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بعثت لـ »األنباء« برؤيتها الكاملة حول الثورات العربية وصّححت ما ورد في حوارها األخير

فجر السعيد توضح: دول مثل سورية والعراق ومصر 
حتتاج إلى قبضة من حديد ليستتب األمن واألمان

تعرض���ت لها مص���ر بفلوس 
الواليات املتحدة إلسقاط النظام 
ودللت على هذه املؤامرة بسيل 
األفالم التي قدمت في الس���ت 
التي تزرع  س���نوات األخيرة 
الكراهية في نفوس الشباب ضد 
الشرطة وتساءلت عن مصدر 
متويل هذه األفالم التي واضح 
أن عائداتها ال تغطي مصاريف 
إنتاجها وما ه���ي إال جزء من 
املؤامرة على مصر فاس���تمرار 
إنتاج هذه النوعية من األفالم 
املكلفة إنتاجيا دون عائد يؤكد 
ان هناك أمواال ُضخت إلسقاط 
مصر وهذا في السينما وأسهبت 
أيضا في شرح عالقة اإلخوان 
املس���لمني بأميركا وإيران في 
إس���قاط مصر.. ما مت لألسف 
هو إسقاط مصر وليس إسقاط 
النظ���ام ألن مصر قلب العرب 
والدور اآلن على سورية فيتفكك 
الع���رب ويصبح���وا ضعفاء، 
وسألني أخيرا ما هو تصورك 
ملستقبل مصر قلتله باملصري 
»منيل بستني نيله«.. قال هل 
تتمنني ذل���ك قلت له »أل طبعا 
أنا عاشقة ملصر وأرى أنها أم 
العرب وال أمتنى لها إال الرفعة 
ولكني أقرأ املس���تقبل وهذا ما 
حذرت منه في مداخلتي للمحور 
قبل سقوط نظام مبارك ولكن 
غرور النصر متكن من البعض 
واآلن هم من يعمون على تدمير 
بلدهم دون أن يعملوا وختمت ب� 
»املصريني سيبكون بدل الدموع 
دما على حسني مبارك فمهما 
كان سوء مبارك فإنه بالتأكيد 
الق���ادم«. وقلت له  أفضل من 
»ال ألومك في عدم قدرتك على 
حتمل كالمي فأنت مصري وهذه 
بلدك وحتبها ومن يحب بصدق 
ال يرغب في تصور إال الشيء 
اجلميل ولكن الصورة قامتة« 
ودللت على كالمي بالوضع في 
الكويت فأنا أحب بلدي وال أمتنى 
لها إال التقدم واعلم ان املستقبل 
مظل���م في ظل ما يحدث حاليا 
ولكن ال اس���تطيع إال أن أقول 
الكويت بتصير أحسن رغم أن 

عقلي يقول حلم لن يتحقق.

ثورة على الكنيسة وليس على 
النظام احلاكم ألن الكنيسة في 

ذاك الوقت هي النظام احلاكم.
وبخصوص ثورة يوليو فأنا 
قلت بسياق احلديث أن »االنهيار 
بدأ في مصر م���ع ثورة يوليو 
أيام عبدالناصر ولم تس���تقم 
أوضاع مصر إال في عهد مبارك« 
ودللت على ذلك بالظلم احلاصل 
اآلن من االستيالء على ثروات 
الناس ومص���ادرة أموالهم قبل 
صدور األح���كام ضدهم فليس 
هناك فرق بني ما حدث في أيام 
عبدالناصر وما يحدث اآلن إال 
في الديك���ور فقد كانت جماعة 
عبدالناصر تغتصب أموال الناس 
وبيوتهم ومجوهراتهم بالقوة أما 
اآلن فبالقانون املسّيس وذكرت 
حادثة اإلفراج عن زكريا عزمي 
وعندم���ا خرج���ت املظاهرات 
أعيد حبسه على ذمة التحقيق 
فالقضاء يحكمه الش���ارع، إذن 
املس���ألة كلها مسّيسة وليست 
قانونا وحقا وعدال. وعن ثروات 
املسؤولني قلت »أعتقد أنهم لم 
يسرقوا ولكن استغلوا نفوذهم 
بإرساء بعض األعمال عليهم أو 
عل���ى أقربائهم وهذا يحدث في 
كل م���كان وليس مقتصرا على 
مصر ومن يضمن أن من سيحكم 
مصر من الثورجية لن يقم بنفس 

الفعلة؟!«.
سألني أيضا عن غاز مصر 
ال���ذي يب���اع برخ���ص التراب 
إلس���رائيل فقلت »قط���ر اآلن 
تقدم الغاز إلسرائيل بديال ملصر 
وبسعر أرخص« قال جملة لن 
أكتبها فقلت »الس���وق عرض 
وطلب ومصلحة ولعل مصلحة 
مصر في ذل���ك الوقت أن تبيع 
بهذا السعر كما أن مصلحة قطر 
اآلن حتت���م عليها أن تبيع بهذا 
الس���عر إذن املوضوع ال يقاس 
السياسية  باملتر بل باملصلحة 
والظروف احمليطة فالذي أجبر 
قطر على البيع بهذا السعر هو 
نفس السبب الذي أجبر مصر 

حينها«.
وأخيرا األخ عفيفي تغافل 
متعّمدا كالمي عن املؤامرة التي 

»حمرا« استضاف فيه شعبان 
عبدالرحيم والراقصة دينا، فلو 
كان الرئيس حسني سفاحا ملا 
س���مح بدخول أشد معارضيه 
مبنى التلفزيون وسردت أمثاال 
أخرى على االبراشي ومحمود 
سعد ومحسن اجلالد ومصطفى 

بكري وغيرهم.
وأضف���ت أن لي جتربة في 
البحري���ن زرت فيه���ا الدوار 
وس���معت من أهله عن جرائم 
آل خليف���ة وش���اهدت صورا 
وڤيديوهات لناس قتلوا على 
يد الش���رطة وتعاطفت معهم 
بشدة ولكن باألخير اكتشفت 
أنهم هم من اعتدوا على الشرطة 
في البداية وما قامت به الشرطة 
لم يكن إال دفاعا عن النفس، فقد 
كسروا سيارات الشرطة بطوب 
يحملونه بيدهم وأغلقوا الشوارع 
ومنعوا الناس من احلركة ومن 
ممارسة أعمالهم فهل تتوقع أن 
ينتظر الشرطي حتى يقتل أم 
يدافع عن نفسه ووطنه.. وعليه 
ال ميكن التصديق جدال بادعاءات 
الطرف املعتصم بالتحرير الى أن 
نسمع الطرف اآلخر ونقارن بني 
اإلجابتني وعللت على ما سبق 
البحرين.. فقال  بتجربتي في 
لي األخ عفيفي إن املعتصمني 
بالتحرير غير مس���لحني فقط 
بيدهم ط���وب.. قلت له »وهل 
الطوب اليقتل؟!« تخّيل عشرة 
يهجمون على شخص بطوب 
أال يردوه قتيال؟! وهل تريده 
ان ينتظر حتى يقتل أم يدافع 
عن نفس���ه؟! وملاذا ال حتاسب 
الثورة ومن قام بها على قتلى 
الشرطة فمن العدل أن حتاسب 
الكل إذا كنت فعال ستحاكم« ثم 
أضفت »وملاذا ال يكن القاتل أحد 
النظام والذي  املستفيدين من 
رأى النظام ينهار فأراد أن يحمي 
نفسه أو يدافع عن نفسه ولكم 
أن تراجعوا اللقاء وتروا كيف 

نشر إجابتي«! 
الث���ورات  أما بخص���وص 
األوروبي���ة الت���ي جنحت فأنا 
قل���ت أن كل الثورات فش���لت 
ماعدا الث���ورة األوروبية ألنها 

في سياق س���ؤال عن إجنازات 
مبارك في مص���ر فقلت له »أنا 
عندما أزور مصر أجد نفس���ي 
مبهورة باملشاريع العمالقة في 
مصر ومّثلت على ذلك باحملور 
والدائري والكب���اري واألنفاق 
التي جنحت في تقليل الزحمة 
العمالقة  واملشاريع اإلسكانية 
وهذه إجنازات ال ميكن إنكارها 
في بلد ليس فيه مورد بترول 
كالكويت مثال« فقال لي »تعرفي 
كم سرق اللي عمل طريق احملور؟« 
فأجبت »ياليت عندنا بالكويت 
ناس تسرقنا وتعّمر البلد إحنا 
لألس���ف بالكويت ننسرق وما 
نعمر« فقال »هل جتيزين السرقة 
إذن؟« قلت »أرحب بالس���رقة 
والتعمير م���ادام البديل املتاح 
س���رقة من غير تعمير«.. األخ 
الصحافي ن���زل إجابتي وكأني 
أرحب وأشجع على السرقة بينما 
أنا أتعاطى مع واقع لألسف نحن 

نعيشه.
أما عن قتل املتظاهرين فاألخ 
الصحافي يكرر تشويه إجابتي 
وكأني أبيح قتل األبرياء فعلى 
ما يب���دو أن حملتي للدفاع عن 
الرئيس حسني مبارك جعلته 

يتصّور أنني دراكوال!
أنا قلت في ه���ذا املوضوع 
حتديدا أن »الرئيس مبارك لم 
يأمر بقتل املتظاهرين« وعندما 
قال ل���ي »كيف عرفت؟« قلتله 
»تاريخ مبارك يؤكد أنه ليس 
من هذا النوع الذي يقتل شعبه« 
وأتذكر أنني قلت »اهلل سبحانه 
عرفناه بالعقل ولم نراه لذلك 
اهلل سبحانه منحنا العقل لنقدر 
األمور فيكف نصدق أن الرئيس 
حس���ني مبارك ممكن يتحول 
فجأة الى سفاح وتاريخه كله 
لم يشهد له انتقام من معارضيه 
ولم يشهد عهده سجن أي من 
معارضي���ه« واس���تدللت في 
كالمي على إبراهيم عيسى الذي 
يش���تم مبارك وأسرته ويعمل 
في التلفزيون املصري، وأنكر 
األخ عفيفي ذلك فأجبته بأني 
كنت أتابع له برنامج في »نايل 
كوميدي« في رمضان باس���م 

مع االس���تقرار على أي وضع 
يكون«.

ث���م استش���هدت بح���االت 
الفوضى العامة في مصر وجماعة 
السلف واإلخوان الذين ظهروا 
فج���أة وخالفات املس���يحيني 
واملسلمني واعتصام املسيحيني 
أنني قلت  ومطالباتهم وأتذكر 
له حرفيا.. »حتاسبون حسني 
مبارك ونظامه على ثرواتهم وال 
حتاسبون األحزاب التي ظهرت 
اآلن وفجأة دون سابق إنذار وكل 
حزب ميلك ميزانية دولة أحدهم 
اش���ترى قصرا ب� 200 مليون 
وجماعة 6 ابريل اش���تروا ڤيال 
في املعادي ب� 50 مليونا وآخرون 
افتتحوا محط���ات تلفزيونية 
فجأة، ألم تس���ألوا أنفسكم من 
أين أت���ت هذه األموال إذا أردمت 
العدالة لنصفق لكم فحاس���بوا 
الكل ال حتاسبوا مبارك وتتركوا 
اآلخرين وإذا كانت املسألة حساب 
مبارك فقط فأنا وآخرون ال نقبل 
ألنها انتقائية ال يستحقها زعيم 
مصر الذي خدم وطنه والوطن 

العربي 62 سنة«.
أما بخصوص موضوع إباحة 
الس���رقات فأتذك���ر أن إجابتي 

نظره التي كتبه���ا في البداية. 
فقد اجتهد الصحافي بأن يظهر 
نفسه مبظهر صاحب الرأي على 
حس���اب رأيي وإجاباتي.. فقد 
تعمد اجتزاء الكثير من احلوار 
واختصر رأيي بكلمة أو كلمتني ال 
أنكر أنها جاءت في سياق حديثي 
ولكن عرضها بهذه الصورة دون 
تكملتها غّيرت في املعنى الشيء 
الكثير، ثم ان إضافة جمل جديدة 
للسؤال لم أسمعها من الصحافي 
أثناء اللقاء وأخذ إجابتي األصلية 
يعتبر كذلك تش���ويها إلجابتي 
ألني أجبت عن سؤال وفوجئت 

عند النشر بسؤال مختلف.
بخصوص رأي���ي بالثورات 
فقد قلت اآلتي »أنا ضد الثورات 
عموما في أي بلد كان ألن الثورة 
تخلق فوضى وعدم اس���تقرار 
ومهما كان سوء النظام احلاكم 
في الدول التي تقوم بالثورات 
حاليا فهو أفضل من الفوضى« 
واستدللت على رأيي فيما يحدث 
في سورية اآلن وأكدت أن موقفي 
من سورية ليس له عالقة مبوقف 
البطولي  الرئيس حافظ األسد 
مع الكويت أيام الغزو الغاشم 
ولكن ألن سورية بلد تركيبته 
السكانية تشمل عرقيات عديدة 
وأديانا مختلفة وقبل حافظ األسد 
كان الل���ي يصحى الصبح قبل 
اآلخر يق���وم بثورة ولم تعرف 
االستقرار إال بحكم األسد. لذلك 
خوفي على س���ورية يجعلني 
أرى مس���تقبال مظلما في حال 
جناح الث���ورة احلالية فبعض 
ال���دول مثل س���ورية والعراق 
ومصر حتت���اج الى قبضة من 
حديد ليس���تتب األمن واألمان، 
وحتفظت عل���ى ليبيا واليمن 
ألن مشاعري تخوني في هذين 
البلدين ملواقف زعمائهما املخزية 
من الكوي���ت وأتذكر أنني قلت 
حرفيا لألخ الصحافي »بالنسبة 
لليبيا ومبواقف القذافي املخزية 
الكويت أمتنى هو وشعبه  مع 
يخلصون على بعض«. ولألسف 
لم ينشر ما سبق واكتفى بهذه 
اإلجابة »نعم أنا ضد كل الثورات 
انا  ومن ضمنها ث���ورة مصر، 

رغم حرصي الشديد جدا على 
عدم إجراء أي لقاء صحافي أو 
تلفزيوني مع أي جهة من اجلهات 
إال بعد التأكد من أن رس���التي 
ستصل للقارئ أو املشاهد بشكلها 
الصحيح وهذا ما يؤكده تاريخي 
في العمل اإلعالمي الذي يقارب 
العشرين سنة.. لو جمعت كل 
لقاءاتي الصحافية والتلفزيونية 
فلن جتدها تزيد على أصابع اليد 
الواحدة.. ولكن أمام اسم عريق 
كاسم »األنباء« فأنا ال أستطيع 
الرف���ض لثقتي ب���أن القائمني 
على هذه الصحيفة العمالقة ال 
يقبلون أن يحّرفوا كلمة من كالم 
الضيف أو يش���ّوهوا إجابة من 
إجاباته باقتطاعها أو اجتزازها.. 
ملصلحة أو هدف ما.. ولألسف 
فوجئت في عدد »األنباء« رقم 
12640 والصادر في االثنني 23 
مايو 2011 بلقاء منشور لي أجراه 
الصحافي أحمد عفيفي »اجتز« 
فيه جزءا كبيرا من إجاباتي مع 
إسهاب شديد في أسئلته مضّمنا 
إياها آراءه اخلاصة، جزء منها لم 

أسمعه أثناء احلوار معه!
حقيق���ة لم أكن أتوقع حجم 
تأثير حملة محطة »سكوب« التي 
قادتها )ارحموا عزيز مصر( إال 
عندما قرأت لقاء األستاذ عفيفي 
معي.. فبتر إجاباتي بهذا الشكل 
وإظه���اري أمام الق���ارئ بهذه 
السطحية املفرطة، أكدت لي مبا 
ال يدع مجاال للش���ك أن حملتي 
أوجعت البعض فأراد أن يستغل 
منبر »األنباء« ومنها الى الصحف 
العربية واملواقع اإللكترونية التي 

ستنقل اللقاء عن »األنباء«.
األس���تاذ عفيفي ب���دأ لقاءه 
معي بتوضيح وجهة نظره في 
إجاباتي الصادمة له ولم أكترث 
ألنها وجهة نظر حُتترم حتى لو 
اختلفت معه ورأيه في شخصي 
أي���ا كان ليس لي حق التعليق 
عليه ولكن تصورت أنه في داخل 
اللقاء سيكون ُمنصفا ويكتب ما 
قلت ولكن وبعد أن قرأت اللقاء 
كامال وجدت أن م���ا بدأ به هو 
ما انتهى اليه، فإجاباتي حسب 
ما هو منش���ور لم تتعد وجهة 

اإلعالمية الكبيرة فجر السعيد

الثورة تخلق فوضى 
وعدم استقرار ومهما 

كان سوء النظام 
احلاكم في الدول التي 

تقوم بالثورات حاليًا فهو 
أفضل من الفوضى

حتاسبون حسني مبارك 
ونظامه على ثرواتهم وال 
حتاسبون األحزاب التي 
ظهرت اآلن فجأة دون 
سابق إنذار وكل حزب 

ميلك ميزانية دولة؟!

مستوى البحر قد يرتفع
 مترًا واحدًا بحلول العام 2100 

كهوف إيطاليا حتتضن فريق الغوص الكويتي

لوبي لدعم استمرار التدخني في السعودية 
الرياض � يو.بي.آي: حت���دث عضو في مجلس 
الشورى السعودي عن لوبي في اململكة يدعم استمرار 

التدخني الذي يكلف البالد سنويا 12 مليار ريال.
وأش���ار م.محمد القويحص في تصريح نشرته 
صحف س���عودية الى »وجود م���ن يحارب صدور 
نظام مكافحة التدخني ملصالح شخصية«، وأضاف 
أن »النظام ظل معطال على الرغم من موافقة مجلس 

الوزراء عليه«.
وقال القويح���ص »ان مستش���فى امللك فيصل 
التخصصي يدفع لعالج حاالت التدخني من املرضى 

واألمراض التي يس���ببها أكثر من 50 مليون ريال 
س���نويا«، وأضاف »هناك لوبي ف���ي اململكة يدعم 
استمرار التدخني«. وحتتل السعودية املركز الثالث في 
عدد املدخنني على مستوى العالم ب� 6 ماليني مدخن 
بينهم أكثر من مليون امرأة، ويس���تهلك املدخنون 
الس���عوديون 40 ألف طن تبغ سنويا بكلفة مالية 

تتجاوز 12 مليار ريال.
وبلغ عدد السعوديني الذين ميوتون من التدخني 
سنويا نحو ألفي شخص فيما يتجاوز عدد املتوفني 

من التدخني السلبي خمسة آالف شخص. 

سيدني � أ.ف.پ: قد يرتفع مستوى مياه البحار 
مترا واحدا بحلول الق����رن اجلديد نتيجة لالحترار 
املناخي، األمر الذي يهدد مبضاعفة الفيضانات اجلارفة 
في املناطق الس����احلية بحسب ما خلص إليه تقرير 

أسترالي نشر امس.
وأوضح التقري����ر األول ل� »جلنة املناخ« التابعة 
للحكومة األس����ترالية أن األدل����ة دامغة على احترار 

األرض، كما أن العقد األخير كان األكثر حرا.
وهذه الدراس����ة التي ترتكز على أحدث البيانات 
العلمي����ة التي مت جمعها من ح����ول العالم، تبني أن 
انبعاثات غازات الدفيئة هي ومن دون شك مسؤولة 
عن ارتفاع درج����ات احلرارة وعن احترار احمليطات 

وارتفاع مستوى مياه البحار.
وفي متهيد التقرير، كتب البروفيسور ويل ستيفن 
رئيس اللجنة »أعتقد أن متوسط ارتفاع مستوى البحار 
في العام 2100 مقارنة مع العام 1990 سوف يسجل ما 
بني 50 سنتيمترا ومتر واحد«، واشار إلى أنه وعلى 
الرغ����م من أن توقعاته تأتي مرتفعة مقارنة مع تلك 

 عاد فريق الغوص الكويتي باملبرة التطوعية 
من مدينة الكهوف اإليطالية بالينورو بعد إجناز 
مهمة تدريبية وتوثيقية استمرت 6 أيام بإشراف 

.)GUE( أشهر مدارس الغوص التقني
وصرح رئيس الفريق وليد الفاضل بأن هذا 
املشروع يعد من املشاريع الرائدة لتنمية قدرات 
وتقنيات أعضاء الفريق مبا يتناسب مع طبيعة 
وأعمال فريق الغوص البيئية، حيث مت اجتياز 
برامج نظرية وعملية ألحدث األساليب واإلجراءات 
املتبعة في األماكن املغلقة والعميقة، شملت الغوص 
في بركة السباحة أوال ثم بأشهر 5 كهوف كبيرة، 
في مدينة بالينورو )جنوب ميالنو( التي حتتوي 
عل����ى أكثر من 40 كهفا مغمورا باملياه، وما مييز 
كهوفها بأنه����ا مختلفة التضاري����س واملكونات 
وتتجلى قدرة الباري عز وجل بوضوح في عدم 
اخت����الط املياه املاحلة واملياه العذبة فيها، حيث 

اخلاص����ة مبجموعة اخلبراء احلكوميني حول املناخ 
)جييك، العام 2007( والتي كانت تشير إلى ارتفاع 

دون 80 سنتيمترا، إال أنه ال يوجد أي تناقض.
فتوقعات »جييك« كانت قد أش����ارت إلى احتمال 
تسجيل أرقام أعلى، وأعلن ستيفن لالعالم »بعد مرور 
خمس سنوات )على تقرير جييك( أصبحت معرفتنا 
أكبر فيما يتعلق بالكتل اجلليدية، ولدينا معلومات 
وافية حول غرينالند، نعلم أن اجلليد يذوب مبعدل 
متصاعد«، أضاف »وهذا يدفعن����ا إلى التوجه نحو 

تقدير مرتفع مع متر واحد«.
إلى ذلك، هناك من يقول بالذهاب إلى أبعد من ذلك، 
وبحسب هذا التقرير، فإن ارتفاع مستوى مياه البحار 
50 سنتيمترا سيكون له أثره اخلطير غير املتوقع، 
مع فيضانات قصوى في املدن األسترالية الساحلية 

مثل سيدني وميلبورن.
وأشار ستيفن إلى أنه وفي بعض احلاالت، الكوارث 
الطبيعية التي حتدث مرة واحدة في القرن س����تأتي 

بوتيرة مرة واحدة سنويا.

توجد كهوف مغمورة باملياه العذبة السلفورية 
التي تخ����رج من باطن األرض وال تختلط مبياه 
البحر املاحلة وأن اخلط األفقي الفاصل بني املياه 
املاحلة والعذبة يبدو بوضوح على جدران الكهوف 
وال تكاد تكون هناك أحي����اء في املياه املغمورة 
باملياه العذبة ع����دا بعض الطحالب والبكتيريا، 
بخالف اجلدار املغمور باملياه املاحلة حيث اجلدران 
مغطاة بالكامل بالكائنات واألحياء املائية، كما أن 
درجات حرارة املياه املاحلة باردة جدا، وتتفاوت 
دراجة حرارة املياه العذبة عن املالح بشكل كبير 
بحدود 8 درجات مئوية، إال أن هذه الكهوف تعد 
خطرة جدا لكثرة تعرجاتها األفقية والعمودية 
وضيق بعض مداخلها وتش����عب ممراتها، وقد 
يهلك الغواص إذا لم يكن على كفاءة ودراية تامة 
بتقنيات غوص الكهوف ووضع جدول وإجراءات 

السالمة للحاالت الطارئة.

علم الكويت مرفوعا خالل التدريبات

أعضاء فريق الغوص أثناء البرنامج

 كاهن أميركي يعترف بخطئه 
في حتديد يوم القيامة

مقتل عروس في ليلة زفافها 
بيد أمها!

القاهرة � د.ب.أ: في حادثة أقل ما توصف به هو 
أنها «مأس���اوية« حيث قتلت أم مصرية ابنتها في 
ليلة زفافها بعدما دست لها السم، وذكرت صحيفة 
»األخب���ار« املصرية أن األم جتردت من مش���اعرها 
ودست الس���م البنتها وزوجها في العصير في ليلة 
الزفاف انتقاما م���ن ابنتها التي خرجت عن طوعها 
وأصرت على الزواج من الشاب الذي اختاره قلبها.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد انتهاء حفل الزفاف 
صعدت األم مع العروسني إلى شقتهما ودست السم 
في العصير ولم تغادر الشقة إال بعدما تناوال رشفات 
منه، ولم تتحمل العروس قوة الس���م فماتت بينما 
ظل العريس يصارع املوت حتى أنقذه اجليران بنقله 
للمستشفى. واعترفت األم بأن األسرة رفضت االرتباط 
ب���ني ابنتها والعريس اللذين ه���ددا بالزواج عرفيا 

للهروب من رفض األسرة، ومت حبسها.

 دبي � ام بي س����ي: بعدما توقع نهاية العالم مساء 
21 مايو 2011، ردت الش����مس على تكهنات رجل الدين 
األميركي روبرت فيتزباتريك ببزوغ فجر جديد، معلنة أن 
الساعة علمها عند اهلل وحده، واعترف روبرت بخطئه، 
بعدما حشد حملة إعالمية كبيرة كلفته مئات اآلالف من 
الدوالرات. وتوجهت أنظار العالم، يوم السبت املاضي 
نحو شرق الكرة األرضية، وحتديدا أستراليا التي لم 
تتعرض ألية ظاهرة طبيعية أو غير طبيعية، ثم مرت 
األمور بسالم في شرق أسيا ووسطها وغربها، مرورا 

بالقارة األوروبية، وافريقيا، وأخيرا األميركيتني.
وصباح ام����س، حفلت املواق����ع االجتماعية بآالف 
التعليقات الساخرة حول تكهنات رجل الدين األميركي 
لتحذير الناس من الي����وم املوعود، وتوقع روبرت أن 
يحصل زلزال قوي عند الساعة السادسة مساء السبت 
21 مايو، على أن يستمر العذاب ملدة 5 أشهر. وقال في 
تصريحات إعالمية بعد مرور الساعة ال� 6 بسالم: »بعد 
مضي سنوات من العمل ودراسة موعد الساعة، أشعر 
بالتعب«، وفق ما ذكرت قناة »إي بي سي« األميركية. 

الكاهن األميركي متحدثا للصحافة


