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متثال نفرتيتي.
  وقال هيرمان باتســـنجر رئيس املؤسســـة في بيان «موقف 
املؤسسة بشـــأن عودة نفرتيتي لم يتغير... هي التزال سفيرة 

مصر في برلني».
  وكان األمني العـــام للمجلس األعلى لآلثـــار في مصر زاهي 
حواس قد دعا املؤسسة إلعادة التمثال لكن املؤسسة قالت انها ال 
تعتبر الرسالة طلبا رسميا ألنها ال حتمل توقيع رئيس الوزراء 

املصري أحمد نظيف.
  وكان أثريون أملان برئاســـة لودفيج بورخـــارت عثروا في 
الســـادس من ديســـمبر  ١٩١٢ على التمثال الذي يعود إلى نحو 
٣٤٠٠ عـــام في منطقة تل العمارنة مبحافظة املنيا موقع مدينة 
أخيتاتون التي أنشـــأها امللك اخناتـــون زوج نفرتيتي عاصمة 
ملصر بعد توليه احلكم في عهد األســـرة الـ ١٨ ونقل التمثال في 

العام التالي إلى أملانيا.
  وكان حواس أعلن في نهاية ٢٠٠٩ أن خروج التمثال قبل نحو 
١٠٠ عام مت بناء على «عملية تدليس ومتويه» من جانب بورخارت 
ليكون التمثال من نصيب بالده وأنه في بيان البروتوكول ومذكرة 
احلفائر اخلاصة باقتسام اآلثار املكتشفة بني مصر وأملانيا عام 
١٩١٣ «وصف التمثال على أنه متثال ألميرة ملكية من اجلبس على 
الرغم من علم بورخارت بأنه متثال من احلجر اجليري للملكة 
نفرتيتي، مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف حلصول بالده 

أملانيا على هذا التمثال». 

 موسكوـ  أ.ش.أ: أثار صدور كتاب «النضال الشيشاني: استقالل 
مكتســـب ومفقود» في العاصمة األميركية واشـــنطن حالة من 
الغضب في العاصمة الروســـية موســـكو التي حذرت من قبل 

واشنطن من مغبة السماح بصدور الكتاب.
  وقالت وكالة «نوفوستي» الروسية إن مؤسسة «الصندوق 
القومي مـــن أجل الدميوقراطية» األميركية قامت برعاية احلفل 
الذي أعلن فيه عن صدور الكتاب الذي ألفه الشيشـــاني إلياس 

أحمدوف.
  وأضافت أن السلطات األميركية سمحت بنشر الكتاب، متجاهلة 
حتذير وزارة اخلارجية الروسية التي كانت قد لفتت نظر الناشر 
إلى أن إلياس أحمدوف كان مساعدا ملن وصفته باالرهابي الدولي 
شامل بساييف، وقالت ان أحمدوف مطلوب لدى الشرطة الدولية 

«اإلنتربول».
  وتعليقا على نشر الكتاب، قالت صحيفة «كومسومولسكايا 
برافـــدا» الروســـية إنها تتمنى أال يصل األمر إلى حد ترشـــيح 

أحمدوف جلائزة نوبل للسالم. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 علماء يسعون لإلجابة عن سؤال: كم وزن الكيلوغرام؟

  ـ والسؤال الذي يحيرني أكثر هو: كم وزن الجامعة العربية؟!
 «الصحة»: تعاملنا مع ٣٤٨ سؤاًال برلمانيًا هذا العام.

  ـ الحمد هللا.. الظاهر «الصحة» في تحسن!
 أبواللطف  واحد

 باراك أوباما 

 نفرتيتي 

 النفق مثير للجدل 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 سيف وكيف

 املودة التي ال تأتيك بالرضا 
والكيف لن حتصل عليها بشفرة 
الســـيف، فبمقدورك ان تخفر 
االبدان وجتلبها بسالسل القوة 
غير ان احملبـــة ملك حصري 
للروح، ووحدها التي متلك ان 
تعطي ذاتها، واالرواح عصية 
على جبروت النمـــرود مثلما 
هي عصية على قوة شمشون 
اجلبار، وقدميا قيل «اذا لم يكن 
صفو الوداد طبيعة فال خير في 

ود يجيء تكلفا».
  مـــن يرغب فـــي طبع قبلة 
على خـــدك او جبينك بامكانه 
ان يستدل عليك، فال تستعجل 
االمور وال تلهث وراء القبل لهاث 
الباحث عـــن املاء في  الظمآن 
القاحلة، وكم قبلة  الصحارى 
من ثغر خؤون الزمتها مشاعر 
خبيثة دفينة، فما يجوس في 
الصـــدور قد ال يرتســـم فوق 
الثغور، وما يجري على اللسان 
ليـــس بالضـــرورة ان يعكس 

الوجدان.
  كن كالشجرة شامخا في املكان 
وواضح العنوان، فاالشجار ال 
تتوسل الى العصافير وال تطير 
وراءها، الشجر راسخ في االرض 
الى االغصان  واالطيار تؤوب 
وتستريح ثم تغدو وتروح، اما 
ذاك الذي تهفهف في قلبه صالة 
العشق فلن يطوفها وسيأتي 
في اللحظة املناسبة بكيفه.. ال 

بسيفك البتار. 

 «طوفة عروق»

 يا حكومة.. نريد العنب 
 املشهد السياسي لم يهدأ منذ بداية الفصل التشريعي 
األول لهذا املجلس، أي اننا منذ ما يقرب من عامني ونحن 
نعيش التأزمي واقعا يوميا وندفع ثمنه حلظة بعد اخرى، 
ومن فرط األزمات والصراخ فقدت كل ازمة معناها، حتى 
عندما يصرخ اليوم النائب البراك «ضمير األمة» (...) 
كما يلقبه البعض على أي قضية فأنا شخصيا اعتبرها 
عادية جدا وليست ازمة على االطالق.. ملاذا؟ الن املسلسل 
يتكرر باستمرار، نفس الصراخ، نفس املفردات املسيئة، 
نفس األهداف، نفس األشـــخاص املستهدفني.. تذكروا 
بدايات هذا املسلســـل مع وزير الداخلية، ســـتجدونها 
منصبة على: اللوحـــات اإلعالنية، الكاميرا التجريبية 
املنصوبة في ســـاحة االرادة، قضية اإليرانيني اللذين 
لـــم تثبت بحقهما أي تهمة، ونفـــس األهداف والتقصد 
واالســـاءة وهذه املرة فيما ال يجوز فيه ذلك في الوفاة 
املأســـاوية للمواطن محمد امليموني، والتي كان ينبغي 
الترفع بشـــأن التعامل معها الن تداعياتها تتعلق بأمن 
املواطن والوطن كله، خاصة مع تشكيل جلنة حتقيق 
برملانيـــة، أثق في ان وجود النائب العمير فيها يضفي 

عليها ثقة ومصداقية.
  كان أحرى بهؤالء، وقد خرجوا في أزمة «عدم التعاون» 
بخفــــي حنني، ان يراجعوا خطابهــــم وانتفاضاتهم لكي 
يعرفوا قدرهــــم احلقيقي وكيف ان كثيرين فقدوا الثقة 
فيهم، وفــــي «ضميرهم» املزعوم بعد ان اكتشــــفوا ان 
صراخهم على القضايا الصغيرة هو بنفس احلجم على 

القضايا الكبيرة!
  هذه القضية التي نحن بصددها اليوم لعلها تكون فاحتة 
خير على الشعب الكويتي، فرغم قتامتها ورغم مساوئها 
فإن فيها نقاطا مضيئة، لعلها خافية على البعض، ذلك 
ألن دم امليموني ميكن أال يذهب هدرا.. وميكن ان يكون 
تقصد واستهداف البعض للوزير اخلالد سببا في كشف 
الفساد املعشش في «الداخلية»، والذي تعرفون قبلي ان 
النواب، نعم النوابـ  الذين تعاقبوا على املجالس السابقة 
وحتى اآلن ـ باســــتثناءات عددية بسيطة – ساهموا في 
وجوده وتراكمه في الوزارة، وذلك بوساطاتهم املشبوهة 
وتدخالتهم املستمرة البعاد فالن والعفو عن فالن، ومنع 
العقوبات عن متنفذين ومنع العدالة من ان تطبق على 
مجرمني، والتوسط ملخالفني ورفع مخالفات فادحة من 
دفاتر االحوال، ألم يحدث ذلك من قبل نواب كثيرين؟ أال 
حتتفظ ذاكرتكم بعشرات الذكريات عن وساطات مخجلة 
لنــــواب األمة حتى أصبحوا هنا قــــدوة لعدد من أقطاب 

الوزارة لكي يفسدوا ما دام الرقيب فاسدا؟!
  اليوم.. انا متمســــكة أكثر مما ســــبق بهذا الوزير، ال 

لشيء اال من اجل مستقبل آمن ألوالدي 
ولوطني، اليوم أريده وبقوة، رغم انه 
مسؤول سياسيا عما جرى، أريده ان 
يستثمر هذا الدعم السامي واملؤازرة 
األميرية، لكي يقوم «بنفض» الداخلية، 
ويدك مواقع الفساد فيها، ويستخرج 
كل العفن وكل املاء اآلسن الذي علق 

في اهم مؤسسة في الدولة، مؤسسة أنشئت اصال لتكون 
في خدمة الشعب ال إلهدار حقوق الشعب!

  لعل هذه الدراما املأساوية تكون فاحتة خير كي تستعيد 
الوزارة وجهها احلضاري على يدي هذا الوزير االصالحي 
الذي تطرح األزمة احلالية في شــــأن بقائه ـ إلصالح ما 
افسده اآلخرون ـ او محاسبته سياسيا على فساد تراكم 
عبر السنني ضالع فيه نواب كثيرون، تساؤالت كثيرة 

لعلي اطرحها عليكم ألشرككم معي في االجابة عنها:
  اوال: الوزير يجب ان يتحمل مسؤوليته السياسية، 

ولكن هل نضمن ان يتم اقتالع الفساد بعد رحيله؟!
  ثانيا: سبق ان تقدم وزراء سابقون حملوا حقائب املالية 
والصحة والنفط واإلعالم والتربية وغيرهم باستقاالتهم 
متحملني مســــؤوليتهم السياسية، فهل حتقق برحيلهم 

اصالح؟!
  ثالثا: هل نضمن من ســــيأتي خلفا لهــــذا الوزير ان 
يقوم باإلصالح وخصوصا انه ســــيجد ان بقاءه يعتمد 
على رضا اصحاب احلناجر النحاسية وسيقوم بتنفيذ 
طلباتهم دون تردد؟ وهكذا يســــتمر الفساد و«ال طبنا 

وال غدا الشر»!
  رابعا: هل اصبحت الرؤية واضحة للجميع بأن الفساد 
ضارب في أركان هذه املؤسســــة وفي مؤسسات اخرى 
بسبب االرهاب النيابي الذي ميارسه بعض النواب الذين 
يدافعون عن املجرمني ويتوسطون للخارجني عن القانون 
ويستغلون كل االزمات لالعتداء على القوانني التي حتكم 
هذه املؤسسة (الداخلية) واملؤسسات األخرى؟ وهذا أيها 
السادة هو الثمن احلقيقي الذي يجب ان يتحمله جابر 
اخلالد اليوم، لقد أصبح هدفا في مرمى هؤالء ألنه اعاق 

كثيرا من هذا الفساد!
  وهــــا قد اتضحت لنا جميعا الرؤية بأن فســــاد هذه 
املؤسسة ال يتحمله هو وحده سياسيا فقط بل يجب ان 

يتحمله اعضاء مجلس األمة ايضا.
  نعم يا حكومة.. املســــاءلة السياسية واجبة، ولكن 
نحــــن اآلن نريد النتيجة، نريد اجتثاث الفســــاد، نريد 

العنب ال الناطور!
  .. والعبرة ملن يتعظ!

 منى العياف
 alayyaf٦٣@yahoo.com 

 محطات

 قضايا
 لو نظرنا لقضية الشهيد امليموني 
من زاوية اخرى لطرح تساؤل مهم: 
كيف اجاز رجال امن في العشرينيات 
من عمرهم ان يعتقدوا ويؤمنوا بأن 
من حقهمـ  وبسبب مشاجرة مغازجلية 
لم يكن املرحوم امليموني كما علمت 
طرفا فيها ـ ان يعطوا النفسهم حق 
اخلطف والتعذيب والقتل والتزوير 
في اوراق وتقاريــــر تقدم للوزير؟! 
ومعه تســــاؤل آخر عن كم القضايا 
املماثلة التي انتهت بســــجن ابرياء 
دون ذنب او حتى اعدامهم كحال من 
يدعى عليه زورا انه تاجر مخدرات؟! 
ان هناك حاجة ماسة لتفعيل عمليات 
التفتيش الداخلي على رجال الداخلية 
وان يتشدد االفاضل من رجال النيابة 
العامة في قضايا التعذيب وتلفيق 
القضايا لالبرياء التي هي كما نعتقد.. 

استثناء!
< < <  

  وآثار اجلرمية الشنيعة التي متت 
ال تقتصر على اهالي الفقيد ومصابهم 
اجللل، بل متتد حتى الهالي اجلناة 
ممن سيتركون خلفهم زوجات وابناء 
في مقتبل العمر سينتظرون خروجهم 
بعد ازمان طويلة من املعتقل، وكل تلك 
املعاناة بسبب غياب نظام فاعل يردع 

ومينع اساءة استخدام السلطة.
< < <  

  وإحدى وســــائل اساءة استخدام 
السلطة الظاهرة للجميع والتي ُسكت 
عنها طويال والتي كتبت عنها ذات مرة 
عندما شاهدت ٣ سيارات شرطة على 
ساحل اخلليج، وقد اوقفوا ٣ سيارات 
تقودها فتيات في موسم صيد قسري 
مفتوح امام اخللق للنساء، وهو امر 
يجب ان يتوقف ويحاســــب فاعله، 
خاصة ان اجلرمية املروعة احلالية 
كانت بدايتها حالة معاكسة ومغازل، 
في هذا السياق اتصلت بي صباح امس 
سيدة فاضلة حتدثت عن تفشي ظاهرة 
شكوى بعض رجال االمن املنحرفني 

ضد من تصدهم من 
النساء الشريفات 
التعدي  بدعــــوى 
عليهم اثناء تأدية 
وهي  وظيفتهــــم 

تهمة خطيرة.
< < <  

  اعادة قضية االعالمي محمد اجلاسم 
وقبلها الناشط خالد الفضالة بحكم من 
محكمة التمييز املوقرة حملكمة الدرجة 
االولى امر ال غبار عليه ويتطابق مع 
صحيح القانون، اال ان االشكال هو انه 
قد يخلق عملية «كعب داير» قضائية 
للمدعى عليهــــم في هذه القضية او 
غيرهم، حيث سيعودون للمربع االول 
وتصبح القضيــــة «ملزمة التداول» 
في احملاكم حتى لو تنازل املدعي في 
هذه القضية او  غيرها كون التداول 
اصبح تنفيذا حلكم صادر من محكمة 

التمييز.
< < <  

  االشكال اآلخر هو في حال مباشرة 
النيابة العامة مرة اخرى، ال احملققـ  
كما طالبت بذلك محكمة التمييزـ  حق 
االدعاء في القضايا املقامة امامها، مما 
يعني ان هناك احكاما اولى واستئنافا 
ســــتصدر وتنفذ مســــتقبال وتقوم 
محكمة التمييز بعــــد ذلك بإلغائها 
وعودتها مرة ثالثة ولرمبا اكثر إلى 
محكمة الدرجــــة االولى، خاصة ان 
هناك محكمــــة متييز واحدة للجنح 
ومن ثم توقع صدور االحكام نفسها 

بناء على املعطى نفسه.
< < <  

  آخر محطة: مــــن يعتقد ان عمليات 
التأزمي ال تؤثر على التنمية، نسأله: 
هل يعقل ان يكون اداء مسؤول كويتي 
تشغل االزمات السياسية املتالحقة 
٩٠٪ من جهــــده ووقته، بحجم اداء 
مسؤول خليجي يسخر ١٠٠٪ من وقته 
وجهده لقضايا التخطيط والتفعيل 

واملتابعة؟! 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 انتهاء أعمال حفر نفق مثير للجدل 
  تحت القدس القديمة

البلدة القدمية».
اعتبـــر عضو    من جانبـــه، 
املجلـــس الثـــوري حلركة فتح 
دميتري دلياني في بيان ان «ما 
تســـمى بســـلطة اآلثار حتصل 
على نســـبة كبيـــرة من متويل 
مشروعاتها التهويدية في القدس 
ومن بينهـــا حفـــر االنفاق من 
مؤسسات استيطانية استعمارية 
الذي  كجمعية «إلعاد»، والنفق 

اعلن عن االنتهاء
  من حفره هو جزء من شبكة 
انفاق متتد الى مئات االمتار حتت 
بلدة سلوان وتتجه نحو املسجد 

االقصى املبارك». 
  وحذر دليانـــي من ان «هذه 
االنفاق التي حتفر بطرق مخالفة 
للقوانني الدولية تشـــكل خطرا 
املبارك،  على املســـجد االقصى 
والتشققات التي حصلت للجدار 
الغربي اجلنوبي للمسجد االقصى 
بالقـــرب من مواقـــع احلفريات 
االسرائيلية هي مؤشر صادق على 

مدى خطورة هذه االنفاق». 

الصخرة لدى املسلمني.
  وحلقت مروحية صباحا فوق 
املدينة القدمية فيما اشارت وسائل 
االعالم االسرائيلية الى ان قوات 
الشرطة واالمن وضعت في حالة 
تأهب خشية وقوع «اضطرابات»، 

وهي معلومات نفتها الشرطة.
  وتعليقا على ما يحصل، قال 
مدير االوقاف االسالمية في مدينة 
الشـــيخ عزام اخلطيب  القدس 
لوكالة فرانس برس «نحن قلقون 
من كل اجراء اســـرائيلي داخل 
القدس، وخاصة احلفريات في 
البلدة القدمية وبالقرب او حتت 

احلرم الشريف».
  واضاف ان «احلفر في مدينة 
القدس القدمية مخالف للقانون 
الدولي، الـــذي مينع احلفريات 
فيهـــا، وخصوصـــا ان القدس 
القدمية مدرجة كتراث عاملي من 
اليونسكو منذ عام ١٩٨٢». وتابع 
«يجب ان يكون لليونسكو دور 
فـــي مراقبة هذه احلفريات وأي 
نشاط آخر تقوم به اسرائيل في 

 القدس ـ أ.ف.پ: انهى علماء 
االثار االســـرائيليون حفر نفق 
مير حتت اسوار املدينة القدمية 
فـــي القدس ويـــؤدي الى مكان 
قريب من باحة احلرم القدســـي 
في مشـــروع مثيـــر للجدل من 
شأنه اثارة التوترات، كما اعلنت 

السلطات امس.
  وقال ناطق باسم دائرة االثار 
االسرائيلية لوكالة فرانس برس 
«بعد اعمال استمرت سبع سنوات، 
انتهى القسم االخير من هذا النفق 
البالغ طوله ٦٠٠ متر والذي كان 
يستخدم خصوصا لتصريف مياه 
االمطار في حقبة الهيكل الثاني 

في القدس».
  واضاف ان هذا النفق «ال مير 
حتت جبل الهيكل» في اشـــارة 
الى الهيكل اليهودي الذي دمره 
الرومان عـــام ٧٠ والذي يعتبر 
املوقع االكثر قدســـية لليهود، 
وحيث توجد حاليا باحة احلرم 
القدسي التي تضم املسجد االقصى 
ثالث احلرمني الشـــريفني وقبة 

 التلفزيون الصيني: أوباما سيعلن قريبًا 
  عن عالقة بالده بالمخلوقات الفضائية!

 بان كي مون يدين تصريحات خبير حقوقي
   عن وجود «تستر على هجمات ١١ سبتمبر»

 مبادرة لجمع مليون كتاب لغزة

 األمم املتحـــدة ـ رويترز: قـــال كبير موظفي 
مكتـــب األمني العام لألمم املتحـــدة بان كي مون 
االثنني املاضي ان األمني العام أدان التصريحات 
«الســـخيفة» خلبير عينته األمم املتحدة حلقوق 
الفلسطينيني قال فيها إنه كان هناك تستر على 

هجمات ١١ سبتمبر.
  لكـــن فيجاي نامبيار كبير موظفي مكتب بان 
قال ان بان غير قادر على عزل اخلبير األميركي 
األكادميي ريتشارد فوك كما طالبت منظمة يو.ان 
ووتـــش التي تتخذ من جنيڤ مقرا وهي منظمة 
غيـــر حكومية وتعمل على رصد أنشـــطة األمم 

املتحدة.
  وكتب فوك في مدونة هذا الشهر قائال إن هناك 
«تسترا» من السلطات األميركية فيما يتعلق بهجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ والتي صدم فيها خاطفون طائرتني 

في برجي مركز التجارة العاملي في نيويورك وأخرى 
في مبنى وزارة الدفاع قرب واشنطن.

  وذكر ان وسائل اإلعالم السائدة «غير مستعدة 
ألن تقر بالشكوك التي تعززها أدلة راسخة بشأن 
األقوال الرسمية للحادث.. وهو أنها عملية من القاعدة 

دون معرفة مسبقة من مسؤولي احلكومة».
  وفي خطاب وجه إلى بان يوم اخلميس املاضي 
طالب هيليل نوير مدير منظمة يو.ان ووتش األمني 
العام بأن «يدين بشــــدة تصريحات فوك املهينة 

وعزله من منصبه فورا».
  وقال خطاب للرد على اخلطاب األول من نامبيار 
إن بان «يدين تصريحات (فوك). ذكر مرارا أن رأيه 
هو أن أيا من تلك التلميحات ســــخيفة.. وإهانة 
لذكرى أكثر مــــن ٣ آالف قتيل لقوا حتفهم خالل 

الهجوم». 

 القاهرةـ  رويترز: في مشاركته لكسر احلصار 
االسرائيلي لقطاع غزة يتبنى احتاد الناشرين 
العرب مبادرة عنوانها «كتاب ضد احلصار» جلمع 
مليون كتاب لقطاع غزة خالل معرض القاهرة 

الدولي للكتاب الذي يبدأ السبت املقبل.
  وقال مدير ادارة االعالم مبكتبة االسكندرية 

خالد عزب ان مبادرة «كتاب ضد احلصار» يتبناها 
احتاد الناشرين العرب برئاسة الناشر املصري 
محمد عبداللطيف وان مكتبة االسكندرية انضمت 
الى مجموعة من دور النشر العربية واملؤسسات 
واجلهات الثقافية في املبادرة التي تهدف الى جمع 

هذه الكتب وارسالها الى قطاع غزة. 

املتحدة بود «املخلوقات الفضائية» في حال كانت 
موجودة بالفعل، ولذلك استبقت إعالن واشنطن 

عن ذلك ببث هذا التقرير. 

 بكنيـ  وكاالت: قال التلفزيون الصيني الرسمي 
إن الرئيس األميركي باراك أوباما يستعد لكشف 
تفاصيل حول عالقة الواليات املتحدة مبخلوقات 
فضائية عاقلة وذكية، فيما أبدت تقارير إعالمية 
أميركية حتفظها على اخلبر الرســـمي الذي بثته 
القناة التابعة لوكالة األنباء الصينية الرســـمية 
«شينخوا» قبل لقاء أوباما بالرئيس الصيني في 

واشنطن األربعاء املاضي.
  وبحسب موقع «سياتل اكسامنر» اإلخباري، الذي 
وضع رابطا للتقرير التلفزيوني، فإن «شينخوا» 
أكدت أن أوباما يســـتعد لكشـــف حقيقة أن هناك 
تواصال بني الواليات املتحدة ومخلوقات فضائية 
ذكية، وأنها بالفعل وصلت إلى األرض، ملمحا إلى 
أن الصني تعلم بتلـــك املخلوقات أيضا، وأن تلك 
املخلوقات ســـتعطي الثقة للدولة التي تسبق في 

اإلعالن عن وجودها.
  من جانبه علق الصحافي األميركي مايكل كوهني 
على تقرير «شينخوا» بقوله: عندما يعلن تلفزيون 
رسمي أن املخلوقات الفضائية والواليات املتحدة 
ستشكل القيادة اجلديدة لألرض، فإن ذلك يعني 
أن هناك حربا بـــاردة قادمة بني الواليات املتحدة 

والصني على كسب ود املخلوقات الفضائية.
  ورأى محللون آخرون أن بث مثل هذا التقرير 
يعني أن هناك مخاوف صينية من أن تفوز الواليات 

 ألمانيا ترفض طلبًا مصريًا  قال إن هناك تواصًال بين واشنطن وتلك الكائنات
  الستعادة رأس نفرتيتي

 «النضال الشيشاني» يثير غضب روسيا


