منح دراسية واشترك في املسابقة 80 فريقا من 40 جامعة أميركية.   

ثالث أغلى رقم سيارة بالعالم

)7 أبوظبي( بـ 17 مليون درهم!
أبوظبي � د.ب.أ: سجلت العاصمة االماراتية ابوظبي 
بيع لوحة ارقام سيارة مببلغ 17 مليون درهم ليكون 

ثالث أغلى رقم سيارة في العالم.
وقالت ش���رطة أبوظبي مس���اء االحد »ان لوحة 
س���يارة حتمل الرقم )7 ابوظب���ي( بيعت في مزاد 
مساء الس���بت املاضي مببلغ 17 مليون درهم وهو 
رقم قياسي عاملي، اذ يأتي في املركز الثالث من بني 

اللوحات األغلى على مستوى العالم«.
وقال مدير إدارة اخلصخصة وتنمية املوارد بشرطة 
أبوظبي العميد سالم الشامسي »نظمت الشرطة مزادا 
ألرقام السيارات املميزة وبيع خالله 72 رقما مميزا 

مببلغ 50 مليون درهم وهو عائد مالي قياسي«.
وشهد املزاد تنافسا كبيرا بني املزايدين للحصول 
على األرقام الثنائية والثالثية والرباعية واخلماسية 
خاصة الرقم األحادي )7( والذي بيع مببلغ 17 مليون 
درهم ليصبح أحد أغلى لوحات سيارات بالعالم، ولم 

تعلن الشرطة اسم املشتري او جنسيته.
وتسجل أبوظبي باسمها أغلى لوحتي سيارات في 
العالم، االولى لوحة حتمل الرقم )1 أبوظبي( وبيعت 
عام 2008 مببلغ 52 مليونا و200 ألف درهم لرجال 
األعم��ال االمارات��ي سعي��د اخلوري ولوح�ة الرقم 

)5 أبوظبي( التي بيعت مببلغ 25 مليون درهم.

اكتشاف قبر امرئ القيس في أنقرة

شهدت ندوة احتاد الكتاب العرب السوريني واحتاد كتاب اوراسيا 
وه���و احد التنظيمات الثقافية املهمة في تركيا، مع بعض املش���اركني 
العرب من تونس واالردن واالمارات والس���ودان ولبنان والتي عقدت 
في تركيا مفاجأة كبيرة باعالن رئيس احتاد كتاب اوراس���يا عمر دلي 
اوغلو انه في تلة هيديرليك، التي تش���رف على انقرة، مت اكتش���اف 
ضريح الش���اعر العرب���ي اجلاهلي امرئ القيس، ال���ذي تبذل اجلهود 

للحفاظ عليه وترميمه.
وتوقع بحسب صحيفة »الس���فير« اللبنانية ان تبدأ جهود مكثفة 
في االسابيع املقبلة لوضع املكان ضمن القوائم االثرية، متوقعا ايضا 
ان يتحول املكان الى مزار للس���ائحني الع���رب. وبالطبع يحتاج هذا 
ال���كالم الى تأكيد علمي، حول ان هذا الضريح للش���اعر العربي الذي 
ذهب الى القسطنطينية، بناء على نصيحة الغساسنة، لطلب النجدة 
من االمبراطور البيزنطي ضد خصومه في اجلزيرة العربية بعد مقتل 
والده اسد، وما كان من االمبراطور، بسبب وشايات، اال ان سممه عبر 
تلبيسه عباءة مسمومة ما لبثت ان قتلته في منطقة انقرة ودفن فيها، 
الرواية التاريخي���ة حتتمل وجود قبر امرئ القيس هناك، لكن التأكد 
من ذلك يحتاج الى ما هو اكب���ر بكثير من االعتقاد والتكهن، علما ان 
كتاب���ا تاريخيا صدر في العام 2007 عن بلدية اس���طنبول، اكد وجود 
قبر امرئ القيس في تلة هيديرليك، التي كانت تعرف ايضا باسم تلة 

تيمورلنك.

طالبة أردنية  عمرها 89 عامًا!
عمان � يو.بي.آي: يعتقد أن األردنية فضة خليل البشتاوي )89 عاما( أكبر 

طالبة على مقاعد الدراسة ليس في األردن فحسب بل في العالم أجمع.
وذكرت صحيفة »الدستور« امس ان فضة التحقت منذ عامني بأحد مراكز 

محو األمية في بلدة وقاص بلواء األغوار الشمالية.
وأضافت أنه وعلى الرغم من سنها املتقدمة وانحناء ظهرها إال ان ذلك لم 
مينعها من طل����ب العلم الذي حرمت منه في صغرها نتيجة ظروف عائلتها 
االقتصادية آنذاك. ونقلت الصحيفة عن فضة املولودة عام 1921 في بيس����ان 
بفلس����طني قولها انها طيلة حياتها كانت حتلم بتعلم القراءة والكتابة إال أن 
ظروفها املعيشية الصعبة حالت دون ذلك، مشيرة إلى أنها رأت في منامها أنها 
تقرأ القرآن ما دفعها في اليوم التالي للذهاب إلى مركز محو األمية في البلدة 

وتسجيل اسمها لتصبح أكبر طالبة تدخل مراكز محو األمية في اململكة.

شيريل كول 

شيريل كول تهرب  من فضائح زوجها!
لندن � يو.بي.آي: تفكر مغنية الب����وب البريطانية في مغادرة بريطانيا بعدما باتت 

جتد صعوبة في حتمل فضائح خيانة زوجها لها.
ونقلت مجلة »أوكي« البريطانية عن أصدقاء مقربني من كول )26 س����نة( قولهم انها 
موجودة حاليا في لوس أجنيليس مع صديقتها نادين كويل »وأمضتا س����اعات طويلة 
في احلديث عن املستقبل«. وأضافت املصادر ان »شيريل رأت كيف تبلي نادين وتشعر 
ب����أن حياتها املهنية قد تنطلق إذا اس����تقرت في لوس أجنيليس ولذا أخذت تبحث على 

اإلنترنت عن منزل تشتريه أو تستأجره«.
وقال أحد األصدقاء ان كول »تبدو ش����جاعة على العلن لكنها تعترف بتحطم األمور 

وتؤكد انه ال عودة إلى الوراء«.
وأضاف ان »آشلي ميطرها بالرسائل القصيرة والصوتية لكنها ال تريد احلديث معه 

فمشاعرها مازالت متأججة وتشعر بأنها مريضة أحيانا بسبب سلوكه«.

التفاؤل يحمي القلب من األزمات
واشنطن � أ.ش.أ: »تفاءل وكن إيجابيا لتقي 

القلب من الوقوع فريسة لألزمات القلبية«.
هذه هي أحدث النصائح الطبية التي توصل 
إليها فريق من العلماء األميركيني، حيث أكدوا 
أن متتع اإلنسان بأفكار ونظرة إيجابية للحياة 
يساعده على الوقاية من اإلصابة بأمراض القلب 
واألزمات القلبية. وتعد هذه الدراس���ة األولى 
من نوعها التي تكشف النقاب عن وجود عالقة 
وثيقة بني التفاؤل والنظرية اإليجابية للحياة 
واألمور وبني الوقاية من اإلصابة بأمراض القلب 
واألزمات القلبية اخلطيرة. ويرى العلماء أنه 

باإلمكان الوقاية من اإلصابة بأمراض القلب عن 
طريق تعزيز النظرة اإليجابية واملتفائلة. وكانت 
األبحاث قد قامت بتتبع نحو 1.739 ألف شخص 
)نحو 862 من الرجال و877 من السيدات( لقرابة 
عش���رة أعوام حيث مت تدريبهم على التحلي 
بالنظرة اإليجابية لألم���ور والتفاؤل ملراقبة 
عالقته مبخاطر إصابتهم باألمراض واألزمات 
القلبية. وأش���ارت املتابعة إلى أن األشخاص 
الذين جنحوا ف���ي التحلي بالنظرة اإليجابية 
والتفاؤل اس���تطاعوا خفض فرص إصابتهم 

بأمراض القلب.

صحتك

معركة بني النائبني أحمد شوبير ويسري بيومي

نائب إخواني لشوبير: دورك في قضية العمال »مشبوه« 
وشوبير يرد: »أنا مشبوه.. يا وسخ.. وحياة أمي ما هسيبك«!

شهرين للعمال من صندوق الطوارئ بوزارة 
القوى العاملة، وهو ما دفع رئيس اللجنة 
النقابية صالح مسلم للصراخ والبكاء قائال 
»إحنا عايزين حل، إحنا بنموت واتخنقنا، 
مفيش مرتبات واملس���تثمر بيهينا إهانة 
كبيرة، أنا لو مش���يت من غير حل هروح 

احتاد العمال اعتصم هناك«.

هسيبك، مشبوه يعني إيه يا حيوان«. إال 
أن النواب متكنوا من اإلمس���اك به ومنعه 
من الوصول إليه. ونش���بت املعركة على 
خلفية انتهاء االجتماع دون الوصول إلى 
ح���ل لعدم حض���ور وزراء القوى العاملة 
واالستثمار والصناعة والكهرباء واملالية 
واالكتف���اء بتوصية اللجنة بصرف مرتب 

القاهرة � وكاالت: حتول اجتماع جلنة 
القوى العاملة مبجلس الشعب املصري امس 
برئاسة حس���ني مجاور إلى ساحة معركة 
لتبادل األلفاظ النابية والتشابك باأليدى بني 
نائب األغلبية أحمد شوبير ونائب اإلخوان 
يسري بيومي خالل مناقشة أزمة عمال شركة 
طنطا وذلك إثر اتهام األخير لشوبير بأن 
دوره في قضية العمال »مشبوه«، ومتواطئ 

مع املستثمر.
وحس���ب جريدة »اليوم السابع« أمس 
انفعل ش���وبير ورد قائال: »أنا مشبوه، يا 
وس���خ، احترم نفسك، أنت اللي هتعرفني 
دوري، أنا نائ���ب أكثر احتراما منك«، فرد 
بيومي قائال: »أنت قليل األدب ومش محترم«، 
وتدخل النواب لتهدئة املوقف، وأخذ نواب 
اإلخوان زميلهم النائب يسري بيومي خلارج 
القاعة وهو مازال يصر في كالمه على أن 
شوبير مشبوه، وهو ما أثار حفيظة شوبير 
واشتد غضبه أكثر، واندفع طائرا في الهواء 
قفزا عبر كراسي القاعة في محاولة للتهجم 
عل���ى بيومي وهو يق���ول »وحياة أمي ما 


