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 في الصـميم
تهديد الصهاينة للرئيس عباس إحدى وسائلهم 
الدنيئة إلجباره على قبول القرار املشوه واملسمى 
»صفقة القرن«.. منذ تسعينات القرن املاضي وهم 
يفاوضون ولم يحصل الفلسطينيون على شيء.. هم 
قوم »مطل«.. كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه 

وسلم.. 
لن نحصل منهم شيء سوى باحلرب!!

Dr. Eng. L.A. AL-Shatti @lulu30008

سؤال  غسيل األموال نتيجة شنو؟ مو جتارة املخدرات و األسلحة 
و دعم اجلماعات اإلرهابية؟ اذا ثبت فعال ضلوع مشاهير السوشال 
ميديا في هذه العمليات القذرة نطالب مبحاكمتهم و سجنهم أُسوًة 

ببقية بالد العالم

hanadiOtaibi@ هنادي الع�صيب

التقاعد املبكر انا اقترح كل سنتني تعطونا فلوسنا يعني شنبي 
مبعاش وحنا بال ٥٥ معليششش

aziza_almufarej@ عزيزة املفرج

سؤال يطرح نفسه: لو كان أي واحد فيكم مبكانهم ومتر حتت ايده 
ماليني بالهبل، تسّوون مثلهم وتبوقون؟!

Rima_AlO@ رميا بنت حممد الع�صيب

فالن عراقي تبونه غصب كويتي ؟ فالن أوراق��ه سورية تبونه 
بالعافية كويتي ؟ فالن دخل الكويت قادماً من إيران ال أبدا الزم يكون 
كويتي غصب ؟ تبون اجلهازيخالف الشواهد التي بني يديه ؟ يعني 

تبونهم يكذبون حتى ترتاحون ؟

مسابقة صينية 
الختيار ملكة الفلفل

قــرر سكان مدينة صينية مواجهة البرد 
القارس بطريقة خارجة عن املألوف، وذلك من 
خالل تنظيم مسابقة ألكل الفلفل احلار، داخل 

أحواض مياه معبأة بالفلفل احلار.
وأقيمت املسابقة فــي مدينة ييتشون، 
الواقعة مبحافظة جيانغشي الصينية، حيث 
قام املشاركون بأكل أكبر قدر ممكن من الفلفل 

احلار خالل فترة زمنية محددة.
وجلس املتسابقون داخل أحــواض معبأة 
مباء دافئ، ووضعت فيها أيضا كميات كبيرة 

من الفلفل احلار.
 ووصلت درجــة احلــرارة خــالل املسابقة 
الغريبة، إلى درجتني مئويتني فقط، حسب ما 

ذكر موقع صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ــوان على لقب  وحصلت املتسابقة يــي ه
»ملكة الفلفل«، وفــازت بسبيكة من الذهب، 
بعد أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خالل دقيقة 

واحدة.

تتفرد مدرسة في واليــة إزمير غربي 
تركيا، بوجود طائرة حقيقية في حديقتها، 
يستطيع الطلبة االســتــمــتــاع برحالت 
ــي قــمــرة قــيــادتــهــا عــبــر تقنية  جــويــة ف
احملاكاة، كما يتلقون في داخلها دروسهم، 

ويستخدمونها ألداء عدد من األلعاب.
وحصلت املدرسة على الطائرة التي 
انتهى عمرها اجلــوي، وأعــادت تصميمها 
من الــداخــل بشكل يتناسب مع الطالب، 
ووضعت بها 20 جهاز كمبيوتر، ويتلقى 
بــهــا الطلبة دروس الــبــرمــجــة واللغة 
اإلجنليزية، كما تستضيف مكتبة املدرسة.

ومتخضت فكرة طــائــرة املــدرســة عن 
اقتراح ألحد الطلبة بأن توضع طائرة في 

حديقة املدرسة.

ومن حني آلخر يستخدم الطلبة برنامج 
محاكاة الطيران، املوجود بقمرة القيادة، 
للقيام برحلة جوية فوق إزمير، ومن ثم 

العودة لساحة املدرسة.
وقال مؤسس ومدير املدرسة اخلاصة، 
أوغوزهان أوزقايا، لألناضول، إن اإلدارة 
قــررت قبل عامني نقل مدارسها للمراحل 
الدراسية املختلفة وجمعها في مكان واحد، 
وطلبت من الطلبة اإلدالء مبقترحاتهم 
للمدرسة اجلديدة، فاقترح أحد الطالب أن 

تكون هناك طائرة في حديقة املدرسة.
وأضاف أن إدارة املدرسة أخذت الفكرة 
ــد، وبــدأت بحث إمكانية  على محمل اجل
تنفيذها، وعلمت من خالل أحد الطلبة أن 
مطار أتاتورك في إسطنيول لديه طائرة 

من طــراز A103، انتهى عمرها اجلوي، 
وتواصلت اإلدارة مع املسؤولني املعنيني، 
ومتكنت مــن احلــصــول عليها، وُنقلت 
الطائرة باستخدام 15 شاحنة إلى إزمير، 

في رحلة استغرقت 6 أيام.
واحــتــلــت الــطــائــرة حديقة املــدرســة، 
التي تبلغ مساحتها 5 آالف مترا مربعا، 
ـــدأت فــي استقبال الــطــالب بعد عدة  وب
أشهر استغرقها جتيهزها بالشكل املالئم 

الستخدام الطلبة.
وقــال أوزقــايــا، إن حوالي 750 طالبا 
يتلقون دروس البرمجة واللغة اإلجنليزية 
فــي الــطــائــرة، كما يستمتعون بالقراءة 
في املكتبة، وفي أوقات االستراحة يلعب 
الطالب في منطقة األلعاب خارج الطائرة، 

حيث مت تركيب مراجيح تتدلى من بطن 
الطائرة.

وأعربت »إليف سو باشكوي«، الطالبة 
في الصف اخلامس باملدرسة، عن سعادتها 

بتلقي الدروس في الطائرة، وقالت إنها لم 
تصدق في البداية عندما علمت بوجود 
طائرة في املدرسة، وعندما رأتها للمرة 

األولى شعرت بالصدمة واحلماس.

املدرسة من اخلارج

مدرسة تركية حتول طائرة إلى فصل دراسي
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انـــفـــجـــار يــثــيــر ذعـــــر مــذيــع 
مصري على الهواء!

تعرض مذيع مصري ملوقف محرج على الهواء، حني سمع دوي 
انفجار داخل االستديو، أثناء تقدمي برنامجه، ما أثار ذعره وفزعه.

وكان اإلعالمي املصري تامر أمني يقدم برنامجه مساء االثنني على 
فضائية »النهار«، متحدثاً على الهواء مع حمدي نوح، مدرب الناشئني 
بنادي املقاولون العرب، ومكتشف محمد صالح الالعب املصري 
احملترف بصفوف فريق ليفربول اإلجنليزي، ففوجئ بانفجار داخل 

االستديو، مجهول املصدر، ما أثار فزعه.
وسمع االنفجار أثناء قول املذيع إن محمد صالح يختزل كل طاقته 
ليفجرها في امللعب، ليكمل وقد انتابه الذعر قائال ً: »مثلما حدث هذا 

االنفجار لدينا«.
وأنهى اإلعالمي حديثه مع مكتشف محمد صالح، وأكمل برنامجه، 

وقد بدا عليه التوتر، بسبب االنفجار، الذي لم يعلن سببه.
وأثارت الواقعة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل، وطالب 

روادها بالكشف عن سبب االنفجار ومعرفة مصدره.

كنيسة  أجراس  للفلبني  تعيد  أميركا 
تعود للحقبة االستعمارية

وصلت إلى الفلبني يوم أمس الثالثاء أجراس كنيسة أخذتها القوات 
األمريكية باعتبارها غنيمة حرب قبل أكثر من قرن لتنتهي بذلك مساعي 
ــوام من أجل استعادة بعض أشهر رمــوز مقاومة  مانيال لعشرات األع

االستعمار األمريكي.
وهبطت طائرة شحن عسكرية في قاعدة جوية مبانيال حاملة ”أجراس 
باالجنيجا“ قبيل إعادتها يوم السبت إلى كنيسة في جزيرة سامار بوسط 
البالد حيث ارتكبت القوات األمريكية مذبحة في عام 1901 قتلت خاللها 
املئات ورمبا اآلالف من الفلبينيني ردا على مقتل 48 جنديا أمريكيا في 
كمني نصبه فلبينيون. وقال األب لينتوي تيباكو قس أبرشية باالجنيجا 
حملطة تلفزيون محلية أثناء إخــراج األجــراس من الصناديق وعرضها 

”أشعر بحماس وتأثر. أخيرا رأينا األجراس“.
وكان اثنان من األجراس معروضني في قاعدة جوية في وايومنج بينما 

كان الثالث في متحف للجيش األمريكي في كوريا اجلنوبية.
وتأتي إعادتها إلى الفلبني بعد جهود بذلها رؤساء سابقون وقساوسة 
ومــؤرخــون لسنوات وســط رفــض من محاربني قدامي ومشرعني في 

وايومنج عارضوا تفكيك تذكار حرب مما أدى لسن تشريع مينع نقلها.

زادت السلطات الهندية أسعار بطاقات 
ــول إلــى معلم »تـــاج مــحــل« الشهير  ــدخ ال
للمواطنني واألجــانــب على الــســواء، في 
ــدد الـــزوار واحلـــد من  محاولة لتقليص ع
األضرار الالحقة بهذا املوقع السياحي األبرز 

في البالد.
ويشكل الهنود أكثرية زوار معلم تاج 
محل، الذين يتراوح عددهم بني عشرة آالف 
وخمسة عشر ألفاً يومياً. وتوافد حوالي 6.5 
مليون شخص سنة 2016 إلى هذا الضريح 
األبيض الضخم املشيد من الرخام في القرن 

السابع عشر.
ومبوجب التعرفة اجلديدة، سيتعني على 
الهنود الراغبني بزيارة الضريح الذي شيده 
اإلمبراطور املغولي شــاه جاهان لزوجته 
ممتاز محل، دفع 250 روبية )3.5 دوالر( 

بدل 50 روبية )0.7 دوالر(.
كما ستزيد تعرفة بطاقة دخــول الــزوار 
األجانب لهذا املعلم الواقع في شمال #الهند، 
ـــدرج على قائمة #اليونسكو للتراث  وامل

العاملي، من 16 دوالرا إلى حوالي 19.
وقال مسؤول في هيئة حماية اآلثــار في 

الهند: »نريد زيــادة تعرفة تذاكر الدخول 
للحد من أعداد الزوار«.

وأشــار إلى أن هذه الزيادة في التعرفة 
ستقلص عدد زوار املعلم بواقع %15 إلى 

%20، كما ستدر إيرادات حلفظه.
وتأتي هذه اخلطوة اجلديدة بعد أشهر 
من حصر السلطات الهندية عــدد السياح 
املسموح بتوافدهم إلــى معلم »تــاج محل« 
بأربعني ألفاً في اليوم بعدما كــان يدخل 
املوقع ما يصل إلى 70 ألف شخص يوميا في 

عطلة نهاية األسبوع.

الهند حتمي »تاج محل« برفع رسوم الزيارة

معلم »تاج محل«


