
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مجلس البصرة يتهم الكويت باالستيالء على عدد من آبار النفط العراقية.

ـ صدام أعدم واليوم يخرج لنا كل يوم »صديم« صغير.
تقرير: 4 ماليين شخص سافروا عبر مطار الكويت خالل 6 أشهر.

ـ والديرة كلها بمواطنينها ووافدينها 3 ماليين نفر ابي المليون الزايد من 
أبواللطفواحدوين؟ اكيد مو سياح؟!

البقاء هلل

مليحة حمد نوبان املطيري زوجة فواز سليمان 
الفواز املطيريـ  80 عاماـ  اجلهراءـ  النسيم 
ـ م22 – ت: 60007588 –  ـ ق2 ـ ش23 

.99775409
سعد مقعد غالب العتيبي ـ 65 عاما ـ الصباحية 
ـ  ـ ق3 ـ ش9 ـ م203 ـ ت: 99784922 

.55004559
حبيـب عبدالرضـا عبداخلالـق الفـرج ـ 50 عاما ـ 
الرجال: الصوابر ـ احلسينية اجلعفرية 
ـ ت: 60717714، النساء: بيان – ق11 – ش1 

– ج3 – م17.

يوسف عبداهلل علي العوضي ـ 67 عاما ـ الرجال: 
الدعيةـ  ديوان العوضيـ  ت: 66050325ـ  
66005700، النساء: القصور – ق2 – ش9 

– م41 – ت: 25437914.
احمد فالح عيد املسـيلم ـ 53  عاما ـ اجلهراء ـ 
العيونـ  ق1ـ  ش3ـ  م37ـ  ت: 55459545 

ـ 66863419 ـ 55557554.
فضاء دخيل اهلل محمد السبيعيـ  70 عاماـ  صباح 
الســـالم – ق13 – ش1 – ج5 – م10 – ت: 
25514185 – 55544646 – الدفن بعد صالة 

العصر مبقبرة صبحان.

كالم مباشرمحطات

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

مبناسبة 8/2 األليمة، لم ار اكثر ضررا 
على بلدنا مما نراه من دعاوى يقول بها من 
اصبح كالطابور اخلامس في هدمه ملاضي 

وحاضر ومستقبل الكويت ومن ذلك:
 > > >

دعـــاوى تدمر ماضينا عبـــر القول ان 
الدميوقراطية الكويتية، وهي احد االمور التي 
نفخر بها امام اخلليجيني والعرب وبقية امم 
االرض، ما هي اال امر فرضه املقيم البريطاني 
على الشـــيخ اجلليل عبداهلل السالم، وقد 
اطلقت وثائـــق اخلارجية البريطانية عن 
الكويت في تلك احلقبة ونشرتها الزميلة 
»القبس« ونتحدى ان يوجد بها شيء يثبت 
ذلك االفتراء حيث لم تكن بريطانيا آنذاك 
داعمة للحريات والدميوقراطية التي هي نتاج 
ملطالبات الشعب الكويتي وقواه الوطنية 

واستماع احلاكم له.
> > >

واملفند االكبر لهذه الفرية هوـ  وياللعجب 
ـ قائلهـــا، فقد صدر له كتاب من لندن عّدد 
خالله 6 اسباب الخذ الكويت، حسب رأيه، 
باملسار الدميوقراطي، منها: مطالبات التيار 
الوطني وطبقة التجار والتكوين السكاني 
وحداثة التجربة وازمة قاســـم وانتشـــار 
التوجه القومي ولم يذكر ان ســـببها هو 

فرض االجنليز لها.
> > >

وبعـــد تدميـــر ماضي الكويـــت على 
الفضائيات واسعة االنتشار، اجتهت تلك 
الدعاوى الى ضرب حاضر الكويت واخالقيات 
شعبها عبر اتهام الكويتيني باجلنب والتخاذل 
وانهم لم يقفوا مـــع البعض ابان القبض 
عليهم في فترة احتجاجات دواوين االثنني 
وقد اتى الرد قاصما من احد اعضاء التجمع 
ونعني السيد احمد باقر الذي اظهر بالصور 
التي تغني عـــن آالف الكلمات، اآلالف من 
الكويتيني الذين احتشدوا لنصرة من ُقبض 
عليهم وتهنئتهم بعد اطالق سراحهم، وبعد 
تلك الصور التي نشرها السيد احمد باقر 
في جريدة الرؤية وبعدها اساطير املقاومة 
والبطولة والدماء التي ســـفكت دفاعا عن 
الكويت، ملاذا االســـتمرار في ترديد فرية 
التخاذل واجلنب والتهاون ووصم الشعب 

الكويتي كافة بها؟!
> > >

وال يكتفي البعض بتدمير املاضي وتشويه 
احلاضر بل يستمر في دعاوى التخاذل عبر 

ادعاء اختفاء الكويت 
املستقبلي تارة عام 
2000 ونســـب ذلـــك 
القول للدكتور انتوني 
كودزمان الذي انكره 
امامي، وتارة  وكذبه 
اخرى ادعاء االختفاء 

عام 2025 ونســـبه هذه املرة )دون بينة( 
ألرون كاتـــز وقد قمت مبا ميكن ألي قارئ 
القيام به من بحث عن ذلك الشخص او تلك 
الدراسة فلم اجد شيئا عدا وجود شخص بهذا 
املسمى يعمل طبيب مسالك بولية في جامعة 
كولومبيا ومرة اخرى نتحدى ان يأتي احد 

مبثل تلك الدراسة ملثل ذلك املسمى.
> > >

آخـر محطة: ماذا نســــمي هذه الدعاوى؟: 
1 - هناك من ادعى ان قمة شــــرم الشيخ 
فرضت وجود ملحقني اسرائيليني في كل 
سفارة كويتية وخليجية فهل شاهد احد او 
سمع بوجود هؤالء امللحقني؟! وهل علينا ان 
نصدق تلك االفتراءات فقط كونها صدرت 

من زيد او عبيد؟!
2 - كما ادعى البعض ان الدعوة ملؤمتر 
شرم الشيخ متت بارسال فاكسات حلكام 
اخلليج فكيف علم بذلك االمر؟! وهل لديه 6 
مصادر بـ 6 قصور خليجية؟! ام ان الرئيس 
االميركي ابلغه بها شخصيا بعد ارساله لها 
حيث لم تنشر تلك املعلومة »الفريدة« في 

الصحافة االميركية؟!
3 - وهناك من يحاول ان يطرب مستمعيه 
فان كانوا سلفا طعن في ايران وفي الشيعة 
وإن كانوا شيعة طعن بالطبع في السلفية 

وفي السعودية.
4 - هنـــاك اخيرا مـــن يرفض حضور 
دواوين ولقاءات املناطق اخلارجية بأعذار 
واهية ال يصدقها عقل وال يقول انه ال يحضر 
ترفعا وازدراء البناء القبائل بداللة ما ضمنه 
كتابه الصادر في لندن، ففي )ص 82( يضع 
صورة خيمة شعر يجلس حتتها ابناء قبائل 
ويعلق استهزاء »كونغرس والء« وفي )ص 
84( صورة خليمة شعر ورجال وخرفان 
واستهزاء آخر نصه »على هامش التصويت« 
وفـــي )ص 126( خيمة شـــعر )من تاني( 
وتعليق استهزاء ثالث نصه »بطن خوش.. 
مجلس بوش« فما معنى تكرار وضع صور 
خيام الشعر وتكرار تلك التعقيبات الضاربة 

للوحدة الوطنية؟!

العجيب في كثرة الداخلني إلى الدين 
اإلسالمي من الغربيني هو هذا التقصير 
الكبير من املسلمني في مساعدتهم أو قل 
دعوتهم لهذا الدين، فاألفضلية لدى املسلمني 
هي للشعوب األخرى األقرب لهم جغرافيا، 
ورمبا تاريخيا، بل جتاوز األمرـ  من جانبنا 
ـ التقصيــــر إلى تقدمي مناذج منفرة فيما 
نراه من ممارســــات في البالد اإلسالمية 
إال ان الغربيــــني جنحــــوا في وضع هذه 
املمارسات في املربع الصحيح وهو »هذه 
ثقافات تلك الشعوب وعاداتها، وليست 
هي تعاليم اإلسالم الذي هو دين عاملي وال 
يخص شعبا محددا«، هذه الصورة الذهنية 
للوضع تعذرت رؤيتها على مثقفني عرب 
كثــــر، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك 
حينما اعتبــــر دخول غربيني مثقفني في 
الدين اإلسالمي »ليس اجنازا« ما لم تبدأ 
الشعوب اإلسالمية في تصحيح أوضاعها 
الثقافية ومسألة التسامح والتشدد، وهو 
جدال طويل األمد، كالقضية الفلسطينية 
التي اســــتخدمها صدام حسني عام 1990 
بقوله »ال ميكن االنســــحاب من الكويت 
إال بعد انسحاب إســــرائيل من األراضي 
احملتلة عام 1967« هذا الربط يهدف إلى 
تشــــتيت النقاش وإبعاده عن املوضوع 
املطروح »اآلن« وهو أسلوب مفضل لدى 

بعض العرب.
نعم، نحن مسرورون لكثرة الداخلني 
في الدين اإلســــالمي من الغربيني لسبب 
الهجوم  افتتحوا  الذيــــن  يتعلق بأولئك 
على الفكر اإلسالمي من بوابة »التقدمية 
الغربية«، هذا التقدم لدى الغرب قد حقق 
بال شك اجنازات حضارية ولكنه عجز عن 
الدفــــاع عنها فيما يجري هناك من تفكك 
اجتماعــــي وخواء روحي وهما عنصران 
رئيسيان ال ميكن ألي حضارة بالغة ما 
بلغت أن تصمد وأن تستمر بغيرهما، وال 
ميكن لوم الفرد الغربي لقلقه من حضارة 
يقول عنها احدهم باستخفاف مخيف »نعم 
هناك جنة وهناك نار، أنا على يقني بأنني 
مــــن أهل النار، فقط أمتنى أن أجد خدمة 
تقدمي البيرة هناك« هذه النظرة املستسلمة 
للهالك ال تعجب كثيرا من الغربيني الذين 
يقرأون ويبحثون عن شــــيء أفضل من 
املؤقتة  البدنية  الطعام والشراب واملتع 
التي يتجه بعدها املرء إلى الهالك األبدي 

بشكل مباشر وغبي. 

آخر  جانب  من 
هناك شعور مبالغ 
فيه بالعداء للغرب 
ـ في أوساط الشارع 
اإلســــالمي ـ علــــى 
خلفيــــة املوضوع 
السياسي املعروف 

في القضية الفلسطينية، إال أن هذا أيضا 
هو من اخللط غير املستساغ فالشعوب 
الغربية ليست هي العدو حتى وان كانت 
احلكومات التي متارس تلك السياسات هي 
من نتــــاج نظامها االنتخابي ولن أحتدث 
عمــــا يجب فعله لتوعية تلك الشــــعوب 
وال عــــن الدور اإلعالمي املطلوب منا، بل 
لن اخرج من موضوعــــي األصلي، فهذا 
الدخول املتزايد في الدين اإلســــالمي بني 
أوساط الغربيني البد أن يفتح األذهان ـ 
هناك ـ نحو الوضع احلقيقي في مسألة 
فلسطني، ال أقول ذلك طلبا لتوظيف الدعوة 
إلى هذا الدين بشكل سياسي، بقدر ما أن 
املواطن الغربي يعيش رؤية أحادية تعتمد 
على تصوير اإلسالم بصورة خاطئة ومن 
ورائها متت اســــتباحة كل شيء يتعلق 
بالشعوب اإلســــالمية، فإذا مت تصحيح 
تلك الصورة تفتحت األذهان لرؤية أكثر 
صفاء وحتديدا ملــــا يجري في منطقتنا، 
لم ال نكون مســــرورين عندما نحقق ما 
عجزت اآللة اإلعالمية جلميع الدول العربية 

واإلسالمية عن حتقيقه؟!
> > >

كلمة أخيرة: يرحم اهلل الفاضلة الشيخة 
بدرية سعود الصباح، كانت سيدة قائدة في 
احلدود التي أتيحت لها منذ اخلمسينيات، 
وذات رأي ثاقب في املسائل العامة رغم 
قلة ظهورها اإلعالمي، وامرأة برزةـ  أصل 
اسم بزة عربيا هو: برزة ـ في مناقشاتها 
التي تعتمد فيها على اطالع واسع وذاكرة 
حاضرة لم يضعفها مرور الزمن، اســــأل 
اهلل لها املغفرة والرضوان وفسيح اجلنان 

وألسرتها الكرمية الصبر واالحتساب.
وكذلك العزاء اخلالص ألسرة املرحوم 
أ. عبــــد الباقــــي النوري، الــــذي تأثرت 
مببادراته نهضة الكويت، مؤسسا للكلية 
الصناعية التي قامــــت على إثرها هيئة 
التعليم التطبيقي، ولشــــركة الصناعات 
البتروكيماوية وغيرها، أســــأل اهلل له 

الرحمة والغفران.

»إسالم الغربيين وأزمة التغريبيين« و»يرحم اهلل الشيخة بدرية«تدمير ماضي وحاضر ومستقبل الكويت

»آبل« تكشف عن شاشة »سينما ديسبالي« الجديدة
مذيع بريطاني مشوه الوجه يقدم نشرة األخبار الرئيسية

فصلوه.. بسبب 
إهانته ألردوغان النظام الغذائي والنشاط يطيالن عمر اليابانيين

»فيس بوك« تطلق النسخة التجريبية من خدمة »سؤال وجواب«
تسمح لمستخدمي الشبكة بكتابة أسئلة في أي موضوع وتلقي اإلجابات عنها

التجميل
 في الصالونات 

النسائية.. 
جريمة

بقلم المحامي
  رياض الصانع

ص9

كاليفورنياـ  أ.ش.أ: كشفت شركة »آبل« األميركية، 
رائدة صناعة احلاسبات والهواتف احملمولة في العالم، 
عن شاشة العرض الســــينمائي »سينما ديسبالي« 
اجلديدة املزودة بتكنولوجيا »ليد« لسلسلة أجهزة 

حاسبات »ماك«.
وستصبح الشاشة اجلديدة ذات املقاس 27 بوصة 
هي الشاشة الوحيدة للشركة املتاحة في األسواق، حيث 
قامت »آبل« بوقف إنتاج شاشات »سينما ديسبالي« 
ذات املقاس 24 بوصة و30 بوصة.وستظل الشاشات 
ذات املقاس 24 بوصة و30 بوصة متاحة باألسواق 

حتى نفاد مخزونها.
وقالت الشركة إن شاشة »سينما ديسبالي« اجلديدة 
تقدم ألوانا حية ودرجات تباين غير مســــبوقة، كما 

أنها تستخدم تكنولوجيا متميزة للعرض تسمي »آي 
بي إس« لتوفير صور ســــاطعة عبر زاوية مشاهدة 

فائقة العرض تصل إلى 178 درجة.
وتأتي الشاشة اجلديدة، ذات دقة العرض )2560 
في 1440(، مزودة بكاميرا رقمية مدمجة »آي سايت«، 
وسماعات ومايكروفون، ومنفذ لإلمداد بالطاقة من نوع 
»يو إس بي 2.0« لشحن أجهزة »آي بود« وهواتف »آي 

فون« الذكية، فضال عن محول »ميجا سيف«.
كما تتميز شاشة »سينما ديسبالي« بأنها متوافقة 
متاما مع املتطلبات البيئية حيث انها مصنوعة من 
الزجــــاج املزود بتكنولوجيا العرض »ليد« واخلالي 
من عنصري الزئبق والزرنيخ، فضال عن صناعتها 

من مواد قابلة للتدوير.

لندن ـ إم بي سي: يخوض مذيع تلفزيوني 
بريطاني شهير ـ تعرض لتشوهات في وجهه 
ـ حملة كبيرة مع مجتمع بالده لتغيير نظرة 

الناس إلى املشوهني خلقيا.
كان جيمس مارت ريدج، مقدم األخبار بقناة 
»نيوز فايف« البريطانية الذي أصيب في حادث 
مــــروري أدى إلى احتراق وجهه، قد أصر على 
تقدمي نشرة األخبار الرئيسية التي تعد واحدة 
من أكثر األخبار مشاهدة في بريطانيا، بشكله 

املشوه.
وبحســــب تقرير، فإن الغرض من إصرار 
جيمس على الظهور لتقدمي النشرة أمام ماليني 
املشــــاهدين بعد احلادث، هو إقناع الناس بأن 
الشكل مهم ألي مقدم أخبار، سواء كان مذيعا 

أو مذيعة، ولكن الشكل ليس كل شيء.
جيمس استقبل حسن زيتوني، مراسل ام 
بي ســــي في بريطانيا، في مقر عمله اجلديد، 

حيث يرأس هيئة خيرية تدعى »الوجوه املتغيرة« والتي يطمح من 
خاللها إلى جذب نظر الناس واملجتمع إلى مآســــي املشوهني جسديا 

وخلقيا.
وبدأ جيمس حديثه قائال: على املشــــاهدين أن يدركوا وأن يفهموا 
اآلن أنني فقدت مظهري اجلميل، لقد كنت أعتقد أن الشــــكل مهم جدا، 
وكنت أعتقد أيضا أني سأعيش حياة سعيدة بسبب شكلي اجلميل، 

غير أنني اليوم أبحث عن بديل يقول إن مظهري 
جميل رغم التشــــوه، أحب مظهري اآلن، وهذا 

سيساعدني على النجاح في هذا املجتمع.
وأضاف: هناك العديد من الكبار والصغار 
يعانون من التشوهات في مظهرهم، ويشعرون 
بإحباط نفسي كبير، وال يعيشون حياة سعيدة 
فقط ألنهم مشوهون، وهذا الوضع ليس جيدا 

على اإلطالق، وعلينا أن نغيره.
والتشوه أشكاله عديدة ومتنوعة، أسوأها 
تشــــويه الوجه واملظهــــر اخلارجــــي للفرد، 
ولكن املعاناة النفســــية هي األسوأ واألخطر 
في نظر شــــخص ذاق األمرين، بحسب املذيع 

البريطاني.
وستطرد جيمس مضيفا: ما أطمح إليه 
فعــــال أن أرى املشــــوهني يقدمون األخبار 
البرامج  كمذيعــــني ومراســــلني، وكذلــــك 
الترفيهية، وبذلك تصبح األمور بالتدريج 

طبيعية، ويقبلها الناس.
 ويقول حسن زيتوني بعد لقائه مع املذيع البريطاني، إن »جيمس 
بارت ريدج على دراية بأن هذه املشكلة اإلنسانية متس كل املجتمعات 
مبــــا فيها املجتمــــع العربي، ويتمنى أن تفتح األبــــواب أمام أصحاب 
العاهات واملشــــوهني، وخاصة أصحاب املواهب والكفاءات في حقل 

اإلعالم بالذات«.

أنقـــرة ـ أ.ش.أ: أبعد اجليـــش التركي ضابطا 
برتبة عقيد مـــن عمله كمعلم بأكادميية الطيران 
احلربي بسبب إهانته رئيس الوزراء رجب طيب 

أردوغان.
وذكرت صحيفة »حريت« التركية اليومية أنه 
تقرر إبعاد الضابط من عمله بعد أن قام بعرض 
شريط ڤيديو على تالميذه يحوي عبارات حتوي 

اهانات ألردوغان.
وأضافت الصحيفة أن األكادميية اتخذت القرار 
بعد التحقيقات التي جرت بناء على شـــكوى من 
ولي أمر أحد طالب األكادميية بشأن الواقعة التي 
حدثت في الفصل الدراســـي »اخلريف ـ الشتاء« 

السابق.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن قيـــادة األكادميية 
أوقفـــت العقيد في البداية عن دروس التاريخ ثم 

قررت فصله من اخلدمة.

طوكيـــو ـ أ.ف.پ:  اليابانيـــون يعمرون اطول، فمتوســـط عمر 
النساء يبلغ 86.44 عاما، وهو رقم قياسي في العالم، ومتوسط عمر 
الرجال يبلغ 79.59 عاما، حســـبما اعلنـــت وزارة الصحة والضمان 

االجتماعي االثنني.
 وقد اصبح متوسط العمر املتوقع للنساء اليابانيات اطول بأكثر 
من اربعة اشـــهر في العام 2009، مقارنة بالعام السابق، في حني ان 
متوسط عمر الرجال اصبح اطول بثالثة اشهر. التزال اليابانيات في 
املرتبة االولى في العالم ويتقدمن على نساء هونغ كونغ )86.1 عاما( 

وفرنسا )84.5 عاما(، حسبما اوضحت الوزارة.
اما متوســـط عمر الرجال اليابانيني فيأتي في املرتبة اخلامســـة 
عامليا، بعد رجال قطر )81 عاما( وهونغ كونغ وايسلندا وسويسرا، 
وفقـــا للحكومة اليابانية. ويعزى طول عمر اليابانيني الى حد كبير 

الى نظامهم الغذائي السليم ومنط حياتهم الناشط.
العام املاضي، تخطى عدد الذين جتاوزوا املائة عام االربعني الفا 

للمرة االولى في اليابان. ونحو 35 الفا منهم )37%( نساء.

كاليفورنياـ  أ.ش.أ: أطلقت شركة »فيس بوك« األميركية، عمالق 
شـــبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت، نسخة جتريبية من 

خدمتها اجلديدة »سؤال وجواب«.
وتسمح اخلدمة اجلديدة ملستخدمي الشبكة بكتابة أسئلة في أي 
موضوع وتلقي إجابات من مجتمع »فيس بوك«، وسوف يتم عرض 
األسئلة تلقائيا على أصدقاء املستخدمني وأصدقاء أصدقائهم وأي 
شخص يضع موضوع السؤال في املواضيع املهمة له. كما يسمح 

للمستخدمني بإرفاق صور أو استطالعات للرأي مع أسئلتهم.
وقد متت إتاحة اخلدمة ملجموعة مختارة من املستخدمني للتجربة 
واالختبار واحلصول على آرائهم بشأنها. ويتم الوصول إليها من 
خالل النقر على لسان »اسأل سؤال« في اجلزء العلوي من الصفحة 
املستخدمة على »فيس بوك«. وتأتي اخلدمة اجلديدة بعد إطالق 
عدد من خدمات »األسئلة واألجوبة« املنافسة من قبل شركات مثل 

»أسك دوت كوم« و»كيورا« و»ماهالو« و»إجابات ياهو«.

أوباما يقود سيارة »جنرال موتورز«
 الجديدة »شيفي فولت«

..ويدافع عن حصيلة أدائه إلنقاذ صناعة السيارات
ديترويـــت ـ أ.ف.پ: دافع الرئيس 
األميركي بـــاراك أوباما بحماس خالل 
زيارة لديترويت عن حصيلة خطته 
إلنقاذ قطاع صناعة السيارات األميركي، 
مؤكدا انها سمحت بإنقاذ نحو مليون 
وظيفة. وبعد زيارة الى أقسام وحدة 
لالنتاج لشركة كرايســـلر في مدينة 
ميتشيغان )شـــمال( املركز التاريخي 
لقطاع إنتاج السيارات، حتدث أوباما 
عن قراره ضخ أكثر من ســـتني مليار 
دوالر من املال العام إلنقاذ هذه الشركة 

ومنافستها جنرال موتورز مطلع 2009 
مقابل اجـــراءات إصالح حازمة. وقال 
»حسب تقديرات مستقلة، كان ميكن 
ان نخســـر أكثر من مليون وظيفة لو 

أغلقت كرايسلر وجنرال موتورز«.
وأضـــاف الرئيس االميركي »لو لم 
نفعل شيئا، ملا فقدنا وظائفنا فحسب بل 
لكانت وظائف أصحاب العقود الثانوية 
اختفت والوظائف في وكاالت السيارات 
اختفت واملدن التي كانت تعتمد عليها 

شطبت من اخلارطة«.

من السيارة الهجني التي تعمل بالكهرباء 
والبنزين إنها »سلسة جدا«. وستبدأ »جنرال 
موتورز« في بيع »شيفي فولت« في أسواق 
محدودة بحلول نهاية العام احلالي. وتتوقع 
الشركة، استنادا إلى ردود الفعل األولية، 
زيادة اإلنتاج بنسبة 50% إلى 45 ألف سيارة 

بحلول عام 2012.

واشنطن ـ د.ب.أ: نال 
الرئيس األميركي باراك 
أوباما فرصة نادرة لقيادة 
يــــوم اجلمعة  ســــيارة 
املاضي، وذلك بعد أن جلس 
خلف مقود سيارة »جنرال 
موتــــورز« اجلديدة التي 
طال انتظارها »شيفروليه 
فولــــت« خالل زيارة إلى 
مدينة ديترويت بوالية 
ميتشيغان.وجاءت قيادة 
السيارة، وهو حدث نادر 
جدا أثناء تولي الرؤساء 
األميركيون ملناصبهم حيث 
يقوم سائقون بنقلهم إلى 
كل مــــكان يذهبون إليه، 
بعد تفكير عميق بني جهاز 
التابع  الســــرية  اخلدمة 
ألوباما واملتحدث باســــم 
األبيــــض روبرت  البيت 

غيبس. وتساءل غيبس إذا ما كانت السيارة 
بها أكياس هوائية. وأكدت »جنرال موتورز« 
أن بها 8 أكياس. وفي النهاية مت الســــماح 
للرئيس بقيادة السيارة ملسافة تقل عن 15 
مترا داخل حدود مصنع »جنرال موتورز« 
في ديترويت. وقــــال أوباما بعد خروجه 
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أوباما أثناء زيارته لـ »جنرال موتورز«


