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 شوارع الكويت اثناء تساقط غزير لألمطار أمس .. وفي اإلطار العالم الفلكي د. صالح العجيري 

إمام وخطيب املســــجد   أكد 
احلرام د.عبدالرحمن السديس 
ان وراء كل جيل وسطي امرأة 
وسطية معتدلة، مطالبا بضرورة 
إنشاء قناة فضائية حتمل اسم 
«الوسطية واالعتدال»، وإضافة 
مقرر دراسي عن الوسطية ملناهج 
الثانوية واجلامعات،  املدارس 
وتخصيص جائزة باسم «جائزة 
الوسطية» متنح لكل متحّلً بها 

من العلماء والدعاة.
فــــي    وأشــــار د.الســــديس 
محاضرتــــه «الوســــطية فــــي 
اإلســــالم»، املصاحبة ألنشطة 

مؤمتر «دور اجلامعات العربية في تعزيز مبدأ الوسطية بني الشباب 
العربي» التي نظمتها جامعة طيبة خالل محاضرته الى ان الوسطية 
من أهم مميزات الدين اإلســــالمي احلنيف، وانها سمة ومنهج ومبدأ 
مهم فيه، مضيفا ان اهللا أثنى على األمة ووصفها بأنها األمة الوسط، 
وأنها منهج النبوة، وان التقصير فيه يزج باألمة الى تيارات خطيرة، 
خاصــــة ان العالم يعيــــش عصر ثورة االتصــــال وتفجر املعلومات 

والشبكات واملواقع واملنتديات. 

 كابـــول ـ أ.ش.أ: اعتـــرف 
الرئيس األفغاني حامد كرزاي 
امس بأنه يتعرض للقمع داخل 
منزله من جانب زوجته، مؤكدا 
ان الكلمـــة األخيرة في البيت 

لزوجته!
  وتقـــول قنـــاة «فرانس ـ 
٢٤» اإلخبارية الفرنســـية ان 
كـــرزاي تعرض خـــالل إلقاء 
كلمة مبناسبة االحتفال بيوم 
ـ  العاملي لسؤال خبيث  املرأة 
فيمـــا يبدو ـ من جانب إحدى 
الصحافيات عن أســـباب عدم 
ظهور زوجته الى جانبه خالل 

املناسبات العامة؟ فقال كرزاي «السلطة في املنزل ليست لي ولكن 
السلطة في الواقع لها ولزوجتي سلطة االختيار بني الظهور او عدم 

الظهور، وأعتقد ان إقدامي على منعها لن يكون أمرا طيبا».
  وفي محاولة لتحسني صورته، طالب كرزاي في خطابه زعماء 
القبائل ورجال الدين في أفغانستان بضرورة احلد من أعمال العنف 
التي ترتكب بحق املـــرأة األفغانية، وأكد ان ذلك يتفق مع جوهر 

اإلسالم ودستور البالد. 

 العجيري: تقلبات الطقس واألمطار تستمر حتى الجمعة
 هاني الظفيري

الفلكي  العالــــم  أكــــد    فيما 
د.صالح العجيري ان تقلبات 
الطقس ستستمر حتى اليوم 
إدارة األرصاد  أعلنــــت  وغدا، 
اجلوية في الكويت ان سرعة 
الرياح امس بلغت اكثر من ٤٥ 
الساعة، وكانت  كيلومترا في 
البالد قد تأثــــرت امس األول 
بجو متقلب تخللته عواصف 
رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة 
استمرت حتى فجر امس، وذكر 
العجيري في حديثه لـ «األنباء» 
ان البــــالد تتأثر هــــذه األيام 
مبنخفض جوي ومن مظاهره 
هبوب رياح جنوبية ـ شرقية 
أو شمالية ـ شــــرقية ولكنها 
تؤدي الى تكّون السحب، ومن 
املتوقع ان ميتد تأثيره خالل 
اليومــــني املقبلني اي حتى غد 
اجلمعة مع قيام فرص احتمال 
هطول امطار متفرقة خالل تلك 
الفترة يصحبها دفء نســــبي 

صباحا. 

 بريجيت غابرييل 

 حامد كرزاي  د.عبدالرحمن السديس 

 جنوى كرم 

 (محمود الطويل)  لبنانية تتجول في احدى اسواق بيروت خالل تساقط حبات من البرد 

 مارس لبنان.. أبيض
 تضــــرب لبنــــان عاصفة جوية 
قوية منذ صباح األمس، حيث تدنت 
درجات احلرارة بشكل كبير وهطلت 
األمطار بغزارة وحبات البرد غطت 
شــــوارع بيروت وتراكمت الثلوج 
على اجلبال، وتتوقع مواقع األرصاد 
اجلوية ان تتحول الى عاصفة ثلجية 
قوية اليوم يصل فيها تساقط الثلوج 
على ارتفاع الـ ٤٠٠ متر املالمســــة 
للسواحل لتحيل مارس لبنان الى 
أبيض وحتيي معها موسم التزلج 

من جديد.

 الكويت ثانية في السمنة بعد أميركا 
  والمملكة العربية السعودية.. ثالثة

 حملة سعودية لمنع أغنية نجوى كرم 
«لشحد حبك» بوصفها تدعو للشرك باهللا

وفقـــا  أ.ش.أ:  ـ   الريـــاض 
إلحصائيات منظمة الصحة العاملية 
فإن الكويت تأتي في املرتبة الثانية 
من حيث عدد املصابني بالسمنة، 
فيما تأتي اململكة العربية السعودية 
فـــي املركـــز الثالث، وبحســـب 
تقرير خاص من اململكة العربية 
السعودية فإن املجتمع السعودي 

يشهد ارتفاعا في أعداد املصابني 
بالسمنة خاصة بني النساء، حيث 
تؤكد اإلحصائيات ان نسبة السمنة 
في اململكة ارتفعت من ٢٠ الى ٣٠٪ 

في السنوات القليلة املاضية.
  ووفقا ملا نشرته منظمة الصحة 
العاملية، فإن اململكة تأتى في املرتبة 
الثالثـــة بعد أميركا والكويت من 

حيث عدد املصابني بالسمنة، ويزيد 
الى  السمنة، استنادا  من مشكلة 
تقرير املنظمة، غياب خطة حكومية 
واضحة لزيادة الوعي في املجتمع 
السعودي حول خطورة أمراض 
السمنة ومضاعفتها. وقد أحصى 
التقرير ٢٠ ألف حالة وفاة سنويا 

باململكة بسبب أمراض السمنة. 

 وكاالت: انطلقت مؤخرا حملة من قبل 
الشباب  نشطاء سعوديني والعديد من 
الفيس  السعودي عبر املنتديات وعلى 
بوك ضد أغنية جنوى كرم «لشحد حبك» 
وطالبوا مبنع عرض أغنيتها على قنوات 
روتانا وحظر طرحها في اململكة العربية 
السعودية، ذلك ان األغنية حتتوي على 
مقطع يقول: «انا لشحد حبك من عند اهللا 
شحادة انا ألعبد حبك من بعد اهللا عبادة»، 
واعتبر العديد من الشباب السعودي ان 
مضمون هذا املقطع بالتحديد يعتبر دربا 

من «الشرك باهللا».
  وتثــــار اآلن تســــاؤالت كثيرة حول 
امكانية اســــتجابة إدارة روتانا ملطالب 
اجلماهيــــر مبنع عرض األغنية، خاصة 
انها ليســــت املرة األولى التي يتم فيها 
منع أغنية مــــن العرض فقد مت من قبل 
سحب أغنية مادلني مطر «اما عجايب» 
من العــــرض. اجلدير بالذكر ان األغنية 
عانت كثيرا منذ بدء تنفيذها فقد تأخر 
طرحها عدة شهور بسبب خالفاتها مع 

مسؤولي شركة روتانا.
  وتعرضت جنوى كرم حلملة مشابهة 
بسبب فكرة ومحتوى الكليب نفسهـ  الذي 
وضعه املخرج اللبناني املتميز فادي حداد 
ـ ذلك ان البعض اتهم حداد وكرم بنقل 
 Nine فكــــرة الكليب من الفيلم األميركي
مؤكدين ان الكليب لم يحمل أي فكرة أو 
أي قدر من اإلبداع. على العكس من الفيلم 
حيث اتهموا جنوى بعدم اتقان احلركة أو 
التفاعل مع الرقصات الكثيرة التي تضمنها 
الكليب وانها حاولت االلتفاف على هذا 
العيب بارتداء مجموعة ضخمة من أزياء 
املصمم العاملي زهير مراد فأصبح الكليب 

مبثابة «عرض أزياء» مصغر. 

 تل أبيـــب ـ يو.بي.آي: زارت 
النجمة الكندية باميال أندرسون 
إســـرائيل معبرة عن حبها لها، 
ودعت إلى تعزيز اجلهود حلماية 

احليوانات.
  ونقلت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» عن أندرسون التي زارت 
مطعما نباتيا في تل أبيب يوم 
الثالثـــاء املاضي قولها ردا على 
سؤال حول موقفها من االنتقادات 
الدولية املوجهة إلسرائيل «أحب 
إســـرائيل أظن أنها مكان جميل 
وسكانها يفكرون بشكل تقدمي 
إنها مذهلة فعال»، وأضافت «املكان 

رائع وجميل هنا، وأظن أنه جزء مهم فعال من العالم». 
وقالت أندرســـون التي تناولت العشاء في مطعم 
«بودا بيرغر» النباتي في تل أبيب جاذبة حشدا من 
الصحافيني والناشطني في مجال الدفاع عن حقوق 

اإلنسان واملعجبني: يوجد الكثير 
من الناشطني العظماء في الدفاع 
عن حقوق احليوانـــات هناك. 
وأعربت عن دعمها ملشروع قانون 
في الكنيست اإلسرائيلي حلظر 

التجارة بفرو احليوانات.
الكنيســـت  عضـــو    وكان 
رونيســـت توريـــش من حزب 
الـــذي تقدم مبشـــروع  كادميا 
القانون إلى الكنيست قد شارك 
في استقبال أندرسون باإلضافة 
الى نائب رئيس جمعية «بيتا» 
للرفق باحليوانات دان ماثيوز 
الذي حضر من باريس وقد تلقت 
أندرسون اتصاال من عضو الكنيست أليكس ميلر 
من حزب «إســـرائيل بيتنا» الـــذي تتولى اللجنة 
التي يترأسها الدراســـة األخيرة ملشروع القانون 

وحثته على تبنيه. 

 باميال أندرسون 

 باميال أندرسون: أحب إسرائيل

 في حالة نادرة.. ناقة تلد توأمًا في ُعمان
 مسقط ـ أ.ش.أ: شهدت والية 
العمانية  مقشن مبحافظة ظفار 
والدة ناقة لتوأم في حالة نادرة 
احلــــدوث لهــــذه الفصيلــــة من 
احليوانات. ونقلت وكالة األنباء 
العمانية عن مالك الناقة قوله «ان 

الوالدة متت فــــي منطقة املنادر 
التابعة لوالية مقشن والتي تبعد 
عن مدينة صاللة ٣٥٠ كيلومترا 
وان التوأم الذكرين جتاوزا مرحلة 
اخلطر وهما اآلن بصحة جيدة». 
ولقد أثارت هذه احلادثة استغرابا 

لدى رعاة ومالك االبل كونها حالة 
نادرة لم حتــــدث من قبل، حيث 
ان املتعارف عليــــه عند العلماء 
ان الناقــــة ال تلد غير مرة واحدة 
في السنة وتنجب مولودا واحدا 

فقط.

 السديس: وراء كل جيل وسطي 
امرأة معتدلة

 كرزاي يعترف في يوم المرأة:
  «زوجتي أقوى مني» !

 مهندس مصري يبتكر طريقة جديدة 
  للتصويت عبر التلفون المحمول

 القاهرةـ  أ.ش.أ: ابتكر مهندس 
مصري طريقة ميكن من خاللها 
التصويت في االســـتفتاء على 
التعديالت الدســـتورية يوم ١٩ 
مارس اجلاري باستخدام التلفون 
احملمـــول، وذلـــك ألول مرة في 
العالم وبنســـبة جناح مرتفعة 
ينعدم فيها التزوير كما أنها غير 
مكلفة ومتكن املاليني من االدالء 
بأصواتهم بطريقة فعالة وشفافية 

مطلقة.
  وقال املهندس خالد عطا، في 
الشـــرق  أنباء  تصريح لوكالة 
األوسط، إن الفكرة ميكن تنفيذها 
خالل أيام معدودة من خالل إصدار 
شـــريحة ذكية دون رقم مزودة 
برقم سري يتضمن الرقم القومي 
للمواطن وتصل تكلفة الشريحة 

األصوات الذي يتولى الرد عليها 
مباشرة لتأكيد االدالء بالصوت 

واملشاركة في االستفتاء.
  فيما أشار عطا إلى أن العمليات 
الفنية لتنفيذ الفكرة ستكون آمنة 
متاما وتوفر الوقت واملال واجلهد 
الذي يبذله القائمون على العملية 
التصويتية في جلان االستفتاء 

املختلفة.
  واكد املستشار زكي غازي مدير 
املشروع أن هناك جوانب أخرى 
من بينها اســـتخدام الفكرة في 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
عبر وجود شاشات عمالقة في 
مناطق مختلفـــة خصوصا في 
الرئاســـية حيث  االنتخابـــات 
تكون املنافسات اقل حدة وأكثر 

تركيزا. 

االستفتاء سيقوم فقط بإدخال 
الشـــريحة في تلفونه احملمول 
وارسال رسالة إلى مركز جتميع 

الى جنيه واحد فقط.
  واضـــاف أن املواطـــن الذي 
حتول ظروفه دون املشاركة في 

 لبنانية تؤجج نار «اإلسالموفوبيا» في الواليات المتحدة
 لندنـ  إيالف: اتخذت اللبنانية 
األميركية بريجيت غابرييل من 
قصة حياتها في لبنان احلرب 
األهلية منصة انطالق ألحاديثها 
عن اإلسالم في مئات دور العبادة 
املسيحية واليهودية وقاعات 
احملاضرات ومختلف وسائل 

اإلعالم احلديث.
  تتلخـــص قصـــة بريجيت 
غابرييل (اسمها احلقيقي نور 
ســـمعان، وغيرته، كما تدعي، 
ألنها تلقـــت تهديدات بالقتل) 
أنها نشـــأت في  تتلخص في 
كنـــف أســـرتها املارونية في 
قضاء مرجعيـــون في جنوب 
لبنان، خالل احلرب األهلية في 
السبعينيات. وتقول إن عناصر 
«حزب اهللا» قصفت قريتها في 
ضواحي بلدة مرجعيون ومن 
ضمنها منزلها بالكامل (بالرغم 
من أن حـــزب اهللا لم يكن له 
وجود وقتهـــا). وتضيف أنها 
عاشت مع أســـرتها ٧ سنوات 
متصلة في مخبأ جراء القصف، 
مســـاحته ٨ × ١٠ أمتـــار، وال 
شيء فيه غير موقد كيروسني 

صغير.
الغزو  ان    متضـــي قائلـــة 
اإلسرائيلي للبنان أنقذ حياتها، 
وأن اإلسرائيليني أخذوا والدتها 
اجلريحة إلى مستشـــفى لهم، 
وهناك تعرفـــت إلى صورتهم 
احلقيقية، وأنهم «شهام» بعكس 
ما تعلمته عنهم من أنهم وحوش 

تبعا للدعاية العربية.
  وقد جلأت إلى إسرائيل، ثم 
عملت من أراضيها في تلفزيون 

فقط. مع ذلك، تقول «نيويورك 
تاميز»، إنهـــا تعطي االنطباع 
املعاكس في كتبها ومحاضراتها 

وخطبها العامة.
  وتستشهد الصحيفة مبا ورد 
في كتابها املعنون «يكرهون ـ 
ناجية من اإلرهاب اإلســـالمي 
حتـــذر أميركا» وهـــو كاآلتي: 
«التطرف في العالم اإلسالمي هو 
التيار الرئيس (...) إنه سرطان 
يقضي على أوصال العالم.. هذا 
هو سرطان الفاشية اإلسالمية.. 
هذه هي األيديولوجية التي تنبع 

من مصدر واحد هو القرآن».

  ال للشريعة في أميركا

  إضافة إلى هذا، فإن منظمتها، 
«العمل من أجل أميركا»، تعتزم 
تنظيم ما تســـميه يوم «اطلع 
على القرآن» في سبتمبر املقبل 
وتـــوزع فيه أمام دور العبادة 
غير اإلسالمية واملكتبات العامة 
البريد مقتطفات من  ومكاتب 
القرآن، تستشهد بها على أنه 
العنف والعبودية  إلى  «يدعو 
النساء من حقوقهن  وحرمان 

اإلنسانية».
  وخالل العام املاضي، جنحت 
بريجيت ومنظمتها في املصادقة 
علـــى تعديل دســـتوري في 
أوكالهوما يحظر العمل بقوانني 
الشريعة. فوق هذا فقد جنحتا 
في نشـــر مفهوم ان املسلمني 
الفرصة  األميركيني يتحينون 
الكتسابهم ما يكفي من السلطة 
لفرض القوانني اإلسالمية على 

األراضي األميركية كافة. 

آلرائها، بحيـــث صارت جنمة 
ساطعة تزين ســـماء املسرح 

السياسي.
  هذا بالرغم مـــن حتذيرات 
الهلع  أنها «تزرع  البعض من 
عبر احلقائق امللتوية» وتؤذي 

موطنها اجلديد بالتالي.
  بريجيت واحـــدة فقط من 
أصوات جديدة تتعالى بعداء 
ســـافر لإلســـالم. ومـــن هذه 
األصوات األخرى وليد شعيبات، 
املهاجر الفلسطيني املسيحي، 
الذي يصف نفسه بأنه «مسلم 
إرهابي سابق»، قاتل في صفوف 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
قبل انشقاقه عن «إرهابها وعن 

اإلسالم وإرهابه».
  لكن مـــا مييز بريجيت عن 
تلك األصوات هو تنامي حجم 
منظمتها في غضون ٣ سنوات، 
لتضم ١٥٥ ألف عضو مسجلني 
الواليـــات املتحدة،  في عموم 
واجتذابهـــا بعـــض األســـماء 
املعروفة في املجتمع األميركي 
وتوافرها تاليا على قدر كبير من 
املصداقية السياسية في الشارع 

األميركي احملافظ خصوصا.

  ما هو الدافع؟

  تؤكد بريجيت ان دافعها إلى 
كل هذا النشاط، ليس كراهية 
اإلسالم أو اخلوف منه، وإمنا 
حبها لوطنهـــا. وتضيف: إن 
«اإلسالم األصولي أضاع من يدي 
لبنان، مسقط رأسي». وتصر 
أنها ال تستهدف اإلسالم  على 
واملســـلمني، وإمنا األصوليني 

الشـــرق األوســـط METV قبل 
انتقالهـــا إلى الواليات املتحدة 

في عام ١٩٨٩.
  وهنا وجدت، كما تقول، أن 
الذين  األصوليني اإلســـالميني 
أرهبوها فـــي لبنان مصممون 
أميركا  على االســـتحواذ على 

نفسها.

  تحذير من خطر اإلسالم

  حتـــذر بريجيت (٤٦ عاما) 
األميركيـــني مـــن أن هـــؤالء 
األصوليني «تغلغلوا إلى سائر 
طيات املجتمع األميركي وإلى 
مؤسسات الدولة العليا، مبا فيها 
وكالة االستخبارات «سي آي ايه» 
الفيدرالي  التحقيقات  ومكتب 
«إف بـــي آي» ووزارتي الدفاع 
واخلارجية». إضافة إلى ذلك فهم 
«يعملون ليل نهار على غسل 
أدمغة الشباب في مدننا وبلداتنا 

عبر الواليات املتحدة».
  وعبر كتبهـــا ومحاضراتها 
 ACT for America ومنظمتهـــا
«العمل من أجل أميركا»، صارت 
املهاجرة إحدى  اللبنانية  هذه 
أملع الشخصيات التي آلت على 
نفسها استكشاف مكامن اإلرهاب، 
وخصصت كل وقتها للتحذير 
من أن املسلمني «يشكلون خطرا 
هائال ماحقا على سائر األراضي 

األميركية، ومن ثم العالم».

  تناقض

  تصـــف بريجيت منظمتها، 
«العمل من أجل أميركا»، بأنها 
«جماعة تعمـــل من أجل األمن 

القومي، وال حتزب سياســـيا 
أو دينيـــا فيها». لكن صحيفة 
«نيويورك تاميز»، التي أوردت 
تقريرا مطوال عنها، تقول إن هذه 
املنظمة تستند في الواقع إلى ٣ 
دعائم حزبية ودينية في الساحة 
السياســـية األميركيـــة وهي: 
البروتستانتية احملافظة، وغالة 
املدافعني عن إسرائيل من اليهود 
واملســـيحيني، وحركة «حفلة 
اليمينية املتطرفة،  الشـــاي» 
التي يشكل اجلمهوريون ٨٠٪ 

من أعضائها.
  تعرض بريجيـــت صورة 
اإلســـالم، باعتبـــار أن هدفيه 
التدميـــر  همـــا  الوحيديـــن 
والهيمنة. لهذا فقد وجدت في 
«اإلســـالموفوبيا» والتخويف 
من «خطر اإلرهاب اإلســـالمي 
اللذيـــن يضربان  األصولي»، 
أطنابهما وسط قطاعات هائلة 
من األميركيـــني، تربة صاحلة 


