
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: لجنة مبادرة السالم العربية تبحث معوقات عملية السالم.

ـ منذ 50 عامًا وأنتم تبحثون، واهلل لو كنتم »تبحثون« عن ديناصور حي 
لوجدتموه.

المدارس األميركية تمتنع عن تقديم الحلويات إلى طلبتها لمكافحة البدانة.
ـ وإحنا إذا دشيت مقاصف بعض مدارسنا تحلف إنك داش مصنع حلويات.

أبواللطفواحد

االستجواب احلـــالـــي 
ال يشـــكك في الذمم املالية 
او يكشف افعاال وجتاوزات 
ادارية او قانونية او نحوها 
من قضايا خالفية تستدعي 
اختالف وجهات النظر بني 
نواب البرملـــان، فقد صار 
واضحـــا ان االســـتجواب 
يجسد رسالة من الشعب 
الـــى احلكومة  الكويتـــي 
تتعلق بضـــرورة االنتباه 
اكثر ألهمية حتصني السلم 
االجتماعي، ويذكر السلطة 
التنفيذية مبسؤوليتها عن 

»التنفيذ«.
هذه الرســـالة الوطنية 
الراشـــدة واملجيدة والتي 
جتلت في طلب طرح الثقة 
بوزيـــر االعالم، ينبغي اال 
تزعج احلكومة التي عليها 
الرسالة  ان تسرع بتسلم 
من يد الشعب، فاحلكومات 
الرشيدة ال تنشغل باملتاهات 
واطالة املماحكات والتشاغل 
بحمايـــة اعضائهـــا مـــن 
املساءالت السياسية فتكون 
مســـؤولة ـ وحدهـــا ـ عن 
التأزمي وتعطيل مســـيرة 

التنمية املأمولة.
ادرك سبب تردد  لست 
البرملان  بعـــض اعضـــاء 
الثقة  الكويتي في طـــرح 
بالوزير املسؤول، وتعويق 
الرســــالة  كتـــابـــة هذه 
اخلالدة، ذلك ان االســـهام 
في ترشيد اداء البرملان امر 
يختلف عن حتجيم دوره 
املأمول فـــي التنمية، فأي 
مصلحـــة وطنية يرجوها 
النائـــب مـــن التخلف عن 
تذكير الســـلطة التنفيذية 
مبسؤولياتها »التنفيذية« 
وضـــرورة االنتبـــاه اكثر 
الســـلم  الهميـــة حتصني 

االجتماعي في البالد؟!

طرح الثقة.. ليش أل؟!

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

اليوم ســــيتم التصويت على طلب 
طرح الثقة في وزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل، وجميع املؤشــــرات تقول ان 
الوزير لن تطرح فيه الثقة لعدم وجود 
العدد الكافي من النواب، وهذا ما اثبته 
وزير االعالم قوال وعمال عندما قال في 
مقابلته الشهيرة على احدى الفضائيات، 

واصفــــا اعضاء مجلس االمة »إنهــــم ال يقومون بأي عمل او 
اتخاذ اي موقف اال بثمــــن«، اي ان االعضاء من وجهة نظر 
وزير االعالم هم مرتزقة سياسيون، والغريب ان الوزير لم 
يعتذر عن هذا التصريح اثناء مناقشة االستجواب ولم يبني 
او يفسر هذه املقولة مما يدل على انه مازال على قناعته بأن 
هؤالء النواب حتركهم املصالح اخلاصة وانهم جميعا مطعون 
في اخالصهم وذممهم من وجهة نظره، وما املساومات التي 
تقوم بها احلكومة اآلن مع النواب لكسب التأييد للوزير، اال 

اثبات ودليل على صحة ما ادعاه وزير االعالم.
ان احلكومة عندما تســــاوم على قانون غرفة التجارة او 
قانون االختالط او قانون االستقرار املالي او قوانني الرياضة 
فمن اجل كسب تأييد بعض االعضاء الذين لالسف استغلوا 
هذا االستجواب من اجل االبتزاز السياسي مع حكومة مستعدة 

للتفريط في الكثير من مقدرات البلد من اجل بقائها.
ان على النواب ان يعلنوا عن مواقفهم صراحة وبحسب 
قناعاتهم حتى يواجهوا الشــــعب ويحاســــبهم الناس، لكن 
الصمت والتردد وعدم نفي هذه املعلومات عن املســــاومات 
احلاصلة، يثير الكثير من الشك والريبة حول هؤالء النواب 
الذين كانوا من قبل حاسبوا وزير النفط السابق علي اجلراح 
على تصريح صحافي ميدح فيه وزيرا سابقا، فاآلن ومن باب 
االولى ان يحاسب وزير االعالم على ما صرح به، فهو اخطر 
بكثير مما قاله علي اجلراح ســــابقا، كذلك يجب اال ينســــى 
بعض االعضاء والذين قاموا في املجلس السابق واعترضوا 
على تعيني احمد العبداهلل كونه وزيرا مستجوبا ومت تدويره 
للهروب من جلســــة طرح الثقة، فهل يثبتون على مبادئهم 

اليوم في جلسة طرح الثقة؟
ان على النواب املخلصني واحملافظني ومن نظن فيهم خيرا، 
اال يقبلوا مبثل هذه املساومات الرخيصة والتي ستنكشف 
عاجال او آجال، وان ثبت قيام احلكومة بذلك يجب ان نذهب 
الى اقصى حد في املســــاءلة ويجــــب على رئيس الوزراء ان 

يتحمل مسؤوليته في ذلك.
ال اظن ان مجلسا مثل هذا املجلس مؤهل ألن يطرح الثقة 
في وزير، ألنه وببساطة، الغالبية من االعضاء احلاليني غير 
مؤهلني التخاذ مواقف بهذا املســــتوى، واالســــباب معروفة 

وستنكشف في القريب العاجل.
ان على الشعب الكويتي ان يراقب اعضاء املساومات وان 
يقول كلمته فيهم وان يفضح على رؤوسهم االشهاد كل من يبيع 

هذا البلد من اجل مصاحله الضيقة وشهواته املريضة.
اليوم ستطوى صفحة هذا االستجواب، وكالعادة، بانتصار 
حكومي زائف استخدمت فيه الوسائل غير املشروعة لشراء 

ذمم من رضوا بأن يكونوا سلعا من النواب.
وأذّكر هؤالء النواب وقبــــل التصويت بقول اهلل تعالى 
)ستكتب شهادتهم وُيســــألون(، وقوله سبحانه )وقفوهم 

انهم مسؤولون(.

إعالنـــات كثيرة تصلنا عبـــر الهاتف 
احملمول، بعضها يتعلق بأجهزة كهربائية 
وبعضها يتعلق بأغاني وبعضها يتحدث 
عن محل مت افتتاحه بحضور عضو مجلس 

أمة واحملل خاص باملالبس النسائية!
وال أدري ما عالقة عضو مجلس األمة 
من الرجال باملالبس النسائية؟! اللهم إال 

إذا كان أخونا مصمم أزياء متقاعدا!
غير ان اإلعالن األكثر انتشارا ال يصلني إال وأنا في اجتماع 
وحالتـــي حالة، وأحيانا يصلني وأنـــا لم أذق طعم النوم من 
عشرين أو أربع وعشرين ســـاعة ليقول لي ما نصه: »اكسر 

امللل والفراغ ودردش معانا!«
هناك أكثر من ثالثني ألف ديوانية في الكويت متارس الدردشة 

ليل نهار، واجلماعة يريدون دردشة جانبية عبر الهاتف!
أعرف أناسا مدمنني دردشة دواوين انتقلوا الى الدردشة 
عبر اإلنترنت، واليوم هناك عروض لســـحبهم لدردشـــة 
الهاتف، يعني حياتهم من أولها آلخرها دردشة × دردشة! 

واإلنتاجية = صفر!
والســـؤال: كم من هؤالء لديه مسؤوليات جتاه أم أو أب أو 

زوجة أو أبناء أو عمل؟!
ما إنتاجية أولئك ألوطانهم وألسرهم ولعائالتهم إذا كانت 
احلياة هي مجرد »سيجارة« وفنجان قهوة أو شيشة مع جهاز 

الب توب لدواعي اللعب والدردشة؟!
هناك شـــركات يبدو ان إحساســـها الوطني والقيمي منته 

ولذلك هي تعمل على تسويق ضياع الوقت دون منفعة!
وفي وسط هذه العتمة غير املنتجة خرج علينا شاب رائع 
اسمه »مشـــاري اخلراز« بندوات جماهيرية رائعة تتكلم عن 

العالقة مع اهلل عز وجل. 
في مثل هذه األمور ال بأس باالســـتماع والدردشـــة ألنها 
ستقودنا وبكل تأكيد الى العمل، فال ميكن ان تتحقق العبادة 
هلل عز وجل دون حركة أو ســـهر من أجـــل عمل مثمر للدين 

والدنيا وهلل سبحانه وتعالى.
الناس تعيب علينا أننا أصبحنا شـــعبا كسوال غير منتج 
وغير عامل، ينام عندنا الشـــاب حتى العصر ليســـهر الليل 
بطوله إما للدردشـــة أو لتقليب صفحات اإلنترنت الفنية أو 

للعب الهند والكوت بوسته!
وهو قول غير دقيق في مجمله ألن هناك وبكل تأكيد شابا 
كويتيا عامال وصادقا ومنتجا ســـرق من وقته ساعة لطاعة 
ربه ولســـماع الدردشـــة املفيدة في املسجد الكبير مع الشيخ 

مشاري.
الشـــيخ مشاري اخلراز حطم أرقامنا القياسية كسياسيني 
في احلضور اجلماهيري ألنه قدم للناس ما هو أهم مما نقول، 

قدم لهم أسلوب وفن العالقة مع املولى جّلت قدرته.
مشاري لم يسلم من النقد ألننا مجتمع يحول الغيرة إلى 
حسد ومنيمة بسبب خالفاته املذهبية أو السياسية ولكن األكيد 

أن مشاري اليوم أهم من حناجرنا كسياسيني.
ولهذا أرجوه أن يوعي الشـــباب بأهميـــة العمل وبأهمية 
الطموح وبأهمية الســـعي في الـــرزق وألهمية أن يكون لدى 

اإلنسان قدوة وهدف.
بارك اهلل لك وفيك يا مشاري، وأثابك عنا خير الثواب.. وإذا 

صرت فاضي أرجوك دردش معاي... فالشرف لي قطعا.

دردش مع مشاري الخرازالمساومات.. وكل شيء له ثمن!

واضحأمانة

عبداللطيف عبدالوهاب العميري
alomaire@yahoo.com

أحمد الشحومي
www.alshohomi.com

الشيخ يوسف القرضاوي

مبنى السفارة اإلسرائيلية في لندن

العاهل السعودي يشارك
في العرضة النجدية بالجنادرية 

شارك خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز عاهل اململكة 
العربية السعودية في العرضة النجدية 
وذلك اثناء االحتفال مبهرجان اجلنادرية 

السنوي.
ويعتبر من أبـــرز اجلديد حول هذا 
املهرجان هو موافقة العاهل الســـعودي 
على تبني جائزة عاملية للباحثني واملهتمني 

مبجال التراث والثقافة على املســـتوى 
العاملي حتمل اسم »جائزة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز العاملية للتراث والثقافة«، 
بحيث تكـــون هناك جائزتان ســـنويا، 
»جائـــزة امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز 
العاملية للثقافة« و»جائزة امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز العاملية للتراث«، وذلك بدءا من 
العام املقبل.                           )أ.پ(

إيطالية تستأجر قاتلين 
للتخلص من أبيها 

رومـــا ـ رويتـــرز: اعتقلت 
الشـــــرطة االيطــاليـــة فتاة 
ايطالية كانت استأجرت اثنني 
من القتلة لقتل أبيها املستبد لكن 
أحد الرجلني غير رأيه واعترف 

للشرطة.
وقال بيان للشرطة ان ايلينيا 
موريتـــي )19 عاما( طلبت من 
ابيهـــا رودولفـــو 5000 يورو 
)6756 دوالرا( للسفر في رحلة 
الى أميــركا قبل ان تســـتخدم 
املال في استئجار قاتل محترف 
لقتله، وذلك مبوافقة أمها فيما 

يبدو.
وقالـــت الفتـــاة املراهقة ـ 
من بلدة لوتســـارا الصغيرة 
بالقـــرب من مدينة ميالنو شمال 
ايطــالياـ  للسلطات انها لم تعد 
تستطيع حتمل أساليب والدها 

االستبدادية.
إنها  وقال محــقـــق »قالت 
أرادت إنهـــــاء ســـنوات مـــن 
الترهيب الذي عانت منه االبنة 

واألم«.

الشيخ القرضاوي بعد إقالته رسميًا
من »إسالم أون الين« : بعض العاملين.. خانوني!

أشارت مصادر في إدارة املوقع 
بالقاهرة.

الشـــيخ  وتســـلم مكتـــب 
القرار  القرضـــاوي في قطـــر 
الـــذي جاء فيه: »الســـيد وليد 
النجار مدير مكتب الشيخ  أبو 
القرضاوي.. برجاء التكرم بإبالغ 
فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
بقرار وزارة الشؤون االجتماعية 
)في قطر( بوقف مجلس إدارة 
جمعية البالغ الثقافية وتعيني 
مجلس إدارة مؤقت، وتعيني كل 
من السادة اآلتية أسماؤهم في 
مجلس إدارة جمعية البالغ الثقافية : د.إبراهيم 
عبداهلل األنصاري، الدكتور حسن راشد الدرهم، 
محمد بدر السادة، على محمد العمادي، وهاشم 

عبد الرحيم السيد«.
ويأتي قرار وزارة الشؤون االجتماعية القطرية 
ليطيح بقرار سابق للشيخ القرضاوي أوقف 
خالله عن العمل كال من علي العمادي املدير العام 
جلمعية البالغ الثقافية، ود. إبراهيم األنصاري 

نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية.

دبي – العربية: قررت وزارة 
الشـــؤون االجتماعية في قطر 
إقالة الشيخ يوسف القرضاوي 
من رئاسة مجلس إدارة جمعية 
»البـــالغ« الثقافيـــة فـــي قطر 
واملســـؤولة عن موقع »إسالم 
أون الين.نت« الشهير، والذي 
أنشأه الشيخ القرضاوي في عام 
1999 كموقع دعوي يحمل رسالة 

اإلسالم إلى الناس كافة.
وقال مصدر مقرب من الشيخ 
القرضاوي إن الشيخ أبلغه أنه 
تعرض »لعملية خيانة من قبل 

بعض العاملني في جمعية البالغ«، وأنه »وثق 
في إخالصهم وفي حسن نيتهم في الوقت الذي 
كانوا يدبرون فيه لنقل املوقع إلى قطر والسيطرة 

عليه بشكل نهائي«.
ويأتي القرار الذي صدر مساء اول من امس 
الثالثاء ليضع النقاط على احلروف فيما يتعلق 
باألزمة احلالية التي مير بها موقع »إسالم أون 
الين« والتي مت خاللها اختطاف املوقع من قبل 
مجلس اإلدارة اجلديد جلمعية البالغ، حسب ما 

أزمة طرد الديبلوماسي اإلسرائيلي من لندن تتصاعد

بعد بريطانيا.. 6 دول تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل 
فإنه من املقرر أن تبعث تل أبيب 
قريبـــا للندن بديال عـــن املمثل 

اإلسرائيلي الذي مت طرده.
وقالـــت الصحيفة ان الوزير 
مليباند أكد في كلمته التي ألقاها 
أمام البرملان فـــي لندن على ان 
»إســـرائيل هي املســـؤولة عن 
الســـفر  عملية تزوير جوازات 
البريطانيـــة التي اســـتخدمتها 
العناصـــر الضالعـــة في عملية 
اغتيـــال املبحوح في مدينة دبي 
اإلماراتية، لذلك قررت حكومته 
طرد ممثل املؤسسة االستخباراتية 
األولى في إسرائيل )املوساد( من 

أراضي اململكة البريطانية«.
وقد رصد تقرير إســـرائيلي 
قائمة أدرج فيها أســـماء الدول 
إلـــى نفس  املرشـــحة للجـــوء 
املوقف الذي اتخذته بريطانيا من 
إسرائيل، وهي بحسب املعلومات: 
فرنسا، ايرلندا، أستراليا، السويد، 

النمسا، وأملانيا.

مساء أول من أمس عن طرد ممثل 
املوساد اإلسرائيلي في لندن دون 
الكشف عن أســـماء، وذلك على 
خلفيـــة تزوير جوازات ســـفر 

بريطانية.
غيـــر أن صحيفـــة يديعوت 
أحرونوت العبرية علمت انه رغم 
اإلعالن الذي وصفته بالدراماتيكي، 

للقوى الداخلية، تزامنا مع التمهيد 
لالنتخابات البريطانية املرتقبة«، 
بينما أشار خبراء إسرائيليون إلى 
البريطاني يعكس  التصرف  أن 
بداية أزمة ديبلوماسية بني لندن 

وتل أبيب.
اخلارجيـــة  وزيـــر  وكان 
البريطاني ديڤيد مليباند أعلن 

القاهـــرة ـ العربيـــة: تعتزم 
حكومة تـــل أبيب إيفـــاد بديل 
الديبلوماســـية  للشـــخصية 
اإلسرائيلية التي مت طردها من مقر 

السفارة اإلسرائيلية في لندن.
جاء ذلـــك في الوقـــت الذي 
الفرنســـي  الرئيس  يجري فيه 
نيكوال ساركوزي مباحثات مع 
كبار مستشاريه، حول استخدام 
جوازات سفر فرنسية مزورة في 
عملية اغتيال القيادي في حركة 
حماس محمود املبحوح مبدينة 

دبي في )يناير( املاضي.
في الوقت نفسه تدرس 6 دول 
أخرى كيفية التعامل مع إسرائيل 
على خلفية هذه القضية، بحسب 
صحيفـــة يديعـــوت أحرونوت 

امس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني 
بارزين في القدس احملتلة قولهم: 
»إن حكومـــة لنـــدن نفذت هذه 
اخلطـــوة، على خلفية صراعات 

القاهــــرة ـ وكاالت: 
تقدم امس عضو مجلس 
شــــورى في مصر برفع 
دعــــوى قضائيــــة أمام 
القضاء اإلداري  محكمة 
مبجلس الدولة، للمطالبة 
بإيقاف تعيــــني د.أحمد 
الطيب في منصب شيخ 
األزهر، لكونه قرارا غير 

دستوري.
وحسب جريدة )اليوم 
السابع( امس طالب عضو 

مجلس الشعب السابق والشورى حاليا 
محمد عبدالعزيز الشهاوي، في دعواه ضد 
رئيس اجلمهورية بصفته، بإيقاف تنفيذ 
قراره بتعيني د.أحمد محمد أحمد الطيب 
شيخا لألزهر، خلفا لإلمام األكبر الشيخ 

محمد سيد طنطاوي.

واستند عضو مجلس 
الى  الشورى في دعواه 
أن قــــرار تعيني الطيب 
غير دســــتوري، فطبقا 
الدســــتور  لتعديــــالت 
األخيرة في 2007 والتي 
ورد بهــــا أنــــه في حالة 
سفر رئيس اجلمهورية 
باخلــــارج أو إجرائه أي 
جراحة يفوض من يقوم 
مبهامه سواء أكان نائبه، 
أو رئيس مجلس الوزراء، 
وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس 
عن البالد إلجرائه جراحة بأملانيا وتفويضه 
رئيس مجلس الوزراء في إصدار القرارات، 
كان البد أن يوقع هو على القرار مبوجب 
الدستور، ما يعنى أن صدور القرار غير 

دستوري.

دعوى قضائية إللغاء تعيين الطيب شيخًا لألزهر

د.أحمد الطيب شيخ األزهر

صحتك

البندق يحد من انتشار األورام السرطانية
نيويـــورك ـ أ.ش.أ: أظهرت االبحاث الطبية احلديثة 
النقاب عن أن االنتظام فى تناول البندق يساعد في احلد 
من انتشار األورام السرطانية، خاصة سرطان البروستاتا 

لدى فئران التجارب.
وتضيف االبحاث احلديثة مزيدا من االدلة على فوائد 
البندق الصحية على الرغم من ارتفاع نســـبة الدهون 

به.
وكانـــت االبحاث قد أجريت على مجموعة من فئران 
جتارب يعانون من سرطان البروستاتا تناولوا بصورة 
منتظمة البنـــدق الغني بالدهون غير املشـــبعة ومادة 
»االوميجا ـ 3« ومضادات االكسدة، حيث لوحظ تراجع 
بنسبة بني  30 و40% انتشار االورام السرطانية بصورة 

ملحوظة.

لبناني عمره 91 عامًا يرزق بطفل!
بيروتـ  يو.بي.آي: رزق رجل لبناني يبلغ من العمر 91 عاما بطفل. 
وظهر املعمر اللبناني وهو من منطقة عكار شمال لبنان امس على 
شاشـــة تلفزيونية بصحة جيدة حامال طفله وبجانبه زوجته التي 
أجنب منها الطفل، وناشـــد وزارة الشؤون االجتماعية ان تساعده 

على »املزيد من اإلجناب«.

يعتمد على األحاديث النبوية

إطالق أول معهد لتدريس اإلتيكيت في السعودية

نيوزيلندية قتلت نفسها جوعا.. واألطباء يقولون: من حقها!

جدةـ  وكاالت: تستعد مدينة جدة إلطالق أول معهد 
لتدريس فنون اإلتيكيت الذي يختص بفن التعامل 
مع اآلخرين، وتدريس األساليب الراقية في تناول 

الطعام، مستمدا منهجه من الشريعة اإلسالمية. 
وبينما يحظى تدريس فن اإلتيكيت باهتمام واسع 
النطاق في املجتمعــــات الغربية، فإن هذا املجال ال 
يلقى دعما واسعا في العاملني العربي واإلسالمي، على 
الرغم من ان املسلمني عرفوا هذا الفن في العصور 

األولى لإلسالم. 
ويقدم املعهد الذي سيتم افتتاحه في نهاية أبريل 
املقبل مبدينة جدة، جوانب مختلفة من هذه الفنون، 

منها أسلوب تناول الطعام، واحلديث مع اآلخرين 
بلباقة، وحسن التعامل وخاصة مع الزوج أو الزوجة، 
واستقبال الضيوف، وغيرها من اجلوانب املختلفة 
فــــي إظهار الذوق الراقي لآلخرين. وفي هذا اإلطار، 
تقول مواهب بشير، مديرة معهد اإلتيكيت، حسبما 
نشرت صحيفة الشرق األوسط اللندنية امس »ان 
املناهج التي سيتم من خاللها تدريس فنون اإلتيكيت 
تعتمد بشكل أساسي على ما جاء في أحاديث الرسول 
ژ  في حسن املعاملة، والتأدب في املأكل واملشرب«، 
مشــــيرة إلى أن الرسول ژ يعد منوذجا في حسن 

اخللق، وأن االقتداء به يعد واجبا.

ولينغتونـ  د.ب.أ: أقرت نقابة األطباء في نيوزيلندا 
بحق امرأة )60 عاما( في إنهاء حياتها بتجويع نفسها 
في أحد مستشفيات العاصمة ولينغتون، مؤكدة انه 
ليس من حق األطباء منعها. وذكرت تقارير إخبارية 
أن مارغريــــت بيغ، تعاني من نزيف دماغي منذ 20 
عاما، ولم تعد ترغب في العيش، حيث توقفت عن 
تنــــاول الطعام منذ 11 يومــــا مضت. وقد خلصت 3 

عمليــــات تقييم ان بيغ قادرة علــــى اتخاذ قراراتها 
اخلاصة، وحتترم مستشفى »القديس جون« الذي 
توجد به منذ 4 سنوات احترام قرارها باعتباره حقا 
لها. ونقل املوقــــع اإللكتروني لصحيفة »نيوزيلند 
هيرالد« عن رئيسة جلنة أخالقيات املهنة بالنقابة، 
تريشا بريسكوي، قولها ان تصرفات املرأة تتخطى 

حدود مسؤولية األطباء.

قامـــت شـــركة كوبـــن اليابانية بتطويـــر أول جهـــاز الب توب 
بالعيون.

ويوضع على الرأس بشاشة افتراضية قياس 15 بوصة ويعمل اجلهاز 
باألوامر الصوتية وقد أعلنـــت الشركة عن قيام »موتوروال« ببدء إنتاجه خالل 
عام.                                                                      )أ.ف.پ(

أول جهاز 
الب توب 

بالعيون


