
 نيو اورليانزـ  يو.بي.آي: 
جنا رجل من املوت ولم يصب 
بأذى كبير بعدما أطلق شقيقه 
النار عليـــه لكن الرصاصة 
اصطدمت بأحد أضراســـه 

املصنوع من الذهب.
  ونقلـــت صحيفـــة «ذي 
تاميـــز بيكايون» األميركية 
عن شـــرطة نيـــو أورليانز 
قولها ان واتديـــل ديفيس 
(٢٠سنة) استخدم مسدسا 
إلطالق النار على أخيه والتر 
ديفيس (٢٢سنة) إثر شجار 
بينهما بشأن تدخني األخير 

كمية من املاريغوانا تخص األول.
  وأضافت الشـــرطة ان األطباء في مستشفى بوالية لويزيانا 
الذين فحصوا ديفيس الذي كان مصابا بجرح في شفته العليا 

اكتشفوا جزءا من رصاصة قرب اجلزء األيسر من أنفه.
  وقال األطبـــاء ان الرصاصة ارتدت بعد االرتطام بضرســـه 
الذهبي. ولم يتقدم ديفيس بشكوى ضد أخيه لكن األخ األصغر 

كان في فترة اختبار ولذلك مت توقيفه.
  وقالت الشرطة ان ديفيس األصغر اعترف بإطالق النار على 
أخيه ووجهت إليه تهمة االعتداء املسلح وامتالك سالح بالرغم 

من انه ممنوع من ذلك. 

 لورانـــس ـ يو.بـــي.آي: لم تتمكن 
امـــرأة أميركيـــة من االنتظـــار حتى 
الوصـــول الى غرفة الـــوالدة في أحد 
املستشفيات فوضعت طفلتها في مصعد 

املستشفى.
  وذكرت صحيفة «لورانس جورنال 
وورلد» األميركية ان كريستال ليننغ 
(٢٥ سنة) وزوجها باتريك توجها إلى 
املستشفى بعدما دخلت امرأة في املخاض 
ولكن األمور تســـارعت وإذ بطفلتهما 
التي لقبت بـ «إيلي» تولد في مصعد 

املستشفى.

  وقال الزوجان ان طفلتهما «أليسا 
لـــني» ولدت فـــي مصعد مستشـــفى 
«لورانس ميموريال» خالل توجههما 
إلى قسم الوالدة بعد أقل من ساعة على 

بدء املخاض.
  وأشـــارا إلـــى أنهما قـــررا إطالق 
لقـــب «إيلي» على الطفلة نســـبة إلى 
مكان والدتهـــا أي املصعد الذي يعني 

باإلجنليزية «إيليڤيتور».
  وقالت الوالدة ان طفلتها مذهلة.

  وأكد مسؤولو املستشفى ان هذا أول 
طفل يولد في املصعد عندهم. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا

 الليبيون بعد خطاب القذافي األخير: «الشعب يريد تفسير الخطاب». 
 القذافي: الذين ماتوا في المظاهرات سيندمون أشد الندم.

  ـ ومو بعيدة القذافي باچر يطلع قرار بالقبض على جميع الموتى ومنعهم من 
 أبواللطف  واحدالسفر!

 البقاء هللا 
 سعده شـتيوي هزاع ـ ٧٠ عاما ـ الرجال: اجلهراء 
ـ النعيـــم ـ ق١ ـ ش٢٠ ـ م٧ ـ ت: ٥٥٤٧١٤١٤ ـ 
٩٩٥٦٨١٥٠ ـ النساء: اجلهراء ـ العيون ـ ق٤ ـ 

ش٧ ـ م٨٧ ـ ت: ٢٤٥٨٣٥٤٤.
  شلوان عبدالهادي آل شلوان الهاجريـ  ٦٣ عاماـ  الرجال: 
الفحيحيل ـ ق٩ ـ ش٢٣ ـ م٧ ـ ت: ٩٩٨٥٣٥٥٨ 
ـ النســـاء: الظهـــرـ  ق١ـ  ش٦ـ  ج٣ـ  م١١ـ  ت: 

.٩٧٤٥٠٠٠٧
  رقيه عبداهللا أحمد باقر، أرملة حبيب غلوم أسيريـ  
٧٥ عاماـ  الرجال: بنيد القارـ  مسجد الشيرازي 
ـ ت: ٩٩٦٤١٥٥٨ ـ النساء: العدان ـ ق٨ ـ ش٢ 

ـ م٦ ـ ت: ٩٩٦٤١٥٥٨.
  محمـد خالد درعـان الفحيط العازمـي ـ ١٥ عاما ـ أم 
الهيمـــان ـ ق٦ ـ ش٥ ـ م٣ ـ ت: ٩٩٢٦٧٧٤٤ ـ 

.٩٩٨٤٠٨٣٠

  بنـه فهيد رجعان العازمـي، أرملة رجا عبداهللا بن 
صليبة العازمي ـ ٨٩ عاما ـ الرجال: شـــرق 
األحمديـ  ق٢ـ  ش٢ـ  ج٦ـ  م٤٣٢ـ  ت: ٥٥١١٤٠٠٠ 
ـ ٦٦٩٨٩٧٣٨ ـ النساء: شرق األحمدي ـ ق٢ ـ 

ش٢ ـ ج٦ ـ م٤٦٠ ـ ت: ٩٩١٤٧٠٩٩.
  حسن حميد مراد جاسمـ  ٢٣ عاماـ  الرجال: مسجد 
اإلمام احلسن ـ منطقة بيان ـ ت: ٩٧٦٧٠٤٩١ 
ـ ٩٧٨٨٨٢٤٦ ـ النساء: ضاحية الشهداء ـ ق١ 
ـ ش١٠٦ ـ م٦ ـ ت: ٦٧٠٧٤٤٢٢ ـ ٦٦٢٧٧٨٧٦ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  ضنه سلمان حسني، ارملة ناصر سلطان الهريط 
العنزي ـ ٨١ عامـــا ـ الرجال: االندلس ـ ق٤ ـ 
ش٢٠ـ  م٣١٠ـ  ت: ٩٩٠١٤٥٤٩ـ  النساء: األندلس 
ـ ق٩ ـ ش١٠ ـ م٣٥ ـ ت: ٢٤٨٠٨٤٨٤ ـ الدفـــن 

بعد صالة العصر. 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 مشاهد تحترق

 كشفت االحداث اجلسام التي 
تدور رحاها في املنطقة العربية 
عن مشاهد جديدة تناقض ما 
سبقها، فاملشهد املعلن في ليبيا 
ان «السلطة والثروة والسالح» 
ملك للجماهير، حسب الكتاب 
االخضر، ليكشــــف الغضب 
الشعبي عن مشهد جديد وهو 
ان القذافي يتوهم بأن «السلطة 
والثروة والسالح واجلماهير» 

ملك شخصي له.
  ثورة ٢٥ يناير في مصر 
تكشفت عن مشــــهد شعبي 
مشــــرق، فالشــــعب املصري 
ال يقبل اخلنوع ويستجيب 
للتنظيم وقد بادر الى تنظيف 
الساحات وضبط األمن وتنظيم 
املــــرور وحمايــــة املمتلكات 
اخلاصــــة والعامة في الوقت 
الذي تكشف مشهد مظلم في 
اجلهة االخرى، فاملسؤولون 
عن االمن هم الذين ينظمون 
مسيرات البلطجية ويفتحون 
الســــجون للخارجــــني عــــن 

القانون.
  في تونس تشــــكل مشهد 
مماثل وسابق للمشهد املصري، 
فالنظام السياسي رسم مشهدا 
ال يشبهه وافتضح حينما دبت 
النظام،  الفوضى سريعا في 
بعكس الشــــعب التونســــي 
الذي اثبت انه بعفويته اكثر 
انتظاما وتنظيما من النظام، 
وفي ليبيا كشــــفت االحداث 
الليبيني  ان  الفضائيات  عبر 
شعب متحضر يتحدث افراده 
بأسلوب يتميز بشدة التهذيب 
واالدب اجلم بعكس املشــــهد 
الرسمي املتمثل بهذيان العقيد 

املعتوه.

 ضرس من الذهب يصد.. رصاصة!

 ولدت طفلتها في المصعد فأسمتها «مصعد»

 «الكولت» السالح الرسمي لوالية أريزونا

به المدرس.. فقتله بالرصاص  أنَّ

 لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: لم تدمر عملية إطالق النار املروعة 
على عضوة الكونغرس في والية أريزونا الشــــهر املاضي من 

حب الوالية الواقعة بغرب أميركا لألسلحة.
  وأسفرت عملية إطالق النار العشوائية داخل سوق جتاري 

عن مقتل ٦ أشخاص وإصابة ١٤ شخصا آخرين.
  لكن املشــــرعني في الوالية لن يضيقوا على قوانني الوالية 
املتساهلة بصورة مشهورة فيما يتعلق باألسلحة، وبدال من 
ذلك يعتزمون تدعيم وضع األسلحة النارية من خالل اختيار 

مسدس كولت السالح الناري الرسمي للوالية.
  وافقت هيئة تشريعية األربعاء املاضي على مشروع قانون 
جلعل مســــدس كولت السالح الناري الرســــمي اعترافا بدور 
السالح في املساهمة في استقرار املنطقة الصحراوية في أواخر 

القرن التاسع عشر. 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: اطلق طالب اميركي النار على مدرسه في 
مدرسة للتدريب املهني مبدينة لوس اجنيليس بوالية كاليفورنيا 

فأرداه قتيال.
  وأفادت شبكة «سي ان ان» االميركية ان املدرس أنب الطالب 
فما كان من االخير اال العودة الحقا الى الفصل الدراسي مسلحا 
مبســـدس حيث اطلق وابال من الرصـــاص على املدرس وارداه 

قتيال على الفور.
  ونقلت عن مصادر الشـــرطة في لوس اجنيليس ان احلادث 

وقع في نحو الرابعة من بعد ظهر االربعاء.
  وذكر املسؤول بشرطة املدينة ريك بارنكس ان الطالب اطلق 
الرصاص عدة مرات ما ادى الى مقتل املدرس كما اصيب طالب 
آخر قالت مصادر طبية ان حالته مستقرة وألقت الشرطة القبض 

على الطالب اثناء مغادرته مبنى املدرسة. 

 نيويورك ـ يو.بي.آي: تعهد أميركي 
بدفع ألفي دوالر جليرانه في كل مرة يدخن 
فيها السيجار داخل شقته في نيويورك 
وذلك بعدما اشتكوا من الرائحة املزعجة 

التي تلوث منزلهم.
  وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» 
أن هاري ليسون تعهد أمام احملكمة العليا 
في مانهاتن بدفع ألفي دوالر في كل مرة 
يدخن فيها السيجار داخل شقته وفي حال 
تأخر عن دفع املبلغ  ملدة ١٥ يوما يتعني 

عليه أن يدفع غرامة ١٥٠٠ دوالر.
  وكان راســــل وأماندا بوسيس جارا 
ليســــون قد رفعا دعوى ضده يطالبانه 
فيها بتعويض بقيمة مليوني دوالر بسبب 

تلويثه شقتهما برائحة سامة.
  وقــــال محامي ليســــون إن موكله ال 
ميانع بدفع الغرامة حتى لو بلغت مليون 
دوالر ألنه متأكد انه لن يدخن السيجار 
مجددا داخل شــــقته وسيلتزم تدخينه 

في الشارع. 

 أميركي يتعهد بدفع ألفي دوالر لجيرانه
   في كل مرة يدخن فيها السيجار

 الضروس الذهبية .. تصد الرصاص 

 الخط األحمر 

 ما أسهل أن تكون بطًال
 الكويت هـــي البداية وهي 
النهاية من الكويت نبدأ وإلى 
الكويت ننتهي، ما أجمل التغني 
واإلنشاد في حب الوطن ذلك 
احلب املقـــدس الذي ال يفوقه 
ســـوى حب اهللا بـــل إن حب 
الوطن قربى إلى اهللا واعتزاز 
وشموخ باالنتساب واالنتماء.

  نستقبل أعيادنا الوطنية ونحن نعيش حالة 
من الترقب وســـط أجواء من احليرة يتقاســـمنا 
اليأس من جهة والتفاؤل من جهة أخرى وتتقافز 
من حولنا األســـئلة وتالحقنا عالمات االستفهام 
تبحث عن إجابة وال منلك ســـوى الصمت، فالبد 
أحيانـــا من لزوم الصمت كي يســـمعنا اآلخرون 

بحسب نصيحة جالسكو 
  إن لإلنســـان آماال وأماني تتجـــدد في كل عام 
ولألوطان أيضا آمالهـــا وأمانيها ولكن من يحقق 

لألوطان أمانيها.
  

ــي دم كل حر ــان ف   ولألوط
ــلفت ودين مستحق   يد س

  
  ملاذا نحاول نحن الكويتيني في كل مناسبة فرح 
حتييد الوطن وإقصاءه لتحقيق طموحاتنا على 
حسابه ملاذا في كل أزمة تدور بيننا نضع الوطن 
داخل قدر يغلي فـــوق النار وندور حوله كرجال 
قبيلة إفريقية مرددين شعاراتنا الغوغائية لنكون 
نحن األبطـــال والوطن هو الضحية؟ ملاذا تزدحم 
نفوســـنا باألماني والطموحات الشـــخصية دون 
أن يكـــون للكويت منها نصيب؟ ندعي كذبا بأننا 
للكويت والكويت لنا ولكن احلقائق والشـــواهد 
تكذبنا والنتائج تبلغنا بصوتها اجلهوري املفزع 

بل أنتم ألنفسكم ال للكويت.
  نعيـــش ونقتات على أوجـــاع الوطن لنلتقط 
أمجادنا الشخصية، ونلوذ دائما خلفه ال نصطف 
حوله منشـــي وراءه ليحمينا ال أمامه لنذود عنه، 
كلنـــا ندعي البطولة ولكن بطولة تهميش كل منا 
لآلخر، إنها بطولة تقزمي الوطن وتعظيم الـ «األنا» 
املتضخمة في داخلنا، وأما عز الوطن ورفع هامته 
فهو آخر اهتماماتنا ألننا مشغولون عنه بأنفسنا 
نتوالد ونتكاثر باالنشطار كخاليا النحل طلباتنا 
ال تنتهي وأطماعنا ال تنضب وتبقى أفكارنا جتاه 
الوطن هي ذات األفكار عبارة عن نسخ كربونية ال 
حتمل سوى كيف نصبح أبطاال دون أن ندفع ثمن 
بطولتنا ملن أطعمنـــا من جوع وآمننا من خوف، 

فما أسهل أن تكون بطال في الكويت. 
  وكل عام وأنت بخير يا وطني. 

 إنقاذ إمبراطور السياحة من حادث بجبل جليدي

 أوكرانيا توافق على إنشاء أول مسجد بالبالد

 اليابانيون «اليوكي» يتزايدون في برلين

 أبوظبي تتوج الشاعر اليمني الزراعي «أميرًا للشعراء» سحب الدكتوراه من وزير الدفاع األلماني
  والمصريون يزفون «الجخ» في مسيرة حب

 ياجنون ـ د.ب.أ: مت إنقاذ إمبراطور السياحة 
واالتصاالت فـــي ميامنار امس من جبل مغطى 
بالثلوج حيث اضطـــرت طائرته املروحية إلى 

الهبوط االضطراري قبل ثالثة أيام.
  وكانت األحوال اجلوية السيئة أجبرت يوم 
االثنني مروحية تاي زا على الهبوط فوق جبل 
فوكانرازي واملســـمى أيضا بجبل اجلليد وهو 

من أعلى القمم اجلبلية في ميامنار. وكان على 
منت الطائرة أيضا الطيار وأربعة من مساعدي 
رجل األعمال. وقامت مروحيات عسكرية األربعاء 
بتحديد موقع تاي زا وهو من أكبر أثرياء ميامنار 
وفريقه وإلقاء أطعمة وإمدادات إليهم ولكنها لم 
تتمكن من إجالئهم لعدم متكن املروحيات الكبيرة 

من الهبوط على املنحدر الثلجي. 

 وكاالت: وافق مجلس مدينة سيفاســـتروبول 
بأوكرانيا على إنشـــاء أول مسجد في البالد، بعد 
مطالبات متوالية من املســـلمني. وبحسب موقع 
«االلوكة» تسبب القرار في فرحة عارمة في قلوب 
املسلمني، فقد كانوا يطالبون بذلك منذ خمس سنوات، 

ولكن ذلك الطلب كان يتعثر ألسباب عديدة.
  وبإنشاء هذا املسجد سيتم التخلص من معظم 
مشـــاكل املسلمني، وســـيتمكنون من إقامة صالة 
اجلماعة وجدير بالذكر ان عدد مســـلمي اوكرانيا 

يقدر بنحو ٤ آالف مسلم.

 برلني ـ د.ب.أ: أصبـــح اليابانيون املترفون 
الشـــبان من أصحاب املهـــن املختلفة باملناطق 
احلضرية اليابانية والذين يفاخرون بأنفسهم 
ويلقبون بـ «اليوكي» وكذلك االشخاص االثرياء 
مـــن أصحاب الدخول الكبيرة الذين ال يعولون 
أطفـــاال من الوجوه املألوفة في برلني على مدى 

سنوات العقد األخير. وذكرت مجلة «إكس برلينر» 
التي تصدر في برلـــني ان أحدث من وصل إلى 
العاصمة االملانية هم شبان مبدعون من سكان 
املناطق احلضرية اليابانية جذبتهم واحدة من 
أكثر مدن العالم شـــعبية حيث يتدفقون عليها 

بأعداد آخذة في التزايد. 

 بايرويتـ  د.ب.أ: أعلنت جامعة 
بايرويت االملانية ســــحب درجة 
الدكتــــوراه التــــي منحتها لوزير 
الدفاع االملاني كارل تيودور تسو 
جوتنبرغ وذلك حســــبما صرح 
بــــه رئيــــس اجلامعــــة روديجر 
بورمــــان االربعــــاء املاضي عقب 
اجتماع مع جلنة الدكتوراه بكلية 
الدراسات القانونية واالقتصادية 

باجلامعة.
  وكان الوزير قد اقر في خطابه 
للجامعة الثالثاء املاضي بارتكابه 
اخطاء فادحة في رسالة الدكتوراه 
اخلاصة به وطلــــب من اجلامعة 

سحب الدرجة منه.
  وكانت االتهامات املوجهة لوزير 
الدفاع االملاني كارل تيودور تسو 
جوتنبيرغ بسرقة رسالة الدكتوراه 
اخلاصة قد فتحت اجلدل الساخن 
حول ولع االملان بااللقاب االكادميية 

والعلمية.
  وكشفت خبيرة جامعية تعمل 
في مجال مكافحة حاالت االحتيال 
العلمي واالكادميي هي البروفيسور 
ديبورا ويبرـ  فولف عن وقائع تلك 

 فاز الشاعر اليمني عبدالعزيز 
الزراعي بلقب «أمير الشعراء» 
بعد منافســـة حادة مع الشاعر 
املصري هشـــام اجلخ الذي حل 

في املركز الثاني.
  واختتمـــت انشـــطة الدورة 
الرابعة مـــن املهرجان اإلماراتي 
«أمير الشعراء» مساء االربعاء 
املاضـــي، بعد ثالثة أشـــهر من 
املنافســـات التي شارك فيها ٢٠ 

شاعرا من ١٧ دولة.
  وشهدت األمســـية األخيرة 
من املهرجان، التي امتدت حتى 
الساعات األولى من صباح امس 
العماني  الشاعر  اخلميس، فوز 
منتظر املوسوي باملركز الثالث، 
يليـــه الشـــاعر العراقي جناح 
العرسان في املركز الرابع وجاء 
في املركز اخلامس الشاعر األردني 

محمد حجازي.
أقيمت  التي    وخالل األمسية 
على مسرح الراحة في أبوظبي، 
طلب املصري هشـــام اجلخ من 
جمهور املهرجان الوقوف حدادا 
على «شـــهداء ثورة ليبيا»، ثم 
ألهبـــت حماس  ألقى قصيـــدة 
احلاضرين، أشـــاد فيها بثورة 

٢٥ يناير املصرية.
  وهتف احلضور باسم اجلخ، 
ورفعت فتيات لوحة كبيرة حتمل 

القضية لوسائل اعالم املانية هذا 
االسبوع. وكانت وسائل االعالم 
قد نقلــــت مقتطفات من رســــالة 
دكتــــوراه الوزيــــر، حيث وردت 
فصول كاملة منها من رسالة اخرى 

عبارة «الشعب يريد هشام األمير» 
وهو شـــعار مستمد من الثورة 
املصرية، في حني هتف البعض 

مرددا «هشام شاعر الثورة».
  وحني أعلنت النتيجة بحصول 
اجلخ على املركز الثاني، أصيب 
عدد كبير مـــن احلضور بحزن 
شديد، ودخلت نساء في نوبات 
الهتافات املؤيدة  بكاء، وتعالت 
للشاعر املصري، وصرخ البعض 
« إنت أمير الشـــعر يا هشام»، 
وبعد خروجه من املسرح رفعه 
أبنـــاء اجلالية  العشـــرات من 

ويواجه الوزير اتهامات باالحتيال 
والسرقة االكادميية. ونفى الوزير 
كل االتهامات، فيما قررت اجلامعة 
التــــي حصل منها على رســــالته 

التحقيق في تلك املزاعم. 

املصرية باإلمارات على أعناقهم، 
هاتفني «ارفع راســـك فوق انت 
مصري»، وساروا به للشارع في 
«زفة مصريـــة بالطبل واملزمار 
البلدي» وصفت بأنها مســـيرة 

حب البن وطنهم.
  وقال اجلخ لـ «د.ب.أ»: «كانت 
أمنيتي أن أحصل على لقب أمير 
الشعراء وأكون أول مصري يفوز 
به»، مضيفا «أشكر كل من ساندني 
من املصريـــني، وكنت أمتنى أن 
إمارة  أعود لهم ولبالدي حامال 

الشعر». 

 الشاعر اليمني عبدالعزيز الزراعي حلظة تتويجه أميرا للشعراء  الدفاع االملاني كارل تيودور تسو جوتنبرغ 

 الشيخ صالح آل الشيخ 

 مذيعات «the view» في ضيافة أوبرا وينفري 

 وزير األوقاف السعودي: الدعوة السلفية تواكب تطورات العصر

 مذيعة «the view» تكشف ألوبرا أسباب شتمها ضيفها المسيء لإلسالم

 وكاالت: أكد وزير الشؤون االسالمية 
واألوقاف الســـعودي الشيخ صالح آل 
الشيخ اهمية االستفادة من التقدم التقني 
وشـــبكة االنترنت في التعليم الشرعي 
مشـــيرا الى دور االكادميية االســـالمية 
املفتوحة بالريـــاض، التي انطلقت في 
نشـــر هذا التعليم، وقال بحسب موقع 
«سبق» ان ما تقدمه االكادميية نوع من 
انواع التعليم للعلم الشرعي وفق منهج 
اهل الســـنة واجلماعة، وطبقا للمناهج 
التي تدرس في السعودية، وان االقبال 
الكبير على االكادميية منحنا قناعة بالعمل 
على توســـيعها، حتى يكون لها رصيد 
داخـــل البالد اكبر، وايضـــا في اخلارج 

كونها اكادميية ومتنح شهادات للدارسني 
الى اهتمامها بالتدريب واالبداع  اضافة 
الذاتي للدارسني وهو ما تسير عليه كل 
حلقات التعليم عن بعد الذي ازدهر في 

السعودية.
  وكشف الوزير لـ «سبق» عن اهتمام 
الشؤون االسالمية بالتعليم عن بعد، وقال 
انا شخصيا اشجع هذا النوع من التعليم 
عبر االنترنت ليكون اكثر تأثيرا في قاعدة 
عريضة من الشـــباب ليتســـلح بالعلم 
الشـــرعي اضافة الى اجلانب التفاعلي 
فيه والتواصل بني الطالب واملدرسني عبر 
االنترنت، مطالبا بتوطني هذا التعليم في 
بالد املسلمني وتطويره، ليلبي احتياجات 

الفئات املستهدفة.
  جـــاء ذلك فـــي احلفل الـــذي أقامته 
األكادميية االسالمية املفتوحة بالرياض 
بحضـــور عدد من الدعاة وطالب العلم، 
وقال ان االكادميية دليل على ان الدعوة 
الســـلفية تواكـــب تطـــورات العصـــر 
وحاجياتـــه، وانها تأخذ منه ما ينشـــر 
بـــه علمها ومنهجها، واوصى بأن تكون 
لألكادميية هيئة اشـــرافية وبأن يكون 
اعضاؤها العلماء الذين حضروا هذا اللقاء 
التعريفي باألكادميية وكذلك بعمل ورشة 
عمل للجامعات واألكادمييات االسالمية 
للتعليم االلكتروني لتتالقح االفكار ويعم 

اخلير. 

 أعادت أوبرا وينفري النقاش من جديد حول أزمة 
مذيعــــات برنامج «the view» حيث انســــحبت اثنتان 
من مذيعاته اخلمس في أكتوبر ٢٠١٠ أثناء التصوير، 
اعتراضا على قول الضيف املذيع بيل اوريلي: «ليس 

كل املسلمني إرهابيني لكن كل اإلرهابيني مسلمون».
  وعبرت باربرا وادسون ـ إحدى مقدمات البرنامج 
وأكثرهن خبرةـ  عن اعتراضها على موقف صديقتيها، 
وقالت: «اعتقد انه من األنســــب ان نناقش األمر دون 
اللجوء الى االنسحاب من البرنامج، لكني أتفهم سبب 
قيامهمــــا بذلك». وبررت املذيعتــــان «وبي غولدبرغ» 
و«جوي بيهار» موقفهما بأنه لم يكن هناك أي نقاش، 
حيث كان الضيف متكبرا، وهو ما دفع وبي الى شتمه 
أثناء احللقة، واالنســــحاب من البرنامج قائلة: «كنت 
سأشــــتمه حتى قدميه لو بقيت، وأنا غير نادمة على 

ما فعلت».
  ونشبت هذه املشــــاجرة أثناء مناقشة ساخنة بني 
ضيوف برنامج «the view» حول بناء مجمع إسالمي 
على بعد بنايتني من برج التجارة العاملي، الذي انهار 

جراء أحداث احلادي عشر من سبتمبر.
  وعّبر بيل اوريلي عن رأيه قائال: «كيف نسمح ملن 
قتلونا ان يكونوا بجوار احلدث، معظم األميركيني ال 
يريدون هذا املبنى هناك، ألن وضعه غير مالئم»، فردت 
غولدبرغ مستنكرة قوله: لقد قتل ٧٠ مسلما في أحداث 

احلادي عشر من سبتمبر؟ فأجابها «ألنهم قتلونا».
  ومما زاد النقاش احتداما تعجب اوريلي من املمثلة 
الســــمراء، قائال: كيف تقولني ان املسلمني لم يقتلونا، 
فردت غولدبرغ «املتطرفون قتلونا وليس املسلمون» 

وانسحبت ومعها جوي بيهار من االستديو. 
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