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 القلق.. مسلسل كويتي!

 أن تكـــون كويتيا فذلك 
يعنـــي أن تكـــون قلقا على 
القلـــق  الـــدوام، فأســـباب 
وموجباتـــه متوافرة حول 
اإلنســـان الكويتـــي مذ كان 
على هـــذه البقعة الصغيرة 
من األرض التي كانت مطمعا 
لآلخرين منذ ما قبل امليالد، 
فاجلهـــراء هـــي «اجلرهاء» 
املذكورة فـــي كتب التاريخ 
والتي هاجمها ملك سلوقيا 
بجيشه اجلرار فاضطر أهلها 
إلى شراء حريتهم بفدية من 

املال.
  األسوار الثالثة التي بناها 
الكويتيـــون القدمـــاء حول 
مدينتهم العتيقة شاهد آخر 
على هـــذا القلق، إضافة إلى 
اخلطر القادم من البحر الذي 
كان مصدرا لغزوات األعداء 
(معركة الرقة)، كما ان طبيعة 
احلياة االقتصادية للكويتيني 

كانت مرتبطة بالقلق.
  فالغـــواص كان عرضة 
للغـــرق وأمـــراض البحـــر 
واألسماك املتوحشة، ناهيك 
عن مخاطر السفر التجاري 
الذي لـــم يكن مبنـــأى عن 

الكوارث.
  «جزيرة عكاز» التي يعتقد 
أنها املدينـــة األقدم تقع في 
مكان قصي من جون الكويت 
(ميناء الشويخ) ولعل القلق 
والبحث عن األمان كانا وراء 

اختيارها للسكن واإلقامة.
  أما فـــي عصرنـــا احلالي 
القلق على الصعد  فأســـباب 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
والسياسية ال تعد وال حتصى.. 

يا احلبيب.

  شاحن يصلح لجميع الهواتف المحمولة
   يطرح في أوروبا في العام ٢٠١١ 

 معامل أسلحة صدام تنتج روبوتات لتفكيك القنابل

 برنامج «توب جير» يغضب األتراك 

 المستشارة األلمانية تستخدم طائرة مريحة مستقبًال

 سالح الجو األرجنتيني يحقق
   في ظهور أجسام غريبة في سماء البالد

 وزير ألماني : ممنوع استخدام األلفاظ ذات األصول اإلنجليزية

 أكثر ٥ شباب سعوديين تأثيرًا 
  وانتشارًا على موقع «يوتيوب» الشهير

 الصين تغلق أكثر من ٦٠ ألف 
  موقع إباحي على اإلنترنت

 سريالنكا تقرر منع استخدام اسم «سيالن»

 بروكسل ـ أ.ف.پ: أعلنت املفوضية األوروبية 
اول من امس أنه اعتبارا من العام املقبل ستتوافر 
أجهزة «موحدة» لشـــحن الهواتف احملمولة مهما 
كان نوعها، شرط أن تكون تلك الهواتف من اجليل 

اجلديد األكثر تطورا.
  وقد نشـــرت املفوضية معايير لضمان سالمة 
أجهزة الشـــحن هذه. ومن املتوقع أن تطرح أول 
أجهزة شحن من هذا النوع في األسواق األوروبية 
خالل األشهر األولى من العام ٢٠١١، باإلضافة إلى 
هواتف محمولة تلبي املعايير اجلديدة، بحســـب 

بيان صادر عن بروكسل.
  وهذه املعايير تطبق فقط على الهواتف متعددة 
الوظائف والتي ميكن وصلها بحاسوب أو بشبكة 
اإلنترنت (من نوع «بالك بيري» و«آي فون» على 

سبيل املثال).
  وترتكز هذه املعايير علـــى موصل «مايكرو ـ 
يو إس بي» يستخدم اليوم في عدد كبير من هذه 

الهواتف.
  وبحسب املفوضية، فإن هذه الهواتف «ستسيطر 
على الســـوق خالل سنتني من الزمن» لتحل محل 
تلك التي تتمتع بوظائف أساسية كاالتصال وإرسال 

الرسائل النصية القصيرة.
  وفي االحتاد األوروبي حاليا عدد كبير من أجهزة 
شحن الهواتف احملمولة، مبا في ذلك أجهزة مختلفة 
حتمل العالمة التجارية نفســـها. لكن غالبيتها ال 
تناسب سوى نوع محدد من الهواتف، األمر الذي 
يعقد حياة املســـتهلك وينتج كميـــات كبيرة من 

النفايات اإللكترونية.
  يذكر انه لطاملا أثيرت فكرة شاحن عام يصلح 
اســـتخدامه جلميع الهواتف. وفي هذا اإلطار وقع 
كبار مصنعي الهواتف احملمولة ومن بينهم «نوكيا» 
و»سوني إيريكسون» و«سامسونغ»، خالل العام 
املاضي بروتوكل اتفاق لتوحيد أجهزة الشـــحن 

اخلاصة بهم. 

 بغدادـ  ســـي إن إن: قبل الغزو األميركي للعراق 
عام ٢٠٠٣ كانت بالد الرافدين حتت ضغط احلصار 
االقتصادي القوي، وأدى ذلك إلى قيام الشـــركات 
التي كانـــت متنع من التصدير للخـــارج بتحويل 
مصانعها نحو املجهود العســـكري، ولكنها اليوم 
تسلك طريقا مختلفا كليا. فمصنع الكرامة الذي كان 
حتى سنوات قليلة ينتج أجهزة توجيه للصواريخ 
التي كانت بحوزة نظام الرئيس العراقي الســـابق 
املقبور صدام حسني، انتقل اليوم إلى صنع منتجات 
جديدة، على رأســـها أول رجل آلي عراقي مخصص 

لتفكيك القنابل.
  ويقول صالح مطر، رئيس املهندسني في املصنع، 
وهو يعرض الرجل اآللي أمام عدسة برنامج «أسواق 
الشرق األوسط CNN»: هذا مجرد منوذج أولي للروبوت 
الذي سيكون مهما ألمن العراق حاليا وفي املستقبل. 
ويقول مطر إن اخلطوة تعتبر إجنازا نوعيا للمصنع 

الذي مازال يعمل بتكنولوجيا وأدوات قدمية، ومع ذلك 
متكن من حتقيق هذه القفزة على صعيد اإلنتاج.

  ويلفت مطر إلى أن املصنع يقوم بإعداد استخدامات 
بديلة للكثير من خطوط إنتاجه، فاآلالت التي كانت 
تنتج األسطوانات التي تصبح الحقا هياكل للصواريخ، 

ستنتج في املستقبل أنابيب للنفط.
  وكان املصنع قد خضع للتفتيش من قبل فريق 
تابع لـــألمم املتحدة عـــام ١٩٩٨، للتدقيق في املواد 
العســـكرية التي يقوم بتصنيعها، ويقول مطر إنه 
كان من الذين رافقوا املفتشني الدوليني وأشرف معهم 
آنذاك على تدمير األسلحة احملظورة دوليا. وكانت 
الســـلطات األميركية التي سيطرت على العراق قد 
حظرت على عشرات املصانع الضالعة بإنتاج األسلحة 
العودة لهذا النوع من العمل، ما ترك آالف املوظفني 
في الشارع دون رواتب، حتى خطرت فكرة تعديل 

العمل وحتويل املصانع ألهداف مدنية. 

 أثارت حلقة من برنامج السيارات «توب جير» 
الذي يذاع على القناة الثانية من «بي بي سي» غضب 

األتراك بسبب ما اعتبروه إهانة لبالدهم.
  وذكرت وكالة «إخـــالص» التركية لألنباء أن 
مقدمي البرنامج صاروا يتصرفون وكأنهم يدخلون 
منطقة حربية -لدى دخولهـــم األراضي التركية 
قادمني من العراق- متصنعـــني اخلوف والذعر، 
وقاموا بارتداء خوذات رأس واقية من الرصاص 

في حركات مبالغ فيها.
  وكان مقدمو البرنامج الثالثة يجوبون منطقة 
الشرق األوسط في احللقة التي خصصت ألعياد 

امليالد.
  وبدأت الرحلـــة من أربيل مـــرورا ببيت حلم 
وجنوب شرق تركيا وسورية واألردن، حيث عبر 
مقدمـــو البرنامج عن آرائهم حـــول كل مدينة أو 

دولة زاروها.
  وقالت وسائل اإلعالم التركية إن املقدمني الثالثة 
ادعـــوا أن مناطق جنوب شـــرق تركيا غير آمنة، 
مشيرين إلى أنهم اعتبروا شمال العراق من أكثر 

املناطق أمنا في العالم.
  ومما زاد من غضب األتراك أن املقدمني -وبعد 
عبورهم األراضي التركية إلى سوريةـ  أخذوا يقولون 
«هذه املناطق جميلة جدا ـ في اشارة إلى سورية 

ـ وقياسا بتركيا هي جميلة جدا جدا».
  أثارت تلك التعليقات والتصرفات غضب تركيا 
واألتراك، وقالت الصحف التركية إن من غير الالئق 
أن يتناول برنامج شهيرـ  ويذاع منذ أكثر من ثالثني 
عامـــا وحصل على جوائز عامليـــة ـ بالدهم بهذه 
الطريقة املهينة، وأن ما أشـــاروا إليه في حلقتهم 
املخصصة الستقبال العام اجلديد واالحتفال بأعياد 
امليالد ال متت للحقيقة بصلة، وكانوا مبالغني فيها 

جدا، وأن أسلوبهم كان استفزازيا.
  لكن وعلى الرغم من غضب وسائل اإلعالم التركية 
من تصرف مقدمي البرنامج، فإن الواقع في مناطق 
جنوب شرق تركيا يستدعي توخي احلذر أحيانا، 
فتلك املناطق التي تعيش فيها أغلبية كردية تشهد 
بني احلني واآلخر مواجهات مسلحة بني مقاتلي حزب 

العمال الكردستاني واجليش التركي.

احلالية ايه ٣١٠ ال تسع سوى ٩١ راكبا فإن 
الطائرة ايه ٣٤٠ تتسع لـ ١٤٢ راكبا.

  ويتكتم اجليش األملاني على التجهيزات 
الداخلية لهذه الطائرة، ولكن من املتوقع أن 
حتتوي هذه الطائرة كغيرها من طائرات 
كبار املسؤولني على غرفة نوم على األقل 
وكذلك غرفة اجتماعات وأن تزود بنظام 
دفاع صاروخي مبعايير أمنية متقدمة مثل 
طائرات كبار املســـؤولني فـــي العديد من 

الدول األخرى. 

 بوينوس إيرس ـ أ.ف.پ: أعلن ســـالح 
اجلو االرجنتيني انه سيكلف جلنة حتقيق 
للنظر في شهادات حول ظهور أجسام غريبة 

في املجال اجلوي للبالد.
  وقال الكابنت ماريانو موهوبت املتحدث 
باسم القوات اجلوية لوكالة فرانس برس 
ان «جلنة للتحقيـــق بالظواهر الفضائية 

قيد التشكيل».
  وأوضح ان هذه اللجنة ســـتتألف من 
خبراء في االرصاد اجلوية ومراقبني جويني 

وطيارين وخبراء رادار.
  وتقضـــي مهمتها بجمع كل شـــهادات 
املواطنـــني الذين رأوا ظواهـــر غريبة في 

السماء.

  وقال املتحدث ان القوات اجلوية سبق ان 
جمعت شهادات حول هذه الظواهر الغامضة 
من طياريها،  لكن ينبغي اآلن اعتماد منهجية 
«مهنية» في هذه املهمة التي تندرج في اطار 
مهمتها التي تقضي بالسيطرة على املجال 

اجلوي وحمايته.
  واشار املتحدث الى ان العديد من االحداث 

املماثلة كانت لها تفسيرات عادية.
  وحتذو االرجنتني بذلك حذو جيرانها. 
ففي العام ١٩٧٩ انشأت االوروغواي جلنة 
للتحقيق في ظهور اجسام غريبة في سماء 
البالد، وفي اغسطس املاضي اعلنت البرازيل 
ان الشهادات املتصلة برؤية اجسام طائرة 

غريبة ستسجل لدى سالح اجلو. 

 تل أبيبـ  د.ب.أ: أدانت محكمة في تل أبيب امس 
الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كاتساف بتهمتي 
اغتصاب. يأتي احلكم الـــذي أصدرته محكمة تل 
أبيب اجلزئية بعد أكثر من أربعة أعوام من تقدم 
عدة سيدات عملن جميعهن لدى كاتساف سابقا، 

بدعوى قضائية ضده.
  واستغرق القاضي جورج كارا الذي رأس هيئة 
قضائيـــة من ثالثة قضاة أكثر من ســـاعة لتالوة 

احلكم.
  وأدين كاتســـاف (٦٥ عاما) بتهمتي اغتصاب 

وتهمة اإلجبار على ممارسة فعل غير الئق.
  وقضت احملكمة أن ما قاله كاتساف بشأن األحداث 

كان كاذبا ووصفوا شهادة احدى السيدات التي أطلق 
عليها «ايه» فقط أنها «قابلة للتصديق».

  وقالت السيدة «ايه» أن كاتساف اغتصبها مرتني 
عام ١٩٩٨ عندما كان وزيرا للســـياحة وكانت هي 
أحد مســـاعديه، مضيفة إنها تعرضت لالغتصاب 
مرة في مكتب كاتســـاف بتل أبيب وأخرى بعدها 

بفترة قصيرة في فندق بالقدس.
  وقال شهود عيان إن كاتساف ردد بصوت خافت 

«ال» أثناء قراءة احلكم.
  واحتشدت العشرات من ناشطات حقوق املرأة 
خارج احملكمة ورفعن الفتات ورددن شعارات دعما 

لضحايا التحرش اجلنسي منها «لست وحدك».

 برلني ـ د.ب.أ: بــــدأ وزير املواصالت األملاني حملة حلماية لغته األم 
من طغيان اللغات األجنبية وخاصة اللغة اإلجنليزية. وأكدت متحدثة 
باســــم وزير املواصالت األملاني بيتر رامزاور ما تناولته بعض وسائل 
اإلعالم بهذا الشــــأن فيما يتعلق بتعليمات الوزير للعاملني في وزارته 
بتجنب اســــتخدام الكلمــــات ذات األصول اإلجنليزيــــة مثل كلمة «الب 
توب» التي أوصى الوزير باستخدام كلمة «كالب ريشنر» مكانها والتي 
تعني «الكمبيوتر الدفتري». وأكدت زابينه ميفالد املتحدثة باسم وزارة 
املواصالت أن الوزير رامزاور الذي ينتمي للحزب االجتماعي املسيحي 
الباڤاري أوصى العاملني في الوزارة بحماية اللغة األملانية أمام الكلمات 
ذات األصول اإلجنليزية على وجه اخلصوص، مضيفة «لكن ذلك ليس 

شيئا إجباريا». وأضافت املتحدثة «من املهم مبكان للوزير كيفية تعامل 
كل منا مع لغته األم». وأشــــارت املتحدثة إلــــى أن الوزارة أعدة قائمة 
باأللفاظ احملظور استخدامها في مكاتبات الوزارة. ومن بني هذه األلفاظ 
كلمة «تيكت» التي تعني «بطاقة» وكلمة «فليب شــــارت» والتي تعني 

«كراسة لوحية» وتستخدم بدال من السبورة.
  غير أن نادي السيارات األوروبي (ايه.سي.إيه) انتقد خطوة الوزير، 
معتبرا إياها بيروقراطية وغير ذات نفع لألملان، وناشد الوزير بالتركيز 

أكثر على تبني أوروبا قوانني املواصالت األملانية.
  وقال االحتاد إن أجزاء من الفتات الشوارع في أملانيا تستخدم اللغة 

األملانية البيروقراطية بشكل يستعصي فهمه على معظم األملان. 

 برلنيـ  د.ب.أ: ستكون الرحالت اجلوية 
للمستشارة األملانية أجنيال ميركل أكثر أمانا 
وراحة في املســـتقبل حيث شارفت فترة 
استخدام املستشارة ووزراؤها الطائرات 
القدمية من طراز ايرباص ٣١٠ في السفر إلى 

واشنطن وبكني وطوكيو على االنتهاء.
  وتعتزم شركة لوفتهانزا تسليم اجليش 
األملاني غدا اخلميس أول طائرة من طراز 

ايه ٣٤٠ الذي يخلف طراز ايه ٣١٠.
  ولكن هذه الطائرة ستقوم بعدة رحالت 
جتريبية قبل أن تبدأ اخلدمة رسميا. ومن 
املقرر أن تقوم هـــذه الطائرة بأول رحلة 

رسمية لها الربيع القادم.
  وبدأ القسم املسؤول عن جتهيز طائرات 
كبار املســـؤولني في أملانيـــا في حتديث 
أســـطوله من الطائرات في مارس املاضي 

وهو التحديث الذي طال انتظاره.
  وبدأ هذا التحديث بتجهيز طائرتني من 
طراز ايه ٣١٩ قادرتني على القيام برحالت 
إلى واشنطن وبكني ولكن كل واحدة منهما 
ال تسع سوى ٤٤ مقعدا مما يجعلهما غير 
مناســـبتني للوفود الكبيرة حيث يرافق 
املستشارة في رحالتها اخلارجية ممثلون 
عن احلكومة وأعضاء الطاقم األمني إضافة 
إلى ما ال يقل عن عشرين شخصا من الطواقم 
اإلعالمية، وكـــذا عدد غير قليل من رجال 
األعمال ورؤساء احتادات ومنظمات أملانية 

في غالب األحوال.
  وســـتوفر الطائرة اجلديدة املزيد من 
املقاعد لهؤالء جميعا، ففي حني أن الطائرة 

 دبيـ  العربية: هذه قصص أكثر ٥ شباب سعوديني 
تأثيرا على «يوتيوب» في ترتيب تنازلي، وهي حتكي 
تفاصيل عن أسرار تفوقهم على أبرز مواقع الشبكة 
العنكبوتية، ويتراوح مضمون تلك القنوات بني الديني 
والفني. وقد حقق عالء املكتوم (٢٥ سنة) ٦٨٠ ألف 
مشاهدة خالل ستة أشهر فقط من إطالق قناته على 
يوتيوب في شــــهر مايو ٢٠١٠. وحتتوي قناته على 
ڤيديو واحد فقط مت إنتاجه بعنوان «إرهاب الشوارع» 
وهو فيلم اشتهر سريعا بسبب تناوله لقضية حساسة 
وهي احلوادث املرورية في السعودية، والتي ميوت 

بسببها شخص واحد كل ٤٠ دقيقة.
  وقد عرض الفيلم في النشرات اإلخبارية في قناة 

«إم بي سي» وقناة «اإلخبارية» في السعودية.
  وقام عالء املكتوم بإعداد الفيلم تخليدا لذكرى ابن 

خاله عماد الذي توفي في حادث مروري.
  واستغرق إعداد الفيلم ٣٧ يوما، مستخدما تقنيات 
بصرية متطورة تعلمها أثناء دراســــته الهندسة في 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن. وإلى ذلك، شاهد 
أكثر من ٩٣٠ ألف شخص مقاطع الڤيديو التي يقوم 
بتصويرها وحتميلها على قناته في يوتيوب منذ عام 
٢٠٠٧. عبدالرحمن العمار (٢٨ ســــنة) شاب متدين، 
وتتخصــــص قناته على يوتيــــوب بتعليم الصغار 

والكبار اللغة اإلجنليزية بطريقة بسيطة.
  ويطلق على نفســــه لقب «أبو عمر»، وهو يعمل 

كمدرس في املراحل الثانوية في السعودية.
  كما تعرض أكثر من مليون و٣٥٠ ألف شــــخص 
ملقاطع ڤيديو مجنونة قام بتصويرها مهندس الطيران 
السعودي نايف البلوي، والذي يطلق على نفسه وعلى 
قناته اسم «سيزار باور». وحتتوي قناته التي أطلقها 

عام ٢٠٠٦ على يوميات يتم توثيقها بالكاميرا.
  احد الڤيديوهات التي قام بإنتاجها حتمل عنوان 
«تائهون في نيويورك» حيث سافر هو ومجموعة من 
أصدقائه وقاموا بتوثيق رحلة سفرهم إلى الواليات 

املتحدة.

 بكنيـ  رويترز: قال متحدث حكومي ان الصني أغلقت أكثر من ٦٠ 
ألف موقع اباحي هذا العام وأوقعت بنحو خمسة آالف مشتبه بهم 
في التورط بهذا األمر متعهدة بعدم تهاون احلكومة في حملتها ضد 
املواد التي حتض على الفحش. وبدأت بكني حملة مصحوبة بضجة 
اعالمية ضد ما قال املسؤولون انه محتوى بذيء وفاسق استشرى 
في مواقع االنترنت والهواتف احملمولة بالبالد مهددا الصحة النفسية 
لألطفــــال. ويتهم منتقدون احلكومة الصينية بتعميق حملة القمع 
ـ التي انطلقت شهر ديســــمبر املاضي ـ واحكام الرقابة بشكل عام 
ويقولون ان احلملة شملت الكثير من املواقع ذات احملتوى السياسي 

احلساس أو التي يعتمد محتواها على مشاركة املستخدمني.
  ولكن وانغ تشــــني رئيس مكتب االعــــالم مبجلس الدولة وهو 

املتحدث باسم احلكومة قال ان احلملة كانت فعالة.
  وقال في مؤمتر صحافي «حملتنا جنحت بشــــكل كبير وهذا لم 
يتحقق بســــهولة. جعلنا بيئة االنترنت أكثر نظافة من ذي قبل اذ 
كان هناك الكثير من املواد االباحية متاحة. غّيرنا هذا الوضع ولقي 
هذا استحسانا من شــــتى قطاعات املجتمع. ولكن حملتنا لم تنته 

بعد. ستكون هذه معركة طويلة». 

 كولومبو ـ د.ب.أ: أعلنت احلكومة الســـريالنكية أنها قررت 
منع استخدام اسم «ســـيالن» في املؤسسات التي التزال تطلق 

اسم املستعمرة البريطانية السابقة على البالد.
  حصلت «سيالن» على اســـتقاللها عام ١٩٤٨ وأصبح اسمها 
رســـميا ســـريالنكا ـ وتعني األرض املتألقة ـ منذ حتولها إلى 
جمهورية عام ١٩٧٢ ولكن اسم سيالن اليزال يستخدم في بعض 

مؤسسات الدولة.
  وقال وزير اإلعالم كيهياليا رمباكويال: «يجب على كل مؤسسات 

الدولة استخدام سريالنكا بدال من سيالن».
  وتتضمن تلك املؤسسات، مؤسســـة النقل التي تدير خدمة 
احلافالت العامة وبنك ســـيالن اململـــوك للدولة وهيئة اإلذاعة 

الوطنية في سيالن. 

 شاحن متعدد االستعماالت 

 باراك اوباما 

 أجنيال ميركل 

 موشيه كاتساف 

 روبوت تفكيك القنابل 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 محكمة إسرائيلية تدين الرئيس اإلسرائيلي بتهمتي اغتصاب.

  ـ .. والشعوب العربية ال تقوى على مواجهة من «اغتصب» أحالمهم على 
مدار عقود!

 شنو أصعب أمنية في العام ٢٠١١
  ـ ان تكون سنة من غير استجوابات!

 أبواللطف  واحد

 حسم الجدل حول محل ميالد الرئيس أوباما

 إدانة الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كاتساف في تهمتي اغتصاب

واحدا من كل عشرة اميركيني 
يعتقد ان اوباما اجنبي.

  واظهرت نتائج االستطالع 
املشار اليه ان ٤٥٪ من االميركيني 
«غير متأكدين» من جنســـية 

الرئيس االميركي.
ابركرومبي االدعاء    وطالب 
العام في هـــاواي بالبحث عن 
طرق من شأنها ان تقدم للرأي 
العام املزيد من االدلة على ان 

اوباما من مواليد هاواي.
  وقـــال ابركرومبـــي ان هذا 
االمـــر يتعلق بســـكان هاواي 
«الذين يحبون اوباما وبهؤالء 
الذين احبوا والدتـــه ووالده 
ويتعلق باحترام منصب رئيس 

الدولة». 

اوباما الى البيت االبيض «مسألة 
غير قانونية» اذ انه من مواليد 
كينيـــا، بلد ابيـــه، وليس من 
مواليد الواليات املتحدة حيث 
ان الدستور االميركي ينص على 
ان يكون رئيس البالد من مواليد 

الواليات املتحدة.
  وعلى الرغم من انه ال يوجد 
اساس للتشكك في محل ميالد 
الرئيـــس اوبامـــا حيث تثبت 
وثائق هيئة الصحة في هاواي 
امليـــالد في صحف  واعالنات 
الواليـــة وكذلـــك مراجعـــات 
املؤسسات املستقلة ميالده في 
الوالية االميركية اال ان استطالعا 
اجرته قناة (ســـي.ان.ان) في 
الصيف املاضي اســـفر عن ان 

هونولولو في والية هاواي.
  كان بعـــض اجلمهوريـــني 
اليمينيـــني قالـــوا ان وصول 

 واشنطن ـ د.ب.أ: اعلن نيل 
ابركرومبي احلاكم اجلديد لوالية 
هاواي االميركية اعتزامه حسم 
اجلدل املثار حول مكان ميالد 
الرئيس االميركي باراك اوباما 

كإحدى اهم اولوياته.
  يذكـــر ان بعـــض خصوم 
الرئيس االميركي السياسيني 
اشاروا الى انه من مواليد افريقيا 
وليـــس من مواليـــد الواليات 
املتحدة االمر الـــذي ال يؤهله 
لكـــي يكون الرئيس الـ ٤٤ في 

تاريخ الواليات املتحدة.
  ونقلت وسائل اعالم اميركية 
االربعاء عن ابركرومبي قوله انه 
يعتزم نشر وثائق من شأنها 
اثبـــات ان اوباما مـــن مواليد 


