
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
دراسة: شعوب ما قبل التاريخ تسببت باالحتباس الحراري في زمنها.

ـ .. والشعوب العربية ومنذ استقاللها وهي ال تتسبب سوى باالحتباس 
السياسي.

تكاليف زيارة وفد عربي استغرقت 4 أيام للبالد بلغت 400 ألف دينار.
ـ مو انتوا لو مستضيفين أوباما ونانسي عجرم وليدي غاغا ومارادونا ما يكلفون 

أبواللطفواحدهالكثر!

البقاء هلل
فالح ناصر فالح الداهش العجمي ـ  24 عاماـ  العقيلة 
ـ ق2 ـ ش212 ـ م141 ـ مقابل جسر الفنطاس 

ـ ت: 66633955 ـ 66655131.
وضحة محمد حمد الديحاني، أرملة شريد حمود بن 
بجية الديحانيـ  60 عاماـ  الرقةـ  ق2ـ  ش26 

ـ م4 ـ ت: 99555201 ـ 60609050.
بدر عيد سعد بوشيتانـ  65 عاماـ  الرجال: قرطبةـ  
ق3ـ  ش عمر بن هبيرةـ  م74ـ  ت: 97222712 
ـ 99622275 ـ النســـاء: قرطبـــة ـ ق3 ـ ش 
عمر بن هبيـــرة ـ م74 ـ الباب اخللفي ـ ت: 

.25328895

نورة يوسـف العثمـان، أرملة محمد عبداللطيف 
العثمان ـ 107 أعوام ـ الرجال: الشعب ـ ق4 ـ 
ش40ـ  دار العثمانـ  ت: 25336491ـ  النساء: 

اليرموك ـ ق2 ـ ش األول ـ م 50.
لطيفة عبداحملسن جاسم املوليـ  71 عاماـ  جنوب 
الســـرة ـ الزهـــراء ـ ق4 ـ ش415 ـ م16 ـ ت: 
99060817ـ  97995094ـ  الدفن التاسعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
عبداهلل دينار حسـن الزنكي ـ 63 عاما ـ بيان ـ ق6 
ـ ش3 ـ م39 ـ ت: 99445921 ـ 25382626 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
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في عهد اإلجناز الكويتي لم يشــــتك احد قط من 
املوقع أو من اجليران، بل اعتبر موقعنا قيمة مضافة 
ساعدت على بقاء ودميومة الكويت في وسط صحراء 
قاحلة هي األسخن في العالم، حيث ال زرع وال ضرع، 
الشكوى من املوقع واجليرة بدأت عندما تخلفنا عن 
اجليران وأصبحنا نبحث عن شــــماعة نلقي عليها 

تقاعسنا واخطاءنا.
> > >

وللتذكيــــر، عند تقدمنا لم يتردد اجليــــران األحبة في االعتراف بذلك 
التقدم واالســــتفادة منه بقضايا التعليم والصحة والرياضة والصناعة 
واالقتصاد والفنون واآلداب واإلعالم وإنشاء اجلامعات وغيرها، إال انهم 
لــــم يتوقفوا عند ما تعلموه منا، بل جعلوه أرضية صاحلة ليبنوا فوقها 
حضــــارة بهرت العالم، وال يحتاج األمر إال أن نفعل ما فعلوه كي يتحول 

موقعنا اجلغرافي من اعاقة كما ندعي الى اضافة كما ينبغي.
> > >

فلم نعد بحاجة هذه االيام للســــفر آالف األميــــال لنطور ذاتنا وبلدنا 
حيــــث اصبحت جميع تلك االمور بفضــــل موقعنا املميز على بعد دقائق 
بالطائرة أو سويعات قليلة بالسيارة، وقد كنا نلوم بعض االخوة العرب 
على نظرتهم الفوقية لإلجناز اخلليجي الباهر وان في تلك النظرة اخلاطئة 
عدم تعلم من التجربة اخلليجية، وحان األوان كي نلقي بنفس اللوم على 

أنفسنا بالكويت.
> > >

ان مــــن يريد تطوير التعليم او الصحة ميكــــن له ان يزور هذا اجلار 
اخلليجي او ذاك، واحلال كذلك في جميع نواحي احلياة األخرى كالزراعة 
والصناعة والبتروكيميكال واألنظمة اإلدارية املتقدمة واملرورية واجلامعات 
واملستشفيات التخصصية واملراكز املالية واملنشآت العمرانية واملناطق 
احلرة وعلــــوم الطيران حيث توجد افضل واكبر 3 شــــركات طيران في 
العالم باخلليج )كما افتتح قبل ايام اكبر مطار في العالم بدولة االمارات( 

والفضائيات اإلخبارية والصحافة الدولية.. إلخ.
> > >

ومن اخلطوط العريضة الى ادق التفاصيل، حيث جند ان الدول اخلليجية 
اصبحت محط انظار العالم اجمع في انشطتها السباقة املختلفة من حفاظ 
على البيئة واستخدام أمثل للطاقة البديلة وترشيد للكهرباء واملاء )بعض 
دولنا هي األقل في العالم من حيث هدر الشبكات(، والشفافية االقتصادية 
واحلرص على التراث والعناية الفائقة واملميزة باألماكن املقدســــة، واما 
اجلاران اآلخران لنا ونعني العراق وإيران، فيمثالن اسواقا ضخمة يتجاوز 

عدد سكانها 100 مليون نسمة ويحسدنا كثيرون على جوارنا لهما.
> > >

آخر محطة: )1( كتب د.باسيليس تسونيس نائب رئيس االحتاد األوروبي 
مقاال أســــماه »اسألوا دبي كيف ُتدار الديون« أثنى فيه بشدة على طريقة 
تعامل دبي مع ديونها وختم مقاله بنصيحة بليغة لدول االحتاد األوروبي 

قال فيها ان عليهم ان يتعلموا درسا من العمل املمنهج في اإلمارات.
)2( مع األيام األولى لتدمير مبنى التجارة في نيويورك عام 2001 قرر 
حاكم الوالية رودي جولياني وخلفه احلكومة الفيدرالية، ان الرد االمثل 
على االرهاب يكمن في سرعة اعمار ذلك املبنى، وفي عام 2005 قررت دبي 
بناء اعلى برج في العالم، وقبل مدة قصيرة افتتح ذلك املبنى الفريد بارتفاع 

124 دورا بينما مازال مبنى التجارة اجلديد عند الطابق.. الصفر!

في لقاء مع موفق الربيعي، املستشار السابق 
لألمن الوطني العراقي أجرته معه جريدة الشرق 

األوسط في 2010/6/30، ذكر ما يلي:
ـ أكبر اخفاقاتنا هو عدم حيازتنا الشـــجاعة 
الكافية لعبـــور الفجوة بيننا وبني شـــريكنا أو 
منافســـنا في هذا البلد لنعمل سويًا على ادارته 

)يقصد السنة(.
ـ كانت هناك شـــريحة كاملة لديها هوية منذ 
تأسيس العراق احلديث عام 1920 هذه الشريحة 
اختفت فجأة في عام 2003، همشناها متاما فرفعت 
في وجهنا السالح والســـبب هو نحن، أبعدناها 
بنسبة 100% عن شـــؤون احلكم، وسلبنا رموز 
تلك الشـــريحة كل ميزة، على ســـبيل املثال كان 
الضابـــط في اجليش برتبة »لـــواء ركن« يعامل 
مثل امللك، جردناه من كل صفاته وحقوقه وقمنا 
برميه في الشارع، هذا شيء كبير جدا وله ثمن، 

دفعناه غاليا.
ـ فشـــلنا في بناء دولة مؤسســـات واكتفينا 
باحلصول على السلطة ثم تقاتلنا عليها، لم نخلق 
رجال دولة، أنشـــأنا فقط مراكز تســـلط تضرب 

الناس بالعصا. 
ـ جلســـنا خلف مقود العجلة واعتبرنا جميع 
سكان هذا البلد مجرد ركاب نسمح بالصعود ملن 
نشاء وننزل من نشاء، وهذا بالضبط ما كان يفعله 
صدام حسني، كل ما فعلناه هو استبدال تسلط البعث 
بتسلط الطائفة، لم نستفد من خطأ صدام الذي بنى 
»سلطة« انهارت بنفخة واحدة في 4 ابريل 2003، 
يجـــب أن نتعلم من تلك الدروس ونبني »دولة« 
مؤسسات ال تفرق بني سني وشيعي، وال بني كردي 

وتركماني، وأن يكون املعيار هو الكفاءة.
ـ لم ننشــــئ رجال دولة، رجل الدولة مثل األب 
الذي يعامل أبناءه سواسية مهما كانت اجتاهاتهم 
ومعتقداتهم، وقد قلت ألحد قيادات السنة »من قال 
إننا همشناكم؟ هناك نائب رئيس جمهورية سني 
وكذلك نائب رئيس البرملان ووزير الدفاع«، فقال 
لي »كل هؤالء أنتم جئتم بهم وال ميلكون من القرار 
شيئا، على سبيل املثال لو اتخذمت قرارًا يهم الوضع 
الكردي من دون التنسيق معهم فبمجرد أن يأتيكم 
اتصال هاتفي من مسعود برزاني تلغون ذلك القرار 
فورا، بينما تتخذون جميع القرارات التي تهم مناطقنا 
دون استشارتنا وال منلك حق االعتراض، ماذا تتوقع 

أن يكون رد الفعل؟«.. »وكالمه صحيح«.
امللف العراقي برمته في يد ضابط برتبة لواء في 
احلرس اجلمهوري اإليراني، اسمه قاسم سليماني، 
وهو ميلك القول احلاسم في األمور الداخلية في 
العراق، نحن ال نريد أن نكون بوابة شرقية عربية 
ضد إيران وال العكس، نريد أن نكون منطقة التقاء 

مصالح وتكاتف بغير هيمنة 
من جانـــب على آخر، أفضل 
طريقـــة هي ربـــط املصالح 

االقتصادية بني البلدين.
سأله الصحافي: »شاهدت 
إيرانية  في بغداد ســـيارات 
الصنع، وحسب رأي السائق 

فهي سيئة، والبطاقة التموينية للعائلة العراقية 
حددت مواد معينة تأتي من إيران فقط وهي أيضا 
سيئة، إحدى ربات البيوت قالت: الصابون نرميه 
في الزبالة، هل هذا هو ربط املصالح الذي تتحدث 
عنه؟« أجاب »هذا يعتمد على صاحب القرار في 
الوزارة الفالنية، أو العالنية، ألنه مع األسف معظم 

وزاراتنا قراراتها طائفية«. 
الصحافي: »هل تعتقد أن هذه الصفقات ترافقها 
عموالت وفساد مالي؟« اجلواب: »بالتأكيد، الفساد 
املالي اخترق أجهزة الدولة طوال وعرضا وأفقيا 
وعموديا، ليس السرقات فقط بل التعيينات التي 

تتم بصورة طائفية وحزبية«.
الصحافي: »مضى على رحيل صدام 7 سنوات 
وكلما حتدثنا مع مسؤول عن الفشل اإلداري علله 
بحكم البعث، خالل 7 سنوات لم يتم تبليط شارع 
واحد، حتولت بغداد من ناحية اخلدمات الى قرية، 
متى تنتهي شماعة نظام البعث التي تعلقون عليها 
هذا الفشـــل؟«. موفق الربيعي: »البعث الصدامي 
يفجر في بغداد 6 ســـيارات في اليوم الواحد وال 
يترك لنا فرصة اللتقـــاط األنفاس، نحن بالفعل 
ليســـت لدينا خبرة ادارية، بل كثير ممن عيناهم 
لم يشـــاهدوا الفلوس في حياتهم وأول ما رأوها 
حتولوا الى حرامية، رغم أننا كنا نختارهم لسمعتهم 

الدينية« انتهى.
هذا حديث ذو شجون، ولو تأمل فيه من ينفخ 
في النفس الطائفي واحلزبي لتراجع عن الســـير 

في درب هذه نهايته.
كلمـة أخيرة: إبان ثورة العشرين بالعراقـ  سنة 
1920ـ  التـــي بدأها الســـنة وجاءتهم النصرة من 
اخوانهم الشـــيعة 1400 مقاتل، ثم وصلت جندة 
اضافية من األكراد 500 مقاتل، فلما أظهر الســـنة 
السرور لوصول النجدة اإلضافية الكردية حدث 
عتب من الشيعة ـ اسم زعيمهم احلاج عبدالهادي 
واسم زعيم األكراد كاكا أحمدـ  كان فقال راجز السنة 
»ثلثني اجلنة لهادينا... وثلث لكاكا أحمد واخوانه« 
وعلى الطريقة العراقية »يهوس« الواقفني بتلك 
الكلمات على نحو يثير احلماســـة، وأيضا ميثل 
تصحيحـــا للموقف وحتببا بـــني إخوة يجمعهم 

مصير واحد.
ترى، أين ذهبت هذه الروح؟

الربيعي: »لم ننجح في تكوين رجال دولة«.. درس لنا!أفضل موقع وأحسن جيران العجيري: الكويت ستسجل أعلى درجة حرارة  
بين دول الخليج نهاية الشهر الجاري

توقع أن تخف موجة الغبار بدءاً من اليوم

ذراعني، األولى متر من شمال الهند إلى 
بحر العرب وخليج عمان ويصل إلى 
اليمن، وقد تصاحبها أمطار، والذراع 
الثانية )املنخفض اآلسيوي املوسمي( 
وهو األكثر وضوحا واألقوى تأثيرا، 
ومير على شمال الهند ويوازي بحر 
قزوين ومير علــــى صحراء ملحية 
إيران، مصطدما بالهضبة  بشــــمال 

اإليرانية. 
وفي اتصل هاتفي اجرته »األنباء« 
مع العجيري حول موجة الغبار التي 
تضرب البالد قال انه من املتوقع ان 

تخف بدءا من اليوم.

هاني الظفيري
كشــــف العالم الفلكــــي د.صالح 
العجيري أن منطقة اخلليج العربي 
ستشهد ارتفاعا في درجات احلرارة، 
قد تعلو فوق 50 درجة، نهاية شهري 
يوليو اجلاري وأغســــطس املقبل، 
مشيرا إلى أن تلك الدرجات الساخنة 
ستتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب 
القرب من جبــــال زاغروس، ورتب 
العجيري دول اخلليج من حيث شدة 
التأثر بهذه املوجة الكويت أوال متوقعا 
تسجيلها أعلى معدالت في درجات 
احلرارة، ثم اململكة العربية السعودية، 
فالبحرين، ثم قطر واإلمارات العربية 

وأخيرا سلطنة عمان.
وأرجــــع العجيري فــــي حديثه 
ملوقع العربية أمس األسباب العلمية 
للحرارة العالية التي شهدتها منطقة 
اخلليج العربي في األسابيع املاضية 
في سياق حوار مع »العربية.نت«، إلى 
اصطدام املنخفض اآلسيوي املوسمي 
بالهضبة اإليرانية فارتفعت درجة 
احلرارة من 25 فوق الهضبة لتسقط 
على شمال اخلليج مضاعفة وتصبح 

50 درجة تقريبا.
وأوضح أنه في بداية كل صيف 
يولــــد منخفضان، أحدهما يســــمى 
املنخفض الهندي املوسمي، واآلخر 
اآلســــيوي املوسمي، يســــيران في 

أوباما الخامس عشر وبوش االبن األسوأ

وغاغا أكثر شعبية من أوباما 

شعوب ما قبل التاريخ ربما تسببت في االحتباس الحراري أيضًا
توماس جيفرسون خامسا.

واحتـــل الرئيس جيمس ماديســـون املركز 
السادس وجيمس مونرو سابعا وودرو ويلسون 
ثامنا وهاري ترومان تاسعا ودوايت ايزنهاوزر 

عاشرا.
وحل الرئيس جون كنيدي في املركز 11 وجيمس 
بولـــك 12 في حني كان املركز 13 من نصيب بيل 

كلينتون و14 من نصيب أندرو جاكسون.
واحتل اوباما املركز 15 وكان سيحل في املركز 
التاســـع لوال نقص خبرته وقدرته على تفادي 
االخطاء اذ اجمع املســـتطلعون على قدراته في 

التواصل وذكائه.
وحل في املركز االخرى على التوالي كل من 
ليندون جونســـون 16 وجون آدمز 17 ورونالد 
ريغـــن 18 وجون كوينســـي آدمـــز 19 وغروفر 

كليفالند 20.
واحتل الرئيس جورج بوش االب املركز 22 

وريتشارد نيكسون 30 وجيمي كارتر 32.
فـــي حني كان 39 من نصيب الرئيس جورج 

بوش االبن.
وحل في املركز االخير الرئيس االميركي االسبق 

اندرو جونسون.
وقال بروفسور االحصاءات في املعهد دوغالس 
لونستروم »طوال 30 سنة تقريبا احتل الرؤساء 
اخلمسة نفسهم املراكز الـ 5 االولى وامنا بتغيير 

بسيط في املراكز«.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
نشرت »مؤسسة سيينا ريسرش انستيتيوت« 
التي تعنى بتأريـــخ اداء البيت االبيض نتائج 
اســـتطالعها الســـنوي حول تقييم الرؤســـاء 
االميركيني الـــذي ترصد فيه آراء ابرز املؤرخني 

في الواليات املتحدة.
وشارك في االستطالع الذي جتريه منذ 28 عاما 
238 مؤرخا منحوا الرؤساء االميركيني درجات 
على معايير محددة ومتفق عليها لتقييم االداء 
من بينها السياسة اخلارجية واالقتصاد والعالقة 
مع املجلس التشريعي والذكاء الشخصي ومعايير 

اخرى.
وحصل الرئيس السابق جورج بوش االبن 
على التقييم االســـوأ على االطالق بني الرؤساء 
االميركيني املعاصرين فيما حصل الرئيس فرانكلني 
روزفلـــت الذي حكم الواليات املتحدة منذ 1933 
وحتى موتـــه في عام 1945 على تقييم الرئيس 

االفضل للمرة اخلامسة.
في حني حل الرئيس االميركي باراك أوباما في 

املركز 15 وبوش االبن في املرتبة الـ 39.
وأجرى خبراء اميركيون متخصصون بالشؤون 
الرئاسية في معهد ابحاث سيينا كولدج استطالعا 
للرأي اظهروا من خاللـــه ان فرانكلني روزفلت 
هو الرئيس االفضل برأي املستطلعني ويليه في 
املركـــز الثاني تيودور روزفلت ومن ثم ابراهام 
لينكولن ثالثا فجورج واشـــنطن رابعا ومن ثم 

د. صالح العجيري

الغبار ضرب البالد أمس مصحوبا برياح شديدة

واشنطن ـ أ.ف.پ: تتقدم جنمة البوب اليدي 
غاغا على منافسها الرئيس األميركي باراك أوباما، 
في ســـباق »الشـــخصية األولى في العالم التي 
جتمع 10 ماليني معجب« على موقع »فيسبوك« 
االجتماعي. وحتى اخلميس، جمعت املغنية التي 
اشـــتهرت بغرابتها وبأغنياتها املنتشرة عامليا، 
9.76 ماليني معجب، في حني لم يسجل الرئيس 

األميركي سوى 9.41 ماليني.
ويتصدر االثنان الئحة املشاهير األحياء على 
موقع »فيســـبوك« اإللكترونـــي، فيما الصفحة 
املخصصة لـ »ملك البوب« الراحل مايكل جاكسون 

تضم 14 مليون معجب.
وتتأكد »غلبة« اليدي غاغا على موقع »تويتر« 
حيث يبلغ متتبعوها 4.73 ماليني شخص، في 

وقت يسجل أوباما 4.42 ماليني متتبع.
لكنه وعلى الرغم من ذلك، تبقى جنمة بوب 
أخرى هي »املسيطرة« على »تويتر«، وهي بريتني 

سپيرز مع 5.24 ماليني معجب.
وتضم صفحـــة الرئيس الفرنســـي نيكوال 
ساركوزي على موقع »فيسبوك« 274266 معجبًا 
في حني جتمع املستشارة األملانية أجنيال ميركل 

37237 مناصرا.

واشنطن ـ يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون إن 
االحتباس احلراري الذي جاء بسبب نشاط اإلنسان 
قد ال يكون ظاهرة جديدة ألن إنسان ما قبل التاريخ 
أيضا قد يكون أثر كذلك على بيئته. وأعلنت منظمة 
االحتاد اجليوفيزيائي األميركي أن الصيادين األوائل 
الذين ساهموا في انقراض فيلة املاموث منذ 15 ألف 
عام تقريبا قد يكونون ساهموا أيضا في التأثير سلبا 

على األرض وارتفاع درجة حرارتها.
وشــــرح الباحثون نظريتهم في املجلة الصادرة 
عــــن االحتاد وقالوا إن حيوانات املاموث في املناطق 
الشمالية رمبا كانت تقتات على شجر القضبان وتترك 

األعشاب ومع انخفاض عدد تلك احليوانات وانقراضها 
بسبب اصطياد اإلنسان لها انتشرت أشجار القضبان 

وتغلبت على األعشاب.
وتوقع العلماء أن تكون كثرة األشجار غيرت لون 
املنظر الطبيعي لتجعله مظلما أكثر وأدت إلى امتصاص 

أكبر حلرارة الشمس مما زاد من حرارة اجلو.
وقال املســــؤول عن الدراسة في معهد »كارجني« 
للعلوم في ستانفورد بكاليفورنيا كريس دوفتي إن 
»انقراض هذا النوع مــــن املاموث قد يكون أثر على 
البيئة واحلياة النباتية التي لها تأثيرها الكبير على 

املناخ«.

كييـــڤ ـ د.ب.أ: اشـــترى الرئيـــس 
األوكراني فيكتور يانوكوفيتش كمية من 
مخدرات الكوكايني واملاريجوانا وبعض 

األنواع األخرى عبر شبكة االنترنت.
وقال الرئيس إن دافعه وراء هذا العمل 
هو توضيح درجة الســـهولة الشديدة 
التـــي ميكن من خاللهـــا احلصول على 

مواد محظورة.
وتســـببت هذه التجربة محل اجلدل 
في غضب املعارضة ووســـائل اإلعالم 
التي أوضحت أن الرئيس أيضا يخالف 
القانون عندما يشـــتري مخدرات، وأن 
شراء املخدرات ليس الوسيلة لتوضيح 
سهولة احلصول عليها عبر االنترنت. 

وقال يانكوفيتش في تصريحات نقلها 
عنه املركـــز الصحافي: »كنت أرغب في 
توضيـــح مدى ســـهولة احلصول على 

املخدرات في أوكرانيا«.
وأضاف: »يتعني على السلطات األمنية 
بذل املزيد من اجلهد من أجل التصدي لهذا 
الشر املنتشر بني املراهقني بصفة خاصة« 
مشـــيرا إلى أن سهولة عرض املخدرات 
على االنترنت يجعل املرء يتساءل عما 
إذا كانت السلطات في الدولة تقوم بعملها 

أم ال.
يذكر أن عقوبة االجتار في املخدرات 
في أوكرانيا تصل إلى السجن ملدة عشرة 

أعوام.
جورج بوش االبن

ميل غيبسون

باراك أوباما

ميل غيبسون يدلي بتعليقات عنصرية عن »الزنوج«

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: ذكرت وســـائل إعـــالم أميركية أن 
أشرطة نشـــرت مؤخرا تظهر املمثل ميل غيبسون يدلي بتعليقات 
عنصرية خالل شجار دار بينه وبني صديقته السابقة املغنية الروسية 
أوسكانا غريغورييفا. وذكر موقع »رادار أون الين« إن ميكن سماع 
غيبسون على األشـــرطة وهو يقول »إن اعتدى عليك مجموعة من 
الزنوج فسيكون خطأك«. كما نعت غريغورييفا والدة طفلته البالغة 
من العمر 8 أشـــهر التي يخوض معها حـــرب حضانة بـ »العاهرة« 
وهددها بإحراق منزلها. وتتهم غريغورييفا غيبسون بلكمها خالل 
أحد شـــجاراتهما وحتطيم سنني لها غير أنها نفت في احملكمة أمس 
اخلميس أن تكون هي من ســـرب األشرطة فيما اليزال أمر االبتعاد 
الصادر عن غيبســـون بحقها نافذا. يشار إلى ان غيبسون انفصل 
عن زوجته وأم أوالده السبعة روبني رايت في أبريل 2009 بعد أيام 
على نشر صوره مع غريغورييفا لكن عالقته باألخيرة انتهت قبل 
شـــهرين. يذكر أن غيبســـون كان قد اعتذر منذ بضعة اعوام على 
تعليقات مســـيئة لليهود أدلى بها حني اعتقلته الشرطة وهو يقود 

سيارته حتت تأثير الكحول.

رئيس أوكرانيا يشتري مخدرات عبر االنترنت 


